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NASZA INSPIRACJA: MIEJSKA NATURA

INSIGHT to marka opracowana w naszych laboratoriach, aby stworzyć synergiczne działanie między starożytną 
mądrością wykorzystywania roślinnych ekstraktów i olejków oraz etycznym wyborem ekologicznych składników.  
Natura w kontekście miejskim jest źródłem naszej inspiracji.

NASZ WYBÓR: PROSTOTA + SKUTECZNOŚĆ

INSIGHT to odżywcze, bogate w ochronne i niezbędne składniki aktywne produkty, zgodne ze zdrowym wyborem 
czystości formuł. Posiadają innowacyjne i niekonwencjonalne receptury, które chronią zdrowie i blask włosów.  
Dzięki rygorystycznemu doborowi surowców jednocześnie zapewniają absolutną doskonałość stylizacji i profesjo-
nalną zawartość.

NASZA MISJA: ZRÓWNOWAŻONY EKOROZWÓJ

Misją INSIGHT jest ekorozwój, zarówno środowiskowy, jak i społeczny. Będąc w zasięgu wszystkich, proponujemy 
delikatne i skuteczne zielone formuły. Profesjonalna jakość w przystępnych cenach.

WARTOŚCI INSIGHT



Nasze laboratoria tworzą receptury według precyzyjnych parametrów ekologicznych i zdrowotnych.

NASZE KOSMETYKI WOLNE SĄ OD:

NASZE WYBORY

ALERGENÓW  
ZAPACHOWYCH
Zdecydowaliśmy się na użycie wyłącznie 
substancji bez alergenów zapachowych, aby 
nasze zabiegi były tak delikatne, jak tylko to 
możliwe, nawet dla najbardziej wrażliwej skó-
ry głowy.

SILIKONÓW
Silikony to nieorganiczne polimery pochodzą-
ce z krzemu, które są wytwarzane w proce-
sach syntezy chemicznej. Nie możemy zaprze-
czyć, że zapewniają natychmiastową miękkość 
i połysk włosom. Jednak przez efekt błono- 
twórczy uniemożliwiają przenikanie aktyw-
nych składników, gdyż zamykają łuski włosa. 
Dlatego w miarę możliwości wyeliminowali- 
śmy silikony z naszych receptur.  

OLEJU MINERALNEGO 
Olej mineralny (Paraffinum liquidum - po-
chodna ropy naftowej), tworzy film na skó-
rze, który utrudnia prawidłową transpira-
cję i dotlenienie skóry głowy oraz włosów.  
Tam, gdzie była możliwość zdecydowaliśmy 
się zastąpić go bardziej dermokompatybilny-
mi, naturalnymi składnikami o tych samych 
właściwościach, ale z mniejszą ilością nie-
wiadomych dla zdrowia. Skóra i włosy muszą 
mieć swobodę wykonywania najbardziej na-
turalnej czynności, jaką jest oddychanie.

SZTUCZNYCH  
BARWNIKÓW
Produkty INSIGHT są wolne od syntetycz-
nych barwników. Jedynym wyjątkiem jest 
szampon Anti-yellow, w którym użycie barw-
nika jest nieuniknione, ze względu na wyko-
nywane czynności, niezbędne do działania 
formuły.

SLS/SLES
Wszystkie nasze receptury szamponów two-
rzymy bez użycia SLS/SLES (Sodium Lauryl 
Sulfate i Sodium Laureth Sulfate), które są 
uważane za agresywne i potencjalnie drażnią-
ce surfaktanty. Zamiast tego zdecydowaliśmy 
się użyć łagodniejszego środka czyszczącego, 
SODIUM COCETH SULFATE, otrzymywa-
nego z orzecha kokosowego. Zastosowanie 
bardziej przyjaznego i dermokompatybilne-
go składnika przyczynia się jednocześnie do 
ochrony zdrowia skóry, a także zachowania jej 
równowagi hydrolipidowej.

MIT I PARABENÓW 
Parabeny i MIT to konserwanty, które stały 
się przedmiotem kontrowersji. Badania na-
ukowe nie przyjęły jeszcze definitywnej po-
stawy, czy są szkodliwe. Nie czekając na odpo-
wiedź, która rozwiewa wszelkie wątpliwości, 
postanowiliśmy użyć alternatywnego syste-
mu konserwującego. W szczególności uży-
wamy biodegradowalnej mieszaniny kwasów 
owocowych do produkcji wszystkich naszych 
szamponów: Sodium Benzoate i Potassium 
Sorbate. W maskach i odżywkach używamy 
mieszanki konserwującej składającej się z al-
koholu benzylowego i środka zmiękczającego 
pochodzenia naturalnego Glyceryl Laurate 
(otrzymywanego z oleju palmowego).



Nasze produkty mają wspólne charakterystyczne cechy:

NASZE PLUSY

OZONOWANA WODA 
Woda jest kluczowym składnikiem do two-
rzenia naszych produktów, a także nośnikiem 
substancji aktywnych i wyciągów roślinnych: 
z tego powodu Eley od lat oczyszcza ją za po-
mocą ozonu. Niektóre badania potwierdziły, 
że ozon, cząsteczka zbudowana z trzech ato-
mów tlenu, jest ważną alternatywą dla trady-
cyjnych środków, takich jak chlor i jego związ-
ki. W porównaniu do nich ozon ma wyższą 
siłę utleniającą, co w efekcie daje mu szersze 
spektrum antybakteryjne. Przy niskich stęże-
niach ozon jest nietoksyczny i wraca w krót-
kim czasie do swojej pierwotnej formy (tlenu), 
nie pozostawiając odpadów. Jego zastosowa-
nie gwarantuje również szybkie, bezpieczne, 
głębokie i całkowicie ekologiczne warunki 
sanitarne, dzięki czemu woda jest czysta mi-
krobiologicznie, czyli w idealnym stanie, aby 
aktywnie przenosić właściwości składników.

100% MADE IN ITALY 
Chcemy podkreślić nasze w 100% włoskie 
know-how: jakość produktu jest gwaranto-
wana od momentu tworzenia w laboratorium,  
aż po dostawy gotowego kosmetyku w ponad 
40 krajach na całym świecie. Wartość, która 
nas wyróżnia to doskonałość i styl.

TESTOWANY NA  
ZAWARTOŚĆ NIKLU 
Wszystkie nasze produkty są testowane 
pod kątem zawartości niklu (‹ 0,5 PPM), aby 
zagwarantować większe bezpieczeństwo  
w przypadku nadwrażliwości skóry.

CERTYFIKAT 
VEGAN OK 
 
Cała linia do włosów INSIGHT posiada cer-
tyfikat VEGAN OK, w tym także linia do ko-
loryzacji INCOLOR. Standard ten promuje 
upowszechnianie kultury szacunku dla życia  
i środowiska, tak aby wartości te mogły repre-
zentować dziedzictwo wspólne dla wszyst-
kich. Dlatego też, kupując produkt z logoty-
pem  VEGAN  OK na etykiecie, konsument 
otrzymuje gwarancję, że produkt nie zawiera 
składników odzwierzęcych, a producent nie 
jest związany z wykorzystywaniem i zabija-
niem zwierząt.

NATURALNE  
I ORGANICZNE  
EKSTRAKTY
Główne funkcjonalne składniki aktywne  
w naszych preparatach pochodzą z certyfi-
kowanych ekologicznych upraw. Kombina-
cje olejów i maseł pochodzenia naturalnego  
w połączeniu z ekstraktami roślinnymi, zmięk-
czają i odżywiają włosy. Wybór ekologicznych 
składników aktywnych oznacza zarówno 
ochronę planety, jak i pracowników, którzy 
są częścią łańcucha produkcyjnego. Jest to 
także ukłon w stronę dobra konsumentów 
końcowych.

WYSOKI PROCENT  
NATURALNOŚCI
Nasze produkty zawierają wysoki procent 
składników pochodzenia naturalnego. Śred-
nio ponad 96% całkowitej receptury składa 
się z surowców naturalnego pochodzenia.



NASZE OPAKOWANIA

Zrównoważony ekorozwój projektu INSIGHT nie kończy się na formułach, ale także obejmuje świat opakowań.

rPET, NASZ WYBÓR

PET (politereftalan etylenu) to lekki i trwały poliester, który dzięki nieskończonym możliwościom recyklingu posiada do-
skonały profil pod względem zrównoważonego rozwoju środowiskowego. PET należy do rodziny tworzyw termoplastycz-
nych, które są przekształcane za pomocą ciepła w bardzo lepkie ciecze łatwe w obróbce: powracają do stanu stałego po 
obniżeniu temperatury. Ponieważ ich struktura nie ulega modyfikacjom, materiał może być poddany wielokrotnemu pro-
cesowi odtworzenia z wykorzystaniem ciepła. Ta cecha PET sprawia, że   w 100% można go poddać recyklingowi i staje się 
możliwe przekształcenie go w rPET. Do wszystkich naszych butelek i słoików wybraliśmy materiał w 100% pochodzący  
z recyklingu.

NAKRĘTKI

Wszystkie nakrętki produktów INSIGHT stworzone są w 100% z materiału PP pochodzącego z recyklingu.

TUBKI I ETYKIETY

Nasze tubki wykonane są z biopochodnego materiału pozyskiwanego z trzciny cukrowej.

CO TO ZNACZY KORZYSTAĆ Z RECYKLINGU PET?

• chronić środowisko;
• redukować emisję dwutlenku węgla: na każdy kilogram odzyskanego PET oszczędza się do 3kg CO

2
;

• oszczędzać energię: wytwarzając produkty PET pochodzącego z recyklingu, można uzyskać 50% 
 oszczędności energii, zmniejszając koszty i ograniczając szkody dla środowiska.

100% PET z recyklingu

100% PET do recyklingu

BUTELKI PET

SEGREGACJA

OPAKOWAŃ PET

SORTOWANIE
MATERIAŁÓW

RECYKLING
OPAKOWAŃ PET

TWORZENIE
NOWYCH FORM

BUTELKI I SŁOIKI

Z RECYKLINGU PET

PRODUKT KOŃCOWY



+25% PET Z RECYKLINGU
z uczestnictwem w systemie

ETYKIETY: MATERIAŁ PET POCHODZĄCY Z RECYKLINGU I RAFCYCLE®

Wszystkie etykiety produktów INSIGHT na butelkach czy słoikach wykonane są z materiału, 
który zawiera co najmniej 25% przetworzonej żywicy PET.

Ponadto dołączyliśmy do projektu RafCycle®, sponsorowanego przez UPM Raflatac. 
Program opracowany w celu odzyskiwania i wykorzystania skrawków etykiet przez cały cykl ich życia.

