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Șampon pentru  
păr uscat și tratat

Mască pentru  
păr uscat și tratat Balsam de păr bifazic

Restructurant cu  
extract din semințe de in

Sinergy Y1.1 este un șampon special de nouă 
generație, îmbogățit cu proteine de mătase și 
cereale. Sursă de elemente hrănitoare, ideală 
pentru regenerarea părului uscat și tern, 
conferă, luminozitate, îl face moale, mătăsos și 
strălucitor.

Utilizare: aplicați pe părul umed, masați, clătiți. 
Completați tratamentul cu masca Sinergy Y1.2.

Sinergy Y1.2, tratament nutritiv și de protecție 
cu proteine din lapte și cereale.

Utilizare: după șamponare pieptănați și aplicați 
uniform. Lăsați să acționeze 5 minute, clătiți.

Sinergy Y1.3 este un tratament pentru toate ti-
purile de păr, conferă hidratare, restructurare și 
strălucire. Formula sa, compusă dintr-un com-
plex de extracte precum Aloe Vera și cheratină 
hidrolizată, oferă elemente hrănitoare părului, 
îi păstrează culoarea și îl protejează de soare.

Utilizare: agitați înainte de utilizare și pulverizați 
pe părul uscat sau ud. Nu clătiți. Pentru uz 
profesional.

Sinergy Y1.4 este un tratament ideal pentru 
părul uscat și tratat. Formula sa cu ulei de in 
și extract de Aloe Vera are putere nutritivă și 
hidratantă, îngrijește și previne vârfurile despi-
cate, conferind luminozitate părului.

Utilizare: aplicați pe părul uscat pentru a trata 
vârfurile despicate și pe părul ud pentru a preveni 
formarea acestora.

250 ml: SNGY-001  ·  1000 ml: SNGY-002 500 ml: SNGY-003  ·  1000 ml: SNGY-004 200 ml: SNGY-005 60 ml: SNGY-006

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-1064032 3
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Șampon pentru păr 
electrizat și rebel

Mască pentru păr 
electrizat și rebel

Lapte pentru păr 
electrizat și rebel

Sinergy Y2.1 este un șampon pentru netezirea 
și îndreptarea firelor rebele, un adevărat coc-
ktail de ingrediente active, care oferă o îngri-
jire eficientă  buclelor. Formula îmbogățită cu 
extract de semințe de in, curăță și hidratează 
în profunzime, netezește părul dezordonat, 
predispus la despicare, mereu electrizat și 
sensibil la umiditate. Utilizat cu masca Y2.2 
lasă părul moale și ține sub control chiar și cele 
mai rebele fire.

Utilizare: aplicați pe părul ud, masați și clătiți.

Sinergy Y2.2 - mască pentru îndreptarea firelor 
dezordonate. Formula cu extract de semințe 
de in, prin acțiunea de înmuiere și descurcare 
a părului, face ca părul cârlionțat, cu fir gros și 
rebel să fie mai ușor de îndreptat și aranjat.

Utilizare: după spălarea cu șamponul Y2.1 
pieptănați și aplicați uniform. Lăsați să acționeze 
5 minute, apoi clătiți.

Sinergy Y2.3 este o cremă de netezire de înaltă 
performanță, bogată în substanțe naturale 
precum extract de semințe de in, proteine de 
mătase și cereale. Netezește părul electrizat și 
îl protejează în timpul uscării.

Utilizare: aplicați pe părul umed, uniformizați 
cu un pieptene și îndreptați-l la uscare.

250 ml: SNGY-007  ·  1000 ml: SNGY-008

250 ml: SNGY-090  ·  500 ml: SNGY-091 150 ml: SNGY-009

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-1064034 5
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Șampon pentru volum
Mască  
de păr pentru volum

Spray pentru  
volum de la rădăcină

Sinergy Y3.1, șampon pentru volum, ideal 
pentru părul fin, fragil și ușor gras. Formula cu 
acizi de fructe restructurează și întărește părul, 
redându-i textura și volumul.

Utilizare: aplicați pe părul ud, masați, clătiți. 
Completați tratamentul cu masca Sinergy Y3.2.

Sinergy Y3.2 este o mască de păr pentru 
volum, formula sa conținând proteine din 
cereale. Descurcă cu ușurință părul. Reface 
volumul până la rădăcină, conferind rezistență 
pe întreaga lungime.

