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Firmę założył w 1960 roku José Magaña Ortiz w formie profesjonalnego salonu fryzjerskiego. Jego głównym celem było
rozpoczęcie produkcji i dystrybucji kosmetyków na wymagający rynek specjalistyczny. Rozwojem firmy kierował wysoce
wykwalifikowany zespół I&D (Innovation & Development), a zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoliło na
zaspokojenie popytu na najbardziej wymagających rynkach.
Rozwój polityki sprzedaży stał się możliwy za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów.

Sprostanie wymogom

nowoczesnego rynku wymagało od firmy prowadzenia ciągłych szkoleń zespołów pracowników wszystkich działów.
Inwestycje te oraz ścisła współpraca i wsparcie dla dystrybutorów warunkowały szybką ekspansję firmy.
Dziś Tahe prezentuje swój znak towarowy na różnych liniach produktów w ponad pięćdziesięciu krajach, głównie na rynkach
europejskich. Na przestrzeni lat rozpoczęto produkcję preparatów wykorzystywanych w kosmetyce pielęgnacyjnej, kolorowej,
laserowej i fototerapii oraz depilacji. Nowa siedziba, fabryka i labolatorium mieszczą się w nowoczesnym kompleksie
w przemysłowym regionie Murcia, w miejscowości Alhama. Stąd następuje przepływ idei oraz dystrybucja towarów poza
granice nie tylko kraju, ale także całego kontynentu.
By spełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, rozpoczęto także projektowanie i produkcję nowoczesnych,
wzorniczych mebli z przeznaczeniem do ekskluzywnych salonów piękności – Tahe Mobiliaro. Tahe, zdobyło już pozycję
na arenie międzynarodowej. W 2010 roku Tahe wprowadziło na rynek pierwszą koloryzację permanentną bez amoniaku
oraz jedyną ekspresową koloryzację z tak bogatą ofertą odcieni, a obecnie prezentuje innowacyjne i przełomowe produkty
w dziedzinie pielęgnacji i koloryzacji.
Zespół Techników Międzynarodowych pracujący pod skrzydłami marki szkoli nowych odbiorców produktów: dystrybutorów,
przedstawicieli handlowych oraz fryzjerów. Organizuje pokazy fryzjerskie i seminaria na całym świecie. Na każdy sezon
prezentuje kolekcje strzyżeń, koloryzacji i upięć wyznaczając trendy w modzie fryzjerskiej.

KOLORYZACJA

9% Oxydant
koloryzacja expresowa
i pokrycie siwizny 1:1

Włosy składają się w 96% z keratyny, białka
odpowiedzialnego za ich strukturę i odporność.
Z czasem, pod wpływem czynników zewnętrznych
jej ilość we włóknach włosów stopniowo zmiejsza
się i włosy puszą się, stają się matowe i odwodnione,
przez co tracą zdolność utrzymania koloru, jego
intensywność i promienność.
Dział l+D+I w Tahe dogłębnie badał ten niekorzystny
efekt i wynalazł unikatowy, profesjonalny system
koloryzacji, który łączy w sobie:

WYDAJNOŚĆ POKRYCIA

LUMIÈRE
EXPRESS COLOUR

LUMIÈRE
TOTAL REMOVER

LUMIÈRE EXPRESS
HONEY OIL

LUMIÈRE EXPRESS
COLOUR CARE

LUMIÈRE EXPRESS

Koloryzacja permanentna
z keratyną triónica
i olejem arganowym

Płyn do zmywania
farby ze skóry
po koloryzacji

Fluid zabezpieczający
skórę przed
zafarbowaniem

Regulator porowatości
w kremie

Paleta 129 kolorów

100 ml

300 ml

200 ml

250 ml

Najbardziej
uniwersalna
koloryzacja
oksydacyjna na rynku, która pozwala
farbować włosy w ekspresowym tempie.
Formuła farby kryjąca 100% siwizny wzbogacona o biokreatynę, olej arganowy, olej
bergamotowy, olej kokosowy oraz ekstrakt
z szałwii zapewnia maksymalną wytrzymałość
i trwałość koloru, jednocześnie nawilżając
włosy i zostawiając je w niebywałym połysku.

Przeznaczony do usuwania
ze skóry resztek farby po
zabiegu koloryzacji. Jest łatwy
w użyciu, ma przyjemny
zapach,
nie
powoduje
podrażnień skóry. Usuwa
delikatnie przebarwienia, bez
uszkadzania skóry.

Specjalnie sformułowany fluid
z ekstraktem Boswellia Serrata
(wyciąg z kadzidłowca indyjskiego) przyspiesza regenerację
uszkodzonego naskórka, hamuje stany zapalne, łagodzi
podrażnienia, wygładza naskórek, niwelujące zaczerwienienia.
Nawilża, chroni i zabezpiecza
skórę podczas farbowania włosów szczególnie do delikatnych
skóry głowy.

Zaawansowana formuła wzbogacona pochodnymi sorbitolu,
witaminą PP oraz składnikami
nawilżającymi, które stabilizują
poziom porowatości włosów od
skóry po same końce.Zapewnia
maksymalną penetrację włosa
składnikami odżywczymi i pigmentami podczas koloryzacji
w celu stworzenia intensywnego
i wyjątkowo lśniącego koloru
włosów.

Sposób użycia:
Po usunięciu farby ze skóry
głowy nanieść krem za pomocą
zwilżonego wodą wacika, na
skórę odplamiacz Total Remover
i wcierać delikatnie na zaplamioną skórę.

Sposób użycia:
Nałożyć niewielka ilość produktu
na kontury twarzy przed nałożeniem farby. Na koniec procesu
farbowania, jest usunąć za pomocą wody wraz z łagodnym
masażem.

Sposób użycia:
Zwilżyć włosy pożądaną ilością
produktu od połowy długości
po końcówki.

Spersonalizowany system koloryzacji profesjonalnej dostosowujący jego efektywność
w zależności od oczekiwanego rezultatu.
Pozwala dopasować wymagany czas koloryzacji w zależności od oczekiwanego
rezultatu w 10, 20 lub 30 minut stosując
ten sam produkt. Szeroka gama 120 kolorów
farb skutecznie rozjaśniających i w tym mnóstwo nowych zimnych kolorów.

SIWYCH WŁOSÓW
DŁUGOTRWAŁY
INTENSYWNY KOLOR
UNIWERSALNY
CZAS APLIKACJI
W ZALEŻNOŚCI OD
POŻĄDANEGO EFEKTU

9%, 12% Oxydant
koloryzacja super
rozjaśniająca 1:2

Paleta kolorów do koloryzacji Lumierè Express. Zawiera 129 odcieni.

Nie spłukiwać! Nie suszyć! Aplikować kolor.

Unikać kontaktu z oczami.

3%, 6%, 9%, 12% Oxydant
koloryzacja
standardowa i 1:1,5

kod: TA/12167xxx

KOLORYZACJA

kod: TA/12060059

kod: TA/12001007

REGENERACJA

kod: TA/12164303

PIELĘGNACJA

kod: TA/12162263

AKCESORIA

LUMIÈRE EXPRESS OXYDANT

LUMIÈRE
SHAMPOO COLOR CARE

LUMIÈRE
MASK COLOR CARE

LUMIÈRE
POST COLOR CARE

Kremowy utleniacz

Kremowy szampon chroniący
kolor z keratyną triónica
i olejem arganowym

Maska odżywcza, dbająca
o kolor z keratyną triónica
i olejem arganowym

Kuracja ochronna
po koloryzacji z keratyną
triónica i olejem arganowym
Natychmiastowo rozświetlający
fluid do rozjaśniania włosów

Kontrasty świetlne
na Twoich włosach.
Naturalne kontrasty
pomiędzy rozjaśnieniami
i kolorem Twoich włosów.
Światło i kolor kontrastuje
we włosach.
Summer Light wprowadza efekt światła
do stylizacji i może być stosowany
zarówno na włosach koloryzowanych
i naturalnych. Działa już przy pierwszym
zastosowaniu,
dając
natychmiastowy efekt, który może być
powtórzony na tym samym obszarze
dla bardziej intensywnego efektu
jeżeli kondycja włosów na to pozwala.

100 ml / 1000 ml

250 ml / 500 ml

300 ml

5 x 10 ml

Emulsja utleniająca do koloryzacji Lumière Express Colour. Posiada niską lepkość i obniżony odczyn pH. Wpływa to pozytywnie na wygodę aplikacji oraz neutralizuje zasadowe środowisko koloryzacji czyniąc ją najbardziej, jak to tylko możliwe, delikatną dla struktury włosa.

Oczyszczająca formuła wspomagająca regenerację koloru, szczególnie polecana
w przypadku włosów zniszczonych lub dekoloryzowanych, przywracająca blask świeżego koloru.
Chroni kolor i wygładza włosy nadając im połysk,
miękkość i niezwykłą strukturę poprzez uzupełniające się właściwości Keratyny Triónica i oleju
arganowego.

Intensywne odżywienie włosów dzięki formule wzbogaconej w keratynę triónica
i olej arganowy. Nadaje niezrównany połysk,
intensywną miękkość oraz zrekonstruowaną
teksturę.

Głęboka ochrona i odżywienie koloru,
wzbogacone działaniem keratyny triónica
i oleju arganowego. Chroni włosy tworząc filtr
wiążący się z naturalną keratyną zawartą we
włosie, co zabezpiecza wewnętrzne pigmenty,
Pozostawia włosy spektakularnie lśniące.

Propozycje mieszania:
- koloryzacja standardowa:
- koloryzacja ekonomiczna:
- koloryzacja super rozjaśniająca:

zalecamy odmierzanie ilości produktów na elektronicznej wadze fryzjerskiej
1+1 (1 porcja kremu do koloryzacji łączona z 1 porcją utleniacza) | czas: 10/15/30 minut
1+1,5 (1 porcja kremu do koloryzacji łączona z 1,5 porcją utleniacza) | czas: 30 minut
1+2 (1 porcja kremu do koloryzacji łączona z 2 porcjami utleniacza) | czas: 45 minut

3% (10vol) 100 ml
kod: TA/12129910

6% (20vol) 100 ml
kod: TA/12164120

9% (30vol) 100 ml
kod: TA/12164130

12% (40vol) 100 ml
kod: TA/12129940

3% (10vol) 1000 ml
kod: TA/12129410

6% (20vol) 1000 ml
kod: TA/12129420

9% (30vol) 1000 ml
kod: TA/12129430

12% (40vol) 1000 ml
kod: TA/12129440

Sposób użycia:
Umyć włosy dwukrotnie i dokładnie spłukać.
Stosować również bezpośrednio po koloryzacji.

Sposób użycia:
Po użyciu szamponu Lumière nanieść odpowiednią ilość produktu od połowy długości włosów.
Po 3-5 minutach dokładnie spłukać.

Sposób użycia:
Po użyciu szamponu i maski Lumière, odsączyć
nadmiar wilgoci i nanieść ampułkę regeneracyjną.

180 ml | kod produktu: TA/12048153

Gwarantuje to osiągnięcie optymalnego efektu koloryzacji i pełne wykorzystanie potencjału produktu, oraz 100% pokrycie siwizny.

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

Formuła Summer Light posiada
doskonałą równowagę pomiędzy
rozjaśniającymi składnikami aktywnymi oraz ekskluzywną kombinacją
składników
chroniących
przed
ciepłem wzbogaconych właściwościami nawilżającymi.

Nie spłukiwać!

DLACZEGO POLECAMY OXYDANT 9% DO PRZYGOTOWANIA
KOLORYZACJI?
Włosy stają się miękkie, błyszczące oraz zdrowe i nawilżone, przez zastosowanie połączenia formuły bogatej w tri-jonową keratynę i olej
arganowy, opracowane w celu stworzenia potrójnego wiązania pomiędzy strukturą włosa, naturalnymi pigmentami i składnikami odżywczymi.
Czyni to produkt rewolucyjnym narzędziem pracy każdego świadomego fryzjera.

Po zastosowaniu Summer Light
tworzymy na pasmach naturalne
rozjaśnienia, a same włosy pozostają
czyste, miękkie i błyszczące. Praca
z Summer Light pozwala wybrać jak
i w którym miejscu tworzymy efekty
rozjaśnienia, ponieważ pracujemy już
na wymodelowanej fryzurze, widząc
efekt końcowy pasmo po paśmie.
To czyni go produktem idealnym do
podkreślenia warstw w strzyżeniu
i dodania akcentów świetlnych tam,
gdzie jest to pożądane.

kod:
250 ml - TA/12164401
500 ml - TA/12164300

AKCESORIA

kod: TA/12164301

KOLORYZACJA

Wszystko to, aby pozostawić włosy
lśniące, miękkie i rozjaśnione jak od
słońca. Summer Light nie musi być
wypłukiwany po aplikacji. Idealnie
nadaje się i ułatwia pracę na krótkich
włosach damskich i męskich.

kod: TA/12164403

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

ORGANIC CARE

ORGANIC CARE

ORGANIC CARE OXYDANT PREMIUM

Koloryzacja organiczna
Paleta kolorów
(70 odcieni)

Koloryzacja organiczna
bez amoniaku

Organiczna emulsja aktywująca

ORGANICZNA KOLORYZACJA

100 ml

kod: TA/12054500

ORGANIC CARE

100 ml / 1000 ml

Ekskluzywna technologia oparta na mikro-olejach roślinnych, stworzona, aby całkowicie pokryć
siwe włosy, pielęgnując włosy, nie uszkadzając ich.

