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TYLKO w h

Czas na 
piękne włosy!

K iedyś włosy obcinano gorącym nożem, myto 
popiołem lub mączką ryżową, farbowano wy-

warem z  rumianku lub z kory dębu i łupin cebuli, 
a loki kręcono na rozgrzanych w palenisku prętach. 
Noszono wielkie, pudrowane peruki i natapirowa-
ne, mocno lakierowane koki. Dziś nie obowiązuje 
już jeden trend, bo moda daje nam pełną dowol-
ność w wyborze fryzury, a osiągnięcia kosmetologii 
spełniają nasze najśmielsze oczekiwania. 

To, na czym dziś zależy nam najbardziej, to 
zdrowe, zadbane i piękne włosy. Bo tak naprawdę 
to one są symbolem kobiecości. Naszym atutem 
i ozdobą. 

Nasz przewodnik oprowadzi cię po świecie pro-
fesjonalnych produktów do włosów dostępnych 
w drogeriach h.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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Zaufaj 
profesjonalistom

Kosmetyki z salonów fryzjerskich

Najlepszych stylistów fryzur 
z Paryża, Londynu, Nowe-

go Jorku czy Los Angeles można 
spotkać nie tylko w ich autorskich 
salonach, ale również na planach 
� lmowych, za kulisami wielkich gal 
i w laboratoriach, gdzie poświęcają 
się pracy nad własnymi liniami ko-
smetyków. 

Produkty sygnowane ich nazwi-
skami zdobywają uznanie najwięk-
szych gwiazd i zaufanie milionów 
kobiet na całym świecie. Dlaczego? 
Bo ich kosmetykom można zaufać 
i  za ich pomocą przeprowadzić 
w  domu zabiegi pielęgnacyjne 
niemal tak samo jak w salonie. 
W tym dziale przewodnika pre-
zentujemy marki profesjonalnych 
kosmetyków do włosów dostęp-
nych wyłącznie w drogeriach h, 
których autorami są najsłynniejsi 
fryzjerzy. 

Andrew Barton 
Właściciel salonów 
fryzjerskich, 
autor własnej 
linii kosmetyków, 
ulubiony fryzjer 
Kate Moss i Kylie 
Minogue.

Phil Smith
Mistrz fryzjerstwa z 30-letnim 
doświadczeniem, twórca marki 
kosmetyków o fantastycznych 
formułach i... zabawnych 
nazwach. 

Ekspert: Katarzyna Roguszewska 
stylistka fryzur i właścicielka salonu fryzjerskiego 
StyLove w Warszawie

TYLKO w h

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Kosmetyki 
z charakterem

TYLKO w h

UNIKALNE ROZWIĄZANIA 
 Micele, czyli mikroskopijne struktury pochła-

niają zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie 
i w tłuszczach. 
 Ekstrakt z węgla drzewnego neutralizuje 

toksyny i oczyszcza przetłuszczające się włosy 
z sebum. 
 Richy Oil Compleks, czyli mieszanka pięciu 

olejów roślinnych: arganowego, abisyńskiego, 
kokosowego, tsubaki i makadamia odżywia 
włosy aż po ich końce. 
 Technologia FragranceLockTM pozwala, aby 

szlachetny zapach produktu utrzymywał się 
na włosach przez cały dzień.

naturalne 
składniki 
nowe 

technologie

1. CHARLES WORTHINGTON Volume & Bounce, odżywka, zwiększa objętość i unosi włosy. Bez efektu puszenia. 
250 ml, 42,99 zł, 100 ml = 17,20 zł   2. CHARLES WORTHINGTON Colour Enhancer Violet, szampon do włosów blond. 
Miłość blondynki. 250 ml, 42,99 zł, 100 ml = 17,20 zł   3. CHARLES WORTHINGTON Moisture Seal, szampon. 
Super nawilżenie. 250 ml, 39,99 zł, 100 ml = 16 zł

1.

2.

3.

Polecane
przez 

gwiazdy!

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno



   7 

4. CHARLES WORTHINGTON Moisture Seal, odżywka. Moc nawilżających olejków. 250 ml, 42,99 zł, 
100 ml = 17,20 zł  5. CHARLES WORTHINGTON Radiance Restore, szampon z węglem. Idealne oczyszczenie. 
250 ml, 42,99 zł, 100 ml = 17,20 zł  6. CHARLES WORTHINGTON Volume & Bounce, lakier do włosó w. Idealna 
lekkoś ć  i obję toś ć  fryzury. 200 ml, 42,99 zł, 100 ml = 21,50 zł

Ekspert: 
Charles Worthington 

FRYZJER
Właściciel londyńskich 
salonów, które odwiedza 
2 tys. klientów tygodnio-
wo. Czeszą się u niego 
gwiazdy show-biznesu. 
Stworzył linie kosmetyków 
do włosów, które okazały 
się hitem. Dwukrotnie zdo-
był nagrodę Brytyjskiego 
Fryzjera Roku.

 
1 

 

 

Love your hair with Charles Worthington 

Z połączenia profesjonalnej ekspertyzy i miłości do włosów powstały produkty o jakości jak z najlepszych 
salonów fryzjerskich by codziennie cieszyć się efektowną, wspaniale prezentującą się fryzurą. 

1. O Charlesie Worthingtonie 

W 2017 roku mija właśnie 30 lat od kiedy Charles Worthington otworzył swój pierwszy salon w Londynie.  

Od stylizacji Sharon Stone na rozdanie nagród Bafta a Diany Ross na Galę MET, do pracy z obsadą filmu „Sex 
w wielkim mieście”. Wśród jego klientów są również siostry Hilton, 
Nicole Richie, Lady Gaga czy Katy Perry. Wielokrotnie czesał gwiazdy na 
London Fashion Week,  rozdanie nagród BAFTA i  Oscarowe show. Był 
również stylistą włosów w popularnych show Telewizji BBC. 

Charles, obecnie 58 letni, ma trzy salony w Londynie, które odwiedza 
2000 klientów tygodniowo.  Nieźle jak na osobą, która porzuciła po 3 
latach studia architektoniczne, by zacząć wszystko od nowa. Pracę w 
branży fryzjerskiej zaczynał od najniższych stanowisk i najprostszych 
prac. Jakkolwiek studia architektoniczne nie były stratą czasu, 
fryzjerstwo podobnie jak architektura to przecież pracą z formą i 
proporcjami.  

