


PROBLEM 
ZANIECZYSZCZENIA ORAZ ŚRODOWISKO
WROGIEM  KOLORU

Cząstki stałe są to cząstki zawieszone w powietrzu, które

pozostawiają na włosach ślady licznych toksycznych

substancji i metali ciężkich.

Substancje te są często obecne w wodzie, w związkach organicz-

nych bogatych w chlor i miedź, które są wchłaniane przez włosy

i skórę, narażając je na większe ryzyko stresu oksydacyjnego.



PROBLEM 
ZANIECZYSZCZENIA ORAZ ŚRODOWISKO
WROGIEM  KOLORU

Kiedy włosy są wielokrotnie poddawane częstym lub zbyt

agresywnym zabiegom chemicznym (takim jak koloryzacja 

i rozjaśnianie), ich zdolność do absorbcji szkodli-

wych substancji znacznie wzrasta, ponieważ naskórek

staje się bardziej porowaty. Włosy stają się bardziej

kruche, matowe i pozbawione witalności, przez co nie są

w stanie prawidłowo utrzymać pigmentów barwiących, 

sprawiając, że z każdym myciem kolor zanika szybciej.



rozwi rozwiązanie



SERIA NECTAR COLOR  

to nowa seria specjalistycznych zabiegów dedykowanych włosom farbowanym,
zaprojektowana w celu zachowania i przedłużenia trwałości koloru, chroniąc
włosy i skórę głowy



TECHNOLOGIA 

Aby zwalczyć i spowolnić blaknięcie koloru, produkty

z serii Nectar Color zostały opracowane za pomocą

innowacyjnej formuły, która łączy specjalną

technologię kwasową pH z bogatym kompleksem

aktywnych składników roślinnych działających 

detoksykująco,
przeciwzapalnie i
antyoksydacyjnie 



FORMUŁA WEGAŃSKA

złożony z organicznych ekstraktów i innowacyjnego 
Bioactive D-Complex

Eco-certyfikowane składniki
Komosy oraz Owoców Pustynnych,

a także
Bioactive D-Complex



Bioactive D-Complex (detoks, ochrona) 

jest aktywnym składnikiem zabiegów detoksykacyjnych o dużej
zdolności usuwania jonów metali ciężkich i innych toksyn znajdujących
się na powierzchni włosów. Jest to niezwykły kompleks, który łączy
cenne naturalne cząsteczki pochodzących z czterech różnych roślin, z
których każda ma określone zdolności do wychwytywania i usuwania
zanieczyszczeń obecnych na powierzchni włosów. 

ALGA BRUNATNA - OGÓREK - JABŁKO - CYTRYNA

DZIAŁANIE:  

- USUWA POCHŁONIĘTE TOKSYNY Z WŁOSÓW
- CHRONI PRZED SKUTKAMI ZANIECZYSZCZENIA
- ZMNIEJSZA USZKODZENIE SPOWODOWANE NADTLENKIEM WODORU

KORZYŚCI: 
-Dogłębnie oczyszcza włókno włosów, usuwając jony metali, toksyny i
substancje zasadowe wchłaniane przez powierzchnię włosów.
- Redukuje uszkodzenia spowodowane przez utlenianie.
- Pozostawia włosy mocne, zwarte i pełne życia.

Składniki INCI. Algin, ekstrakt z owoców Cucumis sativus, ekstrakt z owoców cytrusowych, wyciąg z owoców Malus Communis



Owoce pustynne (biokompleks) 
Bogaty bioaktywny kompleks złożony z 3 super-owoców pochodzących z
australijskiej pustyni. Walka o przetrwanie w tak niegościnnym środowisku
pozwoliło tym roślinom rozwinąć wyjątkowe zdolności ochronne, pomagając w
produkcji znacznych ilości substancji przeciwutleniających i odżywczych.