Utilizare: după șamponare, pieptănați și aplicați 
uniform. Lăsați să acționeze 5 minute, apoi clătiți.

Sinergy Y3.3, sprayul pentru volum este ideal 
pentru a da volum, strălucire și rezistență 
părului subțire, fără a încărca firele.

Utilizare: pulverizați produsul pe părul umed și 
coafați ca de obicei. Nu se clătește. Nu lăsați la 
îndemâna copiilor.

250 ml: SNGY-010  ·  1000 ml: SNGY-011 250 ml: SNGY-012  ·  500 ml: SNGY-013 150 ml: SNGY-014

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-1064036 7
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Șampon cu cheratină 
pentru păr fragil Mască cu cheratină 

pentru păr fragil
Infuzie de cheratină 
și argan

Sinergy Y4.1 - șampon pentru reconstrucție, 
cu acțiune intensă. Formula sa inovatoare 
aduce cheratină fibrei capilare, în sinergie cu 
proteinele care hrănesc și protejează împotri-
va agresiunilor externe. Conferă moliciune și 
vitalitate părului.

Utilizare: aplicați pe părul umed, masați ușor, 
apoi clătiți cu grijă. Completați tratamentul cu 
Infuzia de cheratină și argan Sinergy Y4.3. Exclusiv 
pentru uz profesional.

Synergy Y4.2 - tratament de restructurare cu 
acțiune intensă. Combinația dintre cheratină și 
colagen conferă vitalitate structurii, regene-
rează firele de păr deteriorate de tratamente 
chimice și factorii externi.

Utilizare: aplicați uniform de la vârfuri până la 
rădăcină. Lăsați să acționeze 10 minute la cald, 
apoi clătiți bine. Completați tratamentul cu 
Sinergy Y4.3. Exclusiv pentru uz profesional.

Produsul reface structura de cheratină a pă-
rului prin pătrunderea acesteia în profunzime. 
Cheratina întărește cuticula și îmbunătățește 
structura. Arganul protejează firele de păr 
împotriva deteriorării. Rezultă un păr moale, 
strălucitor și flexibil.

Utilizare: aplicați o cantitate adecvată pe toată 
lungimea părului, apoi coafați. Nu necesită 
clătire. Exclusiv pentru uz profesional.

250 ml: SNGY-015  ·  500 ml: SNGY-016

250 ml: SNGY-017  ·  500 ml: SNGY-018 50 ml: SNGY-019

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-1064038 9
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Șampon cu argan Mască cu argan

Spray UV cu argan

Lapte pentru păr 
și corp after-sun

Elixir pentru păr 
cu argan

Potion d’Or – șampon delicat, ce nu conține 
SLES (Sodium Laureth Sulfate - ingredient 
responsabil pentru producerea spumei), 
îmbogățit cu ulei de argan și jojoba, cu propri-
etăți restructurante și antioxidante. Șamponul 
conferă părului hidratare și strălucire, protejân-
du-l de agenții atmosferici. 

Utilizare: aplicați pe părul ud și pieptănați ușor. 
Lăsați să acționeze 5 minute, apoi clătiți bine.

Potion d’Or, o mască ce hrănește în pro-
funzime, conține ulei de argan și jojoba, 
are proprietăți fortifiante, oferind părului 
deteriorat moliciune și elasticitate. Hrănește 
și împiedică electrizarea părului și formarea 
radicalilor liberi.

Utilizare: aplicați pe părul ud și folosiți un piep-
tene pentru uniformizare până la vârfuri; lăsați să 
acționeze 5 minute, apoi clătiți bine.

Potion d’Or, ulei pentru protecție și 
strălucire cu filtru UV, protejează împo-
triva soarelui, vântului, sării și clorului. 
Formula sa cu ulei de argan combate 
deteriorarea părului uscat, lăsându-l 
moale, strălucitor și descurcat.

Utilizare: pulverizați pe părul umed 
înainte sau în timpul expunerii la soare.

Potion d’Or, lapte mătăsos ce regene-
rează corpul și părul după expunerea la 
vânt, soare și sare. Formula sa prețioasă 
îmbogățită cu extract de argan, albăstrea 
și hamamelis, oferă o hidratare extraor-
dinară. Calmează și relaxează pielea, iar 
în cazul părului acesta devine mai moale 
și descurcat.