W 1995 roku wypuścił pierwszą linię produktów do pielęgnacji włosów, 
która okazała się hitem a po latach została sprzedana za rekordową kwotę firmie PZ Cussons, obecnemu 
właścicielowi marki.  

Zdobył nagrodę Brytyjskiego Fryzjera Roku w 1993 i 1998 roku a w 2015 roku otrzymał nagrodę za dokonania 
całego życia od Towarzystwa Fryzjerskiego w UK. Charles nadal jest aktywny, szkoli najlepszych stylistów, 
przewiduje i rozwija trendy we fryzjerstwie na kolejne lata. Znajduje również czas na podróżowanie po 
świecie, aby zadbać o włosy klientów VIP. 

 

2. O filozofii marki 

Produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów Charles Worthington, są kochane przez kobiety na całym świecie 
ponieważ ich stosowanie jest banalnie proste a daje niesamowite efekty. Pasjonat fryzjerstwa, który spotykał 
się z najbardziej wymagającymi klientkami i sytuacjami gdzie akceptowalny był tylko perfekcyjny, 
niezawodny wygląd, stworzył produkty spełniające najwyższe wymagania, by każda kobieta mogła poczuć 
się na co dzień jak gwiazda na czerwonym dywanie. Produkty Charles Worthington gwarantują zadbane,  
lśniące włosy, które łatwo się układają i dodają pewności siebie, po prostu niesamowicie ułatwiając życie. 

Nie każdy może być uczesany przez Charlesa, ale dla każdego dostępna jest jego miłość do zawodu i 
wieloletnie doświadczenie zamknięte w stylowych, minimalistycznych opakowaniach. Wyselekcjonowane, 
ze względu na odżywcze działanie składniki naturalne w połączeniu z opatentowanymi technologiami 
pielęgnują i chronią, spełniając indywidualne potrzeby różnych włosów.  

5. 6.4.

hit

Renomę wśród klientek zdobył

dzięki swojej kreatywności i pracowitości.

Specjalnie dla ciebie
Proste i gwarantowane efekty – zadbane, zdrowe i lśniące wło-
sy, które łatwo się układają i dodają pewności siebie. 

TYLKO w h

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Hity z Budapesztu

TYLKO w h

Nowość

Rodzinną � rmą zarządzają dwa pokolenia 

– ojciec i dwie córki, pasjonaci fryzjerstwa.

1. KALLOS Botaniq Superfruits, odświeżający spray. I włosy stają się jedwabiste. 150 ml, 11,99 zł, 
100 ml = 7,99 zł  2. KALLOS Botaniq Superfruits, odżywka. Dla siły i odporności. 300 ml, 14,99 zł, 100 ml = 5 zł 
3. KALLOS Botaniq Superfruits, szampon wzmacniający. Brawo za zapach! 300 ml, 14,99 zł, 100 ml = 5 zł

hit

Ekspert 
w produkcji profe-

sjonalnych kosmety-
ków do pielęgnacji 

włosów i ciała

1. 2. 3.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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4. KALLOS Keratin, maska. Moc keratyny! 1000 ml, 11,99 zł, 100 ml = 1,20 zł  5. KALLOS Banana, maska 
nawilżająca. Ratunek dla suchych i słabych włosów. 1000 ml, 11,99 zł, 100 ml = 1,20 zł  6. KALLOS 
Cherry, szampon do włosów suchych. Niezbędny zimą. 1000 ml, 10,99 zł, 100 ml = 1,10 zł 

 Innowacyjne produkty nowej generacji 
Kosmetyki wytwarzane są przy użyciu naj-
nowocześniejszych technologii i materiałów 
o najwyższej jakości. Ich formuły wyprzedza-

ją trendy.

 Wysoka jakość, niska cena
Marka słynie z korzystnych cen produktów 

w stosunku do ich wysokiej jakości. 

 Pełna satysfakcja
Kallos posiada bogatą kolekcję kosmetyków, 
które radzą sobie ze wszystkimi niedoskona-

łościami każdego rodzaju włosów. 

Naturalna moc  ���

Kosmetyki są bogate w składni-
ki roślinne. Zawierają m.in.: olej 
arganowy, kakao i proteiny mleczne, 
owocolistki, pestki wiśni i algi mor-
skie, proteiny jedwabiu i pszenicy.

SAME ATUTY

hit

4. 5.

3.

6.

TYLKO w h

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Czas zabłysnąć

hit

TYLKO w h

Talent i perfekcja
Londyńskiego stylistę fryzur, An-
drew Bartona, uwielbiają i darzą 
zaufaniem takie słynne gwiazdy, jak 
siostry Olsen, Kylie Minogue czy Kate 
Moss. To dla fryzjera najlepsza reko-
mendacja, a dla klientów gwarancja 
jakości na najwyższym poziomie. 

WŁOSY 
PEŁNE 
BLASKU
Andrew Barton jest właścicielem 
słynnych salonów fryzjerskich 
oraz autorem kolekcji kosmety-
ków. Są one cenione za skuteczne 
działanie – pomagają przywrócić 
włosom blask, odzyskać dobrą 
kondycję i witalność.

1. ANDREW BARTON No Weight Hydrate, szampon do włosów tłustych u nasady i suchych na końcach. I... problem
z głowy. 250 ml, 26,99 zł, 100 ml = 10,80 zł  2. ANDREW BARTON S.O.S. Hair Repair, maska do włosów suchych, 
zniszczonych i łamliwych. Lekka konsystencja. 200 ml, 26,99 zł, 100 ml = 13,50 zł  3. ANDREW BARTON Heat 
Protect, spray do włosów farbowanych z � ltrami UV. Natychmiastowe działanie. 250 ml, 29,99 zł, 100 ml = 12 zł

 K
AT

E 
M

O
SS

KY
LI

E 
M

IN
O

G
U

E

Gwiazdy 
na czerwonym 

dywanie

1.