Emulsja aktywująca do koloryzacji włosów. Zawiera naturalny wosk ryżowy.
Propozycje mieszania (zalecamy odmierzanie ilości produktów na elektronicznej wadze fryzjerskiej):

Bez PPD, silikonów, parafin,
parabenów, amoniaku oraz perfum.

Koloryzacja organiczna
Paleta kolorów
- wersja drukowana

Zawiera olej z avocado,
orzechów pracaxi,
olej z bergamotki i magnolii.

• 100% pokrycie siwych włosów
• Trwały i długotrwały kolor
• Rozjaśnianie do 3 tonów
• Czas ekspozycji 30 minut
• Trwałe, intensywne kolory z lustrzanym połyskiem

Nie zawiera
wazeliny
i barwników

Brak w formule PPD, silikonów, parabenów, parafin czy amoniaku sprawia, że jest to idealny
produkt, który pielęgnuje włosy od nasady aż po końce, a także szanuje środowisko.
Formuła odżywczych mikro olejów roślinnych zachowuje trwałość koloru, niewiarygodnie wydłużając czas jego działania i wzmacnia działanie pigmentów, które odsłaniają kolor z wnętrza
włókna włosa z niezwykłym naturalnym efektem.

70 tonów.

Nie zawiera
parabenów
i silikonów

Kolory są inspirowane naturalnymi tonami oryginalnych włosów, zapewniając połysk i subtelne
refleksy.

Nie zawiera
alkoholu

Połączenie mikro-olejków z Avocado, orzechów Pracaxi i Soi zapewnia włosom naturalny, zmysłowy dotyk, a także ochronę, odżywienie, pełny kolor i lustrzany połysk.
Tekstura o konsystencji żelu, łatwa do nałożenia i wysoka wydajność, zapewni wyjątkowe doznania sensoryczne dla subtelnych nut kwiatowych Magnolii i Bergamotki.

Składniki
z certyfikatem ECO

Przyjazne
zwierzętom

Produkty
organiczne

kod: TA/12054501

- BARDZO OPORNA SIWIZNA -> Oxydant 9% 30 VOL.:
1+1 (1 porcja kremu do koloryzacji łączona z 1 porcją utleniacza) | czas: 30 minut
- ODCIENIE SUPER ROZJAŚNIAJĄCE -> Oxydant 9% 30 VOL. - od poziomu bazowego nr.6
-> Oxydant 12% 40 VOL. - poniżej poziomu bazowego nr.6
1+2 (1 porcja kremu do koloryzacji łączona z 1 porcją utleniacza) | czas: 45 minut
POKRYCIE: Doskonale przylega do siwych włosów.
- Od 0% do 50% na siwych włosach zastosuj wybrany kolor
- Od 50% do 100% siwych włosów: Wymieszaj pożądany kolor ½ + ½ z na turą na tym samym poziomie.
Przykład: ½ 6,47 + ½ 6 do 20 vol. Przy bardzo opornej siwiźnie z oxydantem 9% 30 vol.

ORGANIC CARE
ORGANIC CARE
ORGANIC CARE
ORGANIC CARE
ORGANIC CARE
ORGANIC CARE
ORGANIC CARE

kod: TA/12053xxx

KOLORYZACJA

- MAKSYMALNE POKRYCIE I BLASK -> Oxydant 6% 20 VOL.:
1+1 (1 porcja kremu do koloryzacji łączona z 1 porcją utleniacza) | czas: 30 minut

REGENERACJA

OXYDANT
OXYDANT
OXYDANT
OXYDANT
OXYDANT
OXYDANT
OXYDANT

PIELĘGNACJA

SOFT 3% / 10 vol. 1000 ml TA/12056110
MEDIUM 6% / 20 vol. 1000 ml TA/12056120
PREMIUM 9% / 30 vol. 1000 ml TA/12056130
ULTRA BLOND 12% / 40 vol. 1000 ml TA/12056140
MEDIUM 6% / 20 vol. 100 ml TA/12056220
PREMIUM 9% / 30 vol. 100 ml TA/12056230
ULTRA BLOND 12% / 40 vol. 100 ml TA/12056240

AKCESORIA

ROZJAŚNIACZ
BLUE MILK

ROZJAŚNIACZ
BOTANIC DECO

ROZJAŚNIACZ
SILVER BLOND

ROZJAŚNIACZ
SILVER BLOND PLUS

Kremowy rozjaśniacz
do włosów

Puder rozjaśniający
pozbawiony amoniaku
do włosów naturalnych
i dekoloryzacji włosów
farbowanych

Puder do rozjaśniania
i dekoloryzacji włosów

Puder do rozjaśniania
i dekoloryzacji włosów
dla wrażliwej skóry głowy

Rozjaśniacze

Rozjaśniacze Tahe to doskonałe
rozwiązanie dla profesjonalistów
poszukujących produktu,
który jest skuteczny
i równocześnie nie niszczy włosów.
Zadowolenie z efektów po użyciu
produktów rozjaśniających Tahe,
potęguje ich bardzo miły zapach.

100 ml

500 g

500 g

500 g

Do stosowania jako krem rozjaśniający na
włosach naturalnych lub jako korektorna rozjaśnianych włosach.

Rewelacyjny puder rozjaśniający pozbawiony amoniaku. Dedykowany dla wszystkich
typów włosów. Umożliwiający kompleksową
i bezpieczną pracę przy rozjaśnianiu
i dekoloryzacji wszystkimi technikami.

Rewelacyjny puder rozjaśniający do szybkiego
i skutecznego rozjaśniania. Może być wykorzystywany do wszystkich technik rozjaśniania
i dekoloryzacji, również z użyciem folii. Przeznaczony do wszystkich typów włosów, zarówno
naturalnych, jak i farbowanych.

Sposób użycia:
Wymieszać z oxydantem (wybierz odcień
według profesjonalnej oceny 1:1 lub 1:2),
do różnych technik farbowania.

Idealny do pasemek, korekty niepożądanych
odcieni (spadków). Ponieważ pracuje mniej drastycznie, pozwala stworzyć subtelne efekty.

Rewelacyjny
puder
rozjaśniający
do szybkiego i skutecznego rozjaśniania.
Może być wykorzystywany do wszystkich
technik rozjaśniania i dekoloryzacji, również
z użyciem folii. Przeznaczony do wszystkich
typów włosów, zarówno naturalnych, jak
i farbowanych, a szczególnie do wrażliwej skóry
głowy.

Dedykowany szczególnie do rozjaśnień przy
użyciu folii. Może być łączony z oxydantami
o stężeniu maxymalnie 12%.

Stworzony z myślą o ochronie włosów przy zastosowaniu aktywnie kojących składników, które
zmiękczają skórę, nawilżając ją, chronią przed
podrażnieniem podczas procesu koloryzacji.
Przeznaczony szczególnie dla skóry wrażliwej.

kod: TA/12048184

KOLORYZACJA

kod: TA/12073004

REGENERACJA

kod: TA/12048100

PIELĘGNACJA

Dedykowany szczególnie do rozjaśnień globalnych i w każdym przypadku kontaktu produktu
ze skórą. Może być łączony z oxydantami
o stężeniu maxymalnie 9%.

kod: TA/12048104

AKCESORIA

BONDER PLEX
BLEACHING POWDER 8

BONDER PLEX
DEFENDER TREATMENT

BONDER PLEX
DEFENDER SHAMPOO

BONDER PLEX
DEFENDER MASK

Uniwersalny puder
do rozjaśniania

Ochronna kuracja

Szampon leczniczy
do włosów dekoloryzowanych

Maska głęboko odżywiająca,
równoważy pH i przywraca
wiązania kapilarne

500 g

400 ml

Bezpyłowy puder rozjaśniający wielozadaniowy. Dzięki unikalnej kremowej konsystencji
wykazuje się wysoką przyczepnością. Pomaga
w utrzymaniu podstawowych wiązań we wnętrzu włosa chroniąc go podczas pracy. Przeznaczony do wszystkich technik rozjaśniania: dekoloryzacji globalnej, balejażu, pasemek, sombre,
ombre , zastosowań „z wolnej ręki” itp. Pozwala
uzyskać najlepsze odcienie blond, jednocześnie
chroniąc włókna włosów i skórę głowy dzięki
systemowi TOTAL PROTECTION, który zawiera
w swojej formule cząsteczki ochronne. Przenikają one do wewnątrz włókna włosa czyniąc go
bardziej odpornym.

Formuła wysoce odbudowująca i odżywcza.
Przywraca wiązania kapilarne, oraz równowagę
pH i wzmacnia strukturę włosów po zabiegach
chemicznych.

Sposób użycia:
Proporcje mieszania: 1:1 z oxydantem Tahe
(3%, 6%, 9%, 12%) łączyć powoli do uzyskania
jednolitej, kremowej konsystencji. Do rozjaśnień
globalnych należy używać oxydantu o mocy
maksymalnej 6%. Nakładać na suche włosy bez
uprzedniego mycia. Nie używać metalowych
przedmiotów. Gotową mieszankę nakładać natychmiast po przygotowaniu. Czas ekspozycji:
maksymalnie 60 minut. Według diagnozy włosów dokonanej przez fryzjera. (W zależności od
kondycji włosów, wybranej techniki, bazowego
koloru włosów, pożądanego efektu końcowego).
Spłukać obficie wodą. Pierwsze mycie wykonać
przy użyciu szamponu oczyszczającego TOTAL
CLEASING TAHE. Drugie mycie wykonać przy
użyciu wybranego szamponu TAHE. Nałożyć maskę dobraną do włosów TAHE.

Sposób użycia:
Po wykonanej dekoloryzacji i spłukaniu dużą
ilością wody, użyj szamponu oczyszczającego
TOTAL CLEASING TAHE. Włosy osusz i odciśnij.
Na włosy nałóż Defender Treatment, pozostaw
na włosach od 10 do 20 minut.

kod: TA/12048202

kod: TA/12048203

KOLORYZACJA

Składniki aktywne:
olej kokosowy i morska keratyna.

400 ml

Przywraca połączenia kapilarne.
Bez parabenów.
Ultra miękka formuła do mycia włosów i skóry
głowy. Do częstego mycia bez parabenów. Utrzymuje rozjaśniane lub chemicznie traktowane
włosy, mocne, miękkie i lśniące. Pomaga skorygować niepożądane refleksy.

300 ml

Naprawia, głęboko odżywia, równoważy pH,
ułatwia odbudowę wiązań kapilarnych we
włosach poddanych alkalicznemu traktowaniu. Zapewnia miękkość i nieskończony
połysk włókien włosa, pomagając skorygować niechciane refleksy.
Składniki aktywne:
z olejem kokosowym i morską keratyną.

Składniki aktywne:
z olejem kokosowym i morską keratyną.

Sposób użycia:
Nałożyć odpowiednią ilość na mokre włosy , masować, pozostawić na 2 minuty i spłukać dużą
ilością wody.

Sposób użycia:
Nakładaj na umyte i osuszone ręcznikiem włosy.
Pozostaw na 2 minuty i dokładnie spłucz. Używaj
raz lub dwa razy w tygodniu.

kod: TA/12048204

kod: TA/12048205

Spłucz obficie wodą, użyj BONDER PLEX CHAMPÚ
DEFENDER lub zastosuj zabieg pielęgnacyjny
(według uznania profesjonalnego).
W razie potrzeby zastosuj BONDER PLEX
DEFENDER MASK. Ponownie spłucz i kontynuuj
zwykłe suszenie.

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

LUMIÈRE IONIC

LUMIÈRE IONIC SHAMPOO

LUMIÈRE IONIC

Maska koloryzująca pH3,5

Szampon odżywczo
nabłyszczający do włosów

Paleta kolorów
12 odcieni

CO TO JEST IONIC?
Kwaśna maska koloryzująca o niskim pH 3,5,
która zmienia kolor włosów farbowanych,
działając w synergii z każdą koloryzacją oksydacyjną na rynku.
Wyjątkowa formuła Tahe bogata w ekstrakty
roślinne (Salvia Ocinalis, Kwas cytrynowy,
Bisabolol, Presea Gratisima i prowitamina
B5), które sprawiają, że maska działa
jonizująco odżywiając i nawilżając włosy.
Zapewnia tym samym nienaganny połysk bez
niszczenia włosów.

NA JAKICH WŁOSACH DZIAŁA?

13 Odcieni

MASKI KOLORYZUJĄCEJ

+ SZAMPON NAWILŻAJĄCY

Ze względu na jej skład, maski
IONIC działają tylko na włosach poddawanych wcześniej zabiegom chemicznym
(farba, ton w ton, pasemka, rozjaśnianie,
trwała ondulacja, refleksy, baleyage super-rozjaśnianie i prostowanie chemiczne).

100 ml

100 ml / 1000 ml

Kwaśna maska koloryzująca o niskim pH 3,5, która zmienia kolor włosów farbowanych, działając w synergii z każdą koloryzacją oksydacyjną na rynku. Wyjątkowa formuła Tahe bogata w ekstrakty roślinne (Salvia Oficinalis, Kwas cytrynowy, Bisabolol, Presea Gratisima i prowitamina B5),
które sprawiają, że maska działa jonizująco odżywiając i nawilżając włosy. Zapewnia tym samym
nienaganny połysk bez niszczenia włosów.