LIMONKA PUSTYNNA - Inci: Citrus Glauca  
jest rodzimą rośliną Australii Południowej, której owoce są niezwykle bogate w olejki
eteryczne, przeciwutleniacze, witaminę C i minerały, a także niezbędne substancje do
regeneracji komórek i syntezy kolagenu, elastyny i keratyny. Pomaga wkomponować i
wzmocnić pigmenty koloryzujące, poprawiając intensywność i trwałość koloru. Nadaje włosom
nawilżenie oraz subtelności, wzmacnia odcień, połysk i sprawia, że są odporne na stres.:

QUANDONG - Inci : Santalum Acuminatum  
tak zwana rodzima brzoskwinia, quandong to krzew, który rośnie dziko wyłącznie w
suchych strefach Australii. Od czasów starożytnych stał się jednym z głównych elementów
diety rdzennych mieszkańców. Bogaty w naturalne przeciwutleniacze, polifenole, witaminę
C (dwukrotna zawartość niż w pomarańczy), sole mineralne oraz naturalne oleje odżywcze
i regenerujące. Całość odżywia i chroni skórę głowy oraz włosy przed stresem
oksydacyjnym i czynnikami zewnętrznymi, zachowując kolor włosów w miarę upływu czasu
i pozostawiając trzon włosa odmłodzony i zdrowszy.

ACACIA AUSTRALIANA - Inci : Acacia Victoriae 
krzew z suchych stref południowej Australii. Wyciąg pobrany z nasion owocu
jest wyjątkowo bogaty w białko, aminokwasy i witaminy. Doskonale działa
odżywczo, przeciwutleniająco i regenerująco na włókno włosów. Chroni i nawilża włosy i
skórę głowy podczas procesu koloryzacji, zachowując równowagę i nawilżenie. 

Składniki INCI. Wyciąg z owoców Santumum Acuminatum, ekstrakt z owoców cytrusowych Glauca, ekstrakt z owoców Acacia Victoriae



Komosa (proteina)

Uważane za ojczyste ziarno starożytnych Inków, komosa ryżowa uprawiana jest w
południowoamerykańskich Andach, i od 6000 lat jest ważnym źródłem odżywczym w
tym regionie i uważana jest jako święta.

Białko roślinne podobne do struktury włosów, bogate w aminokwasy,
witaminy i sole mineralne.

DZIAŁANIE:  

Poprawia absorpcję koloru przez włosy, aby uzyskać bardziej
skoncentrowany kolor i zwiększa jego trwałość.

Wykazano, że komosa zwiększa zdolność wiązania koloru
podczas procesu farbowania i pomaga utrzymać mocniejszy,
bardziej trwały kolor

Przywraca nawilżenie, wzmacnia strukturę włosów i naprawia
zniszczone i uszkodzone włosy

Bogaty w właściwości przeciwutleniające i regenerujące,
odbudowuje i chroni strukturę włosów, przywracając im blask,
elastyczność i witalność

Składniki INCI. Hydrolizowana komosa ryżowa



W SŁUŻBIE
PROFESJONALISTÓW:
SERIA
COLOR CAPTURE

Opracowana w celu utrwalenia i stabilizacji koloru

oraz rozjaśnienia po aplikacji, ta profesjonalna seria

została opracowana w celu wsparcia usługi 

salonowej w dniu koloryzacji.

Technologia kwaśnego pH stabilizuje cząsteczki

barwiące w łusce włosa.

Zastosowanie kremowej fazy przed umyciem

umożliwia stabilizację i utrwalenie koloru w

przypadku wyjątkowo odpornych, porowatych 

włosów.



ZALETY 

Ożywia, chroni i nadaje połysk po koloryzacji, zmniejszając blaknięcie
koloru.

Chroni włosy przed stresem i zanieczyszczeniem środowiska.

Pozostawia włosy miękkie, nawilżone i lśniące, bez obciążania łodygi i 
korzenia włosa.