2. 3.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno



   11 

Ekspert:
Phil Smith 

FRYZJER
Swoim nazwiskiem 
� rmuje wysokiej 
jakości kosmetyki 
do pielęgnacji włosów 
w przystępnych 
cenach. Mistrza 
można spotkać w jego 
salonie w londyńskim 
Salisbury, za kulisami 
pokazów mody i na 
planach � lmowych.  

Pielęgnacja 
idealna

hit

TYLKO w h

SIŁA SKŁADNIKÓW
Nawilżające maski z masłem shea i olejem 
kokosowym, produkty zwiększające obję-
tość czy linia pielęgnująca włosy blond 
mają wspaniałe konsystencje, piękne za-
pachy i są naprawdę skuteczne. 

1. PHIL SMITH Hello Moisture, odżywka do włosów suchych i zniszczonych. Najlepsza z najlepszych. 
250 ml, 26,99 zł, 100 ml = 10,80 zł  2. PHIL SMITH BombShell, szampon, rozświetla odcienie blondu. Po prostu 
bomba! 350 ml, 26,99 zł, 100 ml = 10,80 zł  3. PHIL SMITH Coco-Licious, odżywka z olejem kokosowym, nawilża, 
odżywia i regeneruje. Doskonała wydajność. 250 ml, 26,99 zł, 100 ml = 10,80 zł  4. PHIL SMITH Big It Up!, 
spray zwiększający objętość. Lekkość we włosach. 200 ml, 29,99 zł, 100 ml = 15,00 zł 

Nowoczesne 
formuly  

1. 2. 3. 4.

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Francuski szyk

Wypróbuj 
koniecznie!

TYLKO w h

1. RICH Energising, szampon do włosów i ciała. Na dobry początek dnia. 250 ml, 44,99 zł, 100 ml = 18 zł 
2. RICH Argan Colour Therapy, maska do włosów farbowanych. Ochrona i nawilżenie. 200 ml, 49,99 zł, 
100 ml = 25 zł  3. RICH Argan Colour Protect, szampon do włosów farbowanych i zniszczonych. Najlepsza 
akcja ratunkowa. 750 ml, 69,99 zł, 100 ml = 9,33 zł

To dziala!
Wzbogacone składnikami aktywnymi: eks-
traktami roślinnymi, olejami (arganowym, 
jojoba, kokosowym, migdałowym, oliwą z oli-
wek), keratyną i proteinami to jedne z najlep-
szych produktów na świecie. 

hit
PARYSKIE 
KOSMETYKI RICH 
podbiły cały świat i oczarowały wyma-
gających klientów Hollywood! 
Produkty spod znaku Rich charakte-
ryzują się zaawansowanymi techno-
logicznie formułami oraz składnikami 
najwyższej jakości. 

1.

2. 3.

Luksus, 
na który 
cie stać

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno



   13 

PRO:VOKE - BRAND GUIDELINES  |  LAST EDITED JULY 2017 7

MASTER BRAND
The PRO:VOKE® logo is the registered trademark and intellectual 
property of Godrej Consumer Products Ltd.  This combines with the 
Liquid Blonde and Touch of Silver logos to create our distinctive brands 
(explored on following pages).

All elements of the logo need to be used, compromising of: PRO:VOKE, 
the registered trademark symbol®, PROFESSIONAL HAIR CARE.

When the logo appears on a light background colour, always use our 
black font.  A white logo is to be used when the logo appears on a  
dark background. 

1

LO
G

O
S

1

Jasna sprawa!

TYLKO w h

TYLKO DLA 
BLONDYNEK
To specjalistyczne mikstury 
do pielęgnacji włosów far-
bowanych na jasne odcienie 
– blond, platynowe i siwe. 
Wydobywają z  jasnych wło-
sów piękny, naturalny blask 
i chronią kolor, ale przede 
wszystkim wzmacniają struk-
turę, nawilżają, regenerują.

Ekspert
od

koloru 
blond!

hit

1. PROVOKE Touch of Silver, odżywka podkreślająca kolor chłodnych odcieni blond. Pokochasz blask swoich 
włosów. 200 ml, 24,99 zł, 100 ml = 12,50 zł  2. PROVOKE Touch of Silver, suchy szampon. Idealny w sytu-
acjach awaryjnych. 200 ml, 19,99 zł, 100 ml = 10 zł  3. PROVOKE Touch of Silver, szampon. Włosy gładkie 
w dotyku. 400 ml, 34,99 zł, 100 ml = 8,75 zł  4. PROVOKE Liquid Blonde, szampon wzmacniający ciepłe odcienie 
blondu. Absolutnie genialny! 200 ml, 24,99 zł, 100 ml = 12,50 zł

1. 2. 3.

4.

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Bezpieczne farbowanie

VENUSPLEX 
to rewolucyjna, dwufazowa kuracja 
do włosów farbowanych, którą można 
przeprowadzić w domu podczas farbo-
wania włosów.
Składa się z dwóch ampułek 
 Dodawana do farby do włosów 

– odbudowuje ich wewnętrzną struk-
turę i wiązania keratynowe.
 Stosowana po farbowaniu – od-

żywia włosy, domyka łuski, wygładza 
powierzchnię i zapobiega utracie natu-
ralnej wilgotności. 

VENUSPLEX, dwu- 
fazowa rekonstrukcja 

włosów. I wciąż 
możesz farbo-

wać! 25 ml, 29,99 zł, 
100 ml = 119,96 zł

TYLKO w h

Sedno sprawy
 Bardzo łatwa i wygodna aplikacja 

w formie strzykawki.
 Przyjemny, świeży zapach.
 Bardzo silne nawilżenie i spektakularne 

wygładzenie włosów.
 Efekt widoczny już po pierwszej aplikacji.

to rewolucyjna, dwufazowa kuracja 
do włosów farbowanych, którą można 
przeprowadzić w domu podczas farbo-

VENUSPLEX, 
fazowa

wać!

Efekt? 
SPEKTAKULARNY, 

JAK PO WIZYCIE 
U FRYZJERA. Włosy stają 
się miękkie, jedwabiście 

gładkie i pełne 
blasku.

