מוצרי איכות לשיער בריא ומלא חיים

אתמחזירים
להשיטבע
ער
הינה סדרת מוצרים לעיצוב וטיפוח השיער המבוססת
על מים טהורים .החברה מקפידה על איכותם הגבוהה של המרכיבים ואריזתם הנוחה.
תכשיריה הרבים והאיכותיים משווקים במספרות מובילות בכל רחבי העולם ומאפשרים
לכל אחת ואחד לטפל ,לטפח ולעצב את השיער בקלות ובמהירות .מוצרי סידרת ביוטופ
נעימים לשימוש ומכילים מרכיבים וחומרי גלם מתקדמים השומרים על איכות השיער.
הסדרה החדשה ממשיכה את המסורת של מוצרים
באיכות גבוהה ותוצאה מוכחת העונה על ציפיות לקוחותיה וממשיכה להוביל בארץ
ובעולם במגוון מוצרים איכותי ,שימושי ובריאותי לשיער.

 DANDRUFF SHAMPOOשמפו אקו דנדרוף שמפו אורגני טבעי לטיפול בקשקשים השומר
על איכות הסביבה ואינו מכיל  S.L.Sופרבנים .מעניק טיפול אבסולוטי במניעת קשקשים .מועשר בתמציות
קמומיל ופרו ויטמין  B5אשר מרגיעים את עור הקרקפת ועוזרים לשיקום וחידוש מואץ של תאי העור.
[  500מ״ל ]

 BIOFRUIT SHAMPOOשמפו ביו פרוט שמפו לטיפול בשיער יבש צבוע וחסר ברק ,מוסיף
לשיער לחות ,ברק וחיות הודות למרכיבים הצמחיים .מונע נפח וחשמל סטטי .מכיל כ– 60%לחות ומתאים
לשימוש גם כסבון גוף מועשר 500 [ .מ"ל  1000 /מ"ל ]

 HAIR REPAIR, PLACENTA IMPACTהייר ריפייר ,פלצנטה אימפקט לשיער דליל ולמראה
מלא יותר .נוסחה מחוזקת ומיוחדת לטיפול ולמניעת נשירת שיער .התרכובת המיוחדת מבטיחה החדרה וטיפול
טוב יותר של המרכיבים הפעילים המזינים את הקרקפת ומרככים את השיער באותה הפעולה 11 [ .מ"ל ]

 SHEDDIND SHAMPOOשמפו שדינג שמפו איכותי למניעת נשירה וטיפול בשיער דליל.
מכיל חלבוני חלב וחומצות אמינו המשפרות את איכות השערה בשלב צמיחתה ומייצבות את הקשר בין
השערה לשורש .מבוסס על חומרי ניקוי עדינים המוסיפים ברק ,רכות ולחות 500 [ .מ"ל  1000 /מ"ל ]

 HAIR REPAIR, THAI COCONUT OILהייר ריפייר ,שמן קוקוס תאילנדי מיועד במיוחד
לטיפול ולטיפוח שיער יבש ,צבוע ,ופגום .מבטל חשמל סטטי בשיער המפריע לעיצובו .השמן יעיל מאוד בהגנה
ובשימור הקרטין והפרוטאין שבשיער ומספק לחות ,ברק ורכות למראה בריא ומבריק כמשי 11 [ .מ"ל ]

 REFLEX CONDITIONERקונדישינר ריפלקס מרכך איכותי המגביר את הלחות בשיער
ועוזר בחיזוק ובשיקום שיער יבש ופגום שעבר פעולות כימיות ו/או יבש מטבעו .מכיל תערובות שמנים
ייחודיים אשר אינם מכבידים על השערה ומעניקים לה ברק טבעי וגמישות 500 [ .מ"ל  1000 /מ"ל ]

 HAIR REPAIR, DANDRUFF TREATMENTהייר ריפייר ,דנדרוף טריטמנט הינו מוצר
חדשני לטיפול בקשקשים וקרקפת שמנה .תרכובת החומרים הפעילים החדשנית מאטה את הפרשת
בלוטת החלב ולאורך זמן מאזנת את פעולת הפרשת השומן הגורם לקשקשים ולשיער שמן .מכיל ,Climbazole
מולטי ויטמין קומפלקס וחומצות אמינו להזנה ולטיפול מושלם של השיער והקרקפת 11 [ .מ"ל ]

 CREATIVE HAIR SPRAYספריי קריאטיב ספריי חזק לעיצוב ואחיזה חזקה לאורך זמן.
מקבע את השיער ,דוחה לחות ומתאים לכל סוגי השיער .מתייבש בקלות עם הברשת השיער ואינו
משאיר קשקשת .מתאים גם לפאות ולתוספות שיער .מגן על השיער מקרני  650 [ .UVמ״ל ]
 CURLY HAIRקרלי הייר קרם עשיר לעיצוב תלתלים ותנועה טבעית עם ברק יוצא דופן .הקרם
אינו דביק ומעניק לשיער תלתלים חיוניים וקופצניים .התלתלים נוצרים מעצמם הודות למרכיבים
הייחודיים אשר מתכווצים בזמן הייבוש ושומרים על עיצוב תלתלים טבעי 100 [ .מ״ל  500 /מ״ל ]

