ГРИЖА ЗА
КОСАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА ЗА КОСАТА
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
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ЕКСКЛУЗИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА
ЗА ЦЯЛОСТНА КРАСОТА
Основанa през 1967 година Montibello днес е испанската професионална козметична
компания с най-голямата международна проекция и една от малкото компании,
която включва концепция за цялостна красота като фундаментална основа за
бизнеса. Мисията на марката: нейните потребители и клиенти да преживеят
уникални красиви моменти.
Нашата марка е синоним на иновация, качество, близост и подкрепа за
професионалните фризьори и отраслите за красота, с перфектен технологичен
капацитет и чиста иновативна визия, която се прилага за развитието на нови и
различни продуктови линии. Също така и в създаването на уреди и системи за
обучение, които да подкрепят развитието на нашите клиенти.
Разполагаме с огромен екип от професионалисти, които правят всичко възможно ден
след ден, хиляди фризьорски салони и центрове за красота да продължават да
вярват на нашата марка, която се ситуира на първо място на пазара.

•3•
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ПЕРМАНЕНТНО БОЯДИСВАНЕ

Перфектният цвят. Иновативна технология в
боядисването, която позволява надеждност и
високо качество, на което винаги може да
разчитате. Палитрата от ярки и интензивни цветове
предлагат хомогенно разнасяне на боята,
дълготрайност и експертно боядисване без лимити.
Cromatone включва комплекс SCP (соя за защита на
цвета), който увеличава резултата от боядисването
и гарантира отлична и максимална грижа за
фибрата на косъма. Съдържа екстракт от Boswellia
Serrata (индийски тамян), който има
противовъзпалителни свойства. Цветове, които са
нанесени от корените до краищата, интензивни
кичури, нюанси, които са още по-резки и наситени.
Отлична за покриване на бели коси и коси, които са
по-здрави и меки. Трябва да се смесва с оксидант
Oxibel в отношение 1:1. Всички цветове на боята за
коса CROMATONE могат да бъдат смесвани един с
друг.

Висока интензивност и директно
боядисване за получаване на
червени, оранжеви и лилави
тонове. Подходяща както за
естествени, така и за боядисани
коси.

Голяма продуктова гама, специално
създадена за перманентно боядисване на
бели коси. Формулирана да осигури
перфектно покритие дори и при 70% бели
коси. Включва комплекс SCP (соя за защита
на цвета), който увеличава резултата от
боядисването и гарантира отлична и
максимална грижа за фибрата на косъма.
Обогатена с масло от японска камелия
TSUBAKI, което осигурява 100% покритие
на косата, без нужда да смесвате базовите
тонове, като в същото време постигате
видимо подмладена коса, благодарение
на възстановяващия и антистареещия
ефект. Трябва да се смесва с оксидант
OXIBEL Re-Cover в отношение 1:1. Всички
бои за коса CROMATONE RE-COVER могат да
се смесват една с друга.

60 г

60 г

60 г

Мултитоналните, студени металически
нюанси в серията CROMATONE могат да се
използват за създаване на страхотен
блясък във всички нюанси на косата,
постигайки зашеметяващи резултати на
нива 4-10. Усъвършенстваната технология
с течни кристали в Cromatone Metallics
създават кристални структури, които
взаимодейс тват с пигментите и
светлината, за да създаде
мултихроматичен блясък и дълбок,
м н о г о т о н е н м е т а л и ч е с к и ц в я т.
CROMATONE METALLICS предлага голяма
г ъвкавост при работа в салона.
Формулирана с висока концентрация на
пигменти, боята е с ниско съдържание на
амоняк, което я прави идеална за
постигане на различни цветни резултати и
да се използва в множество салонни
услуги за перфектен цвят.
60 г
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ПЕРМАНЕНТНО БОЯДИСВАНЕ

Селекция от крем бои, които изсветляват цвета на косата с
до 4 нюанса (Русо) или до 5 нюанса (Суперрусо), за да
постигнете ултрасияйни руси нюанси с многоизмерни
тонове и безупречни, равномерни цветни резултати.
Серията Meteorites разкрива подмладени, по-ярки, поизравнени и чисти руси нюанси с аура от сияние и
осигурява сатенен блясък, оставяйки косата копринено
гладка на допир.
60 г

Tози кремообразен тонер за коса с глина
коригира и пречиства русите нюанси като
елиминиране всички нежелани тонове.
Осветява косата и добавя модерен щрих и
блясък към цвета. Cromatone Meteorites
тонерите могат да се комбинират в
отделните цветове. Moonstone Clear се
използва за разреж дане на цвета и
намаляване на интензитета му, за постигане
на пастелен нюанс.
Без амоняк / Без изсветляващо действие.
60 г

Oзаряващ серум за коса с двойно действие:
подм лад ява и озар ява русата коса.
Помощник в борбата със следите на времето
за косата като порьозност, липса на блясък,
нежелани тонове. Усъвършенстван цвят,
грижа с нова плекс технология и подобрена
сияйност благодарение на блестящи
микропигменти. Още от първото нанасяне,
серумът се грижи за косата и озарява по
невероятен начин цвета.
CMFI - 50 мл

Първата и единствена цветна платформа, която озарява и подмладява русата коса, благодарение на
двойната система LUMIPLEX. LUMIPLEX се състои от две мощни технологии:
- LUMIDUST,: Формулирана с озаряващи микропигменти, тя превръща невидимата светлина в многоизмерен блясък,
който подобряват вида на косата и създава зашеметяващо, сатенено гладка повърхност на косъма.
- PLEX 2.0: Борба с видимите признаци на стареене, премахва всички недостатъци, натрупани от предишни боядисвания
и изсветлявания, подобрява вида и състоянието на косата и гарантира безупречен и равномерен цвят
•7•

БОЯ ЗА КОСА БЕЗ АМОНЯК

ДИРЕКТНА ПИГМЕНТАЦИЯ

Голяма гама безамонячна перманентна боя
за коса, без аромат и PPD, формулирана с
високотехнологично мицеларно масло,
натурална устойчива технология, която
повишава ефикасността при боядисване и
улеснява проникването на цвета в косата.
Жизненост, дълоготраен цвят, мекота и
грижа за косата. Трябва да се смесва с
оксидант OALIA в отношение 1+1,5. Всички
бои за коса OALIA могат да се смесват една с
друга.

Артистично боядисване, което зависи от
идеите на фризьорите. Директна пигментация,
дълготрайност, улеснено боядисване, което дава
изк лючителни резултати за развиване на
креативността на професионалистите, създавайки
нови ефектни цветове в косата. Формулирани с
техно логи ята Cr ystal G el, комбинаци я от
полизахариди от натурален произход, които
проникват в косата, придавайки интензивен и/или
пастелен цвят. Не съдържат амоняк, пероксид или
оксидант и не изсветляват косата, придавайки й
блясък. За да получите ярки цветове нанасяйте на
коса с ниво 9 или по-светла. За да добиете пастелни
цветове смесете с Clear. Всички бои за коса IN
FLASHY COLOURS могат да се смесват една с друга.

60 г
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IFCL - 150 мл. - Clear
IFRD - 150 мл. - Червено
IFOR - 150 мл. - Оранжево
IFYE - 150 мл. - Жълто
IFGR - 150 мл. - Зелено
IFBL - 150 мл. - Синьо
IFVI - 150 мл. - Виолетово
IFPK - 150 мл. - Розово

ДИРЕКТНА КОРЕКЦИЯ НА ЦВЕТА

ТОНИРАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЦВЯТ И БЛЯСЪК

Toнираща терапия за подобряване на цвета и изпълване на косата
с блясък. Освежава цвета, придава блясък и оставя косата мека и
копринено гладка на допир. Тонира, коригира и добавя студени
отразени нюанси на светло руса, изсветлена или боядисана коса.
ВЪЗСТАНОВЯВА блясъка и дълбочината на цвета и прави косата
копринено мека и гладка. Идеалният продукт за поддържане на
студен металически цвят, който е толкова безупречен, колкото в
първия ден от нанасянето си. Разкрива нови цветове върху много
светло руси нюанси на естествена или обезцветена коса. Чудесна
възможност за всеки, който търси промяна с нов интересен
металически нюанс. Идеално балансирана формула, която
съдържа антиоксиданти и кондициониращи йонни оцветители, за
да се намали избледняването на цвета чрез възстановяване на
хидратацията, блясъка и отразяващите свойства на повърхността
на косъма.