Pielegnacja 
jak 

z salonu

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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Piękno każdego dnia

hit

TYLKO w h

1. UMBERTO GIANNINI Miracle Worker, serum do stylizacji. Nawilżenie, nabłyszczenie, ochrona. 75 ml, 
39,99 zł, 100 ml = 53,32 zł  2. UMBERTO GIANNINI Crème de Curl, krem do stylizacji. Kontrola loków. 150 ml, 
34,99 zł, 100 ml = 23,33 zł  3. UMBERTO GIANNINI Curls in a Bottle, spray do stylizacji kręconych włosów. Pełna 
radość z loków. 200 ml, 34,99 zł, 100 ml = 17,50 zł

SKUTECZNE 
I WYDAJNE
Eksperci marki doskonale łą-
czą sztukę fryzjerską z wpro-
wadzaniem nowych trendów, 
a przy tworzeniu linii kosmety-
ków pielęgnacyjno-stylizacyj-
nych do włosów wykorzystują 
najnowsze technologie i... po-
czucie humoru. 

Już same nazwy produktów: „Loki w butelce”, 

„Bałagan” czy „Cudotwórca” sprawiają, że od rana masz dobry humor.

Wlosy 
pelne 

radości

1.
2.

3.

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Zdrowe i pełne blasku

!

tylko w h

Nowość!
 Gosh Vitamin Booster to bomba witamino-

wa z dodatkiem ochrony termalnej. 
 Myje delikatniej niż szampon i pielęgnuje 

jak odżywka. 
 Idealny produkt dla aktywnych kobiet 

lub jako uzupełnienie tygodniowego rytu-
ału pielęgnacyjnego.

UlUBIona Marka 
DUńczyków
Gosh  to kwintesencja Kopenhagi, 
miejskiego, aktywnego stylu życia 
i ekologicznej filozofii.
Kosmetyki wpisują się zarówno 
w  trendy społeczne, jak i najnowsze 
tendencje w modzie – są bezpieczne 
dla zdrowia (bez parabenów), nie są 
testowane na zwierzętach, zawierają 
wiele naturalnych składników (wita-
miny, oleje roślinne, mikroproteiny). 
Nadają włosom blask zarówno  
w gładkich fryzurach jak i tam, gdzie 
króluje kontrolowany nieład.

1. GoSH Pump Up The Volume, odżywka. Objętość jak marzenie. 230 ml, 24,99 zł, 100 ml = 10,87 zł   2. GoSH 
coconut oil, odżywka uniwersalna. Tego pragną kobiety. 230 ml, 24,99 zł, 100 ml = 10,87 zł  3. GoSH Macadamia 
oil, szampon, oczyszcza, nawilża i regeneruje. Czego chcieć więcej?  230 ml, 24,99 zł, 100 ml = 10,87 zł

 
W zgodzie  
z trendami

2. 3.1.

kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów*  
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i piękno



   17 

DR. PAWPAW It Does It All 7 in 1, 
wielofunkcyjna odżywka do wło-
sów. 7 powodów do miłości. 

150 ml, 29,99 zł, 100 ml = 19,99 zł

Jeden kosmetyk 
na wiele 
problemów

!

TYLKO w h

To dziala!
Głównym składnikiem odżywki 
It Does It All jest ekstrakt pozy-
skiwany ze sfermentowanej pa-
pai, bogaty w enzymy, witaminy 
(A  i  C), antyoksydanty i substan-
cje odżywcze. Działa nawilżająco, 
ochronnie, regenerująco i oczysz-
czająco. 

ŁATWY DO 
STOSOWANIA
Jeden produkt „do wszyst-
kiego” to odpowiedź na 
potrzeby naszych czasów – 
kosmetyk, który radzi sobie 
jednocześnie z wieloma pro-
blemami włosów. 
Nawilża włosy, wspomaga 
regenerację przesuszonych, 
osłabionych i rozdwojonych 
końcówek, dodaje lekkości 
i blasku oraz ułatwia rozcze-
sywanie. 
Działa jak tarcza ochron-
na, ograniczając negatywny 
wpływ gorącego powietrza 
suszarki, prostownicy czy lo-
kówki.
Podkreśla urodę naturalnych 
fal i loków, zapobiega ich pu-
szeniu się i elektryzowaniu. 

 
Formula 

XXI wieku 

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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W blasku 
Ŗ eszy

hit

TYLKO w h

Bezpieczna formula
Znak rozpoznawczy marki to najwyższej jakości składniki oraz receptury 
wspomagane olejami roślinnymi i keratyną, wolne od parabenów, alkoholu, 
siarczanów, związków aromatycznych, glutenu i sztucznych barwników. 

PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
Kosmetyki przeznaczone do kompleksowej pie-
lęgnacji różnych rodzajów włosów o skutecznych 
formułach pielęgnacyjnych. 
Pasują do blasku � eszy, dlatego goszczą na świato-
wych salonach, planach � lmowych i wydarzeniach 
show biznesu. Zaufali im wymagający styliści ta-
kich produkcji, jak: „La La Land” czy „Strażnicy Ga-
laktyki”  – ty też możesz! W skład każdej linii wcho-
dzą szampony, odżywki oraz olejki nabłyszczające.

1. HASK Monoi Oil, szampon zapewniający nawilżenie, regenerację i blask. Robi wrażenie. 355 ml, 28,99 zł, 
100 ml = 8,17 zł  2. HASK Monoi Oil, odżywka z nawilżającym olejem monoi. Na pewno tego szukałaś! 355 ml, 
28,99 zł, 100 ml = 8,17 zł  3. HASK Coconut, regenerujący i nawilżający olejek. Miłość od pierwszego użycia. 
18 ml, 15,99 zł, 100 ml = 88,83 zł

Oskar za 
skuteczność!

Wypróbuj 
koniecznie!

2.

3.

1.

Styliści marki są perfekcjonistami

jeśli chodzi o kondycję i wygląd włosów.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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Jakość i skuteczność

hit

tylko w h

Świetne, 
bo...  

polskie!

Pielegnacja  
na medal
Medale i wyróżnienia zdoby-
te na polskich i międzynaro-
dowych targach przyczyniły 
się do światowej ekspansji  
produktów marki Prosalon  
i teraz mogą z nich korzystać 
klienci z 40 krajów Europy, 
Azji, Ameryki i Bliskiego 
Wschodu.