Utilizare: aplicați pe păr și corp în cantita-
tea potrivită, după duș. Nu clătiți.

Uleiul de argan este o sursă de 
frumusețe pentru păr, îl hrănește, 
revigorează și conferă luminozitate. 
Are efect anti-electrizare fără a 
îngrășa sau încărca firele, intensifi-
când culoarea.

Utilizare: aplicați cu generozitate 
pe părul spălat, având grijă să 
ajustați cantitatea în funcție de lun-
gimea și structura părului. Nu clătiți; 
închideți bine flaconul după utiliza-
re. Numai pentru uz profesional.

250 ml: SNGY-021 250 ml: SNGY-022

150 ml: SNGY-023

250 ml: SNGY-026 

50 ml: SNGY-024  ·  100 ml: SNGY-025

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640310 11
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Șampon revitalizant  
anti-îngălbenire

Șampon energizant 
anticădere

Ser energizant  
împotriva căderii părului

Sinergy Y5.1 este un șampon anti-îngălbenire 
cu pigment violet, compus din extract de in 
și de afine. Neutralizează reflexiile galbene 
nedorite ale părului blond, colorat, decolorat 
și șuvițat. Se poate folosi și pe părul gri sau alb. 
Puteți obține un efect luminos. 

Șampon anticădere Sinergy cu extracte 
vegetale (mesteacăn, salvie, mentol, rozmarin). 
Acțiunea sa energizantă și tonifiantă purifică și 
revitalizează scalpul. 

Utilizare: aplicați pe părul ud, masați, clătiți. 
Completați tratamentul cu serul energizant 
împotriva căderii părului Sinergy.

Loțiune tratament pentru îngrijirea și preve-
nirea căderii părului, bogată în principii active 
vegetale (mesteacăn, salvie, mentol, rozmarin) 
cu funcție vasoactivă și antioxidantă, care sti-
mulează oxigenarea la rădăcina firelor de păr 
și elimină deșeurile metabolice care le sufocă. 

Utilizare: după ce v-ați spălat părul cu șampon, 
aplicați serul pe scalpul și părul umed, distribuiți-l 

250 ml: SNGY-020  ·  1000 ml: SNGY-102 250 ml- SNGY-029  ·  1000 ml-SNGY-030

8 ml: SNGY-031  ·  60 ml: SNGY-033

uniform, apoi lăsați să se usuce de la sine. Nu 
trebuie clătit. La început, în prima săptămână îl 
puteți folosi de 2-3 ori (după fiecare șampona-
re), în perioada următoare maxim de 2 ori pe 
săptămână. Tratamentul să nu dureze mai mult 
de 3-4 luni. Tratamentul se poate relua după o 
pauză de 2-3 luni.

Ser energizant împotriva 
căderii părului PLUS

Loțiune tratament pentru îngrijirea și preve-
nirea căderii părului, bogată în principii active 
vegetale (mesteacăn, salvie, mentol, rozmarin) 
cu funcție vasoactivă și antioxidantă, care sti-
mulează oxigenarea la rădăcina firelor de păr 
și elimină deșeurile metabolice care le sufocă. 
Efect intens. 

Utilizare:  după ce v-ați spălat părul cu șampon, 

8 ml: SNGY-032  ·  60 ml: SNGY-034

aplicați serul pe scalpul și părul umed, distribuiți-l 
uniform, apoi lăsați să se usuce de la sine. Nu 
trebuie clătit. La început, în prima săptămână îl 
puteți folosi de 2-3 ori (după fiecare șampona-
re), în perioada următoare maxim de 2 ori pe 
săptămână. Tratamentul să nu dureze mai mult 
de 3-4 luni. Tratamentul se poate relua după o 
pauză de 2-3 luni.

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640312 13
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Șampon anti-mătreață  
și purificator

Ser purificator 
anti-mătreață

Șampon anti-mătreață Sinergy, ideal pentru 
un scalp cu impurități. Acțiunea purificatoare 
a extractelor sale (pirocton olamină, piritionat 
de zinc, climbazol, urzică) reface echilibrul 
natural al scalpului. 

Loțiune anti-mătreață Sinergy cu acțiune 
antimicrobiană și purificatoare. Ingredientele 
active concentrate sunt capabile să trateze 
toți factorii care cauzează mătreața uscată sau 
uleioasă (pirocton olamină, piritionat de zinc, 
climbazol, urzică).
 