CZYM JEST UPM RAFLATAC?

UPM Raflatac jest światowym liderem w produkcji i dostawie folii oraz samoprzylepnego papieru do etykiet. 

CO TO JEST RAFCYCLE®?

Jest to innowacyjna koncepcja recyklingu, która opiera się na ponownym wykorzystaniu odpadów powstałych z etykiet 
samoprzylepnych w celu stworzenia nowych materiałów.

RafCycle® odzyskuje produkty uboczne etykiet samoprzylepnych, przeznaczonych do spalenia lub składowania na 
wysypiskach i przekształca je, dając im nowe życie. Zmniejsza jednocześnie ilość odpadów przeznaczonych do utyliza-
cji. Oferuje niezliczone korzyści drukarzom, pakowaczom i innym podmiotom działającym w sektorze etykiet, a także 
sprzyja środowisku. Odpady ze skrawków etykiet i matryc, są odzyskiwane z przeznaczeniem do przetworzenia na 
energię w papierniach UPM i wykorzystywane jako paliwo. Dzięki zaawansowanemu technologicznie procesowi, siliko-
nowany papier podkładowy jest odzyskiwany i wysyłany do recyklingu w papierni UPM, który po przekształceniu 
w celulozę, stanie się nowym papierem.

PROCES 
ETYKIETOWANIA

FOLIA TRANSFEROWA

SEGREGACJA FOLII
TRANSFEROWEJ

 TRANSPORT 
ODPADÓW

Z SEGREGACJI

TRANSFORMACJA 
W NOWY PET

NOWE FOLIE TRANSFEROWE 
DO ETYKIET

+25% PET Z RECYKLINGU

DRUK NOWYCH 
 ETYKIET NA FOLII 
TRANSFEROWEJ



FEEL
docenianie wewnętrznego piękna

Nasze opakowania reprezentują nas,  
nie tylko ze względu na wybór materiałów,  
ale także przesłaniem, które identyfikuje: 

LIFE
życie w zgodzie z naturą

LOVE
miłość do Natury i Planety

CARE
dbanie o siebie

nasza

filozofia



 uzyskała certyfikaty ISO 9001 (System zarzą-
dzania jakością) i ISO 22716 (Dobre praktyki wytwarza-
nia kosmetyków). Certyfikaty pozwoliły zwiększyć naszą 
zdolność do zaspokajania potrzeb i oczekiwań naszych 
klientów poprzez lepszą kontrolę procesów produkcyj-
nych.

ISO 9001 
(System zarządzania jakością)

Zastosowanie ISO 9001 w firmie oznacza stworzenie sys-
temu organizacji, który uwzględnia założone standardy  
i normy. Wymagania dotyczą wszystkich procesów biz-
nesowych, które muszą być poparte odpowiednią doku-
mentacją (podręcznik jakości, procedury, instrukcje pra-
cy). Celem systemu jakości ISO 9001 jest zapewnienie,  
że produkt dostarczony przez firmę spełnia określone 
wymagania. To pokazuje, że firma jest zdolna, by odpo-
wiadać w sposób spójny i dokładny na oczekiwania klien-
ta, a także będzie w stanie osiągnąć znaczącą poprawę  
w zakresie efektywności organizacyjnej i jakości produktu 
poprzez minimalizację odpadów, unikając błędów i zwięk-
szając produktywność.

ISO 22716 
(Dobra praktyka wytwarzania) 

Rozporządzenie UNI EN ISO 22716 określa wytyczne 
dotyczące produkcji, kontroli, przechowywania i trans-
portu produktów kosmetycznych mające na celu zagwa-
rantowanie klientowi wysokich standardów bezpieczeń-
stwa i higieny.

To zbiór zasad, które opisują sprzęt, zarządzanie, metody 
i środki produkcji w celu zapewnienia odpowiednich stan-
dardów jakości. Mają na celu kontrolę zarówno produkcji, 
jak i jakości. Odnoszą się do wszelkiego rodzaju produk-
tów kosmetycznych i biorą pod uwagę wszystkie czynniki 
i działania, które są istotne dla uzyskania wyrobu kosme-
tycznego.

CERTYFIKATY FIRMY DNV



WŁOSY

Dopasowane do wszystkich ro-
dzajów włosów, aby stworzyć 
własny codzienny rytuał piękna  
i dobrego samopoczucia. 

Każdy z nas ma swoją własną 
tożsamość, swoją wyjątkowość, 
swoje preferencje, swój rodzaj 
włosów: jest to powód, dla które-
go stworzyliśmy dla Ciebie kom-
pletny system, w którym możesz 
wybrać odpowiednią kombinację 
produktów. Twoje włosy zawsze 
były naszą pasją.



CEL: CODZIENNA PIELĘGNACJA KAŻDEGO RODZAJU WŁOSÓW. 

Linia, w której wartości odżywcze wyciągów roślinnych zapewniają nawilżenie włosów, miękkość i zdrowy wygląd. 
Delikatne preparaty ułatwiają rozczesywanie i zapewniają połysk na całej długości włosów.

DAILY USE

pojemność  900 / 400 / 100 ml

ENERGIZING 

MASKA
+ wyciąg z organicznej cytryny
+ energetyzujący fi tokompleks
 (masło z moreli, olej słonecznikowy, 
 olej z kiełków kukurydzy)

Zapewnia głębokie i jednorodne nawilżenie, nadając siłę i ela-
styczność. Odpowiednia do pielęgnacji każdego rodzaju włosów.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Pozostaw na 5-10 minut, a następnie dokładnie spłucz.

BODIFYING DRY SHAMPOO 

SUCHY SZAMPON 
+ wyciąg z fi toplanktonu
+ energetyzujący fi tokompleks
 (zeolit, skrobia ryżowa, skrobia z tapioki, olej Neem)

Oczyszcza i odświeża skórę głowy, wchłaniając nadmiar se-
bum. Daje włosom pełnię i objętość od nasady działając jak 
puder dodający objętości.

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieś niewielką ilość na nasadę suchych włosów. Dokładnie 
wmasuj, poczekaj kilka minut, a następnie przeczesz włosy.

ENERGIZING 

SZAMPON
+ wyciąg z organicznej cytryny
+ energetyzujący fi tokompleks
 (masło z moreli, olej słonecznikowy, 
 olej z kiełków kukurydzy)

Delikatna formuła, idealna do częstego stosowania. 
Utrzymuje naturalny poziom nawilżenia włosów.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Dokładnie spłucz.

ENERGIZING 

ODŻYWKA
+ wyciąg z organicznej cytryny
+ energetyzujący fi tokompleks
 (masło z moreli, olej słonecznikowy, 
 olej z kiełków kukurydzy)

Zapewnia włosom blask, a także ułatwia rozczesywanie. 
Nawilża i rewitalizuje, nie obciążając włosów.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. Po-
zostaw na 3-5 minut, a następnie dokładnie spłucz.

pojemność  500 / 250 ml pojemność  100 ml

pojemność  900 / 400 / 100 ml



CEL: ODŻYWIENIE SUCHYCH I MATOWYCH WŁOSÓW, BEZ ICH OBCIĄŻANIA.

Rewitalizujące zabiegi wzmacniające cienkie i łamliwe włosy. Składniki aktywne wnikają głęboko w strukturę  
włosów, nadając im elastyczność, objętość i miękkość. 

DRY HAIR

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  500 ml
pojemność  250 ml

NOURISHING

SZAMPON

+ wyciąg z organicznego owsa
+ odżywczy fitokompleks
 (olej kokosowy, masło Illipe, 
 olej ze słodkich migdałów)

Delikatnie oczyszcza, przywracając 
elastyczność i blask nawet bardzo su-
chym włosom.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Dokładnie spłucz.

NOURISHING

ODŻYWKA

+ wyciąg z organicznego owsa
+ odżywczy fitokompleks
 (olej kokosowy, masło Illipe, 
 olej ze słodkich migdałów)

Łagodnie rozplątuje odwodnione wło-
sy, pozostawiając je lśniące i łatwe  
w rozczesywaniu.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 3-5 mi-
nut, a następnie dokładnie spłucz.

NOURISHING

MASKA

+ wyciąg z organicznego owsa
+ odżywczy fitokompleks
 (olej kokosowy, masło Illipe, 
 olej ze słodkich migdałów)

Pomaga uszczelnić wysuszoną łuskę 
włosa, zapewniając intensywne na-
wilżenie i miękkość już po pierwszej 
aplikacji.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 5-10 mi- 
nut, a następnie dokładnie spłucz.



CEL:  ZASPOKOJENIE POTRZEB WŁOSÓW NARAŻONYCH ZARÓWNO NA DZIAŁANIE POGODY, 
JAK I CZYNNIKI MECHANICZNE, STRES CZY ZANIECZYSZCZENIA.

Wyciąg z organicznej marchwi bogaty w beta-karoten chroni włosy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

REJUVENATING

SZAMPON

+ wyciąg z organicznej marchwi
+ fitokompleks przeciwutleniaczy
 (masło z soi, olej jojoba, 
 olej z orzechów laskowych)

Odpowiedni do wszystkich rodzajów 
włosów. Działa antyoksydacyjnie i ni-
weluje szkodliwe wolne rodniki.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Dokładnie spłucz.

REJUVENATING

ODŻYWKA

+ wyciąg z organicznej marchwi
+ fitokompleks przeciwutleniaczy
 (masło z soi, olej jojoba, 
 olej z orzechów laskowych)

Rozplątuje i chroni włókno włosów 
przed agresywnymi czynnikami ze-
wnętrznymi. Pozostawiając je miękkie 
i pełne blasku.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 3-5 mi-
nut, a następnie dokładnie spłucz.

REJUVENATING

MASKA

+ wyciąg z organicznej marchwi
+ fitokompleks przeciwutleniaczy
 (masło z soi, olej jojoba, 
 olej z orzechów laskowych)

Przynosi włosom głębokie odżywienie 
i intensywny blask.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 5-10 mi- 
nut, a następnie dokładnie spłucz.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  500 ml
pojemność  250 ml

ANTIOXIDANT



Ochrona i nawodnienie to dwie podstawowe potrzeby włosów narażonych na działanie czynników atmosferycznych  
lub światła słonecznego. Z tego powodu nasze laboratorium stworzyło dwie formuły, które można stosować  

zarówno na plaży, jak i w mieście: spray do ochrony włosów i mgiełka do odświeżania i nawilżania ciała oraz włosów.

