Innowacyjność, tradycja i jakość są
najważniejszymi cechami formuł Tahe.
Aby osiągnąć te cele łączymy naturalne
składniki ze składnikami kosmetycznymi
najnowszej generacji w celu uzyskania
unikalnych formuł, z szacunkiem
do włosów, skóry i środowiska.

Bez parabenów
Bez silikonów

Bez siarczanów
Bez alergenów

Bez Petrolatum
Bez barwników

Bez alkoholu
etylowego

SkĿadniki
ECO-certyfikowane

````````

Komponenty
pochodzenia
organicznego

Recykling

Przyjazne
zwierzętom

PRODUKTY DO MYCIA I PIELĘGNACJI

EXTREME MASK
PRE-LAVADO
300 ml | 500 ml
Charakterystyka i właściwości:
- maska przed myciem do głębokiej rekonstrukcji
przeznaczona do włosów cienkich i suchych
Zawiera:
Propolis, który ma właściwości lecznicze
i przeciwdziała starzeniu się włosów.
Miód, który głęboko naprawia, utrzymuje wilgoć
i nadaje połysk.
Sposób użycia i dozowanie:
- ilość dostosowana do długości i gęstości włosów
- czas ekspozycji - 10’ z ciepłem | 20’ bez ciepła

EXTREME OIL MASK
PRE-LAVADO
300 ml | 500 ml
Charakterystyka i właściwości:
- maska przed myciem do głębokiej rekonstrukcji
przeznaczona do włosów grubych i suchych
Zawiera:
Propolis, który ma właściwości lecznicze i przeciwdziała
starzeniu się włosów.
Argan, który odbudowuje i chroni włosy, ma działanie
antyoksydacyjne.
Mleczko pszczele, które odżywia i regeneruje.
Oliwa z oliwek, która chroni oraz ma działanie
antyoksydacyjne, jest naturalnym składnikiem
konserwującym produkt.
Sposób użycia i dozowanie:
- ilość dostosowana do długości i gęstości włosów
- czas ekspozycji - 10’ z ciepłem | 20’ bez ciepła

ORIGINAL CHAMPU
300 ml | 500 ml
Charakterystyka i właściwości:
- nawilżający szampon przeznaczony do częstego
mycia włosów cienkich i suchych
Zawiera naturalne olejki:
Pracaxi, który maksymalnie nawilża, nadaje
włosom połysk i elastyczność.
Żeń-szeń, który oczyszcza i stymuluje, ma działanie
antyoksydacyjne.
Pantenol, który regeneruje, chroni włosy i skórę
głowy.
Sposób użycia i dozowanie:
- ilość dostosowana do długości i gęstości włosów

ORIGINAL OIL CHAMPU
300 ml | 500 ml
Charakterystyka i właściwości:
- głęboko nawilżający szampon przeznaczony do
częstego mycia włosów grubych i suchych
Zawiera naturalne olejki:
Argan, który odbudowuje i chroni włosy, ma
działanie antyoksydacyjne.
Mirra, która leczy i oczyszcza.
Sposób użycia i dozowanie:
- ilość dostosowana do długości i gęstości włosów

NUTRITIUM MASK
300 ml | 500 ml
Charakterystyka i właściwości:
- maska do regeneracji przeznaczona do włosów
cienkich i suchych
Zawiera:
Propolis, który ma właściwości lecznicze
i przeciwdziała starzeniu się włosów.
Wyciąg z pokrzywy, który nawilża.
Naturalne olejki eteryczne:
Cytrynowy, który ma działanie oczyszczające.
Pomarańczowy, który stymuluje.
Grejpfrutowy, który nawilża.
Sposób użycia i dozowanie:
- ilość dostosowana do długości i gęstości włosów
- czas ekspozycji - 2 minuty

NUTRITIUM OIL MASK
300 ml | 500 ml
Charakterystyka i właściwości:
- maska do głębokiej regeneracji przeznaczona do
włosów grubych i suchych
Zawiera naturalne olejki:
Orzech brazylijski, który nawilża, ma działanie
antyoksydacyjne.
Argan, który odbudowuje i chroni włosy, ma działanie
antyoksydacyjne.
Camelia, która odżywia i nadaje ekstremalny połysk.