Zwiększa odporność włókien na obciążenia mechaniczne i termiczne
Odżywia i wzmacnia włókna włosów, dzięki czemu włosy są zwarte, 

elastyczne i jedwabiste



SZAMPON COLOR CAPTURE

1000 ml 

BEZ
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

KWAŚNE PH

4.3 - 4.7 

PRODUKT 

PROFESJONALNY ZAKWASZAJĄCY SZAMPON PO KOLORYZACJI

Przeznaczony do stabilizacji pH włókna włosów po zabiegach farbowania
i rozjaśniania, w tym samym dniu po aplikacji

ZALETY 
- Kwasowe pH utrwala pigmenty barwiące we włóknach , uszczel-
niając i wyrównując łuski włosów.

- Zachowuje intensywność koloru, zmniejszając blaknięcie z biegiem
czasu

- Usuwa ślady środków alkalicznych ze skóry głowy i włosów,
zapewniając ochronę przed stresem środowiskowym i
zanieczyszczeniami.

- Przywraca równowagę i funkcjonowanie na skórze głowy, usuwa-
jąc toksyny i zanieczyszczenia.

- Odżywia i regeneruje włókna włosów, wzmacniając kolor i połysk



KREM COLOR CAPTURE

1000 ml 

BEZ
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

KWAŚNE PH 

3.0 - 3.5 

PRODUKT

PROFESJONALNY ZAKWASZAJĄCY KREM PO KOLORYZACJI

Przeznaczony do stabilizacji pH włókna włosów po zabiegach farbowania
i rozjaśniania, w tym samym dniu po aplikacji

ZALETY 

- Kwasowy odczyn pH regeneruje i uszczelnia łuski włosa,
utrwalając pigmenty barwiące we włosach.

- Zwiększa intensywność i blask koloru, zmniejszając
blaknięcie.

- Odżywia i przynosi intensywny blask włosom, chroniąc je
przed szkodliwym działaniem środowiska i zanieczyszczeniami.



SERIA COLOR CAPTURE - USŁUGA
SALONOWA PO KOLORYZACJI

NA OPORNE, POROWATE WŁOSY

PROFESJONALNA PORADA

aby ustabilizować i utrwalić kolor, przed umyciem szamponem
COLOR CAPTURE i po koloryzacji, nałóż niewielką ilość
produktu i pozostaw go na 1-2 minut

KROK 1 

KREM
COLOR CAPTURE  

KROK 2 

SZAMPON
COLOR CAPTURE 

aby ustabilizować i utrwalić kolor, zastosuj na mokre włosy 
i skórę głowy, po zabiegu koloryzacji lub rozjaśniania. 
Wmasuj i pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz.

KROK 3 

KREM 
COLOR CAPTURE 

aby ustabilizować i utrwalić kolor, po umyciu 
szamponem i wytarciu ręcznikiem nałóż od nasady, po 
długości, aż po końce, wmasuj i przeczesz. Pozostaw na 
5 minut, a następnie spłucz.



SERIA
COLOR 
PRESERVE 
W SALONIE I 
W DOMU



Wyraźny, intensywny, długotrwały kolor
TO JEST TO CZEGO PRAGNIE KAŻDA KOBIETA

Włosy farbowane wymagają szczególnej uwagi, także w domu.

PIĘKNO COLOR PRESERVE



W SALONIE:
SERIA
COLOR PRESERVE  

OŻYWIA, NADAJE BLASK I ZACHOWUJE

INTENSYWNOŚĆ KOLORU PRZEZ DŁUGI OKRES

PO USŁUDZE, USPRAWNIAJĄC I WYDŁUŻAJĄC

EFEKT KOLORYZACJI

Chroni i wzmacnia blask włosów, zmniejszając utratę koloru.

Pozostawia włosy i skórę głowy głęboko nawilżone, wpływając na

witalność i prawidłowe funkcjonowanie.

