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Nowe treNdy
rozwój piękna postępuje i nie jest już wyłącznie kategorią estetyczną, ale staje się domeną 
badań naukowych i przedmiotem zainteresowania zaawansowanych technologii.

ProFeSJoNALIZACJA
codziennej pielęgnacji

roZwÓJ „KoSMeCeUtyKÓw”  
I wySoKo-SKoNCeNtrowANyCH ForMUŁ
Ultra-nowoczesne, zbliżone do farmaceutyków  
i preparatów dermatologicznych

NowA erA
kosmetyków „skrojonych na miarę”

Spersonalizowana kuracja  
„My BLeNd” Clarins

Indywidualne kompozycje  
zapachów w perfumach Guerlain

Indywidualne kompozycje odcieni w podkładzie  
„CoLor to MIX” Heleny rubinstein



KÉrAStASe wProwAdZA ABSoLUtNĄ INNowACJĘ* 
w dziedzinie profesjonalnej pielęgnacji w salonie i przedstawia...

INNOWACJE 2011

TM

*od Kérastase
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NAtyCHMIAStowA PrZeMIANA wŁoSÓw

Pierwsza technologia wysoce stężonych składnikow
aktywnych skrojona na miarę potrzeb Twoich włosow.*

16 możliwych połączeń składników aktywnych,
1 rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb twoich włosów

KUrACJA „SKroJoNA NA MIArĘ”

PoŁĄCZeNIe SKŁAdNIKÓw NA oCZACH KLIeNtKI 

NAtyCHMIAStowA PrZeMIANA wŁoSÓw

ProFeSJoNALIZM FryZJerA-dorAdCy KÉrAStASe 

eKSKLUZywNyCH PAteNtÓw  
oPrACowANyCH PrZeZ
dZIAŁ ZAAwANSowANyCH BAdAŃ L’orÉAL7



Zdiagnozuj
pierwszorzędną oraz drugorzędną potrzebę pielęgnacyjną włosów Twojej klientki

CZY WŁOSY SĄ NATURALNE? FARBOWANE? FARBOWANE I UWRAŻLIWIONE? 

CZY WŁOSY SĄ NORMALNE? SUCHE? BARDZO SUCHE?

CZY WŁOSY SĄ MOCNE? SŁABE? BARDZO OSŁABIONE?

CZY WŁOSY SĄ GĘSTE? ZDROWE? PRZERZEDZAJĄ SIĘ?

Skomponuj 
unikalną kompozycję dostosowaną do potrzeb pielęgnacyjnych włosów Twojej klientki

+

FUSIO-DOSE™

potrzeba drugorzędna 

= booster (preparat 

wzmacniający)

potrzeba  

pierwszorzędna  

= koncentrat

Jak pracować z FUSIo-doSetM ?



4 zaspokajające

koncentraty

pierwszorzędne potrzeby pielęgnacyjne włosów

FUSIO-DOSE™

NUTRI-HUILE

Odżywienie  
i miękkość

Pielęgnacja odżywcza, aby 
nadać włosom niezwykłą 
miękkość i jedwabistość.
Lekkie w dotyku włosy stają  
się długotrwale wygładzone  
od nasady aż po końce.

SyStÈMe
FIBrIoNIC

Pielęgnacja wydobywająca  
i podkreślająca blask włosów 
koloryzowanych. Wydobycie 
koloru na całej długości włosów. 
Efekt włosów wygładzonych z 
zachowaniem lekkości.

Wydobycie  
blasku koloru

VItA-CIMeNt®

Pielęgnacja odbudowująca,
przywracająca siłę włosom 
osłabionym.
Efekt silnych i zdrowo 
wyglądających włosów.

Intensywna  
odbudowa

Pro-CALCIUM

Pielęgnacja przywracająca
włosom witalność  
i sprężystość.
Efekt pogrubionych
i pełnych objętości włosów.

Efekt  
pogrubienia i objętości



4 zaspokajające

boostery

drugorzędne potrzeby pielęgnacyjne włosów

IoNIUM 
+ ArGININA

PoLIFeNoLe 
+ IoNIUM

Dodatkowe 
odżywienie i ochrona

Ochrona przeciw 
wypłukiwaniu koloru

Wnika do wnętrzna włókna, aby 
dogłębnie odżywić i wypełnić 
braki protein w kapitale włosa.
Tworzy warstwę ochronną, aby 
przeciwdziałać szkodliwemu 
działaniu czynników 
zewnętrznych.

Silne działanie 
przeciwutleniające, aby chronić
kolor przed wypłukiwaniem. 
Włosy są odżywione
i chronione przed utratą blasku.

Ceramide® wypełnia puste 
przestrzenie we wnętrzu włókna 
spowodowane brakami naturalnego 
cementu międzykomórkowego.
Wewnętrzna struktura włosa jest 
wzmocniona, zewnętrzna warstwa 
staje się gładka w dotyku.

Pielęgnacja łącząca glukozę 
dodającą włosom energii  
z odżywczymi lipidami.
Działanie wypełniające włókno 
włosa od wewnątrz.

CerAMIdy

Wzmocnienie  
włókna włosa

KwAS oMeGA 6

Wypełnienie  
włókna włosa

FUSIO-DOSE™



+

efekt  
pogrubienia i gęstości

odbudowa  
włókien włosa

KONCENTRAT
VITA-CIMENT

KONCENTRAT
SUBSTANTIF

wypełnienie  
włókien włosa

BOOSTER 
OMEGA

wzmocnienie  
włókien włosa

BOOSTER 
CERAMIDES

PotrZeBA  
drUGorZĘdNA

booster

koncentrat

PotrZeBA  
PIerwSZorZĘdNA

BOOSTER 
IONIUM

odżywienie  
i ochrona

ochrona włosów 
farbowanych

BOOSTER  
POLYPHéNOLS

wydobycie  
blasku koloru

KONCENTRAT
PIXELIST

odżywienie  
i nadanie miękkości

KONCENTRAT
OLéO FUSION
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