Kremowa formuła i delikatne oczyszczanie
dogłębnie, odżywia włosy, pozostawiając
je jedwabiście gładkie i błyszczące.

Uwaga:
Ze względu na jej skład maski IONIC działają tylko na włosach poddawanych wcześniej zabiegom chemicznym (farba, ton w ton, pasemka, rozjaśnianie, trwała ondulacja, refleksy, baleyage,
super-rozjaśnianie i prostowanie chemiczne).
kod produktu:
SAND BLONDE(new) TA/12178108
BLACK (new) TA/12178101
PEARL BLONDE(new) TA/12178109
BROWN (new) TA/12178102
RED (new) TA/12178110

Paleta kolorów do masek koloryzujących
Lumière Ionic.

Szampon LUMIÈRE IONIC dokładnie oczyszcza
włosy i skórę głowy, odżywia oraz dyscyplinuje
włosy.
Pozostawia je błyszczące i miękkie w dotyku.
Natychmiastowo nadaje włosom jedwabistą gładkość oraz intensywny blask. Sprawia,
że stają się one odżywione, rozświetlone, nawilżone i miękkie w dotyku.
Szampon nie zawiera parabenów. Zamknięty
jest w ekonomicznym opakowaniu idealnym na
podróż.

LIGHT BROWN (new) TA/12178103
RED VIOLET(new) TA/12178111
TRANSPARENT(new) TA/12178104
BLUE (new) TA/12178112
COPPER (new) TA/12178105
VIOLETA INTENSO(new) TA/12178113

Sposób użycia:
Rozprowadź szampon równomiernie na mokrych
włosach i delikatnie wmasuj aż do uzyskania
piany. Dokładnie spłucz.

RED FIRE (new) TA/12178106
TRANSPARENT 1000 ml TA/12178503
VIOLET(new) TA/12178107

KOLORYZACJA

REGENERACJA

kod:
100 ml - TA/12178500 / 1000 ml - TA/12178501

PIELĘGNACJA

kod: TA/12162264

AKCESORIA

REDUKCJA ZNISZCZEŃ
PODCZAS ZABIEGÓW CHEMICZNYCH AŻ DO 96%

Rozjaśnianie, koloryzacja, podjaśnianie
i prostowanie chemiczne BEZ RYZYKA

OLEO&CONTROL
BOND BOOSTER No 1

OLEO&CONTROL
BOND FONDANT No 2

OLEO&CONTROL
BOND FLUID

OLEO&CONTROL
BOND SHAMPOO

Składnik aktywny

Maska regenerująca
do włosów

Fluid w sprayu
bez spłukiwania

Szampon rewitalizujący
do każego rodzaju włosów

500 ml

500 ml

60 ml

500 ml

Specjalny preparat zawierający cząsteczki, które chronią włosy przed zniszczeniami
i uszkodzeniami, do których dochodzi podczas
zabiegów chemicznych. Wnikając do wnętrza
struktury włosa wzmacniają naturalną keratynę
i wiążą zerwane mostki disiarczkowe. Sprawia
to, że włosy są bardziej odporne na działanie
środków chemicznych.

Regenerująca, kremowa maska do włosów,
która odżywia i nadbudowywuje efekt działania
OLEO & CONTROL No1. Działa od nasady po
końce włosów wzmacniając włókna i uszczelnieniając osłonki włosa. Produkt działa natychmiastowo.

Naprawczy produkt przedłużający działanie
ochronne i regenerujące systemu OLEO
& CONTROL®. Chroni włosy oraz sprawia, że są
miękkie, błyszczące i się nie plączą.

Szampon zawierający formułę pielęgnacji włosów i skóry głowy opartą na systemie OLEO &
CONTROL®.

Sposób użycia:
W raporcie technicznym.

Sposób użycia:
Po umyciu włosów, odsączyć nadmiar wilgoci
przy użyciu ręcznika. Nanieść odpowiednią ilość
produktu na włosy Pozostawić na włosach na
2-3 minuty, następnie spłukać obficie wodą.

Sposób użycia:
Spryskać czyste, wilgotne włosy odpowiednią
ilością fluidu. Rozplątać i rozczesać włosy. Suszyć normalnie.

Sposób użycia:
Po zabiegu chemicznym rozprowadzić szampon
na włosach. Rozcieńczyć niewielką ilością wody,
aby wytworzyć pianę. Wmasować we włosy
i skórę głowy. Po chwili spłukać obficie wodą.

kod: TA/12048162

kod: TA/12048143

kod: TA/12048145

kod: TA/12048144

System produktów chroniący włosy, który umożliwia wykonanie zabiegów chemicznych, takich jak rozjaśnianie,
pojaśnianie, koloryzacja lub prostowanie permanentnę BEZ RYZYKA ich zniszczenia.
Trzyetapowy system OLEO&CONTROL® redukuje uszkodzenia struktury włosa podczas zabiegów chemicznych,
aż do 96%, dodatkowo zachowując ich elastyczność, blask i miękkość, oraz znacznie wydłużając trwałość koloru.

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

REGENERACJA

Regeneracja włosów, połysk, tekstura i odżywienie.
Wyrównana gospodarka wodna we wnętrzu włosa.
Połysk, jedwabista struktura i odświeżenie.
Innowacyjna kuracja do włosów każdego rodzaju,
na bazie keratyny, oleju arganowego, naturalnego kolagenu
i kwasu hialuronowego.

MAGIC BX

MAGIC BX PLUS
ALCALINO SHAMPOO 0%

MAGIC BX PLUS
MAGIC SHAMPOO

MAGIC BX
MAGIC MASK

MAGIC BX
MAGIC RIZOS

MAGIC BX
MAGIC RIZOS

MAGIC BX
MAGIC RIZOS ULTRA STRONG

MAGIC BX
MAGIC RIZOS

Botox do włosów

Szampon oczyszczający
przed zabiegiem Magic BX

Szampon do włosów bez soli

Intensywna maska
w spray'u
bez spłukiwania

Szampon do pielęgnacji
włosów kręconych

Krem do pielęgnacji
włosów kręconych

Krem do pielęgnacji
włosów kręconych

Lotion do stylizacji
włosów kręconych

6 x 10 ml / 12 x 10 ml

1000 ml

300 ml / 1000 ml

125 ml

300 ml

250 ml

250 ml

300 ml

Innowacyjna kuracja do włosów każdego rodzaju na bazie keratyny, oleju arganowego, naturalnego kolagenu i kwasu hialuronowego.

Szampon o lekko zasadowym PH, który otwiera
łuskę włosów, przygotowuje włosy do zabiegu
Magic BX.

Formuła oczyszczająca, która intensywnie nawilża włókna włosów od nasady po końcówki
i kontroluje puszenie suchych włosów. Nie
zawiera siarczanów, parabenów, tiazoliny i jej
pochodnych oraz soli.

Intensywne i wszechstronne działanie oparte na
połączeniu bogatych ekstraktów i składników
naturalnych. Głęboko odżywia, chroni przed
temperaturą i promieniami UV, zapobiega rozdwajaniu, powoduje, że włosy się nie elektryzują,
nie plączą i łatwiej rozczesują.

Szampon, który podkreśla kontur loków. Posiada
właściwości ochronne i regeneracyjne. Ponadto
redukuje niechciane puszenie i poprawia wygląd
włosów. W efekcie loki są miękkie, zdyscyplinowane i podkreślone. Świetnie sprawdza się
w codziennym użytku.

Jedwabiście delikatny krem przywracający
elastyczność i utrwalający kręcone włosy, loki
i fale. Utrwalając nie obciąża włosów, pozostawia
je miękkie i wolne od nieprzyjemnego uczucia
sztywności.

Krem regenerujący dla uzyskania elastyczności
i definiowania kręconych włosów. Bardzo mocny
Zapobiega puszeniu się, utrzymuje loki zdefiniowane przez 48 godzin i zapewnia maksymalne
nawilżenie, odżywienie i elastyczność dzięki działaniu naturalnych olejków o lekkiej konsystencji.

Zapewnia włosom natychmiastowy efekt sprężystych, pięknych i lśniących pasm. Zapewnia idealną
kontrolę nad lokami, piękne nabłyszczenie oraz
długotrwałe utrwalenie fryzury.

Sposób użycia:
Umyć włosy delikatnie masując, pozostawić
pianę na kilka chwil i spłukać ciepłą wodą.
Czynność powtórzyć.

Sposób użycia:
Umyć włosy delikatnie masując, pozostawić
pianę na kilka chwil i spłukać ciepłą wodą.
Czynność powtórzyć.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść na wilgotne,
umyte włosy i dokładnie rozczesać. Nie spłukiwać. Maska może być też użyta na suche włosy.

Sposób użycia:
Umyć włosy delikatnie masując, pozostawić
pianę na kilka chwil i spłukać ciepłą wodą. Czynność powtórzyć.

Sposób użycia:
Rozsmarować czubkami palców niewielką ilość
produktu na umytych włosach. Rozczesać od
nasady po końce. Nie spłukiwać. Suszyć przy
użyciu dyfuzora.

Sposób użycia:
Rozsmarować czubkami palców niewielką ilość
produktu na umytych włosach. Rozczesać od
nasady po końce. Nie spłukiwać. Suszyć przy
użyciu dyfuzora.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieśćna wilgotne,
umyte włosy i dokładnie rozczesać. Nie spłukiwać. Lotion może być też użyty na suche włosy.

kod: TA/12072252

300 ml | kod: TA/12072326
1000 ml | kod: TA/12072310

kod: TA/12072246

kod: TA/12072325

kod: TA/12072248

kod: TA/12072336

kod: TA/12072327

Regeneruje i odżywia włosy. Zwiększa połysk
i teskturę.

Sposób użycia:
W raporcie technicznym.

6 x 10 ml | kod: TA/12072249
12 x 10 ml | kod: TA/12072253

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

NIESKOŃCZONY POŁYSK POGRUBIENIE WŁOSÓW I EKSTREMALNA MIĘKKOŚĆ
Poczuj transformacje włosów poddanych działaniu MAGIC BX GOLD. Fryzura gęstsza i obfitsza, nieskończony
blask i ekstremalna miękkość dzięki połączeniu płynnego złota w postaci oleju arganowego z innowacyjnie
zastosowanym kwasem salicylowym, który przygotowuje włókno włosa do maksymalnego przyjęcia składników
nawilżających. Wprowadzone komponenty aktywnie wypełniają strukturę włosa, powodując wewnątrz jego
rozszerzanie od nasady, aż po same końce. Unowocześnienie linii MAGIC BX pozwala już przy jednorazowym
zabiegu osiągnąć dużo trwalsze i natychmiastowe efekty kuracji. Z jeszcze bardziej spektakularnym pięknem
i zdrowiem włosa.

MAGIC BX GOLD

MAGIC BX GOLD
DENSIFYING SHAMPOO

MAGIC BX GOLD
ULTRA-NUTRITIVE MASK

MAGIC BX GOLD
MAINTENANCE TREATMENT

Botox do włosów

Oczyszczająco - nawilżający
szampon

Maska ultra-odżywcza
do włosów

Ampułki
po kuracji Botox

6 x 10 ml / 12 x 10 ml

300 ml / 1000 ml

300 ml

5 x 10 ml

Zabieg bazujący na koncentracie składników aktywnych. Ma na celu wzmocnienie, naprawę i ponowne zagęszczenie włókna włosa. Uszczelniając idealnie
powierzchnie włosa nadaje im niesamowity blask
i nieskończoną miękkość, chroniąc przed nowymi uszkodzeniami. Zapewnia miękkość na całej
długości włosa oraz elastyczność fryzury dodając ruchu i nie obciążając jej.

Ultra - nawilżający szampon pogrubiający
włókna włosa, nadający im pożądaną teksturę.
Ułatwia rozczesywanie i skutecznie oczyszcza.

Maska, dzięki zawartości kwasu salicylowego
i zwanego płynnym złotem oleju arganowego
oraz innych składników poprawia kondycję
włosów sprawiając, że stają się one jedwabiście
miękkie, łatwe w układaniu, błyszczące i silne.

Ampułki po kuracji Botox. Poczuj transformację
swoich włosów. Fryzura gęstsza, z równocześnie nieskończonym połyskiem oraz miekkością.
Idealne do zagęszczenia i nawilżenia. Po użyciu
włosy stają się gęstsze, błyszczące i miękkie.

Sposób użycia:
W raporcie technicznym

Sposób użycia:
Umyć włosy delikatnie masując. Pozostawić na
kilka minut i spłukać ciepłą woda. Czynność
powtórzyć.

Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość (zależnie od długości
włosów) maski na umyte i osuszone ręcznikiem
włosy. Przeczesać. Pozostawić na 2-3 minuty.
Spłukać.

Sposób użycia:
Nałożyć na wilgotne włosy, od połowy długości,
aż po końcówki. Rozprowadzić grzebieniem.
Suszyć jak zwykle. Nie spłukiwać.

6 x 10 ml | kod: TA/12080009
12 x 10 ml | kod: TA/12080003

300 ml | kod: TA/12080001
1000 ml | kod: TA/12080015

kod: TA/12080002

kod: TA/12080004

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

Wygładzone
i odżywione

KERAFUSION
POST SHAMPOO

KERAFUSION
POST KERATIN MASK

KERAFUSION
POST KERATIN AMPOULES

Szampon
po zabiegiu keratynowym

Maska do stosowania
po zabiegu keratynowym

Ampułki po zabiegu
keratynowym

300 ml

5 x 10 ml

Szampon
wygładzający
włókna
oraz
wypełniający i redukujący mikrouszkodzenia
włosów. W efekcie po umyciu włosy stają się
miękkie, jedwabiście gładkie i pełne energii.