ANTIOXIDANT

PROTECTIVE SPRAY

SPRAY*

+ organiczny olej kokosowy
+ olej jojoba 
+ olej z orzechów laskowych

Polecany dla wszystkich rodzajów włosów, chroni przed 
szkodliwymi warunkami pogodowymi, promieniowaniem
słonecznym, chlorem czy solą morską.

SPOSÓB UŻYCIA
Spryskaj włosy przed i podczas ekspozycji na światło 
słoneczne.

* Zawiera silikony. 

HYDRA-REFRESH HAIR AND BODY WATER

MGIEŁKA DO CIAŁA 
I WŁOSÓW
+ organiczny sok z aloesu   
+ organiczny olej kokosowy 
+ wyciąg z kwiatów kau pe 

Orzeźwiająca, nawilżająca i kojąca mgiełka do włosów i cia-
ła. Jej specjalna formuła to źródło naturalnego nawilżenia, 
które doskonale gasi pragnienie skóry i włosów w ciągu 
dnia.  

SPOSÓB UŻYCIA
Rozpylać produkt na skórze ciała i włosach według potrzeb, 
z odległości około 20 cm. Unikać kontaktu z oczami. 
Nie zawiera filtrów UV. Nie zawiera alkoholu.

pojemność  100 ml pojemność  150 ml



CEL: REWITALIZACJA WŁOSÓW, NADANIE IM BLASKU I PRZEDŁUŻENIE TRWAŁOŚCI KOLORU.

Receptury bogate w naturalne wyciągi i oleje roślinne chronią włosy, zachowując trwałość koloru.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  500 ml
pojemność  250 ml

COLORED HAIR

PROTECTIVE 

SZAMPON

+ organiczny olej makadamia
+ fitokompleks chroniący kolor
 (ekstrakt z henny, masło z mango,  
 olej z pestek winogron)

Dedykowany do włosów farbowanych,
pomaga zachować trwałość koloru.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Dokładnie spłucz.

PROTECTIVE 

ODŻYWKA

+ organiczny olej makadamia
+ fitokompleks chroniący kolor
 (ekstrakt z henny, masło z mango,  
 olej z pestek winogron)

Ułatwia rozczesywanie włosów, jed-
nocześnie zwiększa blask i intensyw-
ność koloru.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 3-5 mi-
nut, a następnie dokładnie spłucz.

PROTECTIVE 

MASKA

+ organiczny olej makadamia
+ fitokompleks chroniący kolor
 (ekstrakt z henny, masło z mango,  
 olej z pestek winogron)

Chroni kolor przed agresywnymi 
czynnikami zewnętrznymi. Głęboko 
odżywia, pozostawiając włosy miękkie 
w dotyku.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 5-10 
minut, a następnie dokładnie spłucz.



CEL: UJARZMIENIE WŁOSÓW KRĘCONYCH, SUCHYCH I TRUDNYCH DO UŁOŻENIA.

Kojące właściwości naturalnych wyciągów roślinnych, które zmniejszają efekt puszenia i głęboko nawilżają włókna 
włosów. Receptury stworzone tak, aby Twoje włosy były idealnie gładkie i lśniące.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  500 ml
pojemność  250 ml

ANTI-FRIZZ

HYDRATING 

SZAMPON

+ wyciąg z organicznego 
 siemienia lnianego
+ fitokompleks anti-frizz 
 (masło kakaowe, olej z bawełny, 
 olej konopny) 

Działanie zmiękczające zaczyna się od 
oczyszczania, które pozwala uzyskać 
lśniące i jedwabiste włosy.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Dokładnie spłucz.

HYDRATING 

ODŻYWKA

+ wyciąg z organicznego 
 siemienia lnianego
+ fitokompleks anti-frizz 
 (masło kakaowe, olej z bawełny, 
 olej konopny) 

Niweluje matowość i puszenie, nada-
jąc blask włosom kręconym. Działa 
również odżywczo i ułatwia rozczesy-
wanie. 

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 3-5 mi-
nut, a następnie dokładnie spłucz.

HYDRATING 

MASKA

+ wyciąg z organicznego 
 siemienia lnianego
+ fitokompleks anti-frizz 
 (masło kakaowe, olej z bawełny, 
 olej konopny) 

Intensywny zabieg, który odżywia  
i rewitalizuje włókna włosów, pozosta-
wiając je lśniące i gładkie w dotyku.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 5-10 mi- 
nut, a następnie dokładnie spłucz.



CEL: PRZYWRÓCENIE BLASKU I WITALNOŚCI ZNISZCZONYM WŁOSOM.

Zabiegi chemiczne czy sezonowe zmiany są czynnikami, które mogą uszkodzić włosy,  
pozostawiając je kruche, suche, matowe i pozbawione życia.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  500 ml
pojemność  250 ml

DAMAGED HAIR

RESTRUCTURIZING 

SZAMPON

+ organiczny wyciąg  
 z kiełków pszenicy
+ odbudowujący fitokompleks
 (masło oliwkowe, olej arganowy,  
 olej z otrębów ryżu)

Podczas mycia, pomaga odbudować 
włosy, nadając im elastyczność 
i połysk.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Dokładnie spłucz.

RESTRUCTURIZING 

ODŻYWKA

+ organiczny wyciąg  
 z kiełków pszenicy
+ odbudowujący fitokompleks 
 (masło oliwkowe, olej arganowy,  
   olej z otrębów ryżu)

Rewitalizuje zniszczone i uszkodzone 
włosy, przywracając im zdrowy wy-
gląd.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 3-5 mi-
nut, a następnie dokładnie spłucz.

RESTRUCTURIZING 

MASKA

+ organiczny wyciąg  
 z kiełków pszenicy
+ odbudowujący fitokompleks 
 (masło oliwkowe, olej arganowy,  
   olej z otrębów ryżu)

Zawartość witamin i kwasów tłusz-
czowych chroni włosy, utrzymując na-
turalne nawilżenie.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 5-10 
minut, a następnie dokładnie spłucz.



pojemność  35gpojemność  100 ml

Dla udoskonalenia zabiegu odbudowującego włosy w domu lub w salonie  
przedstawiamy dwa produkty uzupełniające linię:

DAMAGED HAIR

30 gMaska 
Restructurizing

SPOSÓB UŻYCIA

Restructurizing Booster

5-10 min

100%
vegetable 

origin

0,5 gRestructurizing
Booster (lub czubek łyżeczki)

RESTRUCTURIZING 

SPRAY*
+ wyciąg z organicznego bambusa
+ wyciąg z organicznej pszenicy
+ wyciąg z Kelpu morskiego

Kuracja regenerująca osłabione włosy, przy regularnym
stosowaniu pozwala na utrzymanie elastyczności i wigoru.

SPOSÓB UŻYCIA
Spryskaj mokre włosy, a następnie rozpocznij stylizację. 
Bez spłukiwania. Wstrząśnij przed użyciem.

* Nieznaczna zmiana wyglądu wskazuje na naturalne 
   surowce obecne w formule.

RESTRUCTURIZING 

BOOSTER
+ sproszkowana akacja
+ sproszkowane wodorosty

Mieszanka sproszkowanych roślin pomaga uzyskać natych-
miastowy widoczny rezultat. Idealny do włosów zniszczo-
nych, przywraca im miękkość i nadaje grubości.

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszaj około 0,5 g proszku z 30 g maski RESTRUC-
TURIZING. Zastosuj na długości, pozostaw na 5/10 minut. 
Dokładnie spłucz.



CEL: NADANIE GRUBOŚCI, TEKSTURY I OBJĘTOŚCI CIENKIM WŁOSOM.

Aby sprostać tym wymaganiom, opracowaliśmy linię, która może uwydatnić nawet najcieńsze włosy.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

VOLUMIZING

pojemność  100 ml

VOLUME UP

SZAMPON
+ wyciąg z organicznego żeń-szenia 
+ wyciąg z organicznej babki płesznik   
+ wyciąg z organicznej jasnoty białej

Delikatne oczyszczenie, które pozostawia włosy 
miękkie, pełne i lekkie od nasady aż po same końce.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Dokładnie spłucz.

VOLUME UP HYDRATING

SPRAY
+ wyciąg z organicznego żeń-szenia 
+ wyciąg z organicznej babki płesznik   
+ wyciąg z organicznej jasnoty białej

Jego receptura pomaga zwiększyć objętość włosów, 
zapewniając im pełny i spójny efekt, a także delikatnie 
utrwala fryzurę.

SPOSÓB UŻYCIA
Spryskaj wilgotne, czyste włosy na długości 
i kontynuuj stylizację.



 

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI

Zmiana pór roku, stres i zanie- 
czyszczenie, to tylko niektóre  
z czynników, które mogą podraż- 
niać skórę głowy, przyczyniając 
się do powstawania łupieżu lub 
wypadania włosów. 

Aby przeciwdziałać tym proble-
mom, INSIGHT oferuje specjali- 
styczne zabiegi w celu zaspoko-
jenia każdej potrzeby.



CEL: PRZECIWDZIAŁANIE POJAWIENIU SIĘ ŁUPIEŻU.

Linia, która łączy zaawansowaną technologię z właściwościami naturalnych wyciągów roślinnych, 
 w celu oczyszczenia i odświeżenia skóry głowy.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml pojemność  100 ml

ANTI DANDRUFF

PURIFYING

SZAMPON
+ wyciąg z organicznego rozmarynu
+ oczyszczający fitokompleks 
 (wyciąg z organicznego tymianku i szałwii)

Już przy pierwszym zastosowaniu przeciwdziała 
łupieżowi i chroni przed jego nawrotem.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Dokładnie spłucz.

PURIFYING

KURACJA
+ wyciąg z organicznego rozmarynu
+ oczyszczający fitokompleks 
     (wyciąg z organicznego tymianku i szałwii) 

Synergiczny zabieg przeciwdziałający powstawaniu 
łupieżu. Łagodzi podrażnienia skóry głowy.

SPOSÓB UŻYCIA
Po umyciu szamponem nałóż na skórę głowy. Nie spłukiwać. 
Intensywne działanie: stosuj raz dziennie lub co najmniej 
3 razy w tygodniu przez minimum 2-3 tygodnie. Leczenie 
profilaktyczne bądź podtrzymujące: stosuj raz lub dwa 
razy w tygodniu przez 5-6 kolejnych tygodni.



CEL: ZMNIEJSZENIE I PRZECIWDZIAŁANIE WYPADANIU WŁOSÓW.