Odżywia i wzmacnia włókna włosów, dzięki czemu są zwarte, elastyczne

i jedwabiste

SZAMPON COLOR PRESERVE
1000 ml 

ODŻYWKA COLOR PRESERVE
1000 ml 

PH  5.0 / 5.5  

PH  3.8 / 4.2 

PRODUKT 



COLOR PRESERVE PROTOCOL  

1000 ml 

BEZ
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

KWAŚNE PH 

5.0 - 5.5 

PRODUKT  

SZAMPON UTRWALAJĄCY KOLOR 

Przeznaczony do włosów farbowanych, rozjaśnianych i pod-
danych zabiegom chemicznym, zarówno cienkich jak i grubych.

ZALETY 

Chroni i wzmacnia blask włosów, zmniejszając utratę koloru.

Pozostawia włosy i skórę głowy głęboko nawilżone,

wpływając na witalność i prawidłowe funkcjonowanie.

Odżywia i wzmacnia włókna włosów, dzięki czemu są
zwarte, elastyczne i jedwabiste



COLOR PRESERVE PROTOCOL  

1000 ml 

BEZ
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

KWAŚNE PH 

3.8 - 4.2 

PRODUKT  

ODŻYWKA UTRWALAJĄCA KOLOR 

Przeznaczona do włosów farbowanych, rozjaśnianych i
poddanych zabiegom chemicznym, zarówno cienkich jak i
grubych.

ZALETY 

Ożywia, chroni i wzmacnia kolor, spowalniając jego
blaknięcie.

Głęboko nawilża włosy, pozostawiając je miękkie i
elastyczne, poprawiając ich odporność na stres mechaniczny
i termiczny.

Chroni włókna włosów przed zanieczyszczeniami i
ciepłem oraz przywraca im blask i witalność,
pozostawiając je lekkie i łatwe do ułożenia



COLOR
PRESERVE
BEAUTY 
ROUTINE 
CIENKIE LUB NORMALNE WŁOSY



COLOR PRESERVE “BEAUTY ROUTINE” 
OPRACOWANY Z DWÓCH RÓŻNYCH SERII

CIENKIE WŁOSY 
 COLOR PRESERVE 

opracowany specjalnie dla
WŁOSÓW CIENKICH I NORMALNYCH

GRUBE WŁOSY 
COLORE PRESERVE 

opracowany specjalnie dla
WŁOSÓW GRUBYCH I SZORSTKICH



WŁOSY CIENKIE 
HAIR COLOR PRESERVE

BEAUTY ROUTINE 



FINE HAIR
COLOR PRESERVE 

SZAMPON FINE HAIR
MINI  

100 ml 
+ 

ODŻYWKA FINE HAIR
MINI  
50 ml 

ZESTAW STARTOWYPRODUKT  

SZAMPON UTRWALAJĄCY KOLOR, DO
WŁOSÓW CIENKICH I NORMALNYCH  

Przeznaczony do włosów farbowanych,
rozjaśnianych i z pasemkami

ZALETY 
Ożywia, chroni i wzmacnia kolor, spowal-
niając jego blaknięcie.

Pozostawia włosy miękkie, nawilżone i
lśniące, bez obciążania łodygi i korzenia
włosów.

Odżywia i wzmacnia włókna włosów,
dzięki czemu są zwarte, elastyczne i
jedwabiste

KWAŚNE PH 

5.0 - 5.5 

SZAMPON COLOR PRESERVE 
- WŁOSY CIENKIE - 

BEZ
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

300 ml 



FINE HAIR
COLOR PRESERVE 

SZAMPON FINE HAIR
MINI  

100 ml 
+ 

ODŻYWKA FINE HAIR
MINI  
50 ml 

ZESTAW STARTOWY

KWAŚNE PH  

3.8 - 4.2 

ODŻYWKA COLOR PRESERVE 
- WŁOSY CIENKIE -  

BEZ
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

250 ml 

PRODUKT  

ODŻYWKA UTRWALAJĄCA KOLOR, DO
WŁOSÓW CIENKICH I NORMALNYCH  

Przeznaczona do włosów farbowanych,
rozjaśnianych i z pasemkami

ZALETY 
Ożywia, chroni i zwiększa blask koloru,
spowalniając jego blaknięcie.