Utilizare: după ce v-ați spălat părul cu șampon, 
aplicați serul pe scalpul și părul umed, distribuiți-l 

250 ml: SNGY-035  ·  1000 ml: SNGY-036

8 ml: SNGY-037  ·  60 ml: SNGY-038

uniform, apoi lăsați să se usuce de la sine. Nu 
trebuie clătit. La început, în prima săptămână îl 
puteți folosi de 2-3 ori (după fiecare șampona-
re), în perioada următoare maxim de 2 ori pe 
săptămână. Tratamentul să nu dureze mai mult 
de 3-4 luni. Tratamentul se poate relua după o 
pauză de 2-3 luni.

Șampon pentru  
reglarea  
cantității de sebum

Șamponul combate secreția excesivă 
de sebum și are acțiune de refacere, 
tonifiere și volumizare. Îmbogățit 
cu elemente naturale (lămâi, măslin 
european, sulf). 

250 ml: SNGY-039  ·  1000 ml: SNGY-040

Ser pentru reglarea 
cantității de sebum

Serul reduce secreția de sebum, curățând 
delicat părul și oferindu-i luminozitate. 
Numeroasele extracte de plante (lămâi, măslin 
european, sulf) sporesc efectele dermopuri-
ficatoare.

Utilizare: după ce v-ați spălat părul cu șampon, 
aplicați serul pe scalpul și părul umed, distribuiți-l 
uniform, apoi lăsați să se usuce de la sine. Nu 

8 ml: SNGY-041  ·  60 ml: SNGY-042

trebuie clătit. La început, în prima săptămână îl 
puteți folosi de 2-3 ori (după fiecare șamponare), în 
perioada următoare maxim de 2 ori pe săptămână. 
Tratamentul să nu dureze mai mult de 3-4 luni. Tra-
tamentul se poate relua după o pauză de 2-3 luni.

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640314 15
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Aquashine  
Glossing Spray

Mască-spray intensivă  
cu cheratină pentru păr

Sinergy Aquashine Glossing Spray: produs de 
finisare fără grăsimi, care lasă părul strălucitor 
și mătăsos. Nu lasă reziduuri.

Utilizare: aplicați pe părul uscat care necesită 
protecție împotriva umezelii și pentru a defini 
coafura.

Infinity este o mască tip spray cu cheratină, revoluționară, intensivă, 
cu acțiune multiplă, potrivită pentru toate tipurile de păr. Rezultat: 
păr luminos, reparat, hidratat, moale și care nu se electrizează.

150 ml: SNGY-052

150 ml: SNGY-027

Acțiuni:
• efect anti-electrizare
• restructurare 
• hrănire
• protejarea și intensificarea 

culorii părului vopsit
• descurcarea părului
• eliminarea și previnerea 

vârfurilor despicate
• facilitarea acțiunii de 

netezire

• scurtarea timpului de uscare
• hidratare
• conferă strălucire
• eficient împotriva zburlirii 

părului
• conferă volum părului
• protejează împotriva căldurii

Utilizare: agitați și pulverizați 
pe părul umed, pieptănați și 
apoi coafați. Nu clătiți.

Peeling purificator

Tratament pentru emolierea și curățarea 
scalpului. Elimină de pe piele impuritățile și 
reziduurile epiteliale. Are acțiune antibacteria-
nă și anti-mâncărime. Contribuie la oxigenarea 
pielii și prevenirea formării mătreții. Îmbogățit 
cu elemente naturale (ulei de in, extract de 
trandafir, ulei de jojoba). 

Utilizare: aplicați produsul cu grijă pe scalp îna-
inte de a-l spăla. Masați pentru a stimula scalpul 
și pentru a facilita pătrunderea produsului. Lăsați 
să acționeze 5 minute. Spălați cu apă caldă, 
clătiți și aplicați șamponul Sinergy.

150 ml: SNGY-028

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640316 17
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Fixativ Spray fixativ Soft Spray fixativ Strong

Lac pentru volum și fixare puternică, un produs ideal 
pentru a oferi fixare într-un mod natural pentru orice tip 
de păr; fixare puternică care va satisface orice exigență. 
Nu provoacă iritarea scalpului, nu lasă senzație umedă și 
nu îngrașă firele,  poate fi îndepărtat cu ușurință. 