 SHINING GELשיינינג ג'ל ג'ל קרם סיליקוני לעיצוב השיער .מעניק ברק וטקסטורה לאורך זמן .אינו
דביק ומתאים לשיער חלק ,גלי ,מתולתל ולהדגשת קו התספורת ו/או עיצוב תלתלים 100 [ .מ״ל  500 /מ״ל ]
 APPLE GLAZEגלייז תפוחים תחליב לפיסול שיער ,מתאים במיוחד לעיצוב ופיסול שיער גלי
ומתולתל .מעולה לעיצוב תסרוקות חופשיות ואופנתיות ולעיצובי שיער מיוחדים .מאיץ ברק ומתייבש
במהירות .מעניק תחושת רעננות וריח נעים לאורך זמן 285 [ .מ״ל ]

 SILC CREAMקרם סיליקון קרם לחות סיליקון ,מזין ומעצב שיער ללא שטיפה .הקרם מחזיר
לשיער ברק טבעי ומגן עליו מיובש וחוסר חיוניות בתנאיי האקלים השונים .יעיל במיוחד לשיער יבש,
פגום וחסר חיים .מתאים לשימוש לפני פן ו/או אחריו ואינו יוצר עשן בזמן הייבוש עם הפן ,בשל הרכב
חומרי הגלם האיכותיים שבקרם 285 [ .מ״ל  500 /מ״ל ]

 POWER REPAIR HAIR MASK FORTEמסכת פאוור ריפייר פורטה מסכת פאוור
ריפייר פורטה הינה מסכה ייחודית לטיפול בשיער עבה ,יבש ,פגום ,חסר ברק וללא חיים ,המסכה
מרוכזת ומחוזקת בנוסחה ייחודית ומנצחת המכילה שמנים ארומתיים ,פרו ויטמין  ,B5ויטמין  ,Eוקוויאר
אקסטרקט ,המשמשים לטיפול מושלם ולהבראת השיער בקלות ובמהירות 550 [ .מ״ל ]
 POWER REPAIR HAIR MASKמסכת פאוור ריפייר מסכת שיער איכותית לטיפול
בשיער דק ו/או יבש ופגום .מכיל שמנים טבעיים וקומפלקס ויטמינים אשר חודרים לסיב השיערה
ומזינים אותה .מעניקה רכות ,ברק ואלסטיות לסירוק קל [ .שפורפרת  250מ״ל ]

 ARGAN OIL SERUMסרום שמן ארגן (מרוקאי) סרום שמן הארגן ,הינו מוצר ייחודי בעל ניחוח
מדהים ויעילות גבוהה בטיפול ושיקום שיער יבש ,פגום וחסר חיים .התוצאות המדהימות מושגות בשל סגולותיו
הרבות של שמן הארגן ,אשר מועשר בויטמין  ,Eסקוולן וחומצות שומן חיוניות כגון חומצה אולאית ,חומצה
לינולאית ותרכובת פנול ,אשר משקמים את מבנה השיערה ומעניקים רכות ,חיות והרבה ברק 100 [ .מ״ל ]
 OBLIPHICA SERUMסרום שמן אובליפיחה סרום שמן אובליפיחה ,מוגדר כשמן של כל
הזמנים ביעילותו הגבוהה בשיקום שיער יבש ,פגום וחסר ברק בשל ריכוז גבוה של ויטמין  ,Eויטמין ,A
ויטמין  ,Cחומצות אמינו ,חומצות שומן חיוניות וסוכרים אלכוהוליים .מרכיבים אלו וריחו המשכר ,הופכים
תכשיר זה לטוב ביותר לשיקום השיער ,לסגירת קצוות מפוצלים ולמתן ברק מסנוור 100 [ .מ״ל ]

 BELGIAN WALNUT OILשמן אגוז-מלך בלגי שמן אגוז-מלך בלגי ,הינו מוצר חדשני
ומרוכז ביותר המתאים לטיפול בשיער יבש ,פגום ומפוצל .השמן מוסיף ברק חיות ורכות מיוחדת לשיער
ללא שומניות מיותרת .מתאים לשימוש לפני ו/או אחרי פן 125 [ .מ״ל ]
 SERUM SPRAYסרום ספריי סרום ספריי הינו ספריי לשיקום וחידוש קצוות מפוצלים ופגומים.
הספריי מתאים לשימוש לכל סוגי השיער ומשמש כתרסיס לסגירת קשקשי השיער לפני ו/או אחרי פן.
הספריי מעמיק ומדגיש את הברק הטבעי ומשלב רכות יוצאת דופן ותנועה 285 [ .מ״ל ]