Sposób użycia i dozowanie:
- ilość dostosowana do długości i gęstości włosów
- czas ekspozycji - 2 minuty

PRODUKTY DO CZESANIA I WYKOŃCZENIA

RADIANCE CONDITIONER
100 ml
Charakterystyka i właściwości:
- odżywka bez spłukiwania przeznaczona do włosów cienkich i suchych
Zawiera:
Oliwa z oliwek, która chroni oraz ma działanie antyoksydacyjne, jest
naturalnym składnikiem konserwującym produkt.
Miód, który głęboko naprawia, utrzymuje wilgoć i nadaje połysk.
Ekstrakt z propolisu, który ma właściwości lecznicze i przeciwdziała
starzeniu się włosów.
Mięta, która jest przeciwutleniaczem.
Wyciąg z pokrzywy, który nawilża włosy.
Sposób użycia i dozowanie:
- 1/2 porcji (pompki) dla włosów krótkich
- 1 porcja (pompka) dla włosów średnich
- 2 porcje (pompki) dla włosów długich

RADIANCE OIL CONDITIONER
100 ml
Charakterystyka i właściwości:
- odżywka bez spłukiwania przeznaczona do włosów cienkich
i suchych
Zawiera oleje:
Moringa, który odbudowuje, wzmacnia i jest antyoksydantem
z witaminą B, która chroni przed szkodliwym działaniem
środowiska.
Kukurydza, który chroni i zapewnia elastyczność, zawiera
witaminy z grupy A, E, F.
Sposób użycia i dozowanie:
- 1/2 porcji (pompki) dla włosów krótkich
- 1 porcja (pompka) dla włosów średnich
- 2 porcje (pompki) dla włosów długich

TECNIC WAVES POMADA CAPILAR
100 ml
Charakterystyka i właściwości:
- silny krem utrwalający przeznaczony do stylizacji włosów kręconych
- nawilża i nadaje naturalny kształt loków
- chroni przed ciepłem
- można mieszać z Radiance Conditioner i Radiance Oil Conditioner

Zawiera:
Wosk pszczeli, który odżywia i chroni.
Cedr, który ma zdolność gojenia.
Mięta, która jest przeciwutleniaczem.
Sposób użycia i dozowanie:
- 3-6 porcji (pompek) na włosy wilgotne
- suszenie dyfuzorem, pozostawienie do swobodnego wyschnięcia
lub podkreślenie fal.

INFINIUM POMADA CAPILAR
100 ml
Charakterystyka i właściwości:
- elastyczny krem przeznaczony do modelowania włosów
- z efektem delikatnego utrwalenia i nawilżenia
- można mieszać z Radiance Conditioner i Radiance Oil
Conditioner
Zawiera:
Wosk pszczeli, który odżywia i chroni.
Propolis, który ma właściwości lecznicze i przeciwdziała
starzeniu się włosów.
Wyciąg z pokrzywy, który nawilża.
Sposób użycia i dozowanie:
- 1/2-2 porcji (pompek) na włosy wilgotne

POWER OIL
30 ml
Charakterystyka i właściwości:
- skoncentrowane działanie naprawcze
- efekt serum dla uszczelnienia końcówek
- można mieszać z Radiance Conditioner, Radiance Oil Conditioner,
Tecnic Waves Pomada Capilar, InfInium Pomada Capilar
- efekt wygładzenia i łatwiejszego rozczesania
- efekt anti-frizz
Zawiera naturalne olejki:
Pracaxi, który maksymalnie nawilża, nadaje włosom połysk
i elastyczność.
Argan, który odbudowuje i chroni włosy, ma działanie
antyoksydacyjne.
Mirra, która leczy i oczyszcza.
Sposób użycia i dozowanie:
- 3-5 kropli na włosy wilgotne dla łatwego rozczesania
- 3-5 kropli dodane do pozostałych produktów w grupie dla
maksymalnego wygładzenia
- 2-4 kropli na włosy suche dla uszczelnienia końcówek

BOOSTERY

POWER OIL
30 ml
Charakterystyka i właściwości:
- skoncentrowane działanie naprawcze
- efekt serum dla uszczelnienia końcówek
- można mieszać z Radiance Conditioner, Radiance Oil Conditioner,
Tecnic Waves Pomada Capilar, InfInium Pomada Capilar
- efekt wygładzenia i łatwiejszego rozczesania
- efekt anti-frizz
Zawiera naturalne olejki:
Pracaxi, który maksymalnie nawilża, nadaje włosom połysk
i elastyczność.