StWorzonE z PASji orAz Miłości  
do fryzjErStWA i innoWAcji
W laboratorium firmy powstało kilkanaście linii pielęgnacyjnych 
do różnego rodzaju włosów, a także kosmetyki do stylizacji, farbo-
wania, trwałej ondulacji oraz gama produktów specjalistycznych.
Wszystkie produkty łączy delikatność działania, pewność rezultatu, 

świeżość zapachów i bogactwo składników. 

1. ProSALon iron Spray, płyn do prostowania włosów. Chroni i pomaga w stylizacji. 200 ml, 17,99 zł,  
100 ml = 9 zł  2. ProSALon intensis, puder zwiększający objętość, 20 g, 15,99 zł, 100 g = 79,95 zł  
Robi fryzurę i wrażenie. 3. ProSALon colorpeel, zmywacz farby ze skóry głowy. Pomysł na piątkę! 
200 g, 11,99 zł, 100 g = 6 zł 

2.

3.

1.

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Pielęgnacja 
na najwyższym poziomie

Włosy są ważnym ele-
mentem naszego 

wizerunku, nic więc dziw-
nego, że każda z nas marzy 
o tym, aby były zdrowe, 
lśniące i zadbane. Mamy już 
dostęp do wielu profesjo-
nalnych kosmetyków, które 
działają szybko i skutecz-
nie – podobnie jak zabiegi 
wykonywane w salonach 
fryzjerskich. Zanim jednak 
wybierzesz się do drogerii 
po szampon, odżywkę, ma-
skę i produkty do stylizacji, 
spróbuj dokładnie określić, 
czego potrzebują two-
je włosy, jaki jest ich stan 
i  w  jaki sposób możesz im 
pomóc odzyskać zdrowy 
i piękny wygląd. 

W tym rozdziale prze-
wodnika doradzimy, jak 
sprawić, aby za pomocą ko-
smetyków profesjonalnych, 
dostępnych w drogeriach 
h, włosy zawsze wyglą-
dały pięknie i zdrowo.

Ekspert: Magdalena Gadomska 
stylistka fryzur i kolorystka, właścicielka salonu Magda 
w Warszawie

Pielęgnacja

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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włosy farbowane

Pielęgnacja  
włosów  
po koloryzacji

3 WAŻNE ZASADY
 1. Odżywiaj!  Stosuj odżywcze 
maski z  witaminą E, proteinami, 
kolagenem lub keratyną, które 
wyrównują ubytki w strukturze 
włosa i wygładzają jego po-
wierzchnię. 
 2. Nawilżaj!  Wybieraj produkty 
z olejami, kwasem hialuronowym, 
aloesem, miodem, gliceryną. 
 3. Chroń!  Używaj kosmetyków 
z filtrami UV z masłem shea i ole-
jem kokosowym. Stosuj też ko-
smetyki termoochronne. 

Nasza rada
Chroń i podkreślaj kolor profesjonalnymi produk-
tami do pielęgnacji. Dobierz je odpowiednio do 
odcienia włosów, przedłużając efekt farbowania, 
a twoje włosy długo zachowają intensywną barwę.

1. ProvokE, szampon rozświetlający i chroniący chłodne odcienie blond. Idealne zabezpieczenie koloru. 
200 ml, 24,99 zł, 100 ml = 12,50 zł  2. JoANNA Ultraplex, szampon stabilizujący. Plus za ochronę koloru. 
500 ml, 56,99 zł, 100 ml = 11,40 zł  3. Il SAloNE MIlANo, krem-odżywka wzmacniająca kolor brąz. Lekki  
i skuteczny. 150 ml, 39,99 zł, 100 ml = 26,66 zł  4. ProSAloN keratin, odżywka z kompleksem witaminowym. 
Witaminowa bomba odżywcza. 1000 g, 29,99 zł, 100 g = 3 zł

2.

3.

4.

Pielęgnacja

1.

2.

3.

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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WŁOSY KRĘCONE

Pokochaj swoje loki
NA FALI
W pielęgnacji loków od wieków kobiety 
korzystały z naturalnych składników nawilżają-
cych i odżywczych, takich jak masło shea, oliwa 
z oliwek, oleje z orzechów czy glinki. Profesjonal-
ne kosmetyki do włosów, oprócz nowoczesnych 
formuł regenerujących i kompleksów witamino-
wych, również zawierają takie składniki.
Nowoczesne preparaty do stylizacji podkreślają 
skręt włosów, dyscyplinują loki, pozwalają 
układać pasma w fale, zapobiegają puszeniu 
końcówek i podnoszą włosy od nasady, dodając 
fryzurze lekkości i objętości.

Pamietaj!
Końcówki włosów krę-
conych warto regularnie 
podcinać, ponieważ są wy-
jątkowo podatne na prze-
suszenie i rozdwajanie. 

Włosy krę-
cone ze swojej 

natury są na ogół 
suche, wymagają 
więc nawilżania 

i ochrony.

1. UMBERTO GIANNINI Curl Jelly, żel podkreślający skręt. Loki dobrze zakręcone. 200 ml, 34,99 zł, 
100 ml =17,50 zł  2. CHARLES WORTHINGTON Moisture Seal, szampon. Miłość blondynki. 250 ml, 39,99 zł, 
100ml = 16 zł 3. CREIGHTONS Curl Cream, krem do loków. Idealnie wygładza. 250 ml, 34,99 zł, 100 ml = 14 zł

2.

3.
1.

hit

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno

Pielęgnacja
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WŁOSY SUCHE

Gdy włosy chcą pić

1. CHI Keratin Mist, odżywka w sprayu. Wygładzenie, nabłyszczenie i ochrona. 355 ml, 44,99 zł, 
100 ml = 12,67 zł   2. HASK Keratin Protein, olejek. Wzmocnienie suchych włosów. 18 ml, 15,99 zł, 
100 ml = 88,83 zł   3. RICH, szampon nawilżający. Dobroczynna moc olejków. 750 ml, 69,99 zł, 100 ml = 9,33 zł 

3 SPRAWDZONE 
SPOSOBY 
1. Używaj kosmetyków  zawiera-
jących substancje nawilżające: kwas 
hialuronowy, ekstrakt z  alg morskich 
lub aloesu, oleje roślinne, keratynę. 
Raz w  tygodniu wykonaj olejowanie 
włosów olejem aragonowym. 
2. Stosuj OMO  – metodę mycia 
włosów „odżywka – mycie – odżywka”. 
Najpierw nałóż na wilgotne włosy lek-
ką odżywkę nawilżającą, umyj je i użyj 
kolejnej, bogatszej odżywki. 
3. Unikaj gorących narzędzi  do 
stylizacji bez zastosowania produktów 
zabezpieczających włosy. Używaj de-
likatnych preparatów do farbowania, 
a po zabiegu nałóż odpowiedni, silnie 
nawilżający kosmetyk. 