Działa na bazie czystej keratyny doskonale regenerując i odżywiając włosy. Maska dostarcza
sładniki potrzebne do wypełnienia ubytków
włókna włosa. Pomaga wygładzić włosy, zapewniając im elastyczność i połysk.

Produkt zapewnia wyeliminowanie efektu
puszenia się włosów. Idealne uzupełnienie
szamponu i maski stosowanej po zabiegu KERAFUSION. Zapewnia gładkość i błyszczący wygląd
włosów.

Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość szamponu na wilgotne
włosy. Spienić i pozostawić pianę na włosach na
2-3 minuty. Spłukać dokładnie wodą, czynność
powtórzyć.

Sposób użycia:
Po umyciu włosów, odsączyć nadmiar wilgoci
przy użyciu ręcznika. Nanieść odpowiednią ilość
produktu na włosy. Pozostawić na włosach na
2-3 minuty, następnie spłukać obficie wodą.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Na umyte włosy nanieść zawartość ampułki za pomocą aplikatora.
Rozczesać. Nie spłukiwać. Suszyć normalnie.

200 ml | Kod produktu: TA/12073375
500 ml | Kod produktu: TA/12073376

Kod produktu: TA/12073377

Kod produktu: TA/12073378

Produkty KERAFUSION do pielęgnacji włosów po zabiegu keratynowym.
Włosy stają się naturalnie wygładzone, miękkie i błyszczące.
Ich powierzchnia pięknie odbija światło, dając efekt lustrzanego blasku.
Zmienia się również sposób codziennego uczesania,
włosy są znacznie łatwiejsze w codziennej stylizacji.

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

MAGIC BX
INTENSE SHAMPOO

MAGIC BX
REPAIR SHAMPOO

MAGIC BX
REPAIR MASK

MAGIC BX
REPAIR GLOSS

MAGIC BX
TREATMENT

Szampon
intensywnie oczyszczający

Szampon
intensywnie nawilżający

Maska
intensywnie regenerująca

Skoncentrowany produkt
intenswynie nabłyszczający

Kuracja
do wygładzania włosów

300 ml

300 ml

300 ml

100 ml

250 ml

Szampon intensywnie oczyszczający i myjący.
Specjalnie skomponowany skład bardzo głęboko
i intensywnie oczyszcza włosy i skórę głowy. Należy stosować go przed rozpoczęciem zabiegu MAGIC BX TREATMENT.

Szampon niezawierający siarczanów. W jego
składzie znajduje się kwas hialuronowy i olej
z kamelii. Jego używanie zapewnia długotrwałe pozbycie się problemy puszących się włosów.

Intensywnie regenerująca maska do włosów.
W jej składzie znajduje się kwas hialuronowy
oraz olej z kamelii. Stosowanie maski zapewnia
długotrwałe pozbycie się problemu puszących
się włosów, głębokie nawilżenie i łatwe rozczesywanie.

Skoncentrowany produkt do odbudowy i intensywnego nabłyszczania włosów. Działa
przeciwko puszeniu się włosów. Zawiera kwas
hialuronowy oraz olej z kamelii.

MAGIC BX TREATMENT To kuracja włosów,
o bardzo przyjemnej kremowej konsystencji,
która głęboko wnika we włosy, aby je zmiękczyć i poskromić od nasady po końce.

MAGIC BX REPAIR GLOSS uzupełnia i wzmacnia
działanie kuracji przeciw puszeniu się włosów
MAGIC BX TREATMENT EASY STRAIGHTEN.
Dodatkowo powoduje, że po zastosowaniu
włosy są dobrze nawodnione, błyszczące,
miękkie i silne.

MAGIC BX TREATMENT ma podwójne działanie
-zawarty w niej kwas hialuronowy zapewnia
odpowiednie nawilżenie włosów, a olej z kamelii nawilża je , odżywia i regeneruje.

Po umyciu włosów szamponem MAGIC BX Intense Shampoo włosy są czyste, a skóra głowy
przygotowana do zabiegu. Szampon MAGIC BX
Intense Shampoo należy stosować również bezpośrednio po przeprowadzeniu zabiegu MAGIC
BX TREATMENT, aby całkowicie oczyścić włosy
i skórę głowy z pozostałości po zabiegu.

Magic BX Repair Shampoo intensywnie nawilża
włókna włosów od nasady po końce, zapewniając skuteczną ochronę przed ich puszeniem.
Magic BX Repair Shampoo doskonale uzupełnia
zabieg MAGIC BX TREATMENT EASY STRAIGHTEN.
Można go stosować na co dzień.

Magic BX Repair Mask doskonale uzupełnia
zabieg MAGIC BX TREATMENT EASY STRAIGHTEN.

MAGIC BX TREATMENT działa doskonale na
puszące się włosy. W efekcie przez długi czas
chroni włosy przed puszeniem, falowaniem
i nadmierną objętością.

Sposób użycia:
Małą pojemność stosujemy przy pierwszym
myciu w domu.

Sposób użycia:
Można go stosować na co dzień.

Sposób użycia:
Można ją stosować na co dzień. Nałożyć odpowiednią ilość na mokre włosy. Spłukać wodą po
2 min.

Sposób użycia:
Nałożyć na włosy. Nie spłukiwać.

Sposób użycia:
W raporcie technicznym.

300 ml | Kod produktu: TA/12086001

Kod produktu: TA/12086003

Kod produktu: TA/12086004

Kod produktu: TA/12086005

Kod produktu: TA/12086002

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

POWER GOLD PURIFYING

POWER GOLD MASK

POWER GOLD REPAIR

POWER GOLD SHINE

Szampon oczyszczający
przed zabiegiem
POWER GOLD

Maska "Anti-frizz" przeciw
puszeniu się włosów

Szampon regeneracyjny
POWER GOLD

Maska nadająca blask
POWER GOLD

ZDYSCYPLINOWE
WYGŁADZONE
BŁYSZCZĄCE
ZDROWSZE
400 ml

400 ml

300 ml

300 ml

System "Anti-frizz" przeciw puszeniu się włosów.

System "Anti-frizz" przeciw puszeniu się
włosów - efekt kontrolowany.

System "Anti-frizz" przeciw puszeniu się włosów.

System "Anti-frizz" przeciw puszeniu się włosów.

Wszystkie rodzaje włosów

Maska wzbogacona wyciągiem z magnolii,
pantenolu, płynnego złota (olej arganowy)
i keratyny.

Oczyszcza włosy i skórę głowy, zachowując
równowagę hydrolipidową włosów i skóry
głowy, pozostawiając naskórek i powierzchnię
włosa gotową do zabiegu Power Gold.
0% parabenów - silikonów.

Eliminuje kędzierzawe włosy.
Wzbogacony o:
- Kwasy organiczne, które eliminują puszenie
za pomocą źródła ciepła.
- Płynne złoto i keratyna, które zmiękczają,
uszczelniają naskórek, zapewniają połysk
i pielęgnują włosy.

Profesjonalna formuła wzbogacona wyciągiem z magnolii, pantenolu, płynnego złota
(olej arganowy ) i keratyny.
Delikatnie oczyszcza włókna włosów, jednocześnie je odżywia, regeneruje i pomaga
utrzymać efekt wygładzenia zabiegu Power
Gold.

Głęboko odżywia i wypełnia strukturę włosa,
w celu przedłużenia efektu zabiegu POWER
GOLD.

0% Parabenów - Silikonów - Siarczanów.
0% siarczanów.
Sposób użycia:
Umyj włosy delikatnie masując.
Pozostaw na chwilę i spłucz ciepłą wodą.
Powtórz w razie potrzeby.

Sposób użycia:
W raporcie technicznym.

Sposób użycia:
W raporcie technicznym.

Sposób użycia:
Po umyciu włosów odciśnij nadmiar wody
ręcznikiem i nałóż na nie odpowiednią ilość
maski. Rozczesz i pozostaw na włosach 2 lub
3 minuty. Spłucz wodą.

Kod produktu: TA/12073486

Kod produktu: TA/12073485

Kod produktu: TA/12073487

Kod produktu: TA/12073493

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

POWER GOLD DEEP REPAIR

POWER GOLD DEEP REPAIR

POWER GOLD SHAMPOO

KERATIN GOLD SHAMPOO

Ampułki przeciw puszeniu się
włosów POWER GOLD

Ampułki przeciw puszeniu się
włosów POWER GOLD BLOND

Szampon aktywny

Szampon z keratyną
bez siarczanów

6 x 10 ml

6 x 10 ml

400 ml

300 ml

System "Anti-frizz" przeciw puszeniu się włosów.

System "Anti-frizz" przeciw puszeniu się włosów, szczególnie dla włosów blond.

Formuła szamponu zawiera kwasy organiczne
o właściwościach wygładzających oraz płynne
złoto o właściwościach zmiękczających i odbudowujących włosy. Małe cząsteczki kwasów
organicznych przenikają w głąb włosa i łączą
się z keratyną. Pod wpływem ciepłą następuje
efekt długotrwałego wygładzenia włosów.

Odzwierciedla naturalne światło. Niezwykle
lekka i niesamowicie jedwabista formuła
myjąca zapewnia miękkość i objętość. Włosy
są łatwe do opanowania, gładkie i elastyczne.
Zapewnia spektakularny połysk w celu uchwycenia i odzwierciedlenia naturalnego światła.

Wzbogacone płynnym złotem (olej arganowy )
i keratyną, zamykają łuskę włosa, zmiękczają
i nadają blasku i pielęgnują włosy.
Chronią włosy przed uszkodzeniem termicznym.

Wzbogacony o:
- Ekstrakt z magnolii, który zawiera olejki eteryczne, alkaloidy (magnoflorinę i candicin)
i glikozydy (magnolidynę, magnoleninę,
magnosidynę).
- Fioletowe korygujące pigmenty neutralizujące
niechciane odcienie dla uzyskania chłodnego
efektu blond.
- Płynne złoto (olej arganowy ) i keratyna, które
zamykają łuskę włosa, zmiękczają, dodają blasku i pielęgnują włosy.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząśnij.
Nałóż na wilgotne włosy całą zawartość fiolki
za pomocą dodatkowej końcówki.
Rozprowadź i rozczesz.
Nie spłukuj.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząśnij.
Nałóż na wilgotne włosy całą zawartość fiolki
za pomocą dodatkowej końcówki.
Rozprowadź i rozczesz.
Nie spłukuj.

Sposób użycia:
W raporcie technicznym.

Sposób użycia:
Umyj włosy delikatnie je masując.
Pozostaw na chwilę i spłucz ciepłą wodą.
Powtórz czynność.

Kod produktu: TA/12073488

Kod produktu: TA/12073489

Kod produktu: TA/12073460

Kod produktu: TA/12073461

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

PIELĘGNACJA

Niezwykła seria profesjonalnych
kosmetyków do włosów,
która może być dumą
naukowców z laboratorium Tahe.
Dzięki skutecznemu połączeniu
aktywnej keratyny
oraz wyekstrahowanych
komórek macierzystych z warzyw
i owoców, używanie produktów
BOTANIC ABACADO daje
rewelacyjne efekty.
Kosmetyki z tej serii świetnie
regenerują, odżywiają,
nabłyszczają i nawilżają włosy.

BOTANIC ACABADO
MIRACLE TREATMENT

BOTANIC ACABADO
ROCK-IT

BOTANIC ACABADO
KERATIN FLASH

BOTANIC ACABADO
CLEAN FIXATIVE
STRONG

BOTANIC ACABADO
CLEAN FIXATIVE
ULTRA STRONG

Kuracja restrukturyzująca
z aktywną keratyną

Żel wodoodporny
do stylizacji włosów
z efektem pamięci

Kuracja przeciwstarzeniowa
z aktywną keratyną

Lakier do włosów
z keratyną - mocny

Lakier do włosów
z keratyną - ultra mocny

50 ml

50 ml

50 ml

250 ml

250 ml

Intensywna kuracja odżywiająca i regenerująca zniszczone włosy.

Żel do włosów. Utrwala fryzurę równocześnie pozostawiając włosy elastycznymi. Zawiera aktywną keratynę
i roślinne komórki macierzyste.

Skoncentrowana aktywna keratyna
i komórki macierzyste roślinnego pochodzenia, nadają włosom natychmiastowe piękno. Kombinacja aktywnych
składników jest absorbowana w zniszczone włosy już podczas pierwszego
użycia.

Lakier utrzymuje włosy na miejscu,
ale równocześnie pozwala na ruchomość włosa. Po zastosowaniu włosy
są pełne blasku i odporne na działanie
wilgoci. Lakier nie pozostawia żadnego
śladu na włosach.

Lakier utrzymuje włosy na miejscu,
ale równocześnie pozwala na ruchomość włosa. Po zastosowaniu włosy
są pełne blasku i odporne na działanie
wilgoci. Lakier nie pozostawia żadnego
śladu na włosach.

Można go usunąć poprzez rozczesanie włosów. Idealny do pracy przy
wygładzaniu włosów prostownicą.
Posiada atomizer.