Ukierunkowane i zapobiegawcze działanie w celu pobudzenia mikrokrążenia skóry głowy.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml pojemność  100 ml

 LOSS CONTROL

FORTIFYING

SZAMPON
+ wyciąg z organicznego kasztanowca
+ wzmacniający fitokompleks (mentol, wyciąg
 z guarany, wyciąg z organicznej Echinacea)

Wzmacnia cebulki włosowe i pomaga przeciwdziałać 
ich wypadaniu.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Dokładnie spłucz.

FORTIFYING

KURACJA
+ wyciąg z organicznego kasztanowca
+ wzmacniający fitokompleks (mentol, wyciąg
  z guarany, wyciąg z organicznej Echinacea)

Synergiczny zabieg zapobiegający utracie włosów. 
Wspomaga mikrokrążenie skóry głowy.

SPOSÓB UŻYCIA
Po umyciu szamponem nałóż na skórę głowy. Nie spłukiwać. 
Intensywne działanie: stosuj raz dziennie lub co najmniej 
3 razy w tygodniu przez minimum 2-3 tygodnie. Leczenie 
profilaktyczne bądź podtrzymujące: stosuj raz lub dwa 
razy w tygodniu przez 5-6 kolejnych tygodni.



CEL: OCZYSZCZENIE SKÓRY GŁOWY.

Synergiczny zabieg poprawiający zdrowie i urodę włosów oraz oczyszczający skórę głowy.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml pojemność  180 ml

REBALANCING

REBALANCING

SZAMPON
+ olejek z drzewa herbacianego
+ równoważący fitokompleks 
     (wyciąg z organicznej brzozy, grejpfruta i lawendy)

Reguluje nadmierne wydzielanie sebum, przywracając 
równowagę skórze głowy.  Ma skuteczne działanie 
ściągające.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Dokładnie spłucz.

SCALP EXFOLIATING CREAM

PEELING
+ olejek z drzewa herbacianego
+ wyciąg z organicznej szałwii
+ wyciąg z organicznej lawendy
+ drobinki orzechów andiroba

Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów i pełni podwójną 
funkcję: odnowy komórkowej i oczyszczenia skóry. Przeciw- 
działa łupieżowi i niweluje nadmiar wydzielanego sebum.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż bezpośrednio pędzlem na suchą skórę. Masuj przez 
2-3 minuty. Dokładnie spłucz i przejdź do następnej, odpo-
wiednio dobranej kuracji (rebalancing, anti-dandruff, loss 
control).



Dla uzyskania zdrowej skóry głowy warto sięgnąć po INSIGHT Scalp Exfoliating Cream, peeling oczyszczający skórę  
z martwych komórek, pozostałości produktów technicznych i zanieczyszczeń, które obciążają  włosy. Zabieg złuszczający 
poprawia także mikrokrążenie. Wyciągi z lawendy oraz szałwii działają kojąco i uspokajająco, scrub z Andiroby oczyszcza 
skórę w synergii ze znanymi właściwościami antybakteryjnymi olejku z drzewa herbacianego. Ten kremowy peeling jest 
przyjemnym w użyciu produktem. Pełni podwójną funkcję: odnowy komórkowej i oczyszczenia skóry. Przeciwdziała łupie-
żowi i niweluje nadmiar wydzielanego sebum. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów.

SPOSÓB UŻYCIA:
Aplikuj bezpośrednio na suchą skórę głowy i delikatnie wmasuj. Ostrożnie spłucz, usuwając pozostałości peelingu.  
Następnie kontynuuj zabieg, wybierając odpowiednią kurację leczniczą (przeciw wypadaniu włosów, przeciwłupieżową 
czy normalizującą wydzielanie sebum).

Scalp exfoliating 
Cream

Szampon 
Purifying

Kuracja
Purifying

2-3 min
Scalp exfoliating 

Cream
Szampon 

Rebalancing

SPOSÓB UŻYCIA

Scalp exfoliating Cream

Scalp exfoliating 
Cream

Szampon 
Fortifying

Kuracja 
Fortifying2-3 min

2-3 min



STYLIZACJA

Linia INSIGHT STYLING pozwala 
wyrazić i odkrywać siebie każ-
dego dnia na nowo. 

Wśród gamy produktów możesz 
wybrać te, które najlepiej pasu-
ją do Twojej osobowości i stylu. 
Dzięki obecności w produktach 
do stylizacji olejków i ekstraktów 
roślinnych włosy są jednocześnie 
nawilżone, zabezpieczone oraz 
pełne wigoru.

MATTIFYING POMADE

POMADA MATUJĄCA
+ wyciąg z organicznego jałowca
+ olej Pequi

O średnio-mocnym utrwaleniu i ultra matowym wykończe-
niu: oto charakterystyczne cechy nowej pomady matującej. 
Idealna do uzyskania zdefiniowanego, ale naturalnego efek-
tu. 

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na suche włosy i przystąp do stylizacji.

pojemność  90 ml



pojemność  250 ml pojemność  250 ml

pojemność  100 mlpojemność  250 ml

STYLING

STRONG STYLING 

ŻEL
+ wyciąg z organicznego aloesu 
+ wyciąg z organicznego Ginkgo Biloba 

Mocne utrwalenie z efektem połysku. 
Stylizuje wszystkie rodzaje fryzur na długi czas.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na wilgotne lub suche włosy i wystylizuj. 

HOLD CEMENT 

ŻEL
+ wyciąg z organicznego aloesu 
+ wyciąg z organicznego Ginkgo Biloba 

Ekstra mocne utrwalenie dla strukturyzowanych 
fryzur. Wykończenie z połyskiem.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na wilgotne lub suche włosy i wystylizuj. 

OIL NON OIL

PŁYN MODELUJĄCY
+ wyciąg z organicznego aloesu 
+ wyciąg z organicznego Ginkgo Biloba 

Definiuje i modeluje włosy w naturalny sposób. 
Eliminuje efekt puszenia się. Dodaje objętości.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na wilgotne lub suche włosy i wystylizuj. 

LIQUID CRYSTALS*

CIEKŁE KRYSZTAŁKI
+ organiczny olej sezamowy
+ organiczny olej lniany

Sprawia, że   włosy stają się gładsze i łatwiejsze 
do rozczesywania. Chroni włosy przed wilgocią 
i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

SPOSÓB UŻYCIA
Kilka kropli rozprowadź na długości, na suchych 
lub mokrych włosach.

* Zawiera silikony.



pojemność  90 ml pojemność  90 ml

pojemność  50 mlpojemność  150 ml

STYLING

ELASTIC MOLDING WAX

WOSK
+ wyciąg z organicznego imbiru
+ wyciąg z organicznej zielonej herbaty

Średnia moc utrwalenia z efektem połysku. Idealny  
do uzyskania dynamicznych i modnych fryzur.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na suche włosy i wystylizuj. 

ELASTIC FIBRE PASTE

PASTA 
+ organiczna oliwa z oliwek 
+ wyciąg z organicznych słodkich migdałów 

Średnia moc utrwalenia z matowym wykończeniem.  
Stylizuje i definiuje każdy detal fryzury.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na suche włosy i wystylizuj. 

SHAPING CREAM*  

KREM MODELUJĄCY 

+ masło arganowe
+ wyciąg z organicznej wiśni

Mocny i długotrwały efekt utrwalenia. Kontroluje 
i definiuje fale i loki. Polecany dla włosów średnich 
i grubych.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na wilgotne lub suche włosy i wystylizuj. 

* Zawiera silikony.

HAIR REPAIR COMPLEX* 

KOMPLEKS NAPRAWCZY
+   olejek różany 
+   organiczny fitokompleks naprawczy  
 (wyciąg z organicznej malwy, Altea i nagietka)

Regeneruje rozdwojone końcówki, uszczelnia i chroni 
włosy przed wilgocią oraz źródłem ciepła. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Nałóż kilka kropel na końcówki. Używaj na wilgotne 
lub suche włosy. Produkt bez spłukiwania.

* Zawiera silikony. 



pojemność  250 ml pojemność  250 ml

pojemność  100 mlpojemność  150 ml

STYLING

MEDIUM HOLD ECOSPRAY

LAKIER
+ wyciąg z organicznej dzikiej róży
+ olej z marakui

Średnia moc utrwalenia. Formuła bez gazu, 
odporna na wilgoć. Szybko schnie.

SPOSÓB UŻYCIA
Rozpylaj na czyste i suche włosy. 
Stylizuj do 2-3 minut po spryskaniu. 

STRONG HOLD ECOSPRAY

LAKIER
+ wyciąg z organicznej  brzoskwini
+ olej z bawełny

Mocne utrwalenie. Formuła bez gazu zapewnia 
definicję i utrzymanie fryzury przez cały dzień.

SPOSÓB UŻYCIA
Rozpylaj na czyste i suche włosy.  
Stylizuj do 2-3 minut po spryskaniu. 

MODELLING VOLUMIZING ECOMOUSSE

PIANKA 

+ wyciąg z organicznego hibiskusa 
+ wyciąg z organicznego głogu 

Mocne utrwalenie. Formuła bez gazu nadaje objętość
i definiuje loki. Polecany dla włosów średnich i grubych. 

SPOSÓB UŻYCIA
Rozprowadź równomiernie za pomocą grzebienia lub rąk
na wysuszone ręcznikiem włosy. Kontynuuj stylizację.

HAIR AND BEARD FLUID GEL

FLUID 
+ wyciąg z organicznych daktyli
+ wyciąg z organicznych jagód goji 

Średnia moc utrwalenia z efektem połysku. 
Definiuje i modeluje brodę, wąsy i włosy.

SPOSÓB UŻYCIA
Niewielką ilość produktu nałóż na suchą brodę lub/i  włosy.



CERTYFIKOWANE LINIE
DO WŁOSÓW

Poza tradycyjnymi liniami rodzi-
na produktów INSIGHT zawiera 
również dwie mini linie certyfiko-
wane przez ICEA Cosmos Natu-
ral.

Produkty polecane dla całej rodzi-
ny, testowane dermatologicznie 
na wrażliwej skórze i na obec-
ność niklu, aby zagwarantować 
maksymalną dermo-kompatybil-
ność.



Nasze formuły zawierają wysoki procent przyjaznych dla skóry surowców o niskim wpływie  
na środowisko. Zobaczmy niektóre z nich:

GLICERYNA POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Pochodząca z orzecha kokosowego gliceryna roślinna 
jest szczególnie wskazana do pielęgnacji skóry. Chara- 
kteryzuje się właściwościami nawilżającymi, chroniąc 
skórę przed odwodnieniem. Ponadto, w produkcie ko-
smetycznym gliceryna jest w stanie przenosić składniki 
aktywne, wzmacniając ich korzystny wpływ na skórę. To 
bardzo delikatna i absolutnie niedrażniąca substancja.