Pamietaj!
Włosy suche potrzebują nawilżenia, ale 
również preparatów ochronnych zabez-
pieczających je przed utratą wilgoci i na-
głymi zmianami temperatury. 

2.

3.

1.

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno

Pielęgnacja
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hit

WŁOSY CIENKIE

Pielęgnacja 
zwiększająca objętość

Włosy cienkie trzeba odżywiać, chro-
nić i zwiększać im objętość. Lubią wi-
taminowe odżywki, lekkie eliksiry, 
kuracje wzmacniające oraz różnorod-
ne kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji 
zwiększające objętość oraz unoszące 
je od nasady. 
Przydadzą ci się również preparaty 
o działaniu ochronnym, bo cienkie 
włosy są, bardziej niż inne, podatne 
na szkodliwe działanie promieni UV, 
uszkodzenia mechaniczne i termiczne. 

Wlosy cienkie 
nie lubia:
 Farbowania i zabie-

gów chemicznych, bo 
osłabiają ich strukturę.
 Bogatych masek, 

olejowania i odżywek 
bez spłukiwania, bo 
wyglądają po nich na 
zaniedbane.

1. MDS Wonder Volume, spray. Łatwa i prosta stylizacja. 200 ml, 19,99 zł, 100 ml = 10 zł   2. CECE Experto, 
szampon zwiększający objętość. Burza włosów! 500 ml, 24,99 zł, 100 ml = 10,87 zł  3. PHIL SMITH Big It Up!, 
odżywka unosząca włosy. Co za objętość! 250 ml, 26,99 zł, 100 ml = 10,80 zł

2.

3.

1.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno

Pielęgnacja
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Pielęgnacja  
zwiększająca objętość

Rozdwojone  
końcówki
 Tego problemu można się 

pozbyć tylko poprzez obcięcie, ale 
niech zrobi to fryzjer.
 Aby uniknąć rozdwojonych 

końców, wcieraj w nie olej i płucz 
włosy zawsze w chłodnej wodzie.

1. Il SAlone MIlAno, szampon odżywczy. Same dobre składniki. 500 ml, 29,99 zł, 100 ml = 6 zł   
2. Andrew BArTon  S.o.S. Hair repair, olejek. Błyskawiczna reanimacja. 50 ml, 36,99 zł, 100 ml = 73,98 zł 
3. GoSH, odżywka myjąca do włosów delikatnych. Do codziennego stosowania. 230 ml, 24,99 zł, 
100 ml = 10,87 zł  4. TAnGle TeeZer Ultimate, różowa szczotka do włosów. Idealna do torebki. 1 szt., 49,99 zł

WŁOSY ZNISZCZONE

MAlI PoMoCnICY
 1. Proteiny  dostarczone w kosmetykach 
łagodzą zniszczoną strukturę, zapobiegają 
matowieniu i porowatości. Są w  keratynie, 
proteinach jajecznych i zbożowych.
 2. Humektanty  to substancje silnie na-
wilżające. W kosmetykach występują pod 
postacią mocznika, kwasu hialuronowego, 
pantenolu, miodu i ekstraktu z aloesu.
 3. Emolienty  natłuszczają, tworząc na po-
wierzchni włosów ochronny film. To oleje lub 
masła roślinne (z nasion i pestek) oraz silikony 
i woski.

Akcja ratunkowa

2.

3.

4.

1.

Musisz
to  

mieć!

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno

Pielęgnacja
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Trendy

1. GIRLZ ONLY Nude,  suchy szampon do włosów, 200 ml, 
14,99 zł, 100 ml = 7,50 zł  2. COLAB Fruity, suchy szampon do 
włosów, 200 ml, 14,99 zł, 100 ml = 7,50 zł 3. L’ORÉAL Profes-

sionnel Hair Touch Up, spray maskujący odrosty, blond 
75 ml, 39,99 zł, 100 ml = 53,32 zł 4. TANGLE TEEZER, 

różowa szczotka do włosów, 1 szt., 41,99 zł

Ratunek 
w ostatniej chwili

Blyskawiczne 
odświeźenie
Puder ze skrobi ryżowej i kompozycji zapa-
chowej odświeża włosy, wchłaniając sebum 
i zanieczyszczenia. Pamiętaj jednak, że suchy 
szampon działa tylko kilka godzin, a po jego 
użyciu koniecznie trzeba włosy umyć.

FARBOWANIE W 3 SEKUNDY
W alarmowych sytuacjach spray do błyskawicznego 

retuszu odrostów pomoże zatuszować niedosko-

nałości. Zawarte w nim pigmenty utrzymują się 

na odrostach aż do kolejnego mycia. Wystarczą 

3 sekundy i włosy można dowolnie układać.

1.

3.

4.

2.

Żyjemy w szybkich czasach. Wciąż 
się spieszymy i niejednej z nas zdarzy-
ło się w tym pędzie przeoczyć umycie 
włosów albo zapomnieć o ufarbowa-
niu odrostów.

4.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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Prosto z Azji
Azjatyckie kosmetyki podbijają świat bogactwem egzotycznych 

składników. Oto japońskie hity z h – w ich składzie dominują kwiaty: 
kamelia, magnolia, peonia i lilia wodna.

KWIATOWE RYTUAŁY 
Formuły tych kosmetyków oparte są na ekstrak-

tach z trzech kwiatów uznawanych w Japonii za 

symbol piękna i kobiecości: lilii wodnej (nawilża 

i łagodzi podrażnienia skóry), magnolii (regeneru-

je, ma działanie antybakteryjne i antyrodnikowe) 

oraz peonii (wygładza odżywia i uelastycznia). 