Można go usunąć poprzez rozczesanie włosów. Idealny do pracy przy
wygładzaniu włosów prostownicą.
Posiada atomizer.

Sposób użycia:
Włosy (wilgotne lub suche) spryskać
z odległości 20-25 cm i pozostawić
do wyschnięcia.

Sposób użycia:
Włosy (wilgotne lub suche) spryskać
z odległości 20-2 5cm i pozostawić
do wyschnięcia. Dla zwiększenia objętości i kontroli loków spryskać włosy
u nasady.

Dostarcza aktywnej keratyny i roślinnych
komórek macierzystych do mieszków
włosa oraz tworzy aktywną warstwę
regenerującą i ochronną.
Pozostawia włosy pełne życia, nawilżone
i wygładzone. Produkt odpowiedni do każdego typu włosów.

Sposób użycia:
Po umyciu osuszyć włosy ręcznikiem
i wetrzeć równomiernie produkt
we włosy na całej ich długości.
Suszyć normalnie.

Doskonały do stylizacji - zapewnia długotrwałe utrwalenie, gładkość i blask
włosów.

Wzmacnia włókna włosów od wewnątrz poprzez rekonstrukcje łańcuchów keratynowych i naprawę wiązań
międzykomórkowych. Odmładza włosy
i pozostawia je grubsze, pełniejsze
i bardziej lśniące bez efektu puszenia.
Sposób użycia:
Nanieść na wilgotne lub suche włosy
i układać włosy do utrzymania oczekiwanego kształtu.

Sposób użycia:
Po umyciu osuszyć włosy ręcznikiem
i wmasować równomiernie odpowiednią ilość produktu na całe włosy. Rozczesać. Poddać działaniu ciepła pod
foliowym czepkiem na 10-15 min.
NIE SPŁUKIWAĆ. Włosy wysuszyć i poddać stylizacji termicznej.

Kod produktu: TA/12073207

Kod produktu: TA/12073201

Nie spłukiwać!

Kod produktu: TA/12073200

KOLORYZACJA

REGENERACJA

Dla zwiększenia objętości i kontroli
loków spryskać włosy u nasady.

Kod produktu: TA/12073205

PIELĘGNACJA

Kod produktu: TA/12073206

AKCESORIA

BOTANIC ACABADO
NATURE SHAMPOO

BOTANIC ACABADO
BENEFIT SHAMPOO

BOTANIC ACABADO
NUTRI-THERM MASK

BOTANIC ACABADO

BOTANIC ACABADO

TOTAL CLEANSING SHAMPOO

BOTANIC ACABADO

BOTANIC ACABADO
2 PHASE BOTANIC
GOLD

BOTANIC ACABADO
NH ACABADO

Szampon oczyszczający
bez zawartości soli

Szampon nawilżający
do każdego rodzaju włosów

Szampon do włosów
farbowanych i suchych

Maska do włosów
farbowanych i suchych

Satynowy lakier
do włosów suchych
i zniszczonych

Keratynowa pianka
do włosów suchych
i zniszczonych

Fluid dwufazowy
w sprayu

Suchy lakier utrwalający
STRONG
EXTRA STRONG

GOLD SATIN

GOLD SATIN

800 ml

300 ml / 800 ml

300 ml / 800 ml

300 ml / 800 ml

400 ml

300 ml

300 ml

400 ml

Szampon oczyszczający włosy z zabrudzeń.
Myje i głęboko oczyszcza zabrudzenia ze skóry
i włosów. Skoncentrowane składniki aktywne
rewitalizują włosy i dodają im mocy i energii.

Szampon nawilżający do każdego rodzaju
włosów. Zawiera czystą keratynę i aktywne
roślinne komórki macierzyste. Pozostawia
włókna włosów nawilżone i wzmocnione,
które stają się miękkie, błyszczące i silne.

Szampon o kremowej konsystencji do mycia
chroniący włosy przed utratą koloru oraz przez
przed zniszczeniem. Zawiera aktywną keratynę
i roślinne komórki macierzyste.

Intensywnie nawilżająca maska z termoaktywnymi składnikami i aktywną keratyną zapewniająca długotrwałą i dogłębną ochronę włosów.

Dopracowanie i utrwalenie stylizacji
bez obciążenia fryzury, jest on możliwy
do usunięcia przez lekkie szczotkowanie, chroni włosy przed wilgocią.

Doskonale
dodaje
objętości
i połysku.
Dyscyplinuje fryzurę,
i doskonale definiuje lśniące loki.

Skoncentrowana maska do włosów
z płynnym złotem, keratyną, koncentratem witaminy E i wyciągiem z róży,
orchidei i moringi.

Czysta keratyna chroni i pomaga przywrócić
włosom suchym i zniszczonym, zapewniając
miękkość i nieskończony blask. Witaminy A, D, E
przeciwutleniacze i anty-wolne rodniki utrzymują i naprawiają strukturę włosów.

Czysta keratyna chroni i pomaga
przywrócić
włosów
suchym
i zniszczonym, zapewniając miękkość
i nieskończony blask.

System architektoniczny lakieru
do włosów ze specjalną starannością utrwala fryzury i chroni włosy,
utrzymując jego główny aspekt swobodnego rzeźbienia. Zapewnia połysk
i trwałą formę. Lakier nie przyciąga do
włosów zabrudzeń. może być usunięty
z włosów poprzez delikatne szczotkowanie. Chroni fryzurę przed wilgocią.

Przy codziennym użyciu kolor pozostaje intensywny i rozświetlony. Pozostawia włosy czyste,
miękkie i pełne blasku.

Sposób użycia:
Zmoczyć włosy, wmasować niewielką ilość
szamponu w skórę głowy i we włosy. Pozostawić
pianę na chwilę, po czym spłukać obficie ciepłą
wodą. Czynność powtórzyć.

Kod produktu: TA/12073253

KOLORYZACJA

Sposób użycia:
Zmoczyć włosy, wmasować niewielką ilość
szamponu w skórę głowy i we włosy. Pozostawić
pianę na chwilę, po czym spłukać obficie ciepłą
wodą. Czynność powtórzyć.

300 ml | Kod produktu: TA/12073203
800 ml | Kod produktu: TA/12073212

REGENERACJA

Sposób użycia:
Zmoczyć włosy, wmasować niewielką ilość
szamponu w skórę głowy i we włosy. Pozostawić
pianę na chwilę, po czym spłukać obficie ciepłą
wodą. Czynność powtórzyć.

300 ml | Kod produktu: TA/12073202
800 ml | Kod produktu: TA/12073213

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

Nawilża i głęboko regeneruje włosy.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Dozować
w dół. Stosować na czyste, wilgotne
włosy. Nie spłukiwać.

Sposób użycia:
Spray aplikuj na mokre włosy. Rozczesz, susz i modeluj jak zwykle.

Witaminy A, D, E przeciwutleniacze
i anty-wolne rodniki utrzymują
i naprawiają strukturę włosów.

Sposób użycia:
Nanieść produkt w niewielkiej ilości i nałożyć na
czyste, osuszone ręcznikiem włosy. Rozczesać
i pozostawić na 2-3 minuty. Spłukać obficie
wodą.

300 ml | Kod produktu: TA/12073204
800 ml | Kod produktu:TA/12073214

Składniki:
Czysta keratyna, olej arganowy, olej
lniany i witaminy A, D , E.

Sposób użycia:
Spryskać włosy z odległości minimum
35 cm.

Wykończyć klasyczną techniką
suszenia. Aby uzyskać i zdefiniować
skręt włosa stosować porcję pianki
razem z dyfuzorem.
siła utrwalenia - 3
Kod produktu: TA/12084006

siła utrwalenia - 3
Kod produktu: TA/12084003

siła utrwalenia - 5
Kod produktu: TA/12084007

siła utrwalenia - 5
Kod produktu: TA/12084004

KOLORYZACJA

REGENERACJA

STRONG
Kod produktu: TA/12048154
Kod produktu: TA/12073402

PIELĘGNACJA

EXTRA STRONG
Kod produktu: TA/12048155

AKCESORIA

BOTANIC GOLD FINISHING
GOLD SHAMPOO

BOTANIC GOLD FINISHING
GOLD MASK

BOTANIC GOLD FINISHING
GOLD MASK

Szampon z aktywną keratyną
z płynnym złotem
do włosów zniszczonych

Maska z aktywną keratyną
z płynnym złotem
do włosów zniszczonych

Skoncentrowana maska
w spray'u bez spłukiwania

300 ml / 800 ml

300 ml / 800 ml

125 ml

Szampon chroni rozjaśniane włosy, a po jego użyciu stają się one
jedwabiste, miękkie, gładkie i bardzo elastyczne.

Super-odżywcza maska z keratyną do włosów zniszczonych.
Wzmocniona płynnym złotem. Regeneruje i naprawia strukturę
włókna włosa, a zawartość oleju arganowego zmiękcza i chroni
przed czynnikami szkodliwymi.

Skoncentrowana maska do włosów zawierająca formułę drobinek
odbijających światło i chroniących włosy, czystą keratynę, płynne
złoto. Daje natychmiastowy efekt połysku i intensywnego odżywienia
włosa. Regeneruje i odbudowuje włosy bardzo wrażliwe, suche
i zniszczone.

Zwiększają swoją objętość. Wyjątkowa receptura szamponu
powoduje, że włosy w piękny sposób odbijają naturalne światło.

Tahe Gold Finishong: gorączka złota na włosach. Wszyscy wiemy, że złoto to jeden z najcenniejszych materiałów. Dlatego nazwa serii kosmetyków Tahe – Gold
Finishing – nie jest przypadkowa. To niezwykle wartościowe produkty. Dla włosów – na wagę złota. Złoto, które zawierają profesjonalne kosmetyki z serii Tahe Gold
Finishing, to jednak nie to samo, które w sztabkach spoczywa ukryte w skrytkach szwajcarskich banków. Płynne złoto zawarte w produktach serii Gold Finishing to
niesamowicie skuteczny w dobroczynnym działaniu na włosy naturalny olejek tłoczony z orzechów rosnącego w południowej Afryce drzewa arganowego. Wpływ
tego specyfiku na włosy jest niesamowity – jako silny antyoksydant opóźnia proces starzenia tkanek, bardzo efektywnie nawilża, odżywia i regeneruje włosy. Co
równie ważne bardzo szybko i łatwo wchłania się w tkanki, dzięki czemu efekty jego stosowania pojawiają się natychmiast. A jakie to efekty? Jedwabiście gładkie,
elastyczne, niepuszące się, nawilżone i zabezpieczone przed wpływem zewnętrznych czynników włosy. Prawda, że robi wrażenie? Jeszcze większe, gdy wszystkie
zalety płynnego złota zobaczycie na własnych włosach. Drugim składnikiem, który stanowi o wyjątkowości serii Gold Finishing jest keratyna Trionica. Keratyna, jak
wiemy, jest jednym z głównych składników włosa, a opracowany w laboratoriach Tahe sposób jej absorbowania do wewnętrznych struktur włosa sprawia, że seria
Gold Finishing jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Keratyna jest dostarczana do włosa w bardzo skoncentrowanej dawce, co pozwala na natychmiastowe wzmocnienie
wewnętrznych struktur włosa i nadanie mu siły, energii, pełnego blasku wyglądu, odpowiedniego nawilżenia i zwiewności. Seria Gold Finishing składa się z komplementarnych elementów, które najlepsze dają rezultaty stosowane razem, zgodnie z zaleceniami producenta. Działanie kuracji Karatin Gold należy zatem wspomagać
i wydłużać stosując szampon, maskę i krem do włosów z serii Gold Finishing. Dajcie się więc porwać gorączce złota. Zwłaszcza, że w tym przypadku oznacza ona
piękne i zdrowe włosy z Tahe Gold Finishing.

Zniszczone włosy są zregenerowane i nabierają blasku. Uszkodzenia
w mikrostrukturze włosa zostają wypełnione i zrekonstruowane.
Włosy odzyskują odpowiedni poziom nawilżenia oraz połysk.
Zapobiega rozdwajaniu się końcówek. Zwiększa wytrzymałość
włosów na uszkodzenia mechaniczne. Po zastosowaniu maski
włosy są miękkie w dotyku, lepiej się układają i odzyskują swój
naturalny połysk.
Sposób użycia:
Nanieść na lekko wilgotne włosy, wmasowując niewielką ilość
szamponu we włosy i w skórę głowy niewielką ilość szamponu we
włosy i skórę głowy. Aktywną pianę pozostawić od 2 do 3 minut,
następnie spłukać obficie ciepłą wodą. Czynność powtórzyć.

Sposób użycia:
Maskę stosować na umyte szamponem włosy. Nanieść niewielką
ilość maski na mokre włosy i wmasować maskę do utworzenia
się piany. Przeczesać włosy grzebieniem. Maskę pozostawić
na włosach na 2 do 3 minut. Dokładnie spłukać.

300 ml | Kod produktu: TA/12073128
800 ml | Kod produktu: TA/12073228

300 ml | Kod produktu: TA/12073368
800 ml | Kod produktu: TA/12073139

KOLORYZACJA

REGENERACJA

Sposób użycia:
Nanieść na umyte włosy od połowy długości po końce. Rozczesać
i suszyć normalnie. Nie spłukiwać.