Nawilża włosy dogłębnie, pozostawiając je
miękkie i elastyczne, poprawiając ich
odporność na stres mechaniczny i termiczny.

Chroni włókna włosów przed
zanieczyszczeniami i ciepłem oraz przywraca
im blask i witalność, pozostawiając je lekkie i
łatwe do ułożenia



WŁOSY GRUBE
COLOR PRESERVE

BEAUTY ROUTINE 



THICK HAIR
COLOR PRESERVE 

SZAMPON THICK HAIR 
MINI 

100 ml 
+ 

MASKA THICK HAIR 
MINI 
50 ml 

ZESTAW STARTOWY

KWAŚNE PH  

5.0 - 5.5 

SZAMPON COLOR PRESERVE  
- WŁOSY GRUBE  -  

BEZ
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

300 ml 

PRODUKT  

SZAMPON UTRWALAJĄCY KOLOR, DO
WŁOSÓW GRUBYCH I SZORSTKICH

Przeznaczony do włosów farbowanych,
rozjaśnianych i z pasemkami

ZALETY 
Ożywia, chroni i wzmacnia kolor,
spowalniając jego blaknięcie.

Pozostawia włosy miękkie, nawilżone i
lśniące, bez obciążania łodygi i korzenia
włosów.

Odżywia i wzmacnia włókna włosów,
dzięki czemu są zwarte, elastyczne i
jedwabiste



THICK HAIR
COLOR PRESERVE 

SZAMPON THICK HAIR 
MINI  

100 ml 
+ 

MASKA THICK HAIR
MINI  
50 ml 

ZESTAW STARTOWY

KWAŚNE PH  

4.0 - 4.5 

MASKA COLOR PRESERVE 
- WŁOSY GRUBE   

BEZ
SIARCZANÓW
PARABENÓW

SLES - SLS
SILIKONU

250 ml 

PRODUKT  

MASKA UTRWALAJĄCA KOLOR, DO
WŁOSÓW GRUBYCH I SZORSTKICH

Przeznaczona do włosów farbowanych,
rozjaśnianych i z pasemkami - szczególnie
zniszczone i porowate

ZALETY 
Ożywia, chroni i zwiększa blask koloru,
spowalniając jego blaknięcie, odbudowując
łuski i spowalniając utratę koloru.

Skutecznie działa regenerująco, odżywia i
dodaje intensywnego blasku.

Chroni włosy przed stresem i
zanieczyszczeniem środowiska.

Zwiększa odporność włókien na stres
mechaniczny i termiczny



EKSKLUZYWNY ZAPACH

Magdalene 
PIRAMIDA ZAPACHOWA

NUTY GŁOWY
Bergamota
Różowy pieprz
Gruszka
Mandarynka

NUTY SERCA
Magnolia
Konwalia
Róża

NUTY PODSTAWY
Paczula
Białe piżmo
Bursztyn



ZESTAW 12 PUDEŁKO
do sprzedaży zestawów

może zawierać:
1 szampon + 1 odżywkę lub maskę

SASZETKI   111000   mmmlll   

szmpon do włosów grubych color preserve 
szmpon do włosów cienkich color preserve 
odżywka do włosów cienkich color preserve 
maska do włosów grubych color preserve 

WSPARCIE MATERIAŁOWE I SALONOWE



THE COLOR  AREA  
KATALOG OGÓLNY

Roz. : 21 x 29,7 cm (A4) 
zawiera serie: 

The Virgin Color  + The Origin
Color The Nectar Color ,The 

Service Color line 

WSPARCIE MATERIAŁOWE I SALONOWE

ZESTAW NECTAR COLOR 12 SZT. 
BROSZURA DLA KLIENTÓW

Roz.: 14,8 x 21 cm (A5) 



DOSTĘPNE OD MARCA 2018

Wyłączny dystrybutor:

WIKPOL s.c.
Rynek Główny 30

31-010 Kraków
Tel. 12 451 45 59

e-mail: biuro@wikpol.com

www.maximacosmetics.pl