PRZYJAZNE SKÓRZE ZAGĘSZCZACZE

Całkowicie pochodzenia roślinnego (z oleju kokosowego, 
oleju z ziaren palmowych i skrobi kukurydzianej), składni-
ki te zmniejszają wszelkie podrażnienia wywołane przez 
działanie oczyszczające. Wzmacniają również właściwo-
ści nawilżające formuły.

DELIKATNE EMOLIENTY

Podobnie jak powyższe składniki, emolienty są pocho-
dzenia roślinnego, z oleju kokosowego i oleju z ziaren 
palmowych. Wzmacniają właściwości odżywcze i wygła-
dzające formuł, poprawiając ich odczucie na skórze.

CERTYFIKOWANE ORGANICZNE 
EKSTRAKTY I OLEJE

We wszystkich naszych preparatach stosujemy oleje  
i ekstrakty z certyfikowanych ekologicznych upraw, które 
nie wykorzystują GMO, pestycydów ani innych środków 
chemicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 

ŁAGODNE ŚRODKI 
POWIERZCHNIOWO-CZYNNE

Pochodzenia naturalnego, głównie z oleju kokosowego, 
substancje powierzchniowo-czynne są łatwo biodegra-
dowalne i bardzo kompatybilne ze skórą. Dobrze oczysz-
czają przy jednoczesnym respektowaniu skóry. Idealne 
nawet do najbardziej wrażliwej skóry, chronią jej hydro-
lipidową warstwę.

NATURALNE ZAPACHY

Zmniejszamy ryzyko podrażnień poprzez używanie natu-
ralnych zapachów hipoalergicznych. 

PLUSY LINII



STANDARD ICEA COSMOS NATURAL
I ZRÓWNOWAŻONY EKOROZWÓJ 

Ten uznany międzynarodowo rygorystyczny, standard został opracowany przez pięć 
głównych europejskich agencji (BDIH, COSMEBIO & ECOCERT, ICEA, SOIL ASSO-
CIATION) certyfikujących kosmetyki naturalne i organiczne oraz ustanawia wymaga-
nia, które należy spełnić, aby produkt kosmetyczny mógł być nazwany organicz-
nym i/lub naturalnym.

TE ZASADY TO: 

• promowanie stosowania produktów z upraw ekologicznych, 
 z poszanowaniem bioróżnorodności
• korzystanie z zasobów naturalnych w odpowiedzialny sposób, 
 szanując środowisko
• wykorzystanie procesów i produkcji, które są czyste oraz szanują 
      ludzkie zdrowie i środowisko
• integracja i rozwój pojęcia „zielonej chemii”

Jego celem jest stosowanie zasad zrównoważonego ekorozwoju w całym łańcuchu 
dostaw kosmetyków, od charakterystyki surowców po dystrybucję gotowych produk-
tów.

Dlatego ostatecznym celem jest radzenie sobie z problemami, które są niezbędne 
dla środowiska i dobrobytu ludzi na planecie, w celu promowania rozwoju coraz  
bardziej naturalnych i organicznych produktów kosmetycznych. Konsumenci muszą 
być informowani, aby sami mogli decydować w zakresie zrównoważonego ekorozwoju.

Dla naszych linii Sensitive i Lenitive 
wybraliśmy certyfikat 

ICEA COSMOS NATURAL.

Minimum 98% preparatu musi  
być pochodzenia naturalnego.

Opakowanie musi być zredukowane 
do minimum, aby zmniejszyć wpływ 

na środowisko.

Zawartość procentowa składników 
pochodzenia naturalnego musi być 

obowiązkowo wskazana 
na gotowym produkcie.

Produkty testowane 
dermatologicznie 

na wrażliwej skórze.



LINIA STWORZONA DLA LUDZI Z WRAŻLIWĄ LUB PODRAŻNIONĄ SKÓRĄ GŁOWY.

Stworzyliśmy linię SENSITIVE dla osób, które cierpią na nadwrażliwą skórę głowy lub chcą pielęgnować 
jej zdrowie delikatnymi, ale skutecznymi produktami. 

SENSITIVE

SENSITIVE SKIN SHAMPOO

SZAMPON

+ wyciąg z organicznej dyni
+ wyciąg z organicznej pigwy

Wysoce dermo-kompatybilna recep-
tura szamponu jest odpowiednia dla 
całej rodziny, w tym dzieci. Szanuje 
równowagę hydrolipidową skóry gło-
wy, nie drażniąc jej. 

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Dokładnie spłucz.

SENSITIVE SKIN CONDITIONER

ODŻYWKA 

+ wyciąg z organicznej dyni
+ wyciąg z organicznej pigwy

Formuła ułatwiająca rozczesywanie 
oraz poskramiająca niesforne włosy. 
Przeznaczona dla każdego rodzaju 
włosów. Nawilża i nabłyszcza, pozo-
stawia włosy miękkie i naturalnie pro-
mienne.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 3-5 
minut, a następnie dokładnie spłucz.

SENSITIVE SKIN MASK

MASKA 

+ wyciąg z organicznej dyni
+ wyciąg z organicznej pigwy

Maska głęboko odżywia włosy, chro-
niąc je przed agresywnymi czynnikami 
zewnętrznymi. Restrukturyzuje włók-
na włosów, przywracając im blask. 

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie 
rozprowadzając. Pozostaw na 5-10 
minut, a następnie dokładnie spłucz.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml

pojemność  500 ml
pojemność  250 ml



ZACZERWIENIENIE LUB STAN ZAPALNY SKÓRY GŁOWY

Aby wyeliminować zapalenie skóry, które powoduje zaczerwienienie, konieczne jest stosowanie 
odpowiednich produktów z kojącą, uspokajającą funkcją. Właściwości takie posiada linia LENITIVE.

LENITIVE

DERMO-CALMING SHAMPOO

SZAMPON 
+ wyciąg z opuncji figowej 
+ wyciąg z organicznego aloesu
+ wyciąg z organicznej malwy

Działa wzmacniająco, uspokajająco oraz przywraca 
równowagę podrażnionej skórze głowy. Nawilża włosy, 
pozostawiając je jedwabiście miękkie.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Dokładnie spłucz.

SCALP COMFORT CREAM

KREM
+ wyciąg z opuncji figowej 
+ wyciąg z organicznego aloesu
+ wyciąg z organicznej malwy

Przywraca prawidłowe funkcje naskórka na skórze głowy 
i daje przyjemne uczucie świeżości.

SPOSÓB UŻYCIA
Po umyciu włosów szamponem LENITIVE, nałóż krem bez-
pośrednio na zaczerwienione obszary skóry głowy. Wmasuj 
i wysusz. Krem możesz również stosować na włosy wyma-
gające nawilżenia.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml
pojemność  100 ml pojemność  100 ml



INSIGHT oferuje INCOLOR, wy-
sokiej jakości system koloryzacji, 
o niskiej zawartości amoniaku  
i wysokim stopniu nawilżenia  
oraz ochrony. 

Gwarantuje intensywne kolory 
i długotrwałe refleksy, przy jed-
noczesnej ochronie włókien wło-
sów.

INCOLOR



INCOLOR / HYDRA-COLOR® SYSTEM

Hydra-Color® to innowacyjna mieszanka estrów na-
turalnego pochodzenia (Lauryl Lactate, Octyldodecyl 
Lactate, Tristearyl Citrate), pozyskiwanych z kwasu 
mlekowego i cytrynowego oraz wykazujących właści-
wości ochronne, a przede wszystkim nawilżające.

Podczas koloryzacji, z estrów tych – w procesie rozsz-
czepienia – wydzielają się: 

• określone kwasy, które obniżają pH skóry;

• określone sole obojętne powstałe w wyniku połą-
czenia z uwolnionym amoniakiem, takie jak mleczan 
amonu – składnik naturalnego czynnika nawilżającego 
(NMF), który jest podstawą nawilżenia skóry i włosów. 
Dzięki temu woda jest zatrzymywana wewnątrz włosa.

WYCIĄGI

+ fitokertyna
Składa się z hydrolizowanych protein pszenicy, z amino-
kwasami podobnymi do tych, które występują we włosach 
i paznokciach. Nadaje objętości i blasku.

+ organiczny olej arganowy
Określany jako „płynne złoto” ze względu na swoje właści-
wości. Sprawia, że włosy są miękkie, elastyczne i łatwe do 
rozczesywania. Bogaty w witaminę E, kwas linolowy, kwa-
sy Omega 3 i 6 oraz kwasy tłuszczowe, niweluje działanie 
wolnych rodników. Działa odżywczo i ochronnie podczas 
koloryzacji.

+ masło z pestek winogron
Bogate w witaminy i polifenole jest dobrze znane ze 
swoich właściwości antyoksydacyjnych. Regeneruje i re-
strukturyzuje, pozwalając lepiej kontrolować nawilżenie 
włosów podczas koloryzacji. Chroni włókno włosów.



INCOLOR / HYDRA-COLOR® SYSTEM

CERTYFIKAT VEGAN OK
Produkty z linii Incolor posiadają certyfikat VEGAN 
OK. Celem tej normy jest rozpowszechnianie kultury 
poszanowania życia i środowiska, tak aby te wartości 
mogły stanowić wspólne dziedzictwo dla każdego czło-
wieka.

TESTOWANE NA OBECNOŚĆ NIKLU
Wszystkie produkty z linii Incolor są testowane na 
obecność niklu i zawierają mniej niż 0,5 PPM tego 
pierwiastka, co gwarantuje większe bezpieczeństwo  
w przypadku nadwrażliwości skóry. 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW
Receptura preparatu koloryzującego Hydra-Color® cha-
rakteryzuje się wysoką zawartością składników pocho-
dzenia naturalnego. Średnio ponad 90% całkowitego 
składu to surowce pozyskiwane z natury.

NISKA ZAWARTOŚĆ AMONIAKU 
Fitoproteinowy krem koloryzujący Hydra-Color® zawie-
ra niewielką ilość amoniaku, którego dokładna zawar-
tość może różnić się w zależności od koloru. 

WSTĘPNIE ZNATURALIZOWANY KOLOR
Hydra-Color® to wstępnie znaturalizowany preparat 
koloryzujący – kolor refleksów nie wymaga mieszania  
z kolorem bazowym w celu uzyskania pożądanego efek-
tu, również w przypadku siwych włosów.

WYSOKA MOC KONDYCJONOWANIA
Dzięki zawartości substancji czynnych, krem koloryzują-
cy Hydra-Color® nadaje włosom miękkość i ułatwia ich 
rozczesywanie.