Kod produktu: TA/12073169

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

BOTANIC GOLD FINISHING
GOLD MASK
TOTAL REPAIR

BOTANIC GOLD FINISHING
KERATIN GOLD

BOTANIC GOLD FINISHING
GOLD SECRET

BOTANIC GOLD FINISHING
INFUSION GOLD (A+B)

BOTANIC GOLD FINISHING
KERATIN FORMAS

INFUSION GOLD RADIANCE (A+B)

BOTANIC GOLD FINISHING
RADIANCE SHAMPOO

Maska odżywcza do włosów
z ceramidami oraz aktywną
keratyną i płynnym złotem

Olejek arganowy z aktywną
keratyną i płynnym złotem

Krem regenerujący
z aktywną keratyną
i płynnym złotem

Kuracja z aktywną keratyną
i płynnym złotem

Ampułki do stylizacji włosów z olejem
arganowym i aktywną keratyną

Ampułki z czystą keratyną i olejem arganowym
do włosów rozjaśnionych i blond

Szampon do włosów
rozjaśnianych i blond

300 ml

10 ml / 30 ml / 125 ml

50 ml

2 x 10 ml

10 x 10 ml

2 x 10 ml

300 ml

Maska zawiera keratynę i płynne złoto oraz
ceramidy. Doskonale regeneruje i naprawia
strukturę włókna włosa. Olej arganowy zawarty w produkcie zmiękcza i chroni przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Pomaga w walce z oznakami starzenia
i zmęczenia włosów, wzmacniając ich
wewnętrzną strukturę, przywracając
energię, gęstość, blask i miękkość.

Krem
intensywnie
regenerujący
do
włosów z keratyną i płynnym złotem, oraz
mikrocząsteczkami 24-karatowego złota.
Innowacyjne leczenie mikrocząsteczkami
prawdziwego złota, idealne dla włosów
odwodnionych, kręconych i matowych.

Połączenie wielu aktywnych składników regenerujących wysokiej
jakości. Aktywna keratyna i płynne złoto, oraz mikrocząsteczki
24-karatowego złota regenerują włókna włosa uszkodzone
w wyniku działania światła słonecznego, zanieczyszczeń i środków
chemicznych. Wykorzystaj odżywienie z połączenia olejów roślinnych
takich jak olej arganowy, olej lniany, olejku z jojoby.

Elastyczna stylizacja przy użyciu płynnego złota i czystej keratyny.
Formuła, która rewolucjonizuje stylizację dzięki idealnemu wyważeniu
pomiędzy nawilżeniem włosów oraz trwałością fryzury. Doskonała do
każdych włosów i każdej techniki stylizacji.

Połączenie wielu aktywnych składników regenerujących wysokiej
jakości. Aktywna keratyna i płynne złoto, oraz mikrocząsteczki
24-karatowego złota regenerują włókna włosa uszkodzone w wyniku
działania światła słonecznego, zanieczyszczeń i środków chemicznych.
Wykorzystaj odżywienie z połączenia olejów roślinnych takich jak olej
arganowy, olej lniany, olejku z jojoby.

Specjalny szampon przeznaczony do usuwania niepożądanych
refleksów z włosów siwych, rozjaśnianych i blond. Zawiera perłowe
pigmenty, które pozwalają wyeliminować żółte tony.

Po użyciu włosy są zregenerowane, miękkie, nawilżone, lepiej się układają i nabierają naturalnego połysku.

Sposób użycia:
Maskę stosować na umyte szamponem
włosy. Nanieść niewielką ilość na mokre
włosy i wmasować maskę do utworzenia
się piany. Przeczesać włosy grzebieniem.

Moc złota, keratyny, oleju arganowego, oleju
z siemienia lnianego, witamin A, D i E czyni
ten produkt prawdziwym eliksirem piękna,
źródłem odmłodzenia i niesamowitego
połysku włosów.
Sposób użycia:
Po umyciu włosów, ale przed jakimikolwiek
zabiegami termicznymi, nanieść niewielką
ilość produktu na końcówki palców
i rozczesać na końcówkach mokrych włosów.

Sposób użycia:
Nałożyć
niewielką
ilość
produktu
dostosowaną do długości i stopnia
zniszczenia włosów. Rozplątać i rozczesać
włosy po czym stylizować normalnie.
NIE SPŁUKIWAĆ.

Maskę pozostawić na włosach na 2 do 3
minut. Dokładnie spłukać.

Kod produktu: TA//12073393

KOLORYZACJA

10 ml | Kod produktu: TA/12073140
30 ml | Kod produktu: TA/12073240
125 ml | Kod produktu: TA/12073209

Kuracja INFUSION GOLD A+B wzmacnia włosy, nawilża i głęboko
odżywia. Zwiększa grubość i regeneruje.
Sposób użycia:
Umyj dwukrotnie włosy KERATIN GOLD SHAMPOO. Wstrząśnij ampułki
przed użyciem.
FAZA A Na mokre włosy nałożyć zawartość buteleczki A za
pomocą aplikatora. Szczególnie zadbać o pokrycie strefy włosów
zniszczonych i wysuszonych. Produkt wmasowujemy we włosy
i skórę głowy. Powinna powstać kremowa piana na włosach
i głowie. Włosy rozplątać przy użyciu dłoni. Spłukać obficie wodą.
Osuszyć włosy ręcznikiem.

Zaskakujące efekty zwiększonej objętości, długotrwały zanik puszenia
się włosów oraz ochrona przed wilgocią. Wszystko to dla wydłużenia
efektu elastycznych fryzur. Połysk, nawilżenie i zniewalająca miękkość.

Sposób użycia:
Nałożyć całą zawartość dozownika zaczynając od połowy długości
włosów po ich końce. Należy skupić się na najbardziej niedożywionych
i suchych partiach włosów. Dokładnie rozczesać by rozprowadzić
produkt na włosach. NIE SPŁUKIWAĆ. Stylizować wg własnych
upodobań.

FAZA B nałożyć produkt B na wilgotne włosy za pomocą aplikatora,
zaczynając od połowy długości do końca ze szczególnym
uwzględnieniem partii zniszczonych i odwodnionych. Rozczesać dla
równomiernego rozprowadzenia produktu. NIE SPŁUKIWAĆ. Stylizować
jak zwykle.

Kod produktu: TA/12073138

REGENERACJA

2 x 10 ml | Kod produktu: TA/12073151

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

Nadaje włosom diamentowego połysku. Pozostawia je elastyczne
i błyszczące. Ma właściwości odżywcze i nawilżające.

Jednocześnie produkt odświeża zimny odcień blondów rozjaśnianych
farbą lub pasemkami i nadaje ekstremalny, diamentowy połysk.

Sposób użycia:
Umyj dwukrotnie włosy KERATIN GOLD SHAMPOO. Wstrząśnij ampułki
przed użyciem.

Sposób użycia:
Na wilgotne włosy nałożyć niewielką ilość produktu, delikatnie
wmasować, a następnie spłukać.

FAZA A Na mokre włosy nałożyć całą zawartość ampułki A za
pomocą aplikatora na skórę głowy i długość włosów. Produkt
wmasowujemy we włosy i skórę głowy. Powinna powstać
kremowa piana na włosach i głowie. Włosy rozplątać przy użyciu
dłoni. Spłukać obficie wodą. Osuszyć włosy ręcznikiem.
FAZA B nałożyć produkt B na wilgotne włosy za pomocą aplikatora,
zaczynając od nasady po końce. Rozczesać dla równomiernego
rozprowadzenia produktu. NIE SPŁUKIWAĆ. Stylizować jak zwykle.

Kod produktu: TA/12073163

KOLORYZACJA

Kod produktu: TA/12073173

REGENERACJA

Kod produktu: TA/12073174

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

BOTANIC TRICOLOGY
FITOXIL SHAMPOO

BOTANIC TRICOLOGY
FITOXIL MASK

BOTANIC TRICOLOGY
FITOXIL FORTE

BOTANIC TRICOLOGY
FITOXIL FORTE CLASSIC

Szampon przeciw
wypadaniu włosów

Maska wspomagająca
leczenie łysienia

Ampułki przeciw
wypadaniu włosów

Ampułki przeciw
androgenowemu
wypadaniu włosów

Powrót do równowagi w problemach
skóry głowy i włosów.
Skóra głowy może czasowo
lub trwale zaburzać swoje funkcjonowanie.
Botanic Tricology skupia swoje właściwości
na powrocie utraconej równowagi
skóry głowy i włosów, łącząc technologię
i skuteczność ze zmysłową przyjemnością.
Nowa seria Tricology marki Tahe
zapewnia skuteczną reakcję
na te problemy.
Stworzona została gama produktów
specyficznie dobranych dla każdego
typu skóry głowy.

-bez szkodliwych składników-

300 ml / 1000 ml

300 ml

6 x 10 ml

6 x 10 ml

Specjalna receptura szamponu spowalnia utratę
włosów. Można stosować zarówno osobno, jak
i jako uzupełnienie innych terapii zapobiegających
wypadaniu włosów. Dodatkowo szampon stymuluje wzrost i pozostawia włosy miękkie i błyszczące.
Odpowiednie pH pozwala na częste stosowanie.

Produkt wzmocniony prowitaminą B5 działa skutecznie na problem łysienia. Wnika
w głąb skóry i dyfunduje do jej wnętrza w celu
utworzenia rusztowania utrzymującego włos
w mieszku. Działa nawilżająco. Nie zawiera parabenów.

Dzięki wyjątkowemu połączeniu aktywnych
składników produkt spowalnia łysienie u mężczyzn, a także stymuluje wzrost w łysieniu dotykającym kobiety. Regularne stosowanie powoduje,
że włosy są silniejsze, gęstsze i lepiej odżywione.

Nowoczesny produkt zawierający cytokiny, czyli
białka wpływające na wzrost i pobudzenie komórek.
Dzięki nim Fitoxil Forte Classic normalizuje cykl
wzrostu włosów.Produkt sprawdza się doskonale
zwłaszcza w przypadku łysienia androgenowego. Chroni włosy przed nadmiernym wypadaniem
i pobudza je do prawidłowego wzrostu. Nie zawiera
parabenów.

Sposób użycia:
Nałożyć odpowiednią ilość szamponu na wilgotne
włosy, spienić i wmasować. Dokładnie spłukać.
W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość maski na wilgotne włosy
i skórę głowy. Zwilżyć włosy odrobiną wody
i dokładnie rozczesać. Spłukać obficie wodą.

Sposób użycia:
Wskazane jest mycie włosów i skóry głowy szamponem Fitoxil przed zastosowaniem ampułek
Fitoxil Forte. Wstrząsnąć przed użyciem.

Sposób użycia:
Wskazane jest mycie włosów i skóry głowy szamponem Fitoxil przed zastosowaniem ampułek Fitoxil
Forte Classic. Aplikować ampułkę na skórę głowy.
Podczas aplikacji oddzielać włosy tworząc przedziałki.

Aplikować połowę ampułki na skórę głowy, a drugą
połowę na całą długość włosów. Wykonać staranny masaż skóry głowy. Nie spłukiwać. Standardowa kuracja Fitoxil Forte trwa 12 tygodni
i opiera się na minimum 2 aplikacjach ampułek
na tydzień.

300 ml | Kod produktu: TA/12079005
1000 ml | Kod produktu: TA/12079004

KOLORYZACJA

Kod produktu: TA/12079008

REGENERACJA

Jeżeli nie jest konieczne wykorzystanie całej
zawartości ampułki, można zastosować odpowiednią
ilość, a pozostałą część wykorzystać przy następnej
aplikacji. Wykonać staranny masaż skóry głowy. Nie
spłukiwać. Rekomendujemy dwumiesięczne kuracje
z użyciem ampułek Fitoxil Forte Classic 3 do 4 razy
na tydzień.

UWAGA: Efekt zaczerwienienia skóry lub odczucie
naprzemiennego ciepła i chłodu na skórze głowy jest
normalnym zjawiskiem spowodowanym przez zawarte
w produkcie aktywne składniki i stymulację przepływu
krwi w naczyniach włosowatych skóry głowy.

UWAGA: Efekt zaczerwienienia skóry lub odczucie
naprzemiennego ciepła i chłodu na skórze głowy jest
normalnym zjawiskiem spowodowanym przez zawarte
w produkcie aktywne składniki i stymulację przepływu
krwi w naczyniach włosowatych skóry głowy.

Kod produktu: TA/12079006

Kod produktu: TA/12079007

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

BOTANIC TRICOLOGY
VOLUME SHAMPOO

BOTANIC TRICOLOGY
VOLUME MASK

BOTANIC TRICOLOGY
VOLUME LOTION

BOTANIC TRICOLOGY
VOLUME TREATMENT

BOTANIC TRICOLOGY
DETOX SHAMPOO

BOTANIC TRICOLOGY
DETOX TREATMENT

Szampon do włosów
cienkich lub przetłuszczających

Maska do włosów cienkich
lub przetłuszczających

Dwufazowa emulsja zwiększająca
objętość do włosów cienkich
lub przetłuszczających

Zabieg zwiększający objętość
włosów cienkich
lub przetłuszczonych

Szampon przeciwłupieżowy

Ampułki przeciwłupieżowe

300 ml / 1000 ml

300 ml

200 ml

5 x 10 ml

300 ml / 1000 ml

5 x 10 ml

Doskonale sprawdza się w pielęgnacji słabych i cienkich włosów.
Po umyciu nim, włosy bardzo wyraźnie zwiększają swoją objętość.
Pomaga też skutecznie pozbyć się problemu przetłuszczających
się włosów. Szampon zawiera białą glinkę, mleko ryżowe, olejek
z drzewa herbacianego. Bez parabenów.