KAMELIOWE NAWILŻENIE
Marka Shikioriori Tsubaki słynie z produktów 

nawilżająco-regenerujących, których bazą jest olej 

tsubaki pozyskiwany z nasion kamelii. Ten anty-

oksydant nawilża i regeneruje włosy, wygładzając 

ich łuski i zapobiegając przesuszeniu. Szybko się 

wchłania, nie pozostawia tłustego filmu. Kosmety-

ki mają lekką konsystencję i pięknie pachną.

SHIKIORIORI TSUBAKI, 
szampon do włosów, 600 ml, 

59,99 zł, 100 ml = 10 zł 

SHIKIORIORI TSUBAKI Extra 
Treatment, maska do włosów, 
230 g, 39,99 zł, 100 g = 17,39 zł 

FRESH LIGHT 
Waterlily & Moisture, 
szampon do włosów, 
300 ml, 19,99 zł,
100 ml = 6,66 zł

hit

Trendy

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Wieści z salonu

RÓŻNE KOLORY, 
RÓŻNA PIELĘGNACJA
Farbowanie włosów na jasne odcienie wymaga 

użycia silniejszych odbarwiaczy niż w przypadku 

ciemnych kolorów. Jeśli więc spotkałaś się z opinią, 

że jasne włosy po farbowaniu wymagają intensyw-

niejszej pielęgnacji – jest to prawda. Przydadzą im 

się odżywki silnie nawilżające!

JAK RUSAŁKA
Czy blond włosy powinno chronić się 

czepkiem podczas wizyty na basenie? 

Tak, to prawda, bo środki do dezynfekcji 

wody w basenach mogą sprawić, że twoje 

włosy blond nabiorą zielonkawego odcie-

nia. Używaj kosmetyków dla blondynek 

lub przeznaczonych specjalnie na basen.

Prawdy i mity

SHIKIORIORI 
TSUBAKI Scalp 
Care, zapas 
odżywki.
400 ml, 24,99 zł, 
100 ml = 6,25 zł 

hit

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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NATURALNE TRIO 
Skrzyp polny, chmiel i pokrzywa od lat wykorzystywane są 

w kosmetykach do pielęgnacji, bo zawierają substancje, 

które w wyjątkowy sposób działają na włosy i skórę głowy. 

MYCIE PRZED FARBĄ

Czy przed farbowaniem należy 
umyć włosy? Najlepiej, aby kolory-
zację wykonać np. dwa dni po ich 
umyciu. Cieniutka warstwa sebum 
na włosach zapobiegnie zniszcze-
niom ich struktury zewnętrznej 
i podrażnieniu skóry głowy. 

To dziala
Węgiel aktywny od niedawna 
jest wykorzystywany w produk-
tach do włosów: szamponach, 
odżywkach i maskach. Dzięki 
swoim właściwościom adsorp-
cyjnych usuwa zanieczyszcze-
nia, detoksykuje i normalizuje 
pracę gruczołów łojowych 
w skórze. Produkty z węglem 
polecane są szczególnie do 
pielęgnacji włosów przetłusz-
czających się.

SUSZ DELIKATNIE!  
Nigdy umytych włosów nie trzyj ręcznikiem, 

bo plączą się, łamią i kruszą. Susz je, odciska-

jąc mokre pasma w ręcznik. Suszarka? Tak, 

ale tylko z chłodnym powiewem powietrza.

Czy SLS-y są szkodliwe? Ostatnio wszyscy 

nimi straszą, ale to mit, że są szkodliwe dla 

organizmu. Są bardzo dokładnie przeba-

dane, a ich obecność w szamponach jest 

naprawdę uzasadniona. Substancje te jako 

jedyne potrafią bardzo skutecznie oczyścić 

włosy i skórę głowy z zanieczyszczeń, a na-

wet pomagają w niektórych przypadkach 

łupieżu czy łojotoku. 

COLAB Tropical,  
suchy szampon 
do włosów. 
Natychmiastowy 
efekt! 
200 ml, 14,99 zł, 
100 ml = 7,50 zł 

Wypróbuj 
koniecznie!

KONTROWERSYJNE SLS-Y

Wieści z salonu

Po zmyciu maski czy odżywki zawsze 

zafunduj włosom chłodny prysznic. 

Zimna woda sprawia, że łuski włosa 

domykają się, a więc jego powierzchnia 

staje się gładka.

GŁADKIE I LŚNIĄCE

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno
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Opinie konsultantek

Sięgnęłam po niego, bo zachęciła mnie atrakcyjna cena i desi-

gnerskie opakowanie. Nie spodziewałam się, że tak go polubię! 

Ma świeży zapach i nie zostawia śladów na włosach – to jego 

najważniejsze zalety. Używam go, by odświeżyć włosy, ale też po 

umyciu i modelowaniu jako spray zwiększający objętość włosów. 

Colab suchy szampon Fresh sprawdza się jak mało który. 

Długo szukałam szamponu do moich cienkich wło-

sów. Phil Smith to kosmetyk fryzjerski, który naprawdę 

daje świetne efekty. Włosy po jego użyciu są lekkie, 

odbite od nasady, dłużej zachowują świeżość, a efekt 

objętości utrzymuje się przez cały czas. Ten szampon 

tak dobrze oczyszcza włosy, że odżywki używane po 

myciu działają głębiej, lepiej i skuteczniej.

Anna Sobalska
doradca h z drogerii w Łodzi 
Anna Sobalska
doradca 

Martyna Piechowska
doradca h z drogerii w Gdańsku

COLAB Fresh,
suchy szampon 
do włosów
200 ml, 14,99 zł, 
100 ml = 7,50 zł

PHIL SMITH Big It Up!, 
szampon do włosów,
350 ml, 26,99 zł, 
100 ml = 10,80 zł

Nasze 
konsultantki polecają 

 W drogeriach h zawsze możesz liczyć na profesjonalną poradę 
naszych konsultantek. Ich opinie i cenne wskazówki mogą 

przydać się podczas zakupów.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **
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Poręczny spray spełnia wszystkie obietnice producenta – może zastąpić inne specy-

fiki: produkty do stylizacji, do ochrony przed wysoką temperaturą, serum, odżywki 

bez spłukiwania. Już po pierwszym użyciu włosy są bardziej miękkie i gładkie. W do-

datku ma piękny, kwiatowy zapach. Polecam szczególnie osobom zapracowanym 

lub niemającym cierpliwości do układania włosów.    