SUBSTANCJA ZAPACHOWA WOLNA 
OD ALERGENÓW
Zdecydowaliśmy się na stosowanie substancji zapacho-
wej bez alergenów, aby zminimalizować ryzyko wystą-
pienia podrażnień.

• Tubki 100 ml (60 ml dla korektorów).
• Standardowa aplikacja 1:1,5 
 z odpowiednim aktywatorem.
• Odżywczy aktywator wzbogacony proteinami ryżu.
• Czas trzymania produktu: 35-40 minut.

Charakterystyka

• Miękkie, odżywione i zregenerowane włosy.
• Silniejsza ochrona skóry głowy podczas koloryzacji.
• 100% pokrycia, nawet najtrudniejszych 
  siwych włosów.
• Długotrwały kolor.
• Intensywne i głębokie odcienie.

Rezultaty

plusy
INCOLOR



W CELU UZYSKANIA STABILNEJ, KREMOWEJ I PACHNĄCEJ MIESZANKI,
ZAWSZE NALEŻY STOSOWAĆ ODŻYWCZY AKTYWATOR INCOLOR.

NOURISHING COLOR ACTIVATOR

ODŻYWCZY AKTYWATOR
+ proteiny ryżowe

Stabilizowany odżywczy aktywator do koloryzacji i rozja-
śniania. Zapewnia doskonały rozwój każdego mikropig-
mentu, co daje gwarancję uzyskania intensywnych odcieni. 
Produkt jest wolny od alergenów zapachowych. Dostępny 
w stężeniach: 6, 10, 20, 30, 40 vol.

pojemność 900 ml    6 vol.
pojemność 900 ml 10 vol.
pojemność 900 ml 20 vol.
pojemność 900 ml 30 vol.
pojemność 900 ml 40 vol.
pojemność 150 ml 20 vol.
pojemność 150 ml 30 vol.

INCOLOR

KIEDY WŁOSY BLOND LUB SIWE ŻÓŁKNĄ, TRACĄ WITALNOŚĆ I BLASK.
Dzieje się tak między innymi z powodu warunków pogodowych i zanieczyszczeń, które przenikają do wnętrza 

włosów, czyniąc je matowymi. Z tego powodu zdecydowaliśmy się włączyć do linii INCOLOR szampon Anti-yellow, 
który usuwa niepożądane żółte i złote refleksy typowe dla siwych lub blond włosów  

(zarówno naturalnych, jak i rozjaśnionych).

ANTI-YELLOW SHAMPOO*

SZAMPON  
ANTI-YELLOW*
+ wyciąg z organicznego z rumianku 
+ wyciąg z szafranu 
+ wyciąg z organicznej cytryny 

Wzmacnia i rozświetla siwe oraz rozjaśnione włosy, 
neutralizując ich tendencję do żółknięcia. Delikatnie
oczyszcza, pozostawiając włosy miękkie i pełne blasku.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na wilgotne włosy i wmasuj, ze szczególnym uwzględ-
nieniem newralgicznych miejsc. Pozostaw na 2–3 minuty  
i dokładnie spłucz. 

* Zawiera barwnik, niezbędny do działania produktu.

pojemność  900 ml
pojemność  400 ml



PO KOLORYZACJI WŁOSY POTRZEBUJĄ ODPOWIEDNIEGO ZABIEGU, 
KTÓRY PRZYWRÓCI WŁAŚCIWE PH I ZAMKNIE ŁUSKI.

Produkty tej serii pomagają utrzymać długotrwały, piękny kolor, zapewniając ochronę i dobrą kondycję włosów.

POST CHEMISTRY

NEUTRALIZING SHAMPOO

SZAMPON
+ fitokeratyna
+ ochronny fitokompleks
 (wyciągi z organicznej maliny i czarnej porzeczki, 
 wyciąg z granatu)

Delikatnie oczyszcza, zamykając pigmenty wewnątrz 
włosa. Intensyfikuje kolor i przedłuża jego trwałość.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Dokładnie spłucz. 

NEUTRALIZING MASK

MASKA
+ fitokeratyna
+ ochronny fitokompleks
 (wyciągi z organicznej maliny i czarnej porzeczki, 
       wyciąg z granatu)

Pomaga spowolnić proces utleniania się koloru po zabiegu 
koloryzacji. Nadaje włosom blask i elastyczność.

SPOSÓB UŻYCIA
Nałóż na mokre włosy, równomiernie rozprowadzając. 
Pozostaw na 5-10 minut, a następnie dokładnie spłucz.

pojemność 500 mlpojemność 900 ml



DLA UZYSKANIA DOSKONAŁEGO EFEKTU PODCZAS USŁUG TECHNICZNYCH NIEZWYKLE WAŻNE  
JEST PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW ROZJAŚNIAJĄCYCH.

Kiedy mówimy o rozjaśnianiu, mamy na myśli proces chemiczny, który utlenia naturalny pigment włosów – melaninę.

WHITE BLEACHING POWDER WITH AMMONIA

BIAŁY ROZJAŚNIACZ 

W PROSZKU

+ organiczny olej arganowy

Kompaktowy, bezpyłowy puder rozjaśniający. Działa szyb-
ko i nie wydziela nieprzyjemnego zapachu podczas aplikacji.

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszaj w proporcji 1:2 z aktywatorem o odpowiednim 
stężeniu, aż do uzyskania kremowej konsystencji. 
Czas trzymania: do 45 minut. Pozostaw na włosach, 
do uzyskania pożądanego poziomu rozjaśnienia.

BLEACHING PASTE WITH AMMONIA 

PASTA ROZJAŚNIAJĄCA

+ organiczne masło Shea
+ organiczna oliwa z oliwek

Pasta rozjaśniająca, która pomaga zachować odpowiedni 
poziom wilgotności podczas procesu chemicznego. Działa 
kondycjonująco na włosy.

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszaj w proporcji 1:2 z dedykowanym aktywatorem. 
Czas trzymania: do 50 minut. Regularnie sprawdzaj poziom 
rozjaśnienia, aż do uzyskania pożądanego efektu.

pojemność 500 g pojemność 500 g

INCOLOR



INCOLOR

pojemność 260 ml

BLEACHING FLUID

FLUID ROZJAŚNIAJĄCY
+ wyciąg z organicznego ryżu
+ fitokeratyna

Wielofunkcyjna formuła, którą można wykorzystać do:
• zabieg przed koloryzacyjny
• naturalne rozjaśnianie 
• zmniejszenie widoczności odrostów
• wyrównanie koloru i/lub redukcja intensywności koloru

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszać rozjaśniacz w płynie z wybranym aktywatorem 
INCOLOR w niemetalowym pojemniku w proporcji 1: 1,  
aż do uzyskania jednolitej kremowej konsystencji.  
Nanieść na suche lub mocno zwilżone włosy.  
Czas trzymania: od 5 do 20 minut, w zależności  
od pożądanego efektu i struktury włosów.

BLUE BLEACHING POWDER WITH AMMONIA 

NIEBIESKI ROZJAŚNIACZ 

W PROSZKU

+ organiczny olej z amarantusa
+ organiczny olej z krokosza barwierskiego

Niepylący, zwarty proszek niwelujący żółte tony. Zapewnia 
odpowiednie nawilżenie włosów podczas rozjaśniania.

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszaj w proporcji 1:2 z dedykowanym aktywatorem, 
mieszaj do momentu uzyskania kremowej konsystencji. 
Czas trzymania:  do 45 minut. Regularnie sprawdzaj poziom 
rozjaśnienia, aż do uzyskania pożądanego efektu.

DLA BARDZIEJ NATURALNEGO I DELIKATNEGO ROZJAŚNIANIA.
Fluid rozjaśniający Incolor jest ważnym sprzymierzeńcem do wykonywania wielu usług technicznych w salonie.

pojemność 500 g



INCOLOR MAN to wysokiej ja-
kości system koloryzacji prze-
znaczony dla mężczyzn. 

Jego formuła zawiera małe ilości 
amoniaku oraz wykazuje działa-
nie nawilżające i ochronne. 

INCOLOR MAN



• Tubka 40 ml.
• Standardowa aplikacja w proporcji 1:1 
 z wybranym aktywatorem.
• Odżywczy aktywator wzbogacony 
 proteinami ryżu.
• Czas trzymania produktu: 10 minut.

Cechy

• Miękkie, nawilżone włosy.
• Silniejsza ochrona skóry głowy podczas
 koloryzacji. 
• Naturalnie wyglądające pokrycie włosów.
• Trwały kolor przez długi czas.

Rezultat 

+ mieszanka Hydra-Color 
Podobnie jak linia INCOLOR, produkty INCOLOR MAN 
również zawierają Hydra-Color® Blend – innowacyjną 
mieszankę estrów pochodzenia naturalnego, wykazującą 
właściwości ochronne, a przede wszystkim nawilżające.

+ organiczny olej z baobabu
Bogaty w kwasy tłuszczowe i witaminy, olej z baobabu 
to potężny sojusznik chroniący włosy przed warunkami 
atmosferycznymi i zanieczyszczeniami. Odżywia uszko-
dzone włosy, nadając im siłę i miękkość. 

+ wyciąg z orzecha włoskiego
Znany z silnych właściwości przeciwutleniających, poma-
ga chronić włosy przed promieniowaniem UV i szkodli-
wym działaniem wolnych rodników. 

• Certyfikat Vegan OK.
• Testowane na obecność niklu.
• Wysoka zawartość naturalnych składników.
• Niska zawartość amoniaku.
• Podstawowy zabieg o silnym działaniu 
 kondycjonującym.
• Substancja zapachowa wolna od alergenów.

INCOLOR MAN

plusy
INCOLOR MAN



Skoncentrowany system pig-
mentów z linii INCOLOR to no-
woczesne i łatwe w użyciu pro-
dukty w formie żelu, doskonałe 
dla wszystkich, którzy pragną 
zmienić swój wygląd lub ożywić 
odcień swoich włosów.

Wzmacniają naturalny kolor 
włosów i podkreślają odcień 
włosów farbowanych, tonują 
pasemka i pozwalają na stwo-
rzenie żywych, odważnych  
refleksów. 

SKONCENTROWANY SYSTEM PIGMENTÓW



• Produkt gotowy do użycia, 
nie wymaga dodawania aktywatora.

• Łatwa aplikacja.
• Nawilżająca formuła.
• Substancja zapachowa wolna od alergenów. 
• Dwie wielkości opakowania: 100 ml i 250 ml.
• Czas trzymania produktu: maks. 20 minut.