Argan, który odbudowuje i chroni włosy, ma działanie
antyoksydacyjne.
Mirra, która leczy i oczyszcza.
Sposób użycia i dozowanie:
- 3-5 kropli na włosy wilgotne dla łatwego rozczesania
- 3-5 kropli dodane do pozostałych produktów w grupie dla
maksymalnego wygładzenia
- 2-4 kropli na włosy suche dla uszczelnienia końcówek

SUPREME OIL
30 ml
Charakterystyka i właściwości:
- skoncentrowany olejek
- mocne nawilżenie
- można mieszać z Extreme Mask, Extreme Oil Mask,
Nutritium Mask, Nutritium Oil Mask w celu wydłużenia
trwałości
Zawiera:
Lawendę, która nasila działanie innych składników.
Bergamotkę, która ma właściwości lecznicze.
Ekstrakt z Mirry, który leczy i oczyszcza.

Sposób użycia i dozowanie:
- 5 porcji (pompek) MASKI + 2 krople SUPREME OIL

BONDER
100 ml
Charakterystyka i właściwości:
- wzmocnienie Extreme Mask i Extreme Oil Mask
- ochrona podczas rozjaśniania włosów
- wydłużenie trwałości koloryzacji
Zawiera naturalne olejki:
Pracaxi, który maksymalnie nawilża, nadaje włosom połysk i elastyczność.
Tsubaki, który chroni i jest silnym antyoksydantem.
Argan, który odbudowuje i chroni włosy, ma działanie antyoksydacyjne.
Camelia, która odżywia i nadaje ekstremalny połysk.
Orzech brazylijski, który nawilża, ma działanie antyoksydacyjne.
Sposób użycia i dozowanie:
- 5 porcji (pompek) MASKI + 1 porcja (pompka) BONDER
- 30 g rozjaśniacza + oksydant + 1 porcja (pompka) BONDER
- 60 g farby + oksydant + 1 porcja (pompka) BONDER

OLEJKI ETERYCZNE

ACEITE ESENCIAL DE LIMON
(olejek eteryczny z cytryny)
10 ml
Charakterystyka i właściwości:
- 100% naturalny i czysty olejek cytrusowy.
- można stosować na skórę głowy i włosy.
- zastosowanie: patrz tabela właściwości
Sposób użycia i dozowanie:
- do maski przed myciem, szamponu, i/lub maski - 2-6 kropli
- do produktów do stylizacji i wykończenia- 2-6 kropli

ACEITE ESENCIAL DE LIMA
(olejek eteryczny z limonki)
10 ml
Charakterystyka i właściwości:
- 100% naturalny i czysty olejek cytrusowy.
- można stosować na skórę głowy i włosy.
- zastosowanie: patrz tabela właściwości
Sposób użycia i dozowanie:
- do maski przed myciem, szamponu, i/lub maski - 2-6 kropli
- do produktów do stylizacji i wykończenia- 2-6 kropli

ACEITE ESENCIAL DE NARANJA
(olejek eteryczny z pomarańczy)
10 ml
Charakterystyka i właściwości:
- 100% naturalny i czysty olejek cytrusowy.
- można stosować na skórę głowy i włosy.
- zastosowanie: patrz tabela właściwości
Sposób użycia i dozowanie:
- do maski przed myciem, szamponu, i/lub maski - 2-6 kropli
- do produktów do stylizacji i wykończenia- 2-6 kropli

ACEITE ESENCIAL DE BERGAMOTA
(olejek eteryczny z bergamotki)
10 ml
Charakterystyka i właściwości:
- 100% naturalny i czysty olejek cytrusowy.
- można stosować na skórę głowy i włosy.
- zastosowanie: patrz tabela właściwości
Sposób użycia i dozowanie:
- do maski przed myciem, szamponu, i/lub maski - 2-6 kropli
- do produktów do stylizacji i wykończenia- 2-6 kropli

ACEITE ESENCIAL DE ROMERO
(olejek eteryczny z rozmarynu)
10 ml
Charakterystyka i właściwości:
- 100% naturalny i czysty olejek niecytrusowy.