Текстуриращ цветен камуфлажен спрей. Прецизно нанасяне и
бързо абсорбиране. Трайност до първо измиване. Предлага се в
5 нюанса, които благодарение на изключителната си формула
гарантират закрепянето на пигментите към косъма и се сливат с
цвета на косата, за да създадат естествено изглеждащ резултат.
Перфектен за бърза корекция при спешни случаи и ситуации или
за подобряване на плътността на косата, за постигане на
дълбочина на цвета и мултитонални цветни отражения.
CCN - COLOUR CAMOUFLAGE BLACK 50 мл - Черно
CCCO - COLOUR CAMOUFLAGE DARK BROWN 50 мл- Тъмно кафяво
CCCC - COLOUR CAMOUFLAGE LIGHT BROWN 50 мл - Светло кафяво
CCRO - COLOUR CAMOUFLAGE DARK BLONDE 50 мл - Тъмно русо
CCR - COLOUR CAMOUFLAGE LIGHT BLONDE 50 мл - Светло русо
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IRCR - ICE ROSE 150 мл. - Студено розово
IPCR - ICE PEARL 150 мл. - Студено перлено
ISCR - ICE SILVER 150 мл. - Студено сребърно

STOP
БЕЗ ПОВЕЧЕ
НЕЖЕЛАНИ
ТОНОВЕ

STOP YELLOW и STOP ORANGE: ВЪЛШЕБНИЯТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДУКТ,
КОЙТО НЕЗАБАВНО НЕУТРАЛИЗИРА НЕЖЕЛАНИТЕ ТОНОВЕ

НЕЖЕЛАНИТЕ
ТОНОВЕ
КОШМАРЪТ
НА ВСЕКИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ

STOP YELLOW
Професионална терапия за корекция на
нежелани жълти тонове, формулирана с
лилави пигменти. Подходяща за
неутрализиране на нежелани жълти тонове
при боядисана, изсветлена или обезцветна
руса коса между нива 7-10.
STOP YELLOW може да неутрализира всеки
жълт оттенък, от по-висока до по-ниска
интензивност.
NYC3 - 300 мл
NYC1 - 1000 мл

STOP ORANGE
Професионална терапия, формулирана със
сини пигменти. Подходяща за неутрализиране
на нежелани оранжеви тонове при боядисана,
изсветлена или обезцветена кафява коса
между нива 4-7.
STOP ORANGE е шампоан за корекция, който
неутрализира всеки оранжев подтон, от повисока до по-ниска интензивност.
NOC3 - 300 мл
NOC1 - 1000 мл

OXIBEL АКТИВИРАЩ КРЕМ
ОКСИДАНТ ЗА БОЯ ЗА КОСА
OXIBEL АКТИВИРАЩ КРЕМ
Оксидиращ продукт под формата на крем за подготвяне на
боя за коса и изсветляване. Формулиран специално, за да
защитава косата. Идеален е за постигане на правилната
те кс т у р а з а в с я ко те х н ич е с ко б о я д и с в а н е и л и
обезцветяване. Улеснява покритието на боята дори при
тониране.
0C7 - 1000 мл - 2% (7 VOLS.)
0C12 - 1000 мл - 3,75% (12,5 VOLS.)
0C20 - 1000 мл - 6% (20 VOLS.)
0C30 - 1000 мл - 9% (30 VOLS.)
0C40 - 1000 мл - 12% (40 VOLS.)

OXIBEL RE• COVER АКТИВИРАЩ КРЕМ
Активиращ крем, формулиран с активни емолиенти от
растителен произход, обогатени с масло от японска
камелия и екстракт от индийски тамян, които се грижат за
косата по най-добрия възможен начин. Неговата
кремообразна текстура и превъзходно качество създават
задължителното допълнение за превъзходен цвят на дори
и при застаряващата коса.
Or25 - 1000 мл - 7,5% (25 VOLS.)

OALIA АКТИВИРАЩ КРЕМ
ОКСИДАНТ ЗА БОЯ ЗА КОСА
OALIA АКТИВИРАЩ КРЕМ
Формулиран с активни съставки от растителен произход,
които осигуряват максимална грижа и комфорт при
боядисване и обезцветяване. С кремообразна текстура,
която позволява отлично нанасяне на боята, като ускорява
и улеснява покриването на цвета на косата.
0AC5 - 1000 мл - 1,7% (5,5 VOLS.)
0AC11 - 1000 мл - 3,3% (11 VOLS.)
0AC22 - 1000 мл - 6,6% (22 VOLS.)
0AC33 - 1000 мл - 9,9% (33 VOLS.)
•12•

ПРОДУКТИ ЗА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ И ТОНИРАНЕ
Обезпрашена изсветляваща супра, която постига интензивни резултати за създаване на
екстремно руси нюанси.
Съдържа амоняк. С аромат на лавандула. Изсветлява косата с до 9 тона. Подходяща за
всички техники на изсветляване.
PEB5 - Kутия 500 г
PEB1 - Kутия 2 x 500 г
P9TS - Kутия 24 сашета x 30 г

Обезпрашена изсветляваща супра за създаване на копринено руси тонове. Максимално
изсветляване с щадяща услуга. Без амоняк. Без аромати. Изсветляване с до 7 тона.
Подходяща за всички техники на изсветляване.
PSB5 - Kутия 500 г
PSB1 - Kутия 2 x 500 г
PSAS - Kутия 24 сашета x 30 г

Персонализирайте услугата за изсветляване на косата в зависимост от русите нюанси,
които желаете да постигнете
Серията PLATIBLANC ADVANCED е формулирана с нар. Масло Омега-5 за съживяване на косата и защита на скалпа. Неутрализира свободните
радикали и има успокояващо действие върху скалпа, а също така съдържа изключителния комплекс GlucAmino, който осигурява защита от
загубата на влага по време на процеса на изсветляване, като едновременно омекотява и подобрява състоянието на косата.

Обезцветяващ крем за прецизни
техники на изсветляване като
балеажи и омбре ефекти. Ниско
съдържание на амоняк и на
персулфати. Без оцветители. Без
аромати. Изсветляване с до 7
нива Подходящ за всякакви
услуги на изсветляване и идеален
за отворени техники.

Система за контролирано
изсветляване на косата.
Изсветляващото действие спира
автоматично след 20 минути, за да се
осигурят прецизни, контролирани
резултати. Идеален за нежни
изсветлявания (с 1 - 2 нива) и леки
промени /корекции на цвета.
Стъпка 1: Изсветляващо олио 200 мл
- без амоняк и без персулфати.
Стъпка 2: Активатор 400 мл Постига оптималната текстура за
процеса на изсветляване.

PCD5 - 500 г
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PCBL - 200 ml (Изсветляващо олио )
+ 400 ml (Активатор)

ТЕРАПИЯ ЗА КОСА
SILAPLEX Е 3-СТЕПЕННА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ
- Укрепва вътрешната структура на косата
- Защитава фибрата на косата от вреди от всякакъв тип химическа обработка
- Значително намалява риска на косата от накъсване
Ефективно неутрализира потенциалните увреждания на косата, причинени от изсветляване, боядисване, перманентно
къдрене и/или изправяне.
SILAPLEX предлага изключителна защита, сила и блясък в косата без значително да променя ефективността на
химическата обработка.

Подсилваща терапия във вътрешността на косъма. Защитава фибрата
на косъма от вреди по косата, причинени от всякакъв тип химична
обработка. Може да се смесва с боя за коса, изсветляваща пудра,
перманентно къдрене и изправяне. Нанася се директно като се смесва с
химическите препарати, за да защити косата от потенциалните агресивни
съставки, които могат да увредят структурата на косата.
CBF5 - 500 мл

Интензивна възстановяваща терапия. Вгражда структурните
аминокиселини, поставени в косъма от предишната стъпка на терапията SILAPLEX 1 BOND REINFORCER. Запечатва кутикула. Подхранва косата и я
прави по-еластична.
Нанася се след стъпка 1. В тази стъпка повърхността на косъма се запечатва
и устойчивостта и еластичността на косъма са тотално възстановени.
CBR5 - 500 мл

Защитна терапия срещу накъсване на косата за домашна употреба. Помага
за поддържане целостта на косъма между химическите третирания в
салона. Защитава от всички външни замърсители, които увреждат кутикула
на косъма.
Може да се прилага като продължаваща терапия в домашни условия след
химическо третиране на косата. Да се употребява два пъти седмично.
CBPT1 - 6 x 100 мл
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ФОРМА В КОСАТА
ПРОДУКТИ, ФОРМУЛИРАНИ С ГРИЖА ЗА КОСАТА И СКАЛПА,
СЪЗДАДЕНИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНО КЪДРЕНЕ И ИЗПРАВЯНЕ. ОСИГУРЯВАТ
НАПЪЛНО БЕЗОПАСНО ТРЕТИРАНЕ И СТИЛИЗИРАНЕ НА КОСАТА С
НЕСРАВНИМИ РЕЗУЛТАТИ.

ДОЗИ ЗА МНОГОКРАТНО КЪДРЕНЕ
17
ДОЗИ ЗА ЕДНОКРАТНО КЪДРЕНЕ
18
ИЗПРАВЯНЕ С КЕРАТИН
19
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ДОЗИ ЗА МНОГОКРАТНО КЪДРЕНЕ

INICIATIVE SHAPE осигурява изключителна дефиниция, хидратация и мекота в допълнение към по-голямата защита на косъма. Формулирана с
Алое вера, за да предотврати възможно увреждане и дехидратация. Овлажняващите захари в състава спомагат за възстановяване на естествения
защитен слой на косъма и намаляване на загубата на влага по време на перманентното къдрене. Кондициониращите полимери служат за
повишаване на мекотата, копринената гладкост и блясъка на косата.