Cechy

• Odświeżony kolor. 
• Intensywne refleksy.
• Miękkie i błyszczące włosy. 
• Stopniowe wypłukiwanie koloru 
 bez widocznych odrostów.

Rezultat

SKONCENTROWANY SYSTEM PIGMENTÓW



SKONCENTROWANY SYSTEM PIGMENTÓW

DIRECT PIGMENT MASK

MASKA BAZOWA
+ organiczny olej mongongo
+ organiczny olej arganowy

Aby uzyskać delikatniejszy efekt koloryzacji, skoncentro-
wane pigmenty można mieszać z maską bazową — DIRECT 
PIGMENT MASK — w proporcji maksymalnie do 40% pig-
mentu w mieszance.

+ olej mongongo należy do gamy olejków afrykańskiej 
tradycji piękna, pochodzi z drzewa, które rośnie na pustyn-
nych obszarach południowej Afryki. Ma  szerokie zasto- 
sowanie w dziedzinie naturalnych kosmetyków. Dzięki 
swoim właściwościom zapewnia połysk i ułatwia rozcze- 
sywanie włosów, jest idealny do użycia po farbowaniu.  
Ponadto, jedną z jego podstawowych cech jest zdolność 
utrzymania pigmentu we włosach i ochrona przed szkodli-
wym promieniowaniem UV.

pojemność  250 ml
pojemność  100 ml

pojemność  250 ml

ENHANCING PIGMENTS

SKONCENTROWANE  

PIGMENTY

+ organiczny olej mongongo
+ organiczny olej arganowy

Dla uzyskania intensywnych refleksów, pigmenty można 
stosować jako samodzielny produkt. Alternatywą jest zmie-
szanie ich  ze specjalną maską bazową, co ułatwia aplikację 
i daje bardziej naturalne efekty. Pigment połączony z maską 
może być aplikowany bezpośrednio po zabiegach chemicz-
nych.

.



SPOSÓB UŻYCIA

Enhancing Pigment System
Ilość nałożonego koloru zależy od długości i stanu zdrowia włosów; naturalne pigmenty obecne we włosach będą miały 
wpływ na ostateczny wynik odcienia. Nie kryje siwych włosów.

SPOSÓB UŻYCIA

WSTRZĄŚNIJ PRZED UŻYCIEM!

Rozprowadź pigment (czysty lub rozcieńczony) równomiernie na czystych i suchych włosach, pozostaw na maksymalnie 
20 minut, a następnie spłucz tylko wodą.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA

ODCIENIE NATURALNE
Pigmenty można stosować w czystej postaci, aby uzyskać bardziej intensywny kolor. 
Trwałość: do 4/6 myć

ODCIENIE FANTAZYJNE
Biorąc pod uwagę intensywność tych kolorów, zaleca się rozcieńczenie ich (do 40%) w masce, aby ożywić kolor lub prze-
ciwdziałać niepożądanym refleksom. Na przykład, pigment Rich silver może być używany jako pigment Anti-yellow,  
aby przeciwdziałać żółtym i złotym odcieniom typowym dla białych lub rozjaśnionych włosów. Jeśli chcesz osiągnąć modny 
efekt, możesz użyć czystych odcieni, bez rozcieńczania.
Trwałość: do 6/8 myć, w zależności od wybranego odcienia i porowatości włosów.

OSTRZEŻENIA

• Nie stosować w przypadku bardzo uwrażliwionych włosów.
• Nie stosować w przypadku dużej ilości siwych włosów. 
• Wstrząsnąć przed użyciem.
• Nie mieszać z produktami do koloryzacji utleniającej.
• Używać rękawiczek podczas aplikacji. 
• Nie stosować źródeł ciepła.

max 20 min
Dokładnie spłukać

samą wodą.



INTECH to linia produktów do zabie-
gów technicznych marki INSIGHT.  

Produkty techniczne to profesjonal-
ne zabiegi przeznaczone do stoso-
wania podczas wykonywania inno-
wacyjnych usług w salonie każdego 
dnia.

INTECH



PROFESJONALNY SYSTEM DO TRWAŁEJ ONDULACJI

Profesjonalny system do trwałej ondulacji, pozwalający na stworzenie doskonałych loków. Jego formuła,  
oparta na cysteaminie, nie zawiera wolnego amoniaku ani tioglikolanów i jest wzbogacona składnikami aktywnymi  

pochodzenia naturalnego, takimi jak kompleks aminokwasów, który pomaga chronić i odżywiać włosy podczas 
zabiegu technicznego. Włosy stają się elastyczne i błyszczące, a fale są trwałe i równomierne, od nasady aż po same 

końce. System nie zmienia naturalnego pH włosów oraz nie wymaga stosowania źródeł ciepła.

INTENSE PERM 1A

PERM 1A 

+ proteiny z migdałów
+ arginina
+ sól sodowa kwasu 
 piroglutaminowego
+ organiczny olej kokosowy

Profesjonalny system do trwałej on-
dulacji, pozwalający na uzyskanie do-
skonałych loków i przeznaczony do 
naturalnych włosów odpornych na 
zabiegi. Produktu nie należy stosować 
pod źródłem ciepła.

SOFT PERM 1B

PERM 1B  

+ proteiny z migdałów
+ arginina
+ sól sodowa kwasu 
 piroglutaminowego
+ organiczny olej kokosowy

Profesjonalny system do trwałej on-
dulacji, przeznaczony do włosów far-
bowanych i wrażliwych. Produktu nie 
należy stosować pod źródłem ciepła.

NEUTRALIZER

NEUTRALIZATOR

+ proteiny z migdałów
+ arginina
+ sól sodowa kwasu 
 piroglutaminowego
+ organiczny olej kokosowy

Roztwór neutralizujący, który odbudo-
wuje wiązania dwusiarczkowe, utrwa-
lając nowy kształt włosów. 

pojemność  400 ml pojemność 400 ml pojemność 400 ml



10–20 min

7–15 min

Perm 1A

Perm 1B

Dokładnie 
wypłukać, nie 

rozwijając wałków.

Dokładnie spłukać
 samą wodą

WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM. NIE NALEŻY MYĆ WŁOSÓW PRZEZ 48 GODZIN PO ZABIEGU.
Po umyciu szamponem i dokładnym spłukaniu, nawinąć włosy na wałki o pożądanym kształcie. Umieścić watę wzdłuż 
linii włosów. Ostrożnie nanieść preparat Perm 1A na każdy wałek, zaczynając od tyłu. Przykryć czepkiem i pozostawić  
na 10–20 minut, sprawdzając stan włosów co 5 minut. Dokładnie spłukać wałek po wałku letnią wodą. Dokładnie osu-
szyć włosy ręcznikiem, nanieść neutralizator i pozostawić na maksymalnie 10 minut. Rozwinąć wałki nie ciągnąc włosów, 
ponownie nanieść neutralizator i pozostawić na kilka minut. Dokładnie spłukać samą wodą. W razie potrzeby zastosować 
niewielką ilość odżywki, pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać. Wysuszyć włosy.

WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM. NIE NALEŻY MYĆ WŁOSÓW PRZEZ 48 GODZIN PO ZABIEGU. 
Po umyciu szamponem i dokładnym spłukaniu, nawinąć włosy na wałki o pożądanym kształcie. Umieścić watę wzdłuż linii 
włosów. Ostrożnie nanieść preparat Perm 1B na każdy wałek, zaczynając od tyłu.  Przykryć czepkiem i pozostawić na 7–15 
minut, sprawdzając stan włosów co 3 minuty. Dokładnie spłukać wałek po wałku letnią wodą. Dokładnie osuszyć włosy 
ręcznikiem, nanieść neutralizator i pozostawić na maksymalnie 10 minut. Rozwinąć wałki nie ciągnąc włosów, ponownie 
nanieść neutralizator i pozostawić na kilka minut. Dokładnie spłukać samą wodą. W razie potrzeby zastosować niewielką 
ilość odżywki, pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać. Wysuszyć włosy. 

WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM. NIE NALEŻY MYĆ WŁOSÓW PRZEZ 48 GODZIN PO ZABIEGU.
Po zastosowaniu preparatu Perm 1A lub 1B, dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem, nanieść neutralizator i pozostawić  
na maksymalnie 10 minut. Rozwinąć wałki nie ciągnąc włosów, ponownie nanieść neutralizator i pozostawić na kilka 
minut. Dokładnie spłukać samą wodą. W razie potrzeby zastosować niewielką ilość odżywki, pozostawić na kilka minut,  
a następnie spłukać. Wysuszyć włosy.

10 min

Neutralizer

Intense perm 1A 

Soft perm 1B

Neutralizer

2–3 min

Neutralizer

Rozwinąć wałki nie ciągnąc włosów 
i ponownie nanieść neutralizator

SPOSÓB UŻYCIA

System do trwałej ondulacji



Profesjonalny system wygładzający, zapewniający długotrwałe efekty. Poprawia teksturę puszących się włosów, 
które często są rozwichrzone i nieposłuszne, oraz ułatwia ich rozczesywanie. Idealny do włosów falowanych. 
Formuły są wzbogacone kompleksem wygładzającym na bazie olejów fermentowanych, który nawilża włosy  

i zapobiega puszeniu.

SMOOTHING  TREATMENT

KURACJA WYGŁADZAJĄCA
+ wyciąg z organicznego owsa  
+ fitokompleks wygładzający  
 (fermentowane oleje: arganowy, z nasion zielonej  
 herbaty, z nasion kamelii,  ze słonecznika i ze słodkich  
 migdałów) 

Formuła prostująca i ujarzmiająca włosy, zapobiegająca 
puszeniu i zapewniająca długotrwały efekt.

OSTRZEŻENIA
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku przedostania się 
produktu do oczu natychmiast wypłukać wodą i kontynu-
ować płukanie przez długi czas. Uzyskać pomoc medycz-
ną. Nosić odpowiednie rękawice. Produkt zawiera kwas 
glioksalowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Przerwać stosowanie w przypadku pojawienia się 
podrażnień. Przygotowywać i stosować w dobrze wen-
tylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać i nie połykać 
produktu. Nie należy myć włosów przez 48 godzin po 
zabiegu. Tylko do użytku profesjonalnego.