 YOGURT HAIR MASKמסכת יוגורט מסכת שיער המבוססת על המרכיבים האיכותיים
שבחלב העיזים המשמשים להבראת ,ריכוך ושיקום השיער .המסכה המועשרת בניחוח נעים ומרענן,
מטפלת ומשקמת שיער יבש/צבוע וחסר חיים .המסכה מרוכזת בויטמין  ,Eקוויאר וחומצות אמינו,
המעניקים לשיער מראה חיוני ,בריא ומלא חיים 400 [ .מ״ל ]
 YOGURT HAIR CREAMקרם לחות יוגורט הינו מוצר להזנה ועיצוב השיער ללא שטיפה.
הקרם מחזיר לשיער ברק טבעי ומגן עליו בתנאיי האקלים השונים .הקרם יעיל במיוחד לשיער יבש
ופגום שעבר צבע ,הבהרה ו/או סילסול 285 [ .מ״ל ]

 FLUSHING WAX HARDפלאשינג ווקס הרד הינו ווקס קפיצי על בסיס מים ,המעניק יכולת
עיצוב מושלמת ללא מגע נוקשה .מעצב ומרסן שיער קופצני ,ללא דביקות ונשטף בקלות במים 200 [ .מ״ל ]
 FLOW WAX EXTREME STRONGפלו ווקס אקסטרים סטרונג הינו ווקס קפיצי
על בסיס מים המסייע ביצירת טקסטורה ,מגע נעים ועיצוב מושלם ללא מגע נוקשה עם הרבה ברק.
מצוין לעיצוב וריסון שיער בעל רצון משלו 200 [ .מ״ל ]
 MUD DRY MATT CLAYמאד קליי ווקס חימר למראה פרוע ללא ברק (מט) ,המשמש ליצירת
מראה טבעי וניטרלי המעניק חופש עיצוב ללא דביקות מיותרת .מתאים במיוחד לתספורות מיוחדות
בעלות אופי צעיר וחדשני 200 [ .מ״ל ]

 BALANCE SHAMPOOשמפו בלאנס לגבר מתאים במיוחד לטיפול ואיזון עור הקרקפת
ולהענקת לחות וברק לשיער .מתאים לשימוש יום יומי לכל סוגי השיער הודות לקומפלקס ויטמינים
ומינרלים טבעיים אשר מרגיעים רגישויות ואדמומיות ומטפלים בעור הקרקפת בכל חפיפה 500 [ .מ״ל ]
 SHEDDING SHAMPOOשמפו שדינג לגבר לטיפול בשיער דליל .פותח במיוחד לחיזוק
שורשי השערה ולהענקת מראה מלא יותר .השמפו בעל נוסחה אופטימלית המשלבת תמציות צמחי
מרפא כגון קמומיל ,חלב שקדים ,גינסינג וכן פרו ויטמין  B5וויטמין  Eהמעניקים חוזק לשורש השערה
גמישות וברק טבעי 500 [ .מ״ל ]
 GRAY HAIR SHAMPOOשמפו גריי הייר לגבר פותח במיוחד עבור אותם גברים אשר
שיערם האפור/שיבה ,קיבל גוון צהבהב .במעבדות ביוטופ פרופשיונל פותח השמפו המכיל פיגמנטים
ייחודיים ,אשר מונעים את הופעת הגוון הצהבהב ומחזירים לשיער את הגוון הכסוף ,הטבעי ,הבריא
והזוהר .מתאים גם לנשים שצבע שיערם בלונד בהיר לניקוי הגוון הצהבהב 285 [ .מ״ל ]

 BIOBLEACHביו-בליץ׳  Dust freeאבקת הבהרה לשיער יוצרה בקפידה תוך כדי שימוש
במרכיבים החדשניים ביותר ובכדוריות שמנים וויטמינים המבטיחים תוצאה אופטימאלית בכל שימוש
ושמירה על איכות השערה .האבקה הסגלגלה מאפשרת שליטה בהגעה לגוון הרצוי בכל תהליך ,אינה
מתנפחת ומבהירה עד  7טונים 500 [ .גרם ]
 COLOR ACTIVATORקולור אקטיבטור תוסף לצבע ולאבקת הבהרה ,המכיל חומרים טבעיים
בלבד .מגן על השיער בזמן הפעולה הכימית ובנוסף מקצר את זמן ההמתנה מ– 30דקות ל– 15דקות
בלבד .מאריך את חיי הצבע על השיער ועוזר לכיסויי שיער לבן וכן מונע גירויים ורגישויות יתר בקרקפת
בזמן הפעולה 30 [ .מ״ל ]

סטודיו דורון עדות
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