КЪДРИН
С HYDRA-KERATIN технология. За здрави и
дълготрайни къдрици, като в същото време
косата е хидратирана и защитена.
Формулиран с кератин и алое вера, подходящ
за всякакъв тип коси. Неутрализирайте
единствено с INICIATIVE NEUTRALISER.

НЕУТРАЛИЗАТОР
Съдържа силиконови йонизиращи емулсии,
които формират, защитават и поправят филма
в косата. За директна апликация.

ISP0 - 500 мл - PERM 0
За естествена коса

ISP1 - 500 мл - PERM 1
За естествена коса

ISP2 - 500 мл - PERM 2
За боядисани или обезцветени коси.
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ISN1 - 1000 мл

ДОЗИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

С GLUCO-KERATIN технология. Постига здрави и дълготрайни къдрици. Прави косата здрава, мека и подхранена, благодарение на своята
формула: кератин, овлажняващи и реструктуриращи захари от растителен произход и мощен полимер, който защитава къдриците и се грижи
за косата. Подходящ за всякакъв тип коси. Неутрализирайте единствено с IMPULSIVE ADVANCE NEUTRALISER.

КЪДРИН
Технологията Bond Wave System гарантира гъвкаво,
дефиниране , дълготрайни къдрици и вълни, които са с
естествен вид, отпуснати и изпълнени с текстура и обем.

НЕУТРАЛИЗАТОР
ICW60 - 6 units x 75 мл - PERM 0
STRONG. За естествена коса.

ICW61 - 6 units x 75 мл - PERM 1
NORMAL. За естествена коса.

Съдържа силиконови емулсии и полимери,
които формират, защитават и поправят филма
в косата. За директна апликация.

ICW62 - 6 units x 75 мл - PERM 2
GENTLE. За боядисана или обезцветена коса.

ICW63 - 6 units x 75 мл - PERM 3
EXTRA GENTLE. За увредена, силно третирана коса
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ICWN1 - 1000 мл

ТРАЙНО ИЗПРАВЯНЕ С КЕРАТИН
БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД И АМОНЯК.
MORPHOSSE ТЕРАПИЯ ЗА ТРАЙНО ИЗПРАВЯНЕ
Терапия за трайни изправяне с кератин без формалдехид и амоняк,
подходяща за всякакъв тип коси. Позволява отлично изправяне дори
на боядисани коси. Видим ефект до 3 месеца.

ТЕРАПИЯ В САЛОНА:
MPRTS5 - 500 мл - PHASE 1

ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРАПИЯ В САЛОНА:

ШАМПОАН ПРЕДИ ТЕРАПИЯТА

MAL5 - 500 мл - PHASE 2

MPTTS5 - 500 мл -

АКТИВЕН ЛОСИОН

ШАМПОАН СЛЕД ТЕРАПИЯТА

MCM5 - 500 мл - PHASE 3

MCM5 - 500 мл - PHASE 3

ТЕКСТУРИРАЩА МАСКА

ТЕКСТУРИРАЩА МАСКА

MORPHOSSE ТЕРАПИЯ ЗА ТРАЙНО ИЗПРАВЯНЕ / ДОМАШНА ГРИЖА
Терапия за продължителна домашна грижа, за изправяне на косата с кератин. Шампоан без
сулфати, формулиран с почистващи активни съставки от натурален произход, който нежно
почиства косата. Структуриращата маска отлично допълва защитата на косата, като я
подхранва, овлажнява и се грижи по най-добрия начин за здравето й.

ПРОГРАМА ЗА ДОМАШНА ГРИЖА:
MPOTS3 - 300 мл - ФАЗА 1
Шампоан след терапията

MCM150 - 150 мл - ФАЗА 2
Текстурираща маска
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СТИЛИЗИРАНЕ
СТИЛИЗИРАЩИ И ОФОРМЯЩИ ПРОДУКТИ, СЪЗДАДЕНИ ЗА ДА
ПРИДАДАТ ФОРМА, ТЕКСТУРА И БЛЯСЪК НА КОСАТА. ЗАЩИТАВАТ И
ТРЕТИРАТ КОСАТА, КАТО ПОЗВОЛЯВАТ ДА СЪЗДАДЕТЕ ВСЕКИ ЖЕЛАН
СТИЛ И ПЕРФЕКТЕН ЗАВЪРШЕК.

СТИЛИЗИРАЩА ЛИНИЯ
22
23
24
25
26
27
29
ПРОФЕСИОНАЛЕН ЛАК ЗА КОСА
30
ПРОФЕСИОНАЛНА ПЯНА ЗА КОСА
31
СПРЕЙ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КЪДРИЦИ
32
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ЗА КЪДРАВА КОСА
За къдрава коса
ОФОРМЕНИ СВОБОДНИ ИЛИ ЕСТЕСТВЕНИ КЪДРИЦИ, ПО ВАШ ИЗБОР.
МАКСИМАЛНА ГЛАДКОСТ, ПОДХРАНВАНЕ И Г ЪВКАВОСТ ЗА
МЛАДЕЖКИ И НЕБРЕЖЕН ВИД

АКТИВИРАЩ БАЛМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ И
ГЪВКАВИ КЪДРИЦИ
Oмекотява и контролира къдравината. Подходящ за
леко къдрава или вълниста коса. Силна фиксация.
DCCC - 150 мл

БАЛМ ЗА ДЕФИНИРАНЕ И ПОДЧЕРТАВАНЕ НА КЪДРИЦИ
Подхранва, овлажнява и структурира
к ъдриците. За меки и г ъвкави к ъдрици без
утежняване. Подходящ за къдрави и чупливи коси за
подчертаване на къдриците
Средна фиксация.
DCCD - 150 мл

ТЕРМОЗАЩИТЕН СПРЕЙ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЛНИ И
КЪДРИЦИ.
П р е д п а з в а к о с а та о т то п л и н а та н а в с и ч к и
електроуреди (преси, маши, сешоари и др.).
Подхранва и укрепва косата. Високоустойчив на влага.
Подходящ за всички типове коса. Слаба фиксация.
DCHD - 200 мл
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ЗА ГЛАДКА КОСА
За гладка коса
ПО-ДЪЛГОТРАЙНА И ПЕРФЕКТНА ГЛАДКОСТ. ЕДНОВРЕМЕННО
ЗАЩИТАВА, ОВЛАЖНЯВА И КОНТРОЛИРА.

ТЕРМОЗАЩИТЕН ИЗГЛАЖДАЩ СПРЕЙ
Изглажда косата, като я защитава от топлинните уреди (преси за
коса). Контролира начупването на косата. Високоустойчив на влага.
Придава на косата силен блясък, мекота и запечатва краищата.
Подходящ за всички типове коса и специално за по-тънка коса.
Слаба фиксация.

DSLCS - 200 мл

ТЕРМОЗАЩИТЕН ИЗГЛАЖДАЩ БАЛМ
Подпомага изглаждането на косата и осигурява устойчивост срещу
влагата. Контролира начупването на косата. Придава на косата
силен блясък, мекота и запечатва краищата. С по-дълготраен
изглаждащ ефект. Подходящ за нормална и гъста коса. Средна
фиксация.
DSSB - 150 мл

ИЗГЛАЖДАШ И ОВЛАЖНЯВАЩ СЕРУМ
Овлажняващ серум срещу нежелано начупване. Елиминира
начупването на косата и статичното електричество.
Високоустойчив на влага. Придава на косата силен блясък, мекота и
запечатва краищата. Подходящ за нормална, къдрава и гъста коса.
Слаба фиксация.
DSSS - 150 мл
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ЗА ОБЕМ
ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩА ПЯНА ЗА ПРИДАВАНЕ НА ОБЕМ
Пяна за обем и плътност със силна фиксация. Подхранва и
овлажнава косата, като и придава естествен блясък. Подходяща за
всички типове коса. Силна фиксация.
DVLU - 300 ml

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩА ПЯНА ЗА ПРИДАВАНЕ
НА ОБЕМ
Пяна за моментален обем и плътност с екстра силна фиксация.
Подхранва и овлажнава косата, като и придава естествен блясък.
Подходяща за всички типове коса. Супер силна фиксация.
DVFV - 300 ml

СТИЛИЗИРАЩ КРЕМ С ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН
ОБЕМ.
Крем за дълготраен и екстремен обем. Хидратира и придава блясък
на косата. Спомага за по-лесно стилизиране. Подходящ за нормална
и гъста коса. Средна фиксация.
DVAV2 - 200 ml

ПРИДАВАЩА ОБЕМ ПЯНА ЗА КОРЕНИТЕ
Пяна за обем в корена, със силна фиксация. Придава допълнителен
обем, текстура и плътност. С дълготраен ефект. Спомага за по лесно
стилизиране. Подходяща за всички типове коса. Силна фиксация.
DVRU - 300 ml

За обем
СПРЕЙ ЗА ОБЕМ И ТЕКСТУРА
Спрей за обем в цялата коса. Създава текстура, обем и форма на
косата, като я хидратира и придава блясък. Спомага за по-лесно
стилизиране. Подходящ за тънка и фина коса. Средна фиксация.