Maska intensywnie odżywia cienkie i słabe włosy. Wzmacnia je
równocześnie nie obciąża. Natychmiast poprawia elastyczność
włosów i zwiększa ich objętość. Produkt zawiera białą glinkę, mleko ryżowe, olejek z drzewa herbacianego. Nie zawiera parabenów.

Receptura produktu została opracowana na bazie wyciągu
z pięciu roślin - piołunu, słodkiej pomarańczy, mięty, sosny
i rozmarynu. Wzbogacona o witaminę B5, białą glinkę i mleko
ryżowe, nie tylko odżywia włosy, ale również zwiększa ich
objętość i siłę. Nie zawiera parabenów.

Zabieg posiada formułę, która reguluje wydzielanie sebum
i równoważy wygląd włosów od przetłuszczającej sie od nasady po
uwrażliwione długości i końce. Skóra i włosy stopniowo odzyskują
równowagę lipidową. Nadaje włosom objętość, miękkość i połysk.

Szampon bardzo skutecznie eliminujący nadmierne łuszczenie
się skóry głowy. Świąd, suchość i nadwrażliwość skóry mijają
od pierwszego użycia. Włosy stają się miękkie, lśniące i łatwe
do ułożenia. Nadaje się do stosowania na co dzień. Nie zawiera
parabenów.

Skuteczny przeciwłupieżowy zabieg zmniejszający nadmierne
łuszczenie się naskórka na głowie. Działa od pierwszego zastosowania, a produkt pozostawia przyjemne i wypielęgnowane włosy.
Zabezpiecza przed łupieżem nawet przez 6 tygodni. Nie zawiera
parabenów.

Sposób użycia:
Nałożyć szampon na wilgotne włosy, spienić i wmasować.
Dokładnie spłukać. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Aplikować odpowiednią ilość na
wilgotną skórę głowy lub na zmienione chorobowo miejsca.
Podczas aplikacji oddzielać włosy tworząc przedziałki. Masować
opuszkami palców. Nie spłukiwać.

Produkt posiada formułę, która reguluje natłuszczenie włosów.
Dzięki niej skóra głowy stopniowo odzyskuje równowagę lipidową. Włosy są dodatkowo odżywione i nawilżone, dzięki czemu
po zabiegu stają się miękkie, błyszczące i mają większą objętość.
Produkt nie zawiera parabenów.
Sposób użycia:
Nałożyć i wmasowywać w mokre włosy. Obficie spłukać wodą.
Czynność powtórzyć.

300 ml | Kod produktu: TA/12079009
1000 ml | Kod produktu: TA/12079010

KOLORYZACJA

Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość maski na wilgotne, umyte włosy,
od połowy długości po ich końce. Zwilżyć włosy odrobiną wody
i dokładnie spłukać.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Nałożyć na wilgotne włosy. Użyć
odpowiedniej ilości w zależności od długości i grubości włosów.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść na wilgotne, umyte włosy. Nie
spłukiwać. Dla pełnego efektu stosować co najmniej dwa razy w
tygodniu.

Kod produktu: TA/12079011

Kod produktu: TA/12079012

Kod produktu: TA/12079013

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

KOLORYZACJA

300 ml | Kod produktu: TA/12079002
1000 ml | Kod produktu: TA/12079003

REGENERACJA

Kod produktu: TA/12079001

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

BOTANIC STYLING
COMPLEX

BOTANIC STYLING
ULTIMATE

BOTANIC STYLING
BRILANCE

BOTANIC STYLING
SCULPT DRY

BOTANIC STYLING
STRUCTURE GEL

Lakier do włosów
elastycznie utrwalający

Lakier do włosów
chroniący przed wilgocią

Pianka do włosów
nadająca połysk

Żel modelująco-utrwalający do
stylizacji włosów z efektem 24H

Żel wygładzający
do stylizowania włosów
kręconych lub puszących się

300 ml

400 ml

250 ml

100 ml

60 ml

Zapewnia elastyczne utrwalenie fryzury
oraz doskonały połysk i naturalny wygląd
włosów. Lakier tworzy ochronną powłokę,
która zapewnia mocne, długotrwałe i niewidoczneutrwalenie, nie obciążając nadmiernie włosów.
Lakier bardzo szybko schnie, nie skleja włosów
i daje się łatwo wyczesać. Doskonały do stylizacji
każdego rodzaju włosów. Świetnie sprawdza się
w codziennym użytkowaniu.

Bardzo silnie utrwalający lakier do włosów.
Doskonale utrwala fryzurę i nie obciąża
włosów. Uodparnia stylizację na działanie wilgoci
i warunków atmosferycznych.

Idealna pianka do nowoczesnej stylizacji włosów. Zwiększa objętość włosów - od nasady
aż po końce. Zapewnia długotrwały połysk,
miękkość i lekkość. Zawiera wyciąg z rumianku.

Doskonały produkt do utrwalania i układania
fryzur. Zapewnia trwałość stylizacji, jak również
wzmacnia same włosy. Zapewnia naturalne
i elastyczne utrwalenie fryzury nawet przez 24
godziny.

Skutecznie utrwali najbardziej awangardowe
stylizacje i fryzury na specjalne okazje,
które utrzymają się w niezmienionym stanie
przez wiele godzin.

Żel do stylizacji, który zapewnia włosom teksturę oraz sprężystość. Ułatwia kontrolę fryzury
i nie kruszy się na włosach. Doskonały dla
osób, które preferują elastyczną stylizację, oraz
miękkie i miłe w dotyku wykończenie fryzury.
Zawiera wzmacniające włosy białka oraz posiada właściwości nawilżające.

Sposób użycia:
Rozpylać jednolitym strumieniem bezpośrednio
na suche włosy.

Sposób użycia:
Spryskiwać suche włosy z odległości około
20 cm.

Sposób użycia:
Stosować na wilgotne, osuszone ręcznikiem
włosy i stylizować wedle uznania. Przed użyciem wstrząsnąć.

Sposób użycia:
Żel rozprowadzić w dłoniach i stylizować
wilgotne włosy aż do uzyskania pożądanego
efektu.

Sposób użycia:
Niewielką ilość nanieść równomiernie na
wilgotne włosy. Stylizować według uznania.

siła utrwalenia - 3 | Kod produktu: TA/12083011
siła utrwalenia - 5 | Kod produktu: TA/12083012

siła utrwalenia - 3 | Kod produktu: TA/12083039
siła utrwalenia - 5 | Kod produktu: TA/12083040

siła utrwalenia - 2 | Kod produktu: TA/12083001
siła utrwalenia - 4 | Kod produktu: TA/12083002

siła utrwalenia - 3 | Kod produktu: TA/12083016
siła utrwalenia - 5 | Kod produktu: TA/12083017

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

Stylizować, układać, utrwalać fryzury nie niszcząc włosów, a nawet
je wzmacniając? To możliwe z serią BOTANIC STYLING Tahe. Dzięki
zaawansowanym technologicznie produktom z tej serii włosy i układanie
fryzur staje się bardzo przyjemne i zdrowe dla włosów.

KOLORYZACJA

siła utrwalenia - 2 | Kod produktu: TA/12083019

AKCESORIA

BOTANIC STYLING
CRISTAL CLEAR

BOTANIC STYLING
MODELLING CREAM

BOTANIC STYLING
PASTE

BOTANIC STYLING
WAX

BOTANIC STYLING
TEXTURE

BOTANIC STYLING
ROK-IT

BOTANIC STYLING
EXTREME SHINE

BOTANIC STYLING
TOTAL FORM

BOTANIC STYLING

Wosk nabłyszczający
do układania włosów

Krem do modelowania włosów

Pasta do modelowania włosów

Pasta matująca
do modelowania włosów

Żel do wykończenia
stylizacji włosów

Żel do stylizacji
wodoodporny
z efektem 24h

Spray utrwalający
i nadający połysk

Spray do stylizacji
3w1

Spray chroniący
przed ciepłem

THERMO PROTECTON

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

Doskonale sprawdza się w modelowaniu fryzur,
nie obciążając nadmiernie włosów. Nabłyszcza
włosy i nadaje im metalicznego blasku. Po nałożeniu na włosy nie klei się i zapewnia długotrwały efekt.

Nadaje wysoki połysk i sprawia, że fryzura jest
utrwalona, a włosy elastyczne. Nie pozostawia
tłustych śladów. Wygładza niesforne, kręcone
kosmyki, nawilża i dodaje blasku. Do wszystkich
rodzajów włosów i każdej techniki modelowania
fryzur.

Świetny kosmetyk do układania i stylizacji fryzur.
Pasta dodaje włosom większej objętości, mocno
utrwala. Świetnie sprawdza się w modelowaniu
krótkich włosów (2,5 - 7cm). Zawiera lanolinę,
która absorbuje wilgoć i zapewnia mocne
utrwalenie fryzury oraz wosk pszczeli, który nadaje włosom elastyczność.

Niezwykle lekki, nietłusty wosk do stylizacji fryzur o kremowej konsystencji. Idealny
do nadawania krótkim fryzurom tekstury
i podkreślania poszczególnych pasm i separacji. Eliminuje elektryzowanie się włosów. Skład
produktu oparty jest o naturalny wosk pszczeli.

Doskonały produkt do naturalnych
stylizacji i podkreślania poszczególnych partii włosów lub pojedynczych
kosmyków. Żel jest lekki, dzięki czemu
nie obciąża nadmiernie włosów
i nadaje tworzonym stylizacjom
przyjemnią elastyczność.

Bardzo mocny, elastyczny żel teksturyzujący do tworzenia fryzur
i niezwykle mocnej stylizacji. Daje
długotrwałe (nawet 24 godziny),
mocne i elastyczne kształtowanie
fryzury.

Spray EXTREME SHINE doskonały do
nadawania fryzurze efektu końcowego. Włosy zyskują piękny połysk
i zdrowy wygląd, a fryzura jest mocno utrwalona. Jego użycie zapobiega
puszeniu się włosów.

Produkt do wszechstronnej stylizacji. Zapewnia utrwalonym włosom
naturalny wygląd i zdrowy, jedwabisty blask. Świetnie sprawdza się jako
środek do odbijania i podnoszenia
włosów przy nasadzie. Chroni włosy
przed działaniem promieni UV, oraz
przed szkodliwym wpływem ciepła
urządzeń do stylizacji.

Rozpyla delikatną mgiełkę tworzącą
na powierzchni włosów niewidzialną
barierą chroniącą je przed efektami
stosowania suszarki, prostownicy czy
lokówki. Może być stosowany zarówno na suche, jak i na wilgotne włosy.
Dzięki
lekkiej,
nieobciążającej
konsystencji, może być stosowany
w połączeniu z innymi kosmetykami
do stylizacji.

Sposób użycia:
Rozgrzać w dłoni niewielką ilość i rozetrzeć
palcami. Nakładać na suche lub wilgotne włosy.

Sposób użycia:
Nakładać małą ilość na umyte i osuszone
ręcznikiem lub całkiem suche włosy. Nie spłukiwać.

Sposób użycia:
Przed nałożeniem rozetrzeć pastę w dłoniach
w celu jej rozgrzania, a następnie nałożyć na
wilgotne albo suche włosy i modelować fryzurę.

Sposób użycia:
Niewielką ilość pasty rozetrzeć w dłoni i nanieść na wybrane partie włosów lub na całą ich
powierzchnię. Stylizować, podkreślać według
uznania. Najlepiej stosować na suche włosy.

Sposób użycia:
Rozetrzeć żel w dłoni i nanieść na
wybrane partie włosów. Najlepiej
stosować na suche włosy.

Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość produktu na
wilgotne włosy, a następnie układać
je lub nałożyć niewielką ilość na
suche włosy w celu uzyskania efektu
dodatkowej separacji części fryzury.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed użyciem. Niewielką
ilość produktu rozpylić na suchych
lub lekko wilgotnych włosach
z odległości 10-15 cm.

Sposób użycia:
Na włosy suche rozpylać z odległości
około 20 cm, a następnie układać
fryzurę.

Sposób użycia:
Spryskać włosy od nasady po końce.
Rozczesać i przystąpić do suszenia,
prostowania czy kręcenia włosów

siła utrwalenia - 4
Kod produktu: TA/12083018

siła utrwalenia - 5
Kod produktu: TA/12083021

siła utrwalenia - 2 | Kod produktu: TA/12083007
siła utrwalenia - 4 | Kod produktu: TA/12083008

KOLORYZACJA

siła utrwalenia - 2 | Kod produktu: TA/12083013
siła utrwalenia - 4 | Kod produktu: TA/12083014

siła utrwalenia - 2 | Kod produktu: TA/12083003
siła utrwalenia - 4 | Kod produktu: TA/12083004

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

siła utrwalenia - 2 | Kod produktu: TA/12083005
siła utrwalenia - 4 | Kod produktu: TA/12083006

AKCESORIA

siła utrwalenia - 5
Kod produktu: TA/12083015

KOLORYZACJA

Rozpylić na wilgotne włosy od nasady i stylizować powietrzem z suszarki.
Rozpylić na pasma włosów i stylizować lokówką lub prostownicą.