ECOSPRAY soft (fixativ organic) - volumizator. 
Conferă volum și luminozitate, ideal pentru 
coafurile libere și extrem de naturale. Mode-
lează și lasă părul strălucitor, viu și elastic, pro-
tejându-l împotriva umidității. Nu lasă urme. 
Se elimină dintr-o singură mișcare a periei. 

ECOSPRAY strong (fixativ bio). Lac bio pentru 
fixare puternică, oferă o definire puternică, 
redă strălucirea și elasticitatea, protejează 
părul de stresul termic, mecanic și de mediu. 
Formula sa specifică are la bază o rășină vege-
tală, care asigură o acțiune rapidă de uscare 
și rezistență la umiditate. Nu încarcă firele și 
poate fi ușor îndepărtat fie prin periere, fie 
prin șamponare. 

500 ml: SNGY-043 300 ml: SNGY-044 300 ml: SNGY-045

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640318 19
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Spumă de păr Soft Spumă de păr Strong

Spumă Sinergy ușor volumizatoare: ideală pentru coafurile lejere. 
Reface elasticitatea. Creează o peliculă protectoare în jurul firului de 
păr, hrănește și hidratează părul. Nu încarcă părul și se elimină ușor 
prin periere sau șamponare. 

Spumă Sinergy Strong: fixează coafura, învelind firele de păr cu o 
peliculă protectoare, hrănește și hidratează părul. Reface elastici-
tatea și permite creativitate maximă. Nu încarcă părul și se elimină 
ușor prin periere sau șamponare. 

300 ml: SNGY-046 300 ml: SNGY-047

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640320 21
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Gel modelator strong

Cremă pentru 
definirea buclelor

Sinergy extra strong gel: gel modela-
tor cu fixare puternică pentru coafuri 
extreme. Sculptează și modelează orice 
stil la modă pentru întreaga zi. Nu lasă 
reziduuri sub formă de pulbere. 

Formulă sub formă de cremă, concepută 
pentru păr creț sau ondulat. Definește și 
modelează buclele. Hidratează și elimină 
efectul de electrizare. Conferă luminozitate 
și elasticitate.

Utilizare: aplicați pe părul ud uniform, pe 
întreaga lungime, până la vârfuri, apoi uscați 
cu foenul sau difuzorul de căldură. Doar 
pentru uz profesional.

250 ml: SNGY-050

150 ml: SNGY-051

Matt Opaque Wax

H2O Sculp Wax

Ceară mată. Oferă textură părului, cu un efect 
opac. Definește și conferă flexibilitate tuturor 
tipurilor de păr. Pastă modelatoare, fără 
reziduuri.

Utilizare: modelați cu mâinile părul umed sau 
uscat după dorință.

Ceară pentru modelare pentru un plus de 
strălucire și fixare, ideală pentru definire și 
modelare. Hidratează și nu încarcă părul.

Utilizare: aplicați pe părul uscat, atingând doar 
câteva șuvițe sau tot părul, în funcție de coafură.

100 ml: SNGY-048

100 ml: SNGY-049

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640322 23



Vopsea de păr permanentă

Oxidant  
cremă 
parfumată

VOPSEA DE PĂR PERMANENTĂ

VOPSEA DE PĂR
PERMANENTĂ

Vopsea de păr profesională pentru a obține, în 
deplină siguranță, nuanțe strălucitoare și natura-
le. Combinație de coloranți de ultimă generație, 
foarte puri (procent de puritate peste 99%), de 
fiabilitate absolută care permite:
• extraordinară etanșare, stabilitate și luminozi-

tate a firelor de păr

• respect total pentru structura părului
• acțiune echilibrată de protecție și de condi-

ționare
• o gamă largă de nuanțe strălucitoare și fidele
• acoperire perfectă a firelor albe de păr
• nuanță strălucitoare a părului vopsit

Cremă oxidantă parfumată, având o formulă concepută 
pentru a îmbunătăți performanța vopselei Sinergy. Textura 
moale și stabilizată, garantează volumul și pH-ul în fiecare fază 
a vopsirii. Formula exclusivă, îmbogățită cu uleiuri minerale, 
asigură o acțiune emolientă, un înveliș protector al firelor de 
păr, condiționare și intensificare a culorii.