НАДЕЖДЕН ОБЕМ И ПЛЪТНОСТ. КОНСИСТЕНЦИЯ С МОМЕНТАЛНО
ДЕЙСТВИЕ И ДЪЛГОТРАЕН ЕФЕКТ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН БЛЯСЪК И
ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА КОСАТА БЕЗ ДА Я УТЕЖНЯВА

DVVS - 250 ml
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ЗА ФИКСАЦИЯ И БЛЯСЪК
СЕРУМ ЗА БЛЯСЪК С ANTI-FRIZZ СФЕКТ
Серум за блясък със заглаждащ ефект. Уплътнява и заглажда
нацъфтелите краища. Придава изключителен блясък, без да
омазнява косата Подходящ за гъста или накъдрена коса. Без
фиксация.
DFGW - 50 мл

ЛАК ЗА КОСА СЪС СИЛНА ФИКСАЦИЯ
Бързосъхнещ лак за коса със силна фиксация. За устойчива и трайна
фиксация на прическата. Устойчив на влага. Без остатъци.
DFSH - 400 мл

ЛАК ЗА КОСА СЪС СУПЕР СИЛНА ФИКСАЦИЯ
Осигурява изключително трайна фиксация. Устойчив на влага.
Бързосъхнещ. Лесно отстраняване. Без следи. Подходящ за всички
типове коса. Супер силна фиксация.
DFESH - 400 мл

ЕКО ЛАК ЗА КОСА
За устойчива и трайна фиксация на прическата. Устойчив на влага.
Без остатъци. Подходящ за всички типове коса. Силна фиксация

DFFP - 250 мл

Фиксация и блясък
ДЪЛГОТРАЕН СТАЙЛИНГ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ФИКСАЦИЯТА. БЪРЗО
И З С Ъ Х В А Н Е . Л Е С Н О О ТС Т РА Н Я В А Н Е , И З К Л Ю Ч И Т Е Л Е Н
БЛЯСЪК.КОНТРОЛ ВЪРХУ КОСАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН

ФИНАЛЕН СПРЕЙ ЗА СИЯЕН БЛЯСЪК
Бързо съхнещ интензивен спрей за сияен блясък. Не утежнява
косата. Подходящ за всички типове коса. Без фиксация
DFGT - 200 мл
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ЗА ТЕКСТУРА И ФОРМА
ТЕКСТУРИРАЩ СЪРФ СПРЕЙ - УНИСЕКС
Стайлинг спрей за създаване на сърф вълни и небрежни стилове. С
морска сол, която придава текстурата на косата и подчертава
формите. С матов ефект. Подходящ за всички типове коса и особени
за тънка коса. Средна фиксация.
DTSS - 200 мл

СУХ ШАМПОАН - УНИСЕКС
Абсорбира излишната мазнина. Не оставя следи. Не придава тежест
на косата. Подходящ за всички типове коса. Без фиксация.
DTFA - 200 мл

БРИЛЯНТИН С ДИАМАНТЕН БЛЯСЪК - УНИСЕКС
Разделя косата, придавайки и плътност и стил. Лесно отмиване.
Подходяща за всички типове коса. Средна фиксация.
DTDI - 90 мл

МАТОВА ПАСТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА КОСАТА
Суха текструра и трайна фиксация. Лесно отмиване. Подходяща за
всички типове коса. Средна фиксация.
DTUL - 90 мл

ТЕКСТУРИРАЩА ВАКСА С ГЪВКАВ ЕФЕКТ
Позволява работа върху косата с ръце, придавайки обем и форма. С
„Memory„ ефект. Лесно отмиване. Подходяща за всички типове коса.
Силна фиксация.
DTFF - 90 мл

Текстура и форма
МНОЖЕСТВО СТИЛОВЕ. ТЕКСТУРИ, КОИТО ВДЪХНОВЯВАТ И
ИЗНЕНАДВАТ!

ТЕКСТУРИРАЩ СПРЕЙ БЕЗ ГАЗ - УНИСЕКС
Моментален ефект. Бързосъхнещ. Създава трайна фиксация. Без
следи. Подходящ за всички типове коса. Супер силна фиксация.
DTCR- 200 мл
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ЗА МЪЖЕ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНО ФИКСИРАЩ ГЕЛ
Гел за оформяне на най-екстремни форми с пръсти. Хидратация и
грижа за косата. Без остатъци. Лесно измиване. Подходящ за всички
типове коса. Супер силна фиксация.
DTEX - 150 мл

СТИЛИЗИРАЩ ГЕЛ С МОКЪР ЕФЕКТ
Овлажняване и блясък на косата. Без следи. Лесно измиване.
Подходящ за всички типове коса. Слаба фиксация.
DTWS - 150 мл

ОФОРМЯЩ КРЕМ ПРИДАВАЩ ТЕКСТУРА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ФОРМА.
Без остатъци. Лесно измиване. Подходящ за всички типове коса.
Супер силна фиксация.
DTHS - 150 мл

ТЕКСТУРИРАЩА МАТ ВАКСА ВОСЪК
Активира се чрез затопляне. Лесно измиване. Подходяща за всички
типове коса. Силна фиксация.
DTTW - 90 мл

МЪЖКА ПОМАДА ЗА БЛЯСЪК
Разделя косата, придавайки й плътност и стил. Лесно измиване.
Подходящ за всички типове коса. Средна фиксация.

Мъжка серия
КОНТРОЛИРАНИ ИЛИ ЕКСТРЕМНИ ЕФЕКТИ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ХАРМОНИЯ МЕЖДУ СТИЛ И КРЕАТИВНОСТ.

DTMI - 90 мл

МОДЕЛИРАЩА МАТ ВАКСА
Суха текстура и трайна фиксация. Лесно измиване. Подходяща за
всички типове коса. Средна фиксация.
DTMA - 90 мл
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БЕЗ СЛЕПВАНЕ
БЕЗ НЕПРИЯТНО
УСЕЩАНЕ
БЕЗ ОСТАТЪЦИ
БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ
ДОПЪЛНЕНИЯ
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НАТУРАЛЕН СТАЙЛИНГ

PURE НАТУРАЛЕН СТАЙЛИНГ ГЕЛ
Стайлинг гел на водна основа с чисти натурални съставки, разработен,
за да подрежда, дефинира и подобрява естествената форма на косата.
Подрежда, дефинира и не оставя следи. Овлажнява и подобрява
еластичността на косата. Прави я лесна за контролиране, придава
текстура и блясък. Предотвратява накъсването. Осигурява мемори
ефект, който позволява на косата да запазва своята форма и текстура за
по-дълго време. Защита от топлина. Улеснява разресването.
Формулиран с екстракт от бял чай и защитни агенти, които хидратират
косата отвътре и в дълбочина.
БЕЗ СЛЕПВАНЕ · БЕЗ ПРОБЛЕМИ · БЕЗ ОСТАТЪЦИ · БЕЗ ОМАЗНЯВАНЕ ·
БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ СЪСТАВКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ
DZP8 - 80 мл

PERFECT НАТУРАЛЕН ТЕКСТУРИРАЩ СПРЕЙ
Спрей, който нежно дефинира и освежава текстурата на косата,
добавяйки естествено движение, без да замърсява косата и без
утежняване. Незабавна дефиниция, лекота и без следи. Създава чиста,
естествено изглеждаща форма и движение. Осигурява невидимо
докосване и лек контрол. Осигурява текстура и обем. Оставя косата
свежа и чиста на допир.
Лесно разресване на косата. Формулиран с про-витамин В5, който
помага за предпазване и възстановяване на фибрата на косъма.
БЕЗ СЛЕПВАНЕ · БЕЗ ПРОБЛЕМИ · БЕЗ ОСТАТЪЦИ · БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ
СЪСТАВКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ
DZPF - 300 мл
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ЛАК ЗА КОСА

FINE ULTIMATE / ЛАК ЗА КОСА
Професионален лак за коса, който придава блясък на косата. Дълготраен ефект. Влагоустойчив. Бързо
изсъхване. Лесно разресване. Без остатъци. С грижа за косата (с комплекс от витамини) и защита от слънчевите
лъчи (UVA- UVB филтър).