REGENERACJA

siła utrwalenia - 4
Kod produktu: TA/12083022

PIELĘGNACJA

siła utrwalenia - 2
Kod produktu: TA/12083020

AKCESORIA

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

ESSENTIAL OIL

ESSENTIAL OIL

ESSENTIAL OIL

ESSENTIAL OIL

ESSENTIAL OIL

ESSENTIAL OIL

TECNIC WAVES

INFINIUM

BONDER
PROTECTOR

POWER OIL

Olejek z bergamotki

Olejek z limonki

Olejek z rozmarynu

Olejek
z pomarańczy

Olejek z cytryny

Olejek herbaciany

Krem do włosów
kręconych

Krem do włosów

Preparat chroniący
i wzmacniający włosy

Power Oil

10 ml

Innowacyjność, tradycja i najwyższa
jakość – to fundamentalne wartości,
którymi kierujemy się tworząc produkty
Tahe. Łączą one w sobie składniki
pochodzące z natury, z najnowszymi
osiągnięciami techniki i nauki, tak
aby dbać o włosy i skórę, a także o
środowisko naturalne. W ten sposób
powstają niepowtarzalne receptury,
wolne od toksyn, natomiast w 97%
składające się z naturalnych i w ponad
20% organicznych składników.

KOLORYZACJA

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

100 ml

100 ml

100 ml

30 ml

Zawiera wosk pszczeli,
wyciąg z drzewa cedrowego
i mięty. Krem do stylizacji
i pielęgnacji.

Zawiera olejki pracaxi, tsubaki,
arganowy, z kamellii, oraz
z orzechów brazylijskich.

Zawiera olejki – arganowy,
z mirry i pracaxi.

100%
czysty i naturalny

100%
czysty i naturalny

100%
czysty i naturalny

100%
czysty i naturalny

100%
czysty i naturalny

100%
czysty i naturalny

Zawiera wosk pszczeli, propolis i ekstrakt z pokrzywy.

Właściwości:

Właściwości:

Właściwości:

Właściwości:

Właściwości:

Właściwości:

Przeciwbólowe, antydepresyjne, antyseptyczne, antybiotyczne, przeciwskurczowe.

Przeciwdziała
wypadaniu
włosów, działa pobudzająco i zapewnia równowagę,
ma właściwości tonizujące
i przeciwzapalne.

Przeciwreumatyczne, antyseptyczne, antywirusowe,
bakteriobójcze, tonizujące.

Posiada
właściwości
nawilżające i detoksykujące, działa przeciwzapalnie
i przeciwdepresyjne.

Posiada właściwości ściągające, ochronne, przeciwutleniające i zapewniające
równowagę.

Posiada właściwości antyseptyczne, antyłojowe, oraz
przeciwgrzybiczne.

Ułatwia układanie fryzury
i jej utrwalanie nie pozostawiając śladów. Włosy mają
naturalny i zdrowy wygląd.
Są elastyczne i pełne połysku.

Kod produktu: 12049040

Kod produktu: 12049038

Kod produktu: 12049041

Kod produktu: 12049037

Kod produktu: 12049039

Kod produktu: 12049042

Kod produktu: 12049020

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

KOLORYZACJA

REGENERACJA

Doskonały do nadawania
tekstury, elastyczności i naturalnego blasku. Zapobiega
puszeniu się włosów.

Kod produktu: 12049021

Doskonały do włosów farbowanych, chroniący i wzmacniający włókna włosów.

Kod produktu: 12049003

PIELĘGNACJA

Do głębokiej regeneracji
bardzo zniszczonych i wysuszonych włosów. Przywraca
włosom naturalne nawilżenie
i nawodnienie oraz niweluje
skutki działania zabiegów
chemicznych, termicznych
i innych czynników zewnętrznych. Przywraca włosom
blask, miękkość i regeneruje
je już podczas pierwszego
zabiegu.

Kod produktu: 12049022

AKCESORIA

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

TAHE
ORGANIC CARE

ORIGINAL SHAMPOO

ORIGINAL SHAMPOO

NUTRITIUM MASK

NUTRITIUM OIL MASK

EXTREME MASK

EXTREME OIL MASK

RADIANCE CONDITIONER

RADIANCE OIL CONDITIONER

SUPREME OIL

Szampon do włosów
delikatnych i suchych

Szampon do włosów
grubych i suchych

Maska odżywiająca
do włosów delikatnych
i suchych

Maska odżywiająca
do włosów grubych
i suchych

Maska przed myciem
do włosów delikatnych
i suchych

Maska przed myciem
do włosów grubych
i suchych

Odżywka bez spłukiwania
do włosów delikatnych
i suchych

Odżywka bez spłukiwania
do włosów grubych
i suchych

Olejek do włosów
normalnych i suchych

300 / 500 ml

100 ml

100 ml

30 ml

Zawiera propolis, olej arganowy,
mleczko pszczele i oliwę.

Zawiera oliwę, miód, wyciąg
z propolisu, miętę i pokrzywę.

Zawiera olej z moringii i kukurydzy.
Lekka odżywka do głębokiego nawilżania i nawadniania włosów.

Ekstrakt olejków z lawendy, bergamotki i mirry.

Głęboko i intensywnie działa na
suche lub zniszczone włosy.
Doskonale nawilża i wzmacnia włosy.
Znajdujące się w składzie naturalne
ekstrakty i olejki świetnie docierają
do zniszczonych włókien włosa.

Lekka odżywka do głębokiego
nawilżania i nawadniania włosów
Chroni włosy oraz powoduje,
że stają się one łatwe do rozczesania,
miękkie, błyszczące i pełne życia.

Chroni włosy oraz powoduje,
że stają się one łatwe do rozczesania,
miękkie, błyszczące i pełne życia.

Kod produktu: 12049018

Kod produktu: 12049019

300 / 500 ml

300 / 500 ml

300 / 500 ml

300 / 500 ml

Z naturalnymi olejkami – pracaxi i z imbiru
oraz z witaminą B5.

Zawiera olejki – araganowy i z mirry. Doskonały
do grubych, niesfornych i suchych włosów.

Zawiera propolis, ekstrakt z pokrzywy, i olejki
eteryczne z cytryny, pomarańczy i grejpfruta.

Głęboko i dokładnie czyści, nawilża i odżywia.
Po użyciu włosy są odbudowane, miękkie, lśniące, pełne siły i lekkie.

Tworzy delikatną i kremową piankę,
która łagodnie oczyszcza i głęboko odżywia
włosy, sprawiając, że są one pełne blasku
i jedwabiste w dotyku.

Głęboko odżywia i regeneruje włókna suchych
lub zniszczonych włosów, które po użyciu stają
się błyszczące, witalne, elastyczne i nie plączą
się.

Zawiera ekstrakt z orzechów brazylijskich
oraz olejki – arganowy i z kamelii. Receptura
pozwalająca na dogłębne nawilżenie i odbudowę włókien wysuszonych lub zniszczonych
włosów.

300 ml - Kod produktu: 12049006
500 ml - Kod produktu: 12049004

KOLORYZACJA

300 ml - Kod produktu: 12049014
500 ml - Kod produktu: 12049012

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

Po użyciu stają się one pełne blasku i witalności,
nie plączą się i są elastyczne.

300 ml - Kod produktu: 12049015
500 ml - Kod produktu: 12049013

AKCESORIA

300 / 500 ml

Zawiera propolis i miód.
Nawadniająca maska do zniszczonych lub wysuszonych końcówek
włosów. Odbudowuje je, wzmacnia,
zabezpiecza przez łamaniem równocześnie ich nie obciążając.

300 ml - Kod produktu: 12049010
500 ml - Kod produktu: 12049008

KOLORYZACJA

300 ml - Kod produktu: 12049011
500 ml - Kod produktu: 12049009

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

Wzbogaca i wzmacnia właściwości
nawilżające, regenerujące i nawilżające wszystkich masek z tej serii.

Kod produktu: 12049016

AKCESORIA

Tahe Bio-Fluid
Cieszmy się wiosną i pięknymi włosami
z nową serią naturalnych produktów.

BIO HIDRONUTRITIVO
2-PHASE

BIO FLUID
2 PHASE

BIO FLUID
2 PHASE

BIO FLUID
2 PHASE

Szampon
intensywnie nawilżający

Dwufazowa odżywka
intensywnie nawilżająca
w sprayu

Dwufazowa odżywka
zwiększająca objętość w sprayu

Dwufazowa odżywka
do włosów blond w sprayu

300 ml

300 ml

300 ml

300 ml

Ochronny szampon ze specjalną recepturą
przeznaczoną do pielęgnacji wysuszonych
i osłabionych włosów. Delikatnie oczyszcza
włosy i zapobiega ich plątaniu. Jego stosowanie
pomaga zabezpieczyć włosy przed działaniem
czynników zewnętrznych. Dzięki unikalnemu
składowi zawierającemu aktywną keratynę
i wyciąg z orzechów brazylijskich doskonale
wzmacnia włosy. Daje natychmiastowy efekt.
Od razu po użyciu włosy stają się miękkie i mają
naturalny blask.

Odżywka nadająca się do każdego rodzaju włosów. Dzięki unikalnemu składowi
zawierającemu aktywną keratynę i wyciąg
z orzechów brazylijskich doskonale wzmacnia
włosy. Daje natychmiastowy efekt. Od razu po
użyciu włosy stają się miękkie i mają naturalny
blask.

Odżywka przeznaczona do pielęgnacji cienkich
włosów. Zawiera keratynę i wyciąg z orzechów
brazylijskich. Skutecznie zapobiega plątaniu
się cienkich i osłabionych włosów. Działa
natychmiast po zastosowaniu zwiększając
objętość włosów i pozostawiając je lśniące
i miękkie.

Odżywka zawiera czystą keratynę i wyciąg z orzechów brazylijskich. Receptura
odżywki zapewnia włosom nawilżenie i regenerację. Idealna dla włosów blond, którym nadaje
blask i eksponuje naturalne piękno ich koloru.

Sposób użycia:
Delikatnie wmasuj we włosy i pozostaw na kilka
minut. Zmyj ciepłą wodą i powtórz zabieg.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Nie spłukiwać.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Nie spłukiwać.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Nie spłukiwać.

Kod produktu: : TA/12048173

Kod produktu: TA/12048168

Kod produktu: TA/12048172

Kod produktu: TA/12048171

NAWILŻENIE
BLASK
OBJĘTOŚĆ

KOLORYZACJA

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

AKCESORIA TAHE
COMPACT 2000 W

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

Peleryna fryzjerska
czarna

Peleryna fryzjerska
czarna

Kod produktu: TA/12300200 - zapinana na guziki do strzyżenia
Kod produktu: TA/12300260 - zapinana na rzep do koloryzacji

Kod produktu: TA/peleryna fryzjerska

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

ORGANIC CARE
Ręcznik 40x80 cm,
biały

Peleryna do farbowania
jednorazowa 50 szt.

Fartuch fryzjerski Tahe

Kod produktu: TA/organiccare_recznik

Kod produktu: TA/12300003

Kod produktu: TA/fartuch fryzjerski

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

Miseczka do farby
z uchwytem

MAGIC Miseczka
do kuracji BOTOX

Kod produktu: TA/12301036

Kod produktu: TA/12301038

Suszarka do włosów
BLACK / GREEN / PURPLE / RED / WHITE

AKCESORIA
AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

ORGANIC CARE
WOODEN ACCESORIES
Zestaw drewniany

ORGANIC CARE
KIT BOWL + CERAMIC TRAY
Zestaw ceramiczny

ORGANIC CARE
Kimono do zabiegu,
białe

Suszenie włosów nie musi być nudne. Wystarczy, że sięgniecie
po jedną z kolorowych suszarek Tahe. Nie dość, że ładne, to są
też nowoczesne, bezpieczne i skuteczne. Każda z nich ma moduły
szybkości nawiewu, 5 ustawień temperatury, łatwy w czyszczeniu
filtr, system ochrony przed przegrzaniem i dwie wymienne
końcówki oraz dyfuzor.

Kod produktu: TA/11001038

Kod produktu: TA/12049058

Kod produktu: TA/12049060

BLACK | Kod produktu: TA/12165046
GREEN | Kod produktu: TA/12165043
PURPLE | Kod produktu: TA/12165044
RED | Kod produktu: TA/12165045
WHITE | Kod produktu: TA/12165065

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

AKCESORIA TAHE

Waga cyfrowa do farb

RONDELLE SYSTEM
Koła do koloryzacji
Panelowej
Ombre Sombre
2 szt.

Kod produktu: TA/12165101

Kod produktu: TA/12301041

Koszulki t-shirt Tahe

AKCESORIA TAHE
Pędzelek do farb

TERMIX
urządzenie termiczne
230st.

Kod produktu: TA/64100186

Kod produktu:
Koszulka TAHE damska
rozm.S/M/L
TA/koszulka_dam_tahe_S/M/L
Koszulka TAHE męska
rozm.M/L/XL/XXL
TA/koszulka_men_tahe_M M/L/XL/XXL

KOLORYZACJA

Kod produktu: TA/12301007

REGENERACJA

PIELĘGNACJA

AKCESORIA

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 Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 149 , 02-952 Warszawa
telefon: +48 22 651 72 56 do 58
fax: +48 22 651 72 58
www.silog.pl

DYSTRYBUTOR

..................................................................
imię i nazwisko

..................................................................
telefon