Zimą moje włosy wymagają wyjątkowej pielęgnacji. Długo szukałam czegoś, 

co odbuduje strukturę i intensywnie nawilży przesuszone końce. Zdecydowanym 

numerem 1 jest profesjonalna, lekka i nieobciążająca odżywka z keratyną Prosalon. 

Hydrolozat keratyny i witaminy wzmacniają i regenerują uszkodzone włosy. Pięknie 

pachnie i jest bardzo wydajna. 

Szampon intensywnie nawilżający Rich

to strzał w dziesiątkę. Szampon przyjemnie pachnie 

i fantastycznie się pieni. Zawarte w nim proteiny 

pszenicy wiążą wodę w strukturze włosa, zaś 

keratyna wypełnia uszkodzenia w łusce. Włosy są 

odżywione i wygładzone, nie łamią się i nie elektry-

zują. Efekt uboczny? Zdrowy blask!

Ada Kuchmister
doradca h z drogerii we Wrocławiu

Ayla Kilic
doradca h z drogerii w Gdyni

Karolina Neyaz 
doradca h z drogerii w Gdyni

Ada Kuchmister
doradca 

Ayla Kilic
doradca 

Karolina Neyaz 
doradca 

PROSALON 12 in 1, maska w sprayu,
150 g, 26,99 zł, 100 g =17,99 zł 

RICH 
Intense 

Moisture,
szampon 

arganowy 
do włosów 

farbowanych, 
250 ml, 

44,99 zł, 
100 ml = 18 zł

PROSALON 
KERATIN, 
odżywka 

z keratyną, 
1000 g, 29,99 zł, 

100 g = 3 zł

31 

Opinie konsultantek
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**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
Rozpoczęcie i zakończenie realizacji bonów: 18.01–15.03.2018 r. 
Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl zdrowie i piękno



32     

Zrób to sama

Krótka, sportowa 
fryzura? Modny bob? 
A może loki i fale 
w hollywoodzkim
stylu? Aby wykonać 
wymarzoną stylizację, 
używaj specjalnych 
kosmetyków mode-
lujących. Podpowia-
damy, które z nich 
sprawdzą się przy 
układaniu włosów 
o różnych długo-
ściach.

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów* 
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i pięknozdrowie i piękno
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Idealne strzyżenie
Jeśli włosy są dobrze ostrzyżone, dzięki odpowiednim 
kosmetykom układają się właściwie same. Na pewno 
niezbędnym produktem będzie pianka do stylizacji, 
którą wgniatamy w wilgotne włosy przed ich mode-
lowaniem i w zależności od potrzeb suszymy, nadając 
fryzurze odpowiedni wygląd. Palcami idealnie for-
muje się fryzury o naturalnym kształcie, a okrą-
głą szczotką „wyciąga” fryzurę, odbijając włosy 
od nasady. 

strzyżenie

Włosy do linii ucha lub linii brody to 
już właściwie gotowa fryzura, której 
możemy nadać kształt poprzez mode-
lowanie i czesanie. Ważne, aby pro-
dukty do stylizacji nie obciążały 
włosów, bo wtedy stracą lekkość i na-
turalność. Gdy nie masz czasu, włosy 
do ramion łatwo związać gumką, naj-
lepiej taką, która nie wyrywa włosów 
lub zrobić upięcie z wykorzystaniem 
spinek lub klamerek.

Ponadczasowa 
długość

1. RONNEY Babassou Oil, lakier, 750 ml, 19,99 zł, 100 ml = 2,67 zł  2. L’ORÉAL PARIS In� nium Strong, lakier 
500 ml, 29,99 zł, 100 ml = 6 zł  3. PROSALON Intensis, puder zwiększający objętość. 20 g, 15,99 zł, 100 g = 79,95 zł  
4. INVISIBOBBLE, różowa gumka do włosów, 1 szt., 14,99 zł

Warto wiedzieć
Pamiętaj o zaletach pudru modelującego, 
który unosi włosy od nasady, zwiększa-
jąc objętość fryzury, a nie jest dla nich tak 
szkodliwy jak tapirowanie.

Wlosy 
póldlugie

1.

2.

3.

4.

Wlosy
Krótkie

Zrób to sama

*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy w wysokości minimum 20 zł. 
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Zrób to sama

Kobiece  
i pełne wdzięku

Przy stylizacji długich włosów ważne są 
ich predyspozycje i struktura. Podkre-

ślaj ich naturalne piękno. Do modelowania 
przydadzą ci się produkty zwiększające ob-
jętość, żel w sprayu – do upięć i koków, zaś 
mgiełka lub krem – do podkreślenia skrętu 
loków. Pomocna może okazać się także su-
szarka z dyfuzorem, jeśli lubisz mieć na gło-
wie artystyczny nieład. Jeśli jednak chcesz 
ujarzmić falujące włosy najlepiej wykonać 

zabieg prostujący, przywra-
cający im sprężystość  
i blask.

IL SALONE MILANO,  zabieg prostujący 
włosy, Prostuje i pielęgnuje. 200 ml, 
34,99 zł, 100 ml = 17,50 zł  

Warto wiedzieć
TANGLE ANGEL ma specjalną powło-
kę, dzięki której długie włosy nie elek-
tryzują się podczas szczotkowania.

Wlosy 
dlugie

TANGLE ANGEL, szczotka do włosów. 
Zawsze pod ręką. 1 szt., 40,99 zł

hit

Kup profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów*  
za 30 zł, a dostaniesz bon rabatowy o wartości           10 zl  **

zdrowie i piękno
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*Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

**Bon można zrealizować na następne, dowolne zakupy 

w wysokości minimum 20 zł. 

Bony będą wydawane w dniach 18.01–28.02.2018 r.,

a ich realizacja trwa do 15.03.2018 r. 

Regulamin promocji znajdziesz w drogeriach h oraz na hebe.pl

Promocja
Kup profesjonalne 
  produkty

do pielęgnacji 
włosów* za 30 zł,

a dostaniesz

bon 
rabatowy 
o wartości

10zl **
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