- można stosować na skórę głowy.
- nie zaleca się stosowania na włosy, ze względu na właściwości
ściągające i wysuszające.
- zastosowanie: patrz tabela właściwości
Sposób użycia i dozowanie:
- do maski przed myciem, szamponu, i/lub maski - 2-6 kropli
- do produktów do stylizacji i wykończenia- 2-6 kropli

ACEITE ESENCIAL DE ARBOL DE TE
(olejek eteryczny z drzewa herbacianego)
10 ml
Charakterystyka i właściwości:
- 100% naturalny i czysty olejek niecytrusowy.
- można stosować na skórę głowy.
- nie zaleca się stosowania na włosy, ze względu na właściwości
ściągające i wysuszające.
- zastosowanie: patrz tabela właściwości
Sposób użycia i dozowanie:
- do maski przed myciem, szamponu, i/lub maski - 2-6 kropli
- do produktów do stylizacji i wykończenia- 2-6 kropli

WŁAŚCIWOŚCI
OLEJKÓW ETERYCZNYCH

LIMÓN

CYTRYNOWY

LIMA

LIMONKOWY

Przeciwzmarszczkowo-wygładzający
Orzeźwiający

WŁAŚCIWOŚCI
KOSMETYCZNE

Kojąc-nawilżający
Wybielający (twarz i ręce)
Przeciw zaczerwienieniom
Ochrona przed zimnem
Stymulujący skórę i włosy
Przeciw rozstępom
Przeciw potliwości
Odżywiający paznokcie
Wyrównujący
Przeciwzapalny
Przeciw przetłuszczaniu

PIELĘGNACJA
WŁOSÓW

Przeciwłupieżowy
Zapobiegający wypadaniu
Tonizujący i stymulujący
Dla łamliwych włosów
Tonizujące włosy
Nawilżający
Przeciwutleniający
Perfumujący
Przeciw stresowi, relaksujący
Przeciwdepresyjny, pobudzający
Afrodyzjak, zmysłowy
Uspokajający i relaksujący
Oczyszczający, odtruwający
Pobudzający
Rozrzedzający

WŁAŚCIWOŚCI
TERAPEUTYCZNE

Ściągający
Gojący
Antyseptyczny, przeciwtrądzikowy, bakteriobójczy

Odstraszający owady
Dla koncentracji
Klimakterium
Przeciwreumatyczny
Opryszczka, ukąszenia owadów
Żylaki, brodawki
* Olejki eteryczne są światłoczułe więc zaleca się unikanie ekspozycji na słońce lub promienie UV do 24 godzin po zastosowaniu.

NARANJA

POMARAŃCZOWY

BERGAMOTA
BERGAMOTKA

ROMERO

ROZMARYNOWY

ÁRBOL DEL TÉ

DRZEWO HERBACIANE

RYTUAŁ GŁĘBOKO NAPRAWCZY

Czas trwania - 30’

Maska przed myciem
20 x EXTREME OIL MASK PRE-LAVADO
4 x BONDER
8 x SUPREME OIL
4 x ACEITE ESENCIAL DE NARANJA (olejek esencjalny z pomarańczy)
Czas ekspozycji - 10’ z ciepłam | 20’ bez ciepła
Mycie 1
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
Mycie 2
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
4 x ACEITE ESENCIAL DE NARANJA (olejek esencjalny z pomarańczy)
Maska
5 x NUTRITIUM OIL MASK
4 x ACEITE ESENCIAL DE NARANJA (olejek esencjalny z pomarańczy)
Czas ekspozycji - 2’
Wykończenie i Stylizacja
2 x RADIANCE OIL CONDITIONER
2 x ACEITE ESENCIAL DE NARANJA (olejek esencjalny z pomarańczy)
Końce
3 x POWER OIL
Do stosowania w pielęgnacji domowej
ORIGINAL OIL CHAMPU
NUTRITIUM OIL MASK
RADIANCE OIL CONDITIONER
ACEITE ESENCIAL DE NARANJA (olejek esencjalny z pomarańczy)

RYTUAŁ RÓWNOWAŻĄCY SKÓRĘ GŁOWY Z ŁUPIEŻEM
Czas trwania - 10’
Mycie 1
