


SERIA MAGIC ARGANOIL EXTRA VOLUME 
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KORZYŚCI 

Wzmacnia i rewitalizuje suchą, zniszczoną 

strukturę włosów, doprowadzając odpowiednią 

ilość nawilżenia do włókna włosów.

Skuteczne właściwości antystatyczne, 

przynoszą wzmocnienie i objętość delikatnym, 

bezkształtnym, osłabionym włosom.

Przywraca witalność i połysk cienkim, 

zbuntowanym włosom, dzięki czemu stają się

łatwiejsze w ułożeniu.



SPECJALNA WEGAŃSKA FORMUŁA

BIOCERTYFIKOWANY

OLEJ 
ARGANOWY

MLEKO 
KOKOSOWE

MLEKO
RYŻOWE 
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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: 
Mleko kokosowe zawiera minerały, białka i witaminy C, E, B1, B3, B5 i B6. W
przeciwieństwie do mleka krowiego mleko kokosowe nie zawiera laktozy, a mleko
to jest ulubionym pokarmem wśród wegan. Nawilża włosy i zachowuje połysk.
Pomaga chronić włosy przed utratą wilgoci, zwiększa objętość i blask włosów
poprzez uzupełnianie włókien włosów, a także naprawia zniszczone włosy.

DZIAŁANIE / KORZYŚCI DLA WŁOSÓW:
Woda ryżowa zawiera inozytol, węglowodan, który pomaga naprawić i
wzmocnić zniszczone włosy. Mleko ryżowe składa się z częściowo
zmielonego ryżu i wody. Pomaga w rozczesywaniu i poprawia
elastyczność włosów oraz daje znaczące korzyści, w tym
zmniejszenie tarcia powierzchni włosa i zwiększenie jego blasku.



SZAMPON 
EXTRA VOLUME
z
Organicznym olejem arganowym
Mlekiem kokosowym
Mlekiem ryżowym 

Szampon zwiększający objętość

do włosów delikatnych, naelektryzowanych i  zniszczonych

Lekka, delikatna formuła ma za zadanie zwiększyć objętość i

nawilżenie włosów cienkich, pozbawionych objętości i

naelektryzowanych, które się puszą.

KORZYŚCI 

Skutecznie działanie antystatyczne, normalizujące i przywracające

objętość dla delikatnych, bezkształtnych, osłabionych włosów.

Wzmacnia i rewitalizuje suchą, podrażnioną strukturę włosów,

zapewniając odpowiednią ilość nawilżenia włókien oraz

zwiększając odporność i elastyczność.

Pozostawia włosy lśniące, lekkie i miękkie, bez obciążania łodygi i

korzenia włosa. Idealny do częstego i codziennego użytku.

TESTOWANY NA: NIKIEL- CHROM - KOBALT

BEZ: SLES - SLS - PARABENS - SILIKONÓW

250 ml - 1000 ml 

PH 

5.7 



ODŻYWKA 
EXTRA VOLUME 
z
Organicznym olejem arganowym
Mlekiem kokosowym
Mlekiem ryżowym 

250 ml - 1000 ml 

PH 

4.5 

Odżywka nadająca objętość do włosów 

delikatnych, naelektryzowanych i zniszczonych. 

Lekka, delikatna formuła ma za zadanie zwiększyć objętość i

dogłębnie nawilżyć cienkie włosy, które są pozbawione objętości

i mają tendecję do kręcenia.

KORZYŚCI 

Wzmacnia i rewitalizuje suchą, podrażnioną strukturę włosów,

zapewniając odpowiednią ilość nawilżenia włókien włosa.

Znakomita synergia roślinnych składników aktywnych pomaga

poprawić ogólny wygląd włosów, chroniąc je przed

odwodnieniem oraz zwiększając odporność i elastyczność.

Przywraca witalność i połysk cienkim, zbuntowanym włosom,

dzięki czemu są łatwiejsze w utrzymaniu. Natychmiast eliminuje

splątanie i natychmiastowo je wygładza, dzięki czemu włosy

łatwiej się rozczesują.

Pozostawia włosy lśniące, miękkie i lekkie, nie obciążając ich

TESTOWANY NA: NIKIEL- CHROM - KOBALT

BEZ: SLES - SLS - PARABENS - SILIKONÓW



MLECZKO W SPRAYU
EXTRA VOLUME
z
Organicznym olejem arganowym
Mlekiem kokosowym
Mlekiem ryżowym 

PH 

4.0 

Mleczko w sprayu do niesfornych, delikatnych i

naelektryzowanych włosów 

Innowacyjny produkt do przygotowania włosów do stylizacji,

zapewniający natychmiastową objętość i gęstość.

KORZYŚCI 

Gwarantuje naturalne, miękkie włosy i elastyczność, bez

obciążania korzeni i pozostawiania resztek na włosach.

Po spryskaniu korzeni podnosi włosy i zwiększa objętość

cienkich, słabych włosów. Natychmiast eliminuje kręcenie i

naelektryzowanie, dzięki czemu włosy są łatwiejsze w stylizacji i

wydłuża czas działania.

Tworzy film ochronny, który osłania włosy przed szkodliwym

działaniem czynników zanieczyszczających oraz stresem

termicznym i mechanicznym spowodowanym częstym

stosowaniem narzędzi do stylizacji. Wygładza włosy,

zapewniając nawilżenie, połysk i elastyczność, pozostawiając je

niewiarygodnie lekkie

TESTOWANY NA: NIKIEL- CHROM - KOBALT

BEZ: SLES - SLS - PARABENS - SILIKONÓW

150 ml 



EKSKLUZYWNY ZAPACH

Zielone pola
Delikatna nuta ziołowa i zapach dzikich 
kwiatów daje wyciszenie i uczucie 
lekkości



PLAKAT EXTRA  VOLUME
70 x 100  cm 

WSPARCIE MATERIAŁOWE I SALONOWE

MAGIC ARGANOIL KATALOG SALONOWY 
NOWA EDYCJA

ZESTAW 12 SZT. BROSZUR MAGIC ARGANOIL
NOWA EDYCJA

JUŻ WKRÓTCE



ZESTAW 12 PUDEŁKO + STRIP
Zestaw EXTRA VOLUME dla wsparcia sprzedaży

może zawierać 3 produkty:

1 szampon + 1 odżywkę + 1 spray

SASZETKA 10 ml 

SZAMPON EXTRA VOLUME
ODŻYWKA EXTRA VOLUME

WSPARCIE MATERIAŁOWE I SALONOWE



MAXIMA HAIR & BODY TECHNOLOGY 

Wyłączny dystrybutor:

WIKPOL s.c.
Rynek Główny 30

31-010 Kraków
Tel. 12 451 45 59

e-mail: biuro@wikpol.com

www.maximacosmetics.pl