SMOOTHING MASK

MASKA WYGŁADZAJĄCA 
 
+ organiczny olej z amarantusa  
+ fitokompleks wygładzający  
 (fermentowane oleje: arganowy, z nasion zielonej  
 herbaty, z nasion kamelii, ze słonecznika i ze słodkich  
 migdałów) 

Formuła o podwójnym działaniu – prostującym i odżywia-
jącym – która pomaga przedłużyć efekt zabiegów prosto-
wania włosów. Nadaje włosom miękkość i jedwabistą gład-
kość, zapewniając właściwe nawilżenie i odżywienie. 

pojemność 400 ml pojemność 250  ml

PROFESJONALNY SYSTEM  
DO WYGŁADZANIA WŁOSÓW



Oczyścić włosy szamponem przed zabiegowym Pre-Treatment Shampoo, a następnie spłukać. Wysuszyć włosy 
w 50–70%. Nanieść preparat Dermal Protector na kark, kontur twarzy i szyję. Wstrząsnąć preparat Smoothing Treatment 
przed użyciem, wlać do plastikowej miski i nałożyć na całą głowę, pasmo po paśmie, przy pomocy grzebienia z szeroko roz-
stawionymi zębami. Nie stosować na skórę głowy – zachować 0,5 cm odstępu od nasady włosów. Pozostawić na około 30 
minut, usunąć nadmiar produktu przy pomocy ręcznika, a następnie wysuszyć włosy suszarką do włosów, bez zmywania 
produktu. Wyprostować każde pasmo (o maksymalnej grubości 0,5 cm) co najmniej 7–10 razy przy pomocy prostowni-
cy ceramicznej o temperaturze 170–210 stopni, zaczynając od karku. Dokładnie spłukać, nanieść niewielką ilość maski 
Smoothing Mask i pozostawić na 2–3 minuty. Spłukać i wysuszyć włosy, a następnie dokończyć stylizację przy pomocy 
prostownicy do włosów. Maskę można również stosować w ramach pielęgnacji domowej, aplikując na 5–10 minut, aby 
utrzymać wyprostowaną strukturę włosów.

RODZAJ WŁOSÓW TEMPERATURA
PRZESUNIĘCIA PROSTOWNICĄ 
PO WŁOSACH

Włosy grube lub oporne na zabiegi 200–210°C 8–10 razy

Włosy normalne 190–200°C 6–8 razy

Włosy farbowane 170–180°C 6–8 razy

Włosy cienkie, zniszczone lub silnie rozjaśnione 160–170°C 7–9 razy

Produkt może rozjaśnić włosy farbowane. 
W przypadku włosów farbowanych zalecane jest ustawienie temperatury prostownicy na 160–170°C. 

30 minut

Wysuszyć włosy w 50–70%

Wyprostować każde 
pasmo 7–10 razy

Dokładnie spłukać
 samą wodą

Dokładnie spłukać
 samą wodą

Smoothing Treatment

Smoothing Mask

SPOSÓB UŻYCIA

System do wygładzania włosów



PROFESJONALNY SYSTEM 
DO PROSTOWANIA WŁOSÓW

Profesjonalny system trwale prostujący włosy. Gwarantuje długotrwałe rezultaty, nadając włosom naturalną 
gładkość i połysk. Polecany również do włosów kręconych. Formuły są wzbogacone kompleksem wygładzającym 

na bazie olejów fermentowanych, który nawilża włosy i zapobiega puszeniu.

STRAIGHTENING CREAM

KREM PROSTUJĄCY
+ organiczna oliwa z oliwek  
+ fitokompleks wygładzający  
 (fermentowane oleje: arganowy, z nasion zielonej 
 herbaty, z nasion kamelii, ze słonecznika i ze słodkich 
 migdałów).

Preparat trwale prostujący, przeznaczony do włosów 
naturalnych lub odpornych na zabiegi.

OSTRZEŻENIA: Należy postępować zgodnie z instruk-
cją użycia zamieszczoną na etykiecie. Produktu nie należy 
stosować pod źródłem ciepła. Zbadać skórę głowy klienta,  
w przypadku siniaków lub stanu zapalnego, nie należy sto-
sować produktu. Sprawdzić kondycję i integralność wło-
sów (włosy rozjaśniane, niska elastyczność, ogólna struk-
tura włosów). Wykonać test na jednym paśmie włosów 
przed rozpoczęciem zabiegu. Unikać kontaktu z oczami.  
W przypadku przedostania się produktu do oczu natych-
miast wypłukać wodą i kontynuować płukanie przez długi 
czas. Uzyskać pomoc medyczną. Nosić odpowiednie ręka-
wice. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Produkt zawiera tioglikolany. Przygotowywać i stosować 
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać 
i nie połykać produktu. Nie należy myć włosów przez 
48 godzin po zabiegu. Tylko do użytku profesjonalnego.

NEUTRALIZER  FOR STRAIGHTENER 
FOR STRAIGHTENER 

NEUTRALIZATOR
+ organiczna oliwa z oliwek  
+ fitokompleks wygładzający  
 (fermentowane oleje: arganowy, z nasion zielonej  
 herbaty, z nasion kamelii, ze słonecznika i ze słodkich 
 migdałów).

Neutralizator do zabiegu prostowania włosów. 

OSTRZEŻENIA: Zawiera nadtlenek wodoru. Unikać kon-
taktu z oczami. W przypadku przedostania się produktu do 
oczu  natychmiast wypłukać wodą i kontynuować płukanie 
przez długi czas. Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Wstrząsnąć przed użyciem. Nosić odpowiednie 
rękawice. Przygotowywać i stosować w dobrze wen-
tylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać i nie połykać 
produktu. Nie należy myć włosów przez 48 godzin po 
zabiegu. Tylko do użytku profesjonalnego.

pojemność 250 ml pojemność 250  ml



Wlać preparat Straightening Cream do plastikowej miski. Umyć i rozczesać włosy, a następnie podzielić na 4 części. 
Nanieść preparat Dermal Protector na szyję i kontur twarzy, a następnie przejść do aplikacji, zaczynając od karku. W przy-
padku naturalnie kręconych włosów wydzielać pasma o grubości 1 cm. W przypadku włosów po trwałej ondulacji, wydzie-
lać grubsze pasma i szybko nakładać produkt. Nanieść preparat Straightening Cream równomiernie na całe włosy, omijając 
skórę głowy i zachowując 0,5 cm odstępu od nasady włosów. Po nałożeniu produktu na pierwszą część włosów  dokładnie 
rozczesać grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami, wywierając nacisk wystarczający do rozciągnięcia i wygładzenia 
włosów. Szybko nałożyć produkt na pozostałe części, postępując w ten sam sposób. Ostrożnie rozczesać wszystkie włosy, 
wywierając umiarkowany nacisk oraz upewniając się, że produkt wystarczająco pokrywa wszystkie włosy i że pasma są 
proste. Przestrzegać czasów ekspozycji, które mogą różnić się w zależności od rodzaju włosów. Po upływie czasu ekspozy-
cji płukać włosy przez 5 minut, dbając, aby były proste przez cały czas. Osuszyć włosy ręcznikiem. 

RODZAJ WŁOSÓW
NATURALNIE 
KRĘCONE

WŁOSY PO TRWAŁEJ 
ONDULACJI

Włosy naturalne Maksymalnie 20 minut Maksymalnie 10 minut

Włosy oporne na zabiegi Maksymalnie 25 minut Od 10 do 20 minut

Włosy farbowane  (maksymalnie 20 vol.) Od 10 do 15 minut Od 3 do 10 minut

Nanieść preparat Neutralizer for Straightener. Wlać do plastikowej miski, podzielić włosy na 4 części i nałożyć preparat 
wydzielając pasma o grubości około 1 cm. Pozostawić na 5 minut, dbając, aby włosy były proste przez cały czas. Dokładnie 
spłukać letnią wodą. Ułożyć włosy. 

Straightening 
Cream

Neutralizer 
for Straightener

Płukać przez 5 minut 
letnią wodą

Spłukać 
letnią wodą

Powtórzyć na wszystkich 4 częściach włosów

Powtórzyć na wszystkich 
4 częściach włosów

Patrz tabela czasów 
ekspozycji powyżej

5 minut

SPOSÓB UŻYCIA

System do prostowania włosów



Linia INTECH obejmuje również dwa preparaty ochronne: pierwszy chroniący zdrowie skóry przed zabiegami  
chemicznymi, w tym podczas koloryzacji. Drugi, zabezpieczający włosy przed wysoką temperaturą podczas  

korzystania z suszarki lub prostownicy, utrzymuje w ten sposób nawilżenie i połysk włosów.

INTECH

DERMAL PROTECTOR

OCHRONA SKÓRY
+ organiczny olej konopny

Stosowany przed zabiegiem chemicznym stanowi 
barierę ochronną dla zdrowia i czystości skóry.

SPOSÓB UŻYCIA
Dodaj 3-4 krople do produktu technicznego przed 
przystąpieniem do aplikacji lub stosuj bezpośrednio 
na skórę przed rozpoczęciem zabiegu. Łatwo się spłukuje.

HEAT PROTECTION SHIELD

OCHRONA TERMICZNA
+ ekstrakt drożdżowy 
+ wyciągi z organicznego siemienia lnianego 
 i bambusa

Ochronny spray do włosów, przeznaczony do włosów 
poddawanych działaniu prostownicy, suszarki lub lokówki. 
Lekki i odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów. 
Pomaga zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym 
przez gorące narzędzia. 

SPOSÓB UŻYCIA
Rozpyl produkt na wilgotnych włosach przed użyciem 
suszarki lub na suchych włosach przed użyciem 
gorących narzędzi do stylizacji.

pojemność  150 mlpojemność  150 ml



pojemność  900 ml pojemność  400 ml

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty podczas stosowania systemów do trwałej ondulacji, wygładzania lub prostowania, 
zaleca się użycie szamponu przed zabiegowego, zwiększającego podatność włosów. Natomiast po zabiegu, 

szampon niezawierający siarczanów jest najlepszym, łagodnym rozwiązaniem do pielęgnacji domowej. 

PRE-TREATMENT SHAMPOO

SZAMPON OCZYSZCZAJĄCY

+ fitokeratyna 
+ wyciągi z organicznego dziurawca i głogu 

Szampon dokładnie oczyszcza włosy,  
przygotowując je na kolejne zabiegi techniczne. 

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieść na wilgotne włosy przed zabiegiem  
technicznym, wmasować i spłukać.

GENTLE EMOLLIENT SHAMPOO

SZAMPON BEZ SIARCZANÓW
  
+ organiczny hibiskus
+ wyciągi z oczaru wirginijskiego i jabłka

Delikatny szampon niezawierający siarczanów,  
zalecany do pielęgnacji włosów po prostowaniu  
lub innych zabiegach technicznych.  

SPOSÓB UŻYCIA
Nanieść na wilgotne włosy, wmasować i spłukać.  
Nałożyć niewielką ilość maski Smoothing Mask  
na zakończenie zabiegu. 

INTECH
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