


PROBLEM 
KĘDZIERZAWE I NIESFORNE WŁOSY 
 

 

Ten problem ma wiele przyczyn, począwszy od 

zabiegów chemicznych po urządzenia do 

stylizacji włosów, takie jak prostownice lub 

suszarki do włosów.  

Efekt jest jak zwykle taki sam; Włókna włosów 

niszczą się, a włosy stają się szczególnie 

kędzierzawe, niesforne, zbuntowane, a sytuacja 

pogarsza się, gdy wilgotność w atmosferze 

wzrasta. 



PROBLEM 
KĘDZIERZAWE I NIESFORNE WŁOSY 
 

Włosy kędzierzawe są synonimem suchości; innymi słowy, 

brakuje im nawilżenia i naturalnych olejków. 

 

Zewnętrzna warstwa naskórka staje się szorstka, co 

sprawia, że włosy stają się bardziej porowate, pozwalając 

cząstkom pary wodnej "przyklejać się" do włosów i 

sprawiają, że włosy się "puszą". 

INNE PRZYCZYNY 

• częste zabiegi chemiczne 

• ekspozycje na ciepło, wiatr i zanieczyszczenia 

• włosy poddane zabiegom mechanicznym i termicznym 



rozwiązanie 



SERIA MAGIC ARGANOIL DISCIPLINE 

TO NOWY PROGRAM PRZECIW NIESFORNYM WŁOSOM, Z PRECYZYJNIE DOBRANYMI 

EKOCERTYFIKOWANYMI SKŁADNIKAMI ORGANICZNYMI I OLEJEM ARGANOWYM, 

ZAPROJEKTOWANE ABY ZDYSCYPLINOWAĆ, ODŻYWIĆ I CHRONIĆ NIESFORNE, ZBUNTOWANE, 

ŁAMLIWE I ODWODNIONE WŁOSY, ZARÓWNO TE CIENKIE JAK I GĘSTE, ORAZ POZOSTAWIĆ 

NADZWYCZAJNIE GŁADKI EFEKT, KONTROLUJĄC OBJĘTOŚĆ I NADMIAR WILGOTNOŚCI. 



TECHNOLOGIA 

TERMOAKTYWNA 
 

Innowacyjna technologia termoaktywna, aktywowana 

przez ciepło czyni ją prawdziwym sprzymierzeńcem 

prostownicy i suszarki do włosów, pozostawiając włosy 

wyraźnie łatwiejsze w ułożeniu, miękkie i lśniące 

 

ZALETY 
 

• Sprawia, że włosy stają się łatwiejsze do wysuszenia i 

szczotkowania, nadając długotrwały efekt. 

•  Przywraca nawilżenie i pozostawia włosy jedwabiście 

gładkie i lśniące. 

• Eliminuje puszenie się i kontroluje objętość, 

naelektryzowanie i nadmierną wilgotność  

• chroni włosy przed działaniem mechanicznym i termicznym 

spowodowanym użyciem prostownic. 

• skraca czas stylizacji i zapobiega uszkodzeniom struktury 

włosów 



SPECJALNA WEGAŃSKA FORMUŁA 

BIOCERTYFIKOWANY 

OLEJ ARGANOWY 

OLEJ Z DAKTYLOWCA  

PUSTYNNEGO 

OLEJ Z OPUNCJI FIGOWEJ 

KOMPLEKS AMINOKWASÓW 

WEGAŃSKICH 



WEGAŃSKA FORMUŁA 

BIOCERTYFIKOWANY 

OLEJ ARGANOWY 

KOMPLEKS  

AMINOKWASÓW 

WEGAŃSKICH 

ORGANICZNY 

OLEJ Z OPUNCJI 

 FIGOWEJ  

OLEJ Z  

DAKTYLOWCA 

DZIAŁANIE / KORZYŚCI DLA WŁOSÓW: 
Chroni, rozświetla, odżywia i wzmacnia włosy. Bogaty w witaminę E, 

naturalny i silny antyoksydant, który działa przeciwstarzeniowo i chroni 

włosy przed wolnymi rodnikami. 

DZIAŁANIE / KORZYŚCI DLA WŁOSÓW: 
- Zwiększa wytrzymałość włosów i elastyczność 

- Sprawia, że włosy wyglądają bardziej lśniąco i zdrowo 

- Ułatwia czesanie włosów (zarówno mokrych, jak i suchych włosów) 

- Zmniejsza naelektryzowanie i puszenie włosów, co ułatwia stylizacje 

- Odbudowuje uszkodzenia, aby włosy były zdrowe 

DZIAŁANIE / KORZYŚCI DLA WŁOSÓW: 
Olej z opuncji figowej jest idealnym składnikiem przeciwdziałającym 

starzeniu się włosów. Jest źródłem cennych przeciwutleniaczy, a także ma 

właściwości łagodzące, ochronne, odżywcze i regenerujące. Przywraca 

nawilżenie włosów, miękkość i elastyczność dzięki dużej ilości fitosteroli. 

Jest szczególnie wskazany do włosów suchych i niesfornych. Korzyści dla 

włosów: zapobiega i naprawia rozdwojone końcówki, działając niczym 

ochrona termiczna. Olej z opuncji łagodzi świąd i suchość skóry głowy. 

DZIAŁANIE / KORZYŚCI DLA WŁOSÓW: 
Olej z daktylowca zawiera liczne minerały, witaminy i cenne 

przeciwutleniacze nadające włosom wytrzymałość. Odżywia cebulki 

włosów i wzmacnia je, dając nawilżenie i połysk, aby wyeksponować 

piękno włosów. 



SZAMPON 

DISCIPLINE  
Z 

Organicznym olejem arganowym 

Olejem z opuncji figowej 

dyscyplinujący szampon dla włosów niesfornych 

Idealny do włosów kędzierzawych, zbuntowanych, łamliwych i 

odwodnionych, zarówno prostych, jak i kręconych 

 

KORZYŚCI 

Sprawia, że włosy stają się niezwykle miękkie i lśniące, a 

jednocześnie pielęgnują nawet najbardziej wymagające, matowe 

i porowate włosy, zarówno cienkie, jak i gęste. 

Eliminuje kręcenie i kontroluje objętość, dzięki czemu łatwo 

można wystylizować włosy proste i naturalne. 

 

Zapewnia włosom intensywne nawilżenie, siłę, elastyczność i 

witalność, pozostawiając włosy wyraźnie gładsze i łatwiejsze w 

ułożeniu. 

 

TESTOWANY NA: NIKIEL - CHROM - KOBALT 

BEZ: SLES - SLS - PARABENÓW - SILIKONÓW 

250 ml - 1000 ml 

PH 

5.5 



ODŻYWKA 

DISCIPLINE  
Z 

Organicznym olejem arganowym 

Olejem z opuncji figowej 
 

dyscyplinująca odżywka na 

cienkie i normalne włosy 

Odżywka o kremowej, aksamitnie gładkiej konsystencji, która 

przenika i otula włosy, wnikając głęboko, nie obciążając ich. 

 

KORZYŚCI 

Działa dyscyplinująco, przeciwdziałając kręceniu dla włosów 

łamliwych, niesfornych i zbuntowanych, zarówno na włosy 

proste, jak i faliste lub kręcone. 

 

Chroni włókna włosów, przywracając odpowiednią ilość 

nawilżenia i pozostawiając włosy lekkie i delikatne. 

 

Pozostawia włosy lśniące, sprężyste i miękkie, kontrolując 

objętość i nadmiar wilgoci 

 

TESTOWANY NA: NIKIEL - CHROM - KOBALT 

BEZ: SIARCZANÓW - SLES - SLS - PARABENÓW 

250 ml - 1000 ml 

PH 

4.0 



MASKA 

DISCIPLINE  
Z 

Organicznym olejem arganowym 

Olejem z daktylowca 

Olejem z opuncji figowej 
 

Dyscyplinująca, intensywna maska do włosów 

grubych i gęstych  

Idealny do włosów bardzo kręconych, odwodnionych, wyjątkowo 

zbuntowanych i porowatych, zarówno prostych, jak i kręconych. 

 

KORZYŚCI 

Wykazuje efektywne działanie dyscyplinujące, eliminuje skręcenie, 

kontroluje objętość i nadmierną wilgotność. 

 

Odżywia dogłębnie, regeneruje i wzmacnia włókna włosów, 

pozostawiając włosy łatwiejsze w utrzymaniu, jedwabiste i lśniące. 

 

Pozostawia włosy lśniące, delikatne i miękkie. Szczególnie nadaje 

się do włosów po zabiegach chemicznych 

 

TESTOWANY NA: NIKIEL - CHROM - KOBALT 

BEZ: SIARCZANÓW - SLES - PARABENÓW 

250 ml - 1000 ml 

PH 

4.5 



Wygładzające i dyscyplinujące mleczko w sprayu z 

progresywnym działaniem chroniącym przed ciepłem 

 

Dzięki swojej formule ze specjalnym kompleksem roślinnych 

składników aktywnych o naturalnych właściwościach 

regenerujących oraz progresywnym działaniu przeciw-

działającym ciepłu, chroni włosy przed stresem 

mechanicznym i termicznym spowodowanym użyciem 

prostownic, redukując czas regeneracji i zapobiegając 

uszkodzeniu struktury włosów. 

 

Eliminuje kręcenie i kontroluje objętość, naelektryzowanie i 

nawilżenie. Idealny do wygładzania i dyscyplinowania najbardziej 

zbuntowanych, kędzierzawych, porowatych włosów. 

 

Sprawia, że włosy łatwo wysuszyć i ułożyć, dając 

zdyscyplinowany i trwały efekt. 

Przywraca nawilżenie i pozostawia włosy jedwabiście gładkie i 

lśniące. 

 

Nadaje się również do tworzenia falistych stylizacji za pomocą 

lokówek, nadając idealnie, naturalnie błyszczące loki 
150 ml 

MLECZKO  

DISCIPLINE 

THERMAL  
Z 

Organicznym olejem arganowym 

Olejem z daktylowca 

Kompleksem aminokwasów 

PH 

2.0 



MLECZKO 

DISCIPLINE  

CURLY 
Z 

Organicznym olejem arganowym 

Olejem z daktylowca 

Kompleksem aminokwasów 

 

 
 

Dyscyplinujące mleczko dla kędzierzawych, 

zbuntowanych włosów 

Krem bez spłukiwania o lekkiej, aksamitnej konsystencji i 

dyscyplinującym działaniu, idealny do zwalczania szczególnie 

kędzierzawych, trudnych, zbuntowanych loków 

KORZYŚCI 

Odżywia, wygładza i chroni włókno włosów przed agresywnym 

działaniem czynników zewnętrznych oraz stresem 

mechanicznym i termicznym. 

Pozostawia włosy miękkie, mocne i sprężyste, kontroluje 

objętość i naelektryzowanie dla falistych i kręconych włosów 

sprawiając, że stają się wyraźnie zdrowsze i bardziej jedwabiste. 

Idealny również do włosów po trwałej ondulacji i poddanych 

zabiegom chemicznym 

 

TESTOWANY NA: NIKIEL - CHROM - KOBALT 

BEZ: SIARCZANÓW - SLES - SLS - PARABENÓW 

pH 4.0 

150 ml 

PH 

4.0 

Stosuj na suche 

włosy, aby 

natychmiast 

przywrócić 

nawilżenie i 

zdyscyplinować 

najbardziej 

zbuntowane loki. 



TECHNOLOGIA 

TERMOAKTYWNA 
 

Dzięki intensywnym właściwościom 

wygładzającym idealnie nadaje się 

również do włosów typu latino, afro i 

szczególnie mocnych oraz grubych 

 

 

KORZYŚCI 
 

• Eliminuje kręcenie i chroni włosy przed stresem 

mechanicznym i termicznym, pozostawiając je 

miękkie, sprężyste i lśniące 



PROTOKÓŁ PIĘKNOŚCI 
W SALONIE ORAZ W DOMU 

 



PROGRESYWNE 

WYGŁADZANIE 
 

 

 

1. SZAMPON DISCIPLINE  

2a. ODŻYWKA DISCIPLINE  

2b. MASKA DISCIPLINE  

 

3. MLECZKO DISCIPLINE 

THERMAL 



PROGRESYWNE WYGŁADZANIE 
POSTĘPOWANIE SALONOWE Z MLECZKIEM  THERMAL 

Nałóż 

szampon 

Discipline na 

mokre włosy, 

delikatnie 

wmasuj, a 

następnie 
spłucz  

Wytrzyj włosy 

ręcznikiem i nałóż 

maskę Discipline 

Intensive (grube, 

gęste włosy) lub 

odżywkę Discipline 

(cienkie i normalne 

włosy) 

równomiernie, 

wmasowując lok po 

loku od nasady, aż 
po końcówki.  

Wysusz 

ręcznikiem, 

usuwając 50% 

nadmiaru wody. 

 

Spryskaj 

mleczkiem 

Discipline 

Thermal po całości 

włosów. 

Wysusz i rozczesz za 

pomocą szczotki 

 

Za pomocą narzędzi do 

stylizacji: 

spryskaj każde pasmo 

suchych włosów, a 

następnie użyj 

prostownicy lub lokówki, 

aby nadać pożądaną 

stylizację. 



PROTOKÓŁ 

PIĘKNOŚCI DLA 

KRĘCONYCH 

WŁOSÓW 

 
1. SZAMPON DISCIPLINE  

2a. ODŻYWKA DISCIPLINE  

2b. MASKA DISCIPLINE  

 

3. MLECZKO 

DISCIPLINE CURLY 
 



PROTOKÓŁ 

PIĘKNOŚCI DLA 

KRĘCONYCH 

WŁOSÓW TYPU 

AFRO & LATINO  
 

 

 
 

1. SZAMPON DISCIPLINE 

2. MASKA DISCIPLINE  

 

3a. MLECZKO DISCIPLINE 

CURLY 

3b. MLECZKO DISCIPLINE 

THERMAL 



EKSKLUZYWNY ZAPACH 

Flanella & Magnolia 

Delikatny zapach kwiatów i intensywne, 

pudrowe nuty: niepowtarzalny, kobiecy i 

wyrafinowany zapach serii DISCIPLINE to 

hołd dla każdej kobiety! 



PLAKAT DISCIPLINE 

70 x 100  cm 

WSPARCIE MATERIAŁOWE I SALONOWE 

MAGIC ARGANOIL KATALOG SALONOWY 

– NOWA EDYCJA 

ZESTAW 12 SZT. BROSZUR MAGIC 

ARGANOIL NOWA EDYCJA 



ZESTAW 12 PUDEŁKO + STRIP 

Protokół discipline dla wsparcia 

sprzedaży 

może zawierać 3 produkty: 

1 szampon + 1 odżywkę lub maskę 

+ 1 mleczko serii thermal lub curly 

SASZETKI 10 ml 

 
SZAMPON DISCIPLINE 

ODŻYWKA DISCIPLINE 

MASKA DISCIPLINE  

MLECZKO DISCIPLINE CURLY 

WSPARCIE MATERIAŁOWE I SALONOWE 



MAXIMA HAIR & BODY TECHNOLOGY 

 

NOOK® 

 

 

 

Wyłączny dystrybutor: 

WIKPOL s.c. 
Rynek Główny 30 

31-010 Kraków 
Tel. 12 451 45 59 

e-mail: biuro@wikpol.com 
www.framesi.pl 

www.maximacosmetics.pl 