Alegerea oxidantului:
• 10 vol. (3%) ton pe ton și 

tonuri mai închise
• 20 vol. (6%) 1-2 tonuri de 

deschidere
• 30 vol. (9%) 2-3 tonuri de 

deschidere
• 40 vol. (12%) 3-4 tonuri de 

deschidere

SNGY-053

10 vol. (3%) - 150 ml: SNGY-054, 1000 ml: SNGY-058
20 vol. (6%) - 150 ml: SNGY-055, 1000 ml: SNGY-059
30 vol. (9%) - 150 ml: SNGY-056, 1000 ml: SNGY-060
40 vol. (12%) - 150 ml: SNGY-057, 1000 ml: SNGY-061

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640324 25
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Oxidant parfumat – 10 MIN – VEGAN
VOPSEA DE PĂR PERMANENTĂ - FĂRĂ AMONIAC 

Oxidant parfumat fără amoniac, cu cheratină, formu-
lată pentru a îmbunătăți performanța vopselei de păr 
profesionale fără amoniac - 10 MIN - VEGAN. Proprietă-
țile cosmetice și de restructurare ale cheratinei asigură 
acționarea și fixarea perfectă a vopselei, îngrijește 
scalpul și firele de păr, rezultatul fiind un păr catifelat, 
cu culori vibrante și de lungă durată

Alegerea oxidantului:
• 7 vol. (2.1%) ton pe ton și tonuri mai închise
• 20 vol. (6%) 1-2 tonuri de deschidere
• 25 vol. (7.5%) / 30 vol. (9%) 2-3 tonuri de deschidere
• 40 vol. (12%) 3-4 tonuri de deschidere

Vopsea de păr profesională 
fără amoniac – 10 MIN – VEGAN

VOPSEA DE PĂR PERMANENTĂ - FĂRĂ AMONIAC 

Sinergy Zen Professional 10 MINUTE VEGAN 
este o cremă extraordinară, parfumată pentru 
colorarea părului cu aminoacizi vegetali (che-
ratină vegetală), fără amoniac și Ppd. Formula 
sa inovatoare, unică, oferă o aplicație în timp 
record, cu performanțe extraordinare. Oferă 
o experiență plăcută în salon datorită parfu-
mului său special. Lipsa amoniacului permite 

profesioniștilor și clienților colorarea părului 
confortabil și în siguranță maximă.

Detalii:
• fără amoniac 
• fără Ppd (paraphenylenediamine)
• rezultate uimitoare în doar 10 minute
• siguranță maximă

SNGY-119

7 vol. (2.1%) - 150 ml: SNGY-129, 1000 ml: SNGY-124
20 vol. (6%) - 150 ml: SNGY-130, 1000 ml: SNGY-125
25 vol. (7.5%) - 1000 ml: SNGY-126
30 vol. (9%) - 150 ml: SNGY-131, 1000 ml: SNGY-127
40 vol. (12%) - 150 ml: SNGY-132, 1000 ml: SNGY-128

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640326 27
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Pudră  
de decolorare

Cremă pentru 
decolorarea părului

Give Back – Connector
Give Back – Intensificator

Decolorare Decolorare 

Give Back 

Give Back 

Pudra de decolorare Blue/White este o pudră 
de decolorare compactă, inovatoare, cu o 
formulă universală, care garantează o utilizare 
mai rapidă, practică și sigură. Ideală pentru 
orice tehnică profesională de vopsire, are un 
miros neutru și nu curge. Permite decolorarea 
cu până la 6 nuanțe. Pudra de decolorare Blue, 
îmbogățită cu pigmenți albaștri, contrastează 
eficient cu nuanțele de portocaliu sau galben.

Sinergy-Platinum Blue/White este o cremă 
pentru decolorare de ultimă generație. Rapidă, 
puternică și ecologică. Formula non-agresivă 
înmoaie firele, respectând părul și scalpul. 
Acțiunea eficientă de decolorare a cremei ga-
rantează cele mai înalte nivele de decolorare 
într-un timp scurt. 

Creează noi conexiuni, conferă putere, elastici-
tate și rezistență părului, ajutând la protejarea 
structurii sale interne. Este un produs revoluți-
onar care poate fi utilizat împreună cu o serie 
de produse tehnice; previne deteriorarea și 
ruperea firelor de păr în timpul procesului de 
colorare, decolorare, efectuare permanent