FUM5 - 500 мл - СРЕДНА ФИКСАЦИЯ
FUFS5 - 500 мл - СРЕДНО СИЛНА ФИКСАЦИЯ
За естествени и дълготрайни резулати,
които позволяват да оформите косата
дори след нанасянето му.
FUS5 - 500 мл - СИЛНА ФИКСАЦИЯ
FUES5 - 500 мл - ЕКСТРА СИЛНА ФИКСАЦИЯ

FINALFINE ULTIMATE / ЛАК ЗА КОСА БЕЗ ГАЗ
Професионален лак за коса, който придава блясък на косата. Дълготраен ефект. Влагоустойчив. Бързо
изсъхване. Лесно разресване. Без остатъци. С грижа за косата (с комплекс от витамини) и защита от слънчевите
лъчи (UVA- UVB филтър).
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FUSF4 - 400 мл - СИЛНА ФИКСАЦИЯ
FUEF4 - 400 мл - ЕКСТРА СИЛНА ФИКСАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПЯНА ЗА КОСА

FINALSTYLE ПРОФЕСИОНАЛНА ПЯНА ЗА КОСА
Професионална пяна за коса, която структурира
косата, защитава я и й придава блясък. Позволява
лесно стилизиране.
FMFL - 320 мл СРЕДНА ФИКСАЦИЯ
FMST - 320 мл СИЛНА ФИКСАЦИЯ
FMES - 320 мл ЕКСТРА СИЛНА ФИКСАЦИЯ

ТЕКСТУРИРАЩ СПРЕЙ ЗА ВЪЛНИ

IT WAVES/ТЕКСТУРИРАЩ СПРЕЙ ЗА ВЪЛНИ
Първият по рода си мултиактивен текстуриращ спрей за
създаване на естествени вълни. Без сол, без алкохол и без
парабени. Гъвкава и дълготрайна фиксация в продължение
на 24 часа за коса, изпълнена с движение, блясък и неустоим
парфюмен аромат.
200 мл
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ГРИЖА ЗА КОСАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА ЗА КОСАТА, СПЕЦИАЛНО
СЪЗДАДЕНА, ЗА ДА ОТГОВОРИ НА НУЖДИТЕ НА ВСЯКАКЪВ
ТИП КОСА. ГРИЖА ЗА КОСАТА, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И
ЕСТЕСТВЕН ВИД В НЕГОВИЯ МАКСИМАЛЕН ВИД.
TRICHO·NUTRITIONAL
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
BEAUTY BAINS
47
48
48
СКЪПОЦЕННИ МАСЛА
49
12 В 1
50
НОЩЕН ЕЛИКСИР ЗА КОСА
52
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КРАСИВА КОСА, ПОДХРАНЕНА ОТ НАУКАТА!

Първата ГАМА от
Козметика, която е експерт в грижата за косата

ЛИПИДИ

ПРОТЕИНИ

КАРБОХИДРАТИ

МЕТАБОЛИТИ

ВИТАМИНИ

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Продукти, създадени за подхранване на косата, които комбинират мощна
смес от внимателно подбрани незаменими активни съставки от
естествен произход. Създадени чрез последно поколение технология,
която интегрира всички хранителни елементи, от които косата се нуждае.

Изключителна грижа за красива и здрава коса.
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COLOUR PROTECT
Боядисана коса
ШАМПОАН
Почистващ шампоан, който защитава косата от слънчевата радиация и
топлинна обработка. Нежно почиства и придава дълготрайност на цвета в
косата. БЕЗ СУЛФАТИ.
NCS3 - 300 мл
NCS5 - 500 мл
NCS1 - 1000 мл

БАЛСАМ
Подхранващи емулсии с незабавно действие върху косата, правейки я
мека и гладка. Защитните свойс тва на балсама подобряват
продължителността и интензивността на цвета. Прави косата по-лесна за
разресване и се грижи за фибрата на косъма.
NCC1 - 150 мл
NCC7 - 750 мл

МАСКА
Дълбокоподхранваща маска, която подобрява състоянието на цвета.
Незабавно структурира косата, придавайки й еластичност и заглажда
повърхността на косъма. Грижи се за фибрата на косъма и я защитава от
радиация и топлинна обработка.
NCM2 - 200 мл
NCM5 - 500 мл

ЛОСИОН ЗА ЗАЩИТА НА ЦВЕТА

Превъзходна защита на цвета за безкраен блясък.

Интензивно овлажнява косата, като улеснява стилизирането и защитава
косъма от UVA-UVB лъчите и от топлинна обработка. Повишава
интензивността на цвета и прави повърхността на косъма по-гладка.

ЗАЩИТА НА ЦВЕТА ЗА БОЯДИСАНА КОСА

NCB1 - 150 мл

Есенцията на средиземноморието в грижата за косата. Богата на
антиоксидантни метаболити, извлечени от маслина и защитен филм срещу
UVA-UVB радиацията, защита от топлинна обработка и влага.

АМПУЛА ЗА НЕЗАБАВНО ПОДХРАНВАНЕ

ПРЕДИМСТВА: Защитават и удължават цвета на косата. Защитават от
радиация (UVA-UVB) и топлинна обработка. Придават на косата еластичност,
блясък и гладка повърхност. Съживяват дори интензивните цветове.
Дълготраен и подхранен цвят. Идеална серия за след боядисване.
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Моментално коригира и защитава цвета за по-дълго време. Предпазва от
UV-лъчите и от топлинна обработка. Грижи се за фибрата на косъма.
Препоръчва се за след боядисване.
NCIP - 10 броя x 12 мл

REPAIR ACTIVE
За увредена и/или дехидратирана коса
ШАМПОАН
Интензивно подхранва косата и я почиства, като придава блясък на сухата
и чувствителна коса. Поправя щетите, причинени от замърсителите на
околната среда и физическите натоварвания, като прави косата здрава и с
естествен вид.
NRAS3 - 300 мл
NRAS5 - 500 мл
NRAS1 - 1000 мл

БАЛСАМ
Балсам, който интензивно подхранва увредената и дехидратираната коса.
С антистатичен ефект, който прави разресването по-лесно и защитава
косата от топлинна обработка.
NRAC1 - 150 мл
NRAC7 - 750 мл

МАСКА
Дълбокоподхранващо лечение. Неговата великолепна формула, богата на
биомиметични липиди и растителни протеини заздравяват косата
отвътре. Възстановява и третира косата, като й възвръща еластичността и
блясъка.
NRAM2 - 200 мл
NRM5 - 500 мл

ЛОСИОН ЗА ИНТЕНЗИВНО ПОДХРАНВАНЕ
Интензивно овлажнява косата, специално създаден за увредена или
изключително дехидратирана коса. Придава на косата гладка повърхност,
което я прави по-лесна за стилизиране и поправя защитната бариера на
фибрата на косъма.

Възстановяваща терапия, която подобрява
естествената красота на косата.

NRB1 - 150 мл

КРЕМ ЗА НАЦЪФТЕЛИ КРАИЩА
Продукт, който запечатва, подхранва и поправя нацъфтелите краища.
Придава на косата завършен гладък ефект и мек, естествен вид.

СЕРИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОСАТА.
За увредена и/или дехидратирана коса.

NRSE7 - 75 мл

Грижа за косата, богата на натурални липиди и растителни протеини,
които ревитализират косата отвътре. Защитава косата и скалпа от
замърсителите на околната среда.
ПРЕДИМСТВА: Интензивно подхранва и съживява косата. Възстановява
междуклетъчния цимент и поправя липидната бариера на фибрата на
косъма. С антистатичен ефект. Създава гладка повърхност на косъма и му
придава блясък и свеж вид. Придава еластичност на косата и я защитава от
топлинна обработка.

АМПУЛА ЗА НЕЗАБАВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ампула за незабавно възстановяване на косата. Интензивно подхранва и
възстановява косата. Възстановява междуклетъчния цимент и поправя
липидната бариера на фибрата на косъма. С антистатичен ефект и защита
от топлинна обработка.
NRIP - 10 броя x 12 мл
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KERATIN FORCE
За нормална, тънка или увредена коса

ШАМПОАН
Ултрамеко почистване на косата, формулирано с биомиметичен кератин,
който защитава косата и възстановява фибрата. Косата си възвръща
еластичността, силата и устойчивостта.
NKS3 - 300 мл
NKS5 - 500 мл
NKS1 - 1000 мл

МАСКА
Изискана маска за интензивно възстановяване, идеална за защита и
заздравяване на нормална, тънка или лесно накъсваща се коса. Косата
става здрава, блестяща и с естествен блясък.
NKM2 - 200 мл
NKM5 - 500 мл

ЛОСИОН С КЕРАТИН ЗА ПОДСИЛВАНЕ

Грижа за косата от най-високо качество,
която възстановява устойчивостта на фибрата на косата.

Бързо.действащ балсам, който увеличава максимално силата на
естествената устойчивост на косата с ексклузивния биометричен
комплекс. Неговата апликация на чиста коса прави стилизирането още
по-лесно и защитава косата от топлинна обработка. В резултат получавате
блестящ и траен завършек.
NKB1 - 150 мл

АМПУЛА ЗА НЕЗАБАВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

СЕРИЯ С КЕРАТИН
За нормална, тънка или увредена коса.
Грижа за косата от най-високо качество, която възстановява устойчивостта на фибрата
на косата. Осигурява максимално количество протеини за фибрата на косата. Серия,
богата на биомиметичен кератин за възстановяване на косата и подобряване на
еластичността и устойчивостта на косата.
ПРЕДИМСТВА: Възстановява увредената, слабата или лесно накъсващата се коса.
Защитава при топлинна обработка. Възстановява кератина във фибрата. Подобрява
устойчивостта на косата. Предотвратява от накъсване и сплитане на краищата.
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Ампула за незабавно възстановяване на косата. Интензивно подхранва и
с ъ ж и в я в а к о с а та . В ъ з с та н о в я в а к е р а ти н а въ в ф и б р а та н а
косата.Подобрява физическото състояние на косъма и неговите антинакъсващи свойства. Защитава от топлинна обработка.
NKIP - 10 броя x 12 мл

DISCIPLINE SHAPE
За непокорна и къдрава коса

ШАМПОАН
Нежно почиства повърхността на косъма от външни замърсители, докато
я подхранва с маслото от баобаб, което заглажда и затваря кутикула,
придавайки брилянтен блясък на косата. Неговата формула покорява
къдриците и подобрява стилизирането без да утежнява фибрата на
косата.
NDS3 - 300 мл
NDS5 - 500 мл
NDS1 - 1000 мл

МАСКА
Дълбокоподхранваща терапия, която трансформира непокорната и
увредената коса в чиста, мека и гладка повърхност. Контролира
къдриците и защитава от топлинна обработка. Придава на косата
необходимата влажност и стилизиране.
NDM2 - 200 мл
NDM5 - 500 мл

ЛОСИОН ЗА ДИСЦИПЛИНИРАНЕ
Интензивно овлажнява косата, което прави косата по-лесна за разресване
и предлага максимална защита от термална обработка. Контролира
къдриците и подобрява еластичността и обема, без да утежнява.

Придава обем и укротява косата за
гладък и ефектен финиш.

NDCB1 - CURL SHAPE BALM – 150 мл

ИЗГЛАЖДАЩ СЕРУМ

СЕРИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНИРАНЕ НА КОСАТА
За непокорна и къдрава коса.
Липидите, извлечени от маслото от баобаб подхранват косата и
контролират термалното увреждане при третиране на косата с по-високи
температури. Серията поправя къдриците и улеснява разресването им.
ПРЕДИМСТВА: Контролира къдриците и влагата в косата. Предлага
перфектно овлажняване и контрол върху косата. Защитава от термална
обработка. Подхранва и омекотява. Придава еластичност в косата и обем.
Контролира движението на къдриците.
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Защитен серум, специално създаден за нанасяне преди употреба на
топлинни уреди. Контролира къдриците и ги оформя, за създаване на
дълготраен резултат.
NDSS1 - SMOOTH SHAPE SERUM – 150 мл

DENSI VOLUME
За нормална коса без обем

ШАМПОАН
Почиства косата като й придава обем. Нежно премахва замърсяванията в
косата, като осигурява протеини и стилизиращи полимери, които
заздравяват косъма и го защитават от нови топлинни вреди.
NDVS3 - 300 мл
NDVS5 - 500 мл
NDVS1 - 1000 мл

ПЯНА ЗА ОБЕМ
Пяна за коса с незабавно действие и ултралека текстура, която интензивно
подхранва с протеини и стилизиращи полимери. Придава на косата обем
и блясък. Не утежнява косата. Защитава я от топлинна обработка.
NDFC1 - 150 мл

СПРЕЙ ЗА ОБЕМ
Спрей за обем и блясък за всекидневна употреба. Триизмерната
технология се грижи за фибрата на косъма, придавайки обем в
структурата на косъма.

Ексклузивна система за обем, която възстановява
силата и плътността на косата.

NDVM1 - 150 мл

АМПУЛА ЗА НЕЗАБАВНО ПОДХРАНВАНЕ

СЕРИЯ ЗА ОБЕМ
За нормална коса без обем.
Активните съставки от пшеничен протеин и полимери от най-високо
технологични измерения се депозират в структурата на косъма,
повишават обема му и го защитават от външни замърсители.
ПРЕДИМСТВА: Подхранва фибрата на косъма и я овлажнява. Придава на
косата обем и блясък. Не утежнява косата. Защитава я от топлинна
обработка.
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Незабавна терапия, която се грижи за структурата на косата. Подхранва и
овлажнява фибрата на косъма. Защитава от топлинна обработка.
NDVIP - 10 броя x 12 мл

BALANCE RESTORE
За мазна коса и/или скалп или със склонност към омазняване

ШАМПОАН
Почиства косата от излишната мазнина. Дълбоко почиства,
като оставя косата пречистена и нормализирана за дълго
време.
NBS3 - 300 мл
NBS1 - 1000 мл

АМПУЛИ ЗА МАЗНА КОСА
Измиваща почистваща ампула, която елиминира
излишното олио от косата. Почиства и ребалансира
скалпа.
NBRC - 10 броя x 20 мл

Балансираща терапия, която детоксикира и
поддържа баланса, от който вашата коса се нуждае.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАЛАНСА В КОСАТА
За мазна коса и/или скалп или със склонност към омазняване.
Липидни продукти, богати на овлажняващи карбохидрати и растителни стероли,
незаменими съюзници за поддържане на чист скалп и коса за дълъг период от
време.
ПРЕДИМСТВА: Почиства и ребалансира скалпа. Премахва излишната мазнина.
Регулира производството на себум.
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SENSI DERMO
За чувствителен и/или раздразнен скалп

ШАМПОАН
Шампоан за чувствителен скалп, с ph 5.5. Нежно почиства
косата и в същото време овлажнява и успокоява скалпа.
Резултатът е мека и блестяща коса и защитен скалп.
NSS3 - 300 мл
NSS5 - 500 мл
NSS1 - 1000 мл

АМПУЛА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЕН СКАЛП
Ампула, която успокоява, овлажнява, възстановява и
защитава чувствителния скалп.
NSF - 10 броя x 12 мл

Облекчава и успокоява чувствителния скалп
и възстановява защитната му бариера.
СЕРИЯ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
За чувствителен и/или раздразнен скалп.
Осигурява успокояващи метаболити на косата, карбохидрати и витамини, които защитават и успокояват скалпа.
За мека, блестяща коса и овлажнен и здрав скалп.
ПРЕДИМСТВА: Овлажнява и успокоява, като осигурява комфорт. Защитава скалпа от външните замърсители.
Неутрализира нежеланите вредители. Възстановява скалпа в неговото натурално състояние.
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PURE SCALP
За скалп без пърхот за всякакъв тип коса

ШАМПОАН
Шампоан, който почиства скалпа от пърхот. Нежно
почиства косата и в същото време елиминира пърхота и
предотвратява новото му появяване. Резултатът е мека и
блестяща коса, нормализиран и успокоен скалп.
NPSS3 - 300 мл
NPSS1 - 1000 мл

АМПУЛА КОНЦЕНТРАТ
Ексфолираща терапия, което елиминира пърхота и
предотвратява появата му. Успокоява сърбежа и
зачервяването.
NPSP - 10 броя x 20 мл

Трансформира и съживява естествената жизненост
на скалпа.
СЕРИЯ ПРОТИВ ПЪРХОТ
За скалп без пърхот за всякакъв тип коса.
Продукти, богати на метаболити, които регулират кератинизацията в скалпа, овлажняващи карбохидрати,
които подобряват състоянието на скалпа и го поддържат чист и предпазен.
ПРЕДИМСТВА: Елиминира пърхота и предотвратява новото му появяване. Успокоява сърбежа и
зачервяването. Оставя косата и скалпа нормализирани.
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СЕРИЯ ПРОТИВ КОСОПАД · CRYOACTIVE
За всякакъв тип косопад

ШАМПОАН
Нежно почиства косата и в същото време я ревитализира и
заздравява от корените до краищата. Неговите
освежаващи действия стимулират скалпа. Резултатът е
мека, блестяща коса и нормализиран, успокоен скалп.
NHYS3 - 300 мл
NHYS5 - 500 мл
NHYS1 - 1000 мл

АМПУЛА КОНЦЕНТРАТ
Интензивна терапия, специално формулирана да
възстановява и стимулира фоликула на скалпа. Подобрява
растежа на косъма и регулира себумната секреция. С
освежаващо и стимулиращо действие за ревитализиран
скалп, който прави абсорбацията по-лесна. Спира
косопада и в същото време овлажнява и балансира скалпа.
NHYC - 10 броя x 7 мл
NHYC3 - 3 x 10 броя x 7 мл

Енергийна бомба, която съживява скалпа
и стимулира растежа на коса.
СЕРИЯ ПРОТИВ КОСОПАД · CRYOACTIVE
За всякакъв тип косопад
Продуктова гама, богата на карбохидрати, протеини, витамини и регулиращи и предпазващи метаболити,
които активират и засилват растежа на фоликула, спирайки ефективно косопада.
ПРЕДИМСТВА: Редуцира косопада. С охлаждащо действие, което стимулира скалпа и прави подхранването
му по-лесно. Потиска себумната секреция, овлажнява и реструктурира фибрата на косъма.
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СЕРИЯ ПРОТИВ КОСОПАД · CHRONOS
Специално препоръчан за косопад с наследствен произход

ШАМПОАН
Почистващ шампоан, формулиран да се бори с косопада от
наследствен произход. Нежно почиства косата и в същото
време защитава и активира фоликула на косата. В резултат
имате по-здрава, дебела и устойчива коса.
NHCS3 - 300 мл
NHCS5 - 500 мл
NHCS1 - 1000 мл

АМПУЛА КОНЦЕНТРАТ
Интензивна терапия за скалп. Специално формулирана
ефективно да се бори с косопада от наследствен произход.
Доказано видими резултати след 6 седмици употреба
(подобрява растежа с 96%, удължава жизнения цикъл на
косата със 100%, прави косата по-здрава и жизнена на
100%, спира косопада на 96%). В резултат имате здрава,
гъста и устойчива коса.

Енергийна бомба, която стимулира скалпа
и предотвратява косопада от наследствен произход.
СЕРИЯ ПРОТИВ КОСОПАД · CHRONOS
Специално препоръчан за косопад от наследствен произход
Богат на метаболити и карбохидрати, които защитават дълготрайността на фоликула. Протеините и
витамините в неговия състав стимулират растежа на косъма, редуцират косопада до получаването на здрава
и плътна коса.
ПРЕДИМСТВА: Защитава и активира стволовите клетки във фоликула на косата. Прави растежа на косъма подълготраен, повишава жизнения цикъл на косъма. Подобрява растежа.
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NHCC - 10 броя x 7 мл
NHCC3 - 3 x 10 броя x 7 мл

COLOUR REFLECT
Неограничен цвят и красота за твоята коса.

ШАМПОАН ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦВЕТА
за коса с цветни акценти
NBRS3 – КАФЯВО - 300 мл
NCRS3 – МЕДЕНО - 300 мл
NGRS3 – ЗЛАТНО - 300 мл
NPRS3 – ЛИЛАВО - 300 мл
NRRS3 – ЧЕРВЕНО - 300 мл

Почистващ шампоан, който възстановява цвета на
косата още от първото измиване и я защитава от
слънчевата радиация. Нежно почиства, придава блясък
и предпазва цвета за по-дълго време.
Без сулфати.
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СЕРИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦВЕТА
Неограничен цвят и красота за твоята коса.

ШАМПОАН ЗА ИЗСВЕТЛЕНА КОСА
За обезцветени коси или при коси с
нежелани отенъци
Професионална почистваща грижа, специално
формулирана да коригира и прикрива
нежеланите нюанси в косата. Премахва
жълтеникавите оттенъци и придава на косата
естествен блясък. С грижа за една още по-красива
коса.
NMLS3 - 300 мл
NMLS5 - 500 мл
NMLS1 - 1000 мл

СРЕБЪРЕН ШАМПОАН ЗА ЗА СИВИ/БЕЛИ КОСИ
Почистващ шампоан, създаден да премахне
жълтеникавите тонове от сивата коса.
Незабавно възвръща свежия вид и блясък на
косата. Перфектна грижа и защита за косата само
с 1 продукт.
NSWS3 - 300 мл
NSWS1 - 1000 мл
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ЗЛАТНА СЕРИЯ
THE TSUBAKI OIL
Олио от японска камелия
Скъпоценно олио с незабавни резултати върху косата.
Нова рутинна грижа за косата и допълнителен плюс за
красота в борбата с основните признаци на стареене:
липса на подхранващи вещества, ниски нива на
хидратация, нееластичност, липса на блясък и защита на
цвета. Нанасяйте на мокра или суха коса. Без остатъци.
Без отмиване.
GOTO - 130 ml

THE AMBER & ARGAN OIL
Олио от кехлибар и арган
Олио-бижу с незабавни резултати. Придава осветеност и
жизненост на всякакъв тип коса. Абсорбира се
моментално, придавайки блясък на косата, като я прави
мека и гладка. Без остатъци. Не се отмива.
GOES - 130 ml

THE AMBER & ARGAN SHAMPOO
Шампоан с арган и кехлибар
Букет от красота и здраве за всякакъв тип коса. Съживява
и възстановява структурата на косата, като й придава
мекота и блясък.
GOSH - 250 ml
GOS1 - 1000 ml

THE AMBER & ARGAN MASK
Маска с арган и кехлибар
Ревитализира косата, благодарение на мощното й
реконструиращо и подхранващо действие. С отмиване.
GOSH - 250 ml
GOS1 - 1000 ml

ЕСЕНЦИЯ ОТ ЗЛАТНИ ОЛИА
Серия, която се грижи за косата
Продуктовата гама предлага възможността да се насладите на истинско
бижу в ритуала за грижа за косата. Големият обхват от ексклузивни
продукти, създадени от изцяло натурални екстракти от кехлибар и арган,
подобряват красотата на косата и незабавно я възстановяват.

THE AMBER & ARGAN BI-PHASE
Двуфазен спрей с арган и кехлибар
Нова концепция в спрейовете без отмиване за ежедневна
употреба. Лесно оформяне/ разресване, значително помалко накъдряне. Без отмиване.
GOSH - 250 ml
GOS1 - 1000 ml
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12 В 1

SMART TOUCH. Интелигентно докосване.
Моментална грижа за Вашата коса.
Продуктова линия с 12 невероятни ползи за Вашата коса само в 1 стъпка:
подхранване, хидратация, възстановяване, защита на цвета, омекотяване,
термична защита, блясък, обем и плътност, контролира наелектризирането,
устойчивост на накъсване, запечатване на краищата и подмладяване на косата.

12 in 1 TREATMENT SPRAY
Защитен спрей за коса
Спрей за моментална грижа за косата, който е интелигентен,
ефективен и удобен за работа. Подхранва, овлажнява, поправя и
предпазва цвета на косата. Осигурява топлинна защита на косата,
увеличава блясъка и обема, контролира къдриците и значително
подобрява устойчивостта и еластичността на косъма. Има мощен
ефект върху нацъфтелите краища, което води до подмладяващ
ефект в косата. Нанася се на влажна коса. Не се изплаква.
KTT - 150 ml

12 in 1 TREATMENT SPRAY
12 В 1 двуфазен балсам с моментално действие
Двуфазен балсам за мигновено подобряване на състоянието на
косата, който улеснява разресването както на влажна, така и на
суха коса и осигурява средно ниво на фиксация. Дарява косата с
12 невероятни ползи в една единствена стъпка. С UVA-UVB
защитен филтър. Разклатете добре преди употреба. Без отмиване.
KTT - 400 ml
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SAVE MY HAIR - DD LOTION

TIME TO DETOX

ЗАЩИТЕН ЛОСИОН ЗА КОСА И КОЖА

ДЕТОКС МАСКА ЗА КОСА

Неповторима ежедневна защита за косата: първият лосион, който действа като се
грижи за косата преди и след излагане на факторите на околната среда 365дни в
година, а също така защитава и кожата с лек фактор.
Грижа за косата: Лек, мултифункционален лосион с незабавно действие
подходящ за ежедневна употреба. Без фиксация, незабавна защита, превенция и
възстановяване. Борба с последиците от външните агресивни фактори: борба
със свободните радикали, излъчващите се от електронните устройства, защитава
цвета от избледняване, предотвратява появата на зелени оттенъци от хлорирана
вода, хидратира и минимизира натрупването на сол от морската вода. Грижи се за
косата при излагане на студ и вятър. Подходящ за всички типове коса. Формула
без отмиване.
Грижа за кожата: Осигурява хидратация и мекота и прави кожата сияйна.
Ускорява потъмняването. SPF4 * (нисък слънцезащитен фактор). Бързо
абсорбиране, без омазняване.

Детоксикираща и ревитализираща маска за коса, обогатена с
антиоксиданти и специално действие против замърсявания,
която пос тига моментални и дълготрайни резултати,
благодарение на своята технология с постепенно освобождаване
на активните съставки. Професионална седмична терапия, която
има интензивен пречистващ ефект върху косата и осигурява
защита срещу замърсявания и агресивни фактори на околната
среда. Ново поколение серум маска със силно концентрирана,
ултралека формула, обогатена с Трехалоза и антиоксидантни от
растителни екстракти, които ревитализират косата и създават
защитна бариера. Резултатът е силно хидратирана, блестяща коса,
която се усеща лека и копринено гладка на допир.

STSP2 - 200 мл
KSTSP - Комплект 12 бр х 200 мл с кутия
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STTDM - 4 x 30 мл
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ВЪЗСТАНОВЯВАЩ НОЩЕН ЕЛИКСИР ЗА КОСА

Първият по рода си възстановяващ нощен еликсир, който регенерира и
детоксикира косъма в дълбочина, благодарение на което косата
възстановява своята жизненост и естествен блясък. Със своето действие
еликсирът подсилва и регенерира фибрите на косъма, неутрализира
уврежданията по косата, причинени от външни фактори, моментално
пречиства косъма в дълбочина, доставя усещане за мекота и лекота, а
боядисаната коса поддържа цвета си в по-добро състояние.
N50HE - 50 ml
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ГРИЖА ЗА КОСАТА
ПРОДУКТИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИТЕ САЛОНИ. ФОРМУЛА,
КОЯТО СЕ ГРИЖИ ЗА КОЖАТА. С ВИСОКОЕФЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ
55
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ЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ

Защитен крем за ръце и нокти
Неомазняващ защитен крем за ръце и нокти.
Подхранва, овлажнява и защитава.
PHNP - 100 мл

Защитен крем при боядисване
Крем, който защитава кожата от петна и
зачервявания по време на боядисване. Лесно се
премахва при отмиване на боята за коса.
PCP - 100 мл

Продукт за почистване на боя за коса
Премахва петната от боята за коса. Лесно се
отмива.
PCC - 125 мл

Защитен крем за къдрин
Регулира нивото на щети от течния къдрин.
Специално се препоръчва за чувствителни или
тънки коси.
PPP - 10 броя x 15 мл
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РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

ПРОДУКТИ ЗА
ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА

ТЕКСТИЛНИ
ПРОДУКТИ И
ОБЛЕКЛО

АКСЕСОАРИ И
ИНСТРУМЕНТИ

САЛОННО
ОБОРУДВАНЕ

ДИСПЛЕИ И
РЕКЛАМНИ
МАТЕРИАЛИ

ТЕСТЕРИ И
СПЕЦИАЛНИ
РАЗФАСОВКИ

КАТАЛОЗИ
БОЯ ЗА КОСА

ТРЕНД
КОЛЕКЦИИ
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ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Ref: CAPDN
Пелерини

Ref: GUDP
Винилови ръкавици

Ref: MPLF
Кристално фолио
за кичури

Ref: EASY
Фолио за боядисване

Ref: DDES
Еднократни предпазни
престилки
10 бр комплект

Ref: TOAP
Кърпи
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ТЕКСТИЛНИ ПРОДУКТИ И ОБЛЕКЛО

Ref: TOA
Бяла кърпа
50X80 см

Ref: NKIM
Кимоно

Размер M: UNMM
Размер L: UNML
Униформа MILAN
1 бр.

Ref: TOAN
Черна кърпа
50X80 см

Ref: KIMTN
Кимоно за терапии

Размер M: UNRM
Размер L: UNRL
Размер XL: UNRXL
Униформа ROMA
(1 бр.)

Ref: TOATN
Бяла кърпа за терапии
TREAT Naturtech
50X90 см

Ref: CCOR
Пелерина за подстригване

Размер M: UNJOM
Размер L: UNJOL
Размер XL: UNJOX
Униформа JOLLY
(1 бр.)

Ref: CAPC
Пелерина за боядисване

Размер L: CAMCL
Размер XL: CAMCXL
Размер XXL: CAMC2XL
Дамска тениска Montibello
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Ref: CAPH
Тежест за пелерина

Размер M: DWTM
Размер L: DWTL
Размер XL: DWTXL
Дамска тениска
Decode

Ref: DCOL
Престилка за боядисване

Размер L: DMTL
Размер XL: CDMXE
Мъжка тениска
Decode

АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ

Ref: PALC
Четка за боядисване
Ref: BOLC3
Купичка за боядисване
360 мл 1 бр
Ref: BRUSHC
Комплект четки FRAMAR

Ref: DIFUSYS
Мек дифузер
за сешоар

Ref: BASCDN
Дигитална везна

Ref: PALIR
Комплект 2 подложки
за боядисване

Ref: BROT
Четка с талк
за врат

Ref: TOOLBELT
Фризьорски колан
за инструменти
* без инструменти
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Ref: EDPA
Гъбичка блендер
за боядисване
Ref: STICKIR
Магически стик

Ref: PINZC
Щъркели за коса
6 броя

Ref: DIFUSYS
Дигитален таймер

Ref: KICWP
КОМПЛЕКТ ЗА ПЕРМАНЕНТНО КЪДРЕНЕ
- 1 Impulsive Бутилка за пяна
- Комплект ластици
- Комплект сиви ролки 18x25cm
- Комплект зелени ролки 25x25cm
- Montibello черна чанта

САЛОННО ОБОРУДВАНЕ

Ref: MCPN
MANHATTAN PROFESSIONAL TROLLEY
Количка за работа черна/бяла
Метална дръжка,
5 чекмеджета

Ref: AYUD
Помощна количка
за боядисване

Ref: CUPG
UPGRADE EASY PROFESSIONAL
TROLLEY
Професионална помощна количка
Черен цвят
Размери: 35,5 x 35,5 x 90 cm
5 чекмеджета

Ref: CPMY
MY PROFESSIONAL TROLLEY
Професионална помощна количка
Размери: 35,5 x 35,5 x 90 cm
6 чекмеджета

Ref: MVIC
MONTIBELLO GENERIC FRAME
Визуална рамка за витрина.
Бяла рамка от алуминий за позициониране на витрина.
Със залепящ механизъм от двете страни на рамката.
Без включени плакати.
Размери: 50 x 70 cm
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ДИСПЛЕИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

MGGEX
MONTIBELLO GENERIC GLORIFIER
Универсален дисплей за рецепция
Основа: 170mm x 150mm
Визуална карта: 310mm x 170mm
Материали: Пластмаса и акрил

EXSTN
ДИСПЛЕЙ ЗА СЕРИЯ
TREAT NATURTECH

*Продуктът и визуланата карта не са включени

*Продуктите не са включени.

EXDE
ДИСПЛЕЙ ЗА СЕРИЯ DECODE

BOLP
Хартиена торбичка
Размери : 23cmx27cmx9cm

EXMB
Базисен дисплей
TREAT NATURTECH
Размери : 200cmx48cmx35cm
*Продуктите не са включени.

KATTN
Комплект за терапия за коса
*Продуктите не са включени.
•61•

Montibello Плакати 68 x 100 см
*различни визии спрямо наличност

ТЕСТЕРИ И СПЕЦИАЛНИ РАЗФАСОВКИ

Тестери от серията TREAT NATURTECH
NMCS
NMCC
NMCM
NMRS
NMRC
NMRM
NMRSE
NMKS
NMKM
NMDVS
NMSS

TREAT NT COLOUR PROTECT SHAMPOO
TREAT NT COLOUR PROTECT CONDITIONER
TREAT NT COLOUR PROTECT MASK
TREAT NT REPAIR ACTIVE SHAMPOO
TREAT NT REPAIR ACTIVE CONDITIONER
TREAT NT REPAIR ACTIVE MASK
TREAT NT REPAIR SEALED ENDS
TREAT NT KERATIN FORCE SHAMPOO
TREAT NT KERATIN FORCE MASK
TREAT NT DENSI VOLUME SHAMPOO
TREAT NT SENSI DERMO SHAMPOO

TREAT NATURTECH
Малки разфасовки 25мл / 50 мл
NMTCC
NMTRS
NMTRCS
NMTC
NMTKS

TREAT NT MT COLOUR PROTECT CONDITIONER 25 мл
TREAT NT MT REPAIR ACTIVE SHAMPOO 50 мл
TREAT NT MT COLOUR PROTECT SHAMPOO 50 мл
TREAT NT MT REPAIR ACTIVE CONDITIONER 25 мл
TREAT NT MT KERATIN FORCE SHAMPOO 50 мл

GOLD OIL
Малки разфасовки 30 мл

ELIXIR N50
MN50HE
Тестер Възстановяващ нощен еликсир
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GOEM
GOTM

GOLD OIL ESSENCE MINI
GOLD OIL TSUBAKI OIL MINI

КАТАЛОЗИ ЗА БОЯ ЗА КОСА

НОВО

Ref: GCCMEX
Каталог за боя за коса
GLOBAL CROMATONE
(Cromatone+Meteorites)

Ref: MCRTR17
Каталог за боя за коса
CROMATONE

Ref: MCR15
Каталог за боя за коса
CROMATONE RE•COVER

Ref: MCMT
Каталог за боя за коса
METEORITES - 17 цвята

Ref: GCCMEX
Каталог за боя за коса
METALLICS

*до изчерпване на количествата

Ref: MOAL15E
Каталог за боя за коса
OALIA
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Ref: MCIC
Каталог за боя за коса
IN FLASHY COLOURS

ТРЕНД КОЛЕКЦИИ

Ref: BOOKAW19
AW19 COLLECTION – NOMAD ACCENT
Тренд каталог с визии и техническо ръководство

Ref: VICOAW19
AW19 COLLECTION – NOMAD ACCENT
ДВУСТРАНЕН ПЛАКАТ
Ref: LOAW19G
68 x 100
* до изчерпване на количествата
AW19 COLLECTION –
NOMAD ACCENT
TEКСТИЛЕН БАНЕР
100 x 75

* до изчерпване на
количествата

* до изчерпване на количествата

* до изчерпване на количествата

Ref: BOOKP19
SS19 COLLECTION –
CITY LIGHTS
Тренд Каталог с визии и
техническо ръководство

Ref: LOAW19P
AW19 COLLECTION –
NOMAD ACCENT
TEКСТИЛЕН БАНЕР
75 x 150

Ref: VICOP19
SS19 COLLECTION – CITY LIGHTS
ДВУСТРАНЕН ПЛАКАТ
68 x 100
* до изчерпване на количествата

* до изчерпване на количествата
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Ref: LOCITYG
SS19 COLLECTION –
CITY LIGHTS
ТЕКСТИЛЕН БАНЕР
100 X 175

Ref: LOCITYP
SS19 COLLECTION –
CITY LIGHTS
ТЕКСТИЛЕН БАНЕР
75 X 150

* до изчерпване на
количествата

* до изчерпване на
количествата

Ñåëåíà ÅÑ ÎÎÄ
îôèöèàëåí è åêñêëóçèâåí
äèñòðèáóòîð íà Montibello çà Áúëãàðèÿ
ãð. Ïëîâäèâ, óë. Áðåçîâñêî øîñå 147À
òåë.: 032/67 23 40, ôàêñ: 032/67 23 44
ìîá.: 0893 312 173
fb: Selena ES Professional Cosmetics
insta: selena_cosmetics
office@selenaprofessional.com

www.montibello.bg
www.selenaprofessional.com