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
Mycie 2
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
3 x ACEITE ESENCIAL DE LIMON (olejek esencjalny z cytryny)
3 x ACEITE ESENCIAL DE ARBOL DE TE
(olejek esencjalny z drzewa herbacianego)
Wykończenie i stylizacja
2 x INFINITUM POMADA CAPILAR
2 x ACEITE ESENCIAL DE LIMON (olejek esencjalny z cytryny)

Do stosowania w pielęgnacji domowej
ORIGINAL OIL CHAMPU
RADIANCE CONDITIONER
ACEITE ESENCIAL DE ARBOL DE TE
(olejek esencjalny z drzewa herbacianego)

RYTUAŁ STYMULUJĄCY PRZY PROBLEMIE
Z WYPADANIEM WŁOSÓW
Czas trwania - 15’
Mycie 1
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
Mycie 2
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
4 x ACEITE ESENCIAL DE ROMERO (olejek esencjalny z rozmarynu)
Maska
10 x NUTRITIUM OIL MASK (NoM)
Czas ekspozycji - 2’
4-5 x ACEITE ESENCIAL DE ROMERO
Wykończenie i stylizacja
2 x INFINITUM POMADA CAPILAR
2 x ACEITE ESENCIAL DE NARANJA (olejek esencjalny z pomarańczy)
Końce
3 x POWER OIL
Do stosowania w pielęgnacji domowej
ORIGINAL OIL CHAMPU
NUTRITIUM OIL MASK
INFINITUM POMADA CAPILAR lub
RADIANCE OIL CONDITIONER
POWER OIL
ACEITE ESENCIAL DE ROMERO (olejek esencjalny z rozmarynu)

RYTUAŁ NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZY

Czas trwania - 20’

Mask pre-lavado
20 x EXTREME OIL MASK PRE-LAVADO
4 x ACEITE ESENCIAL DE LIMA
Czas ekspozycji - 10’ z ciepłam | 20’ bez ciepła
Mycie 1
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
Mycie 2
2 x ORIGINAL OIL CHAMPU
2 x ACEITE ESENCIAL DE LIMA (olejek esencjalny z llimonki)
2 x ACEITE ESENCIAL DE ARBOL DE TE
(olejek esencjalny z drzewa herbacianego)
Maska
10 x NUTRITIUM OIL MASK
2 x ACEITE ESENCIAL DE LIMA (olejek esencjalny z llimonki)
Czas ekspozycji - 2’
Wykończenie i stylizacja
2 x RADIANCE OIL CONDITIONER
2 x ACEITE ESENCIAL DE LIMA
Do stosowania w pielęgnacji domowej
ORIGINAL OIL CHAMPU
RADIANCE OIL CONDITIONER
POWER OIL
ACEITE ESENCIAL DE LIMA (olejek esencjalny z limonki)

RYTUAŁ OCZYSZCZAJĄCY
DLA SKÓRY PRZETŁUSZCZAJĄCEJ SIĘ

Czas trwania - 15’

Mycie 1
2 x ORIGINAL CHAMPU
Mycie 2
2 x ORIGINAL CHAMPU
4 x ACEITE ESENCIAL DE ARBOL DE TE
(olejek esencjalny z drzewa herbacianego)
Maska
5 x NUTRITIUM MASK
4 x ACEITE ESENCIAL DE BERGAMOTA
(olejek esencjalny z bergamotki)
Czas ekspozycji - 2’
Wykończenie i stylizacja
2 x INFINITUM POMADA CAPILAR
Do stosowania w pielęgnacji domowej
ORIGINAL CHAMPU
NUTRITIUM MASK
lub
RADIANCE CONDITIONER
ACEITE ESENCIAL DE ARBOL DE TE
(olejek esencjalny z drzewa herbacianego)

Tahe Polska
Generalny importer marki Tahe w Polsce
infolinia: 801 000 825
e-mail: info@tahe.pl
www.facebook.pl/tahe.polska
www.tahe.pl
TAHE POLSKA Silog Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wiertnicza 149, 02-852 Warszawa
telefon: +48 22 651 72 56 do 58
fax: +48 22 651 72 58
mobile: +48 663 999 207
www.silog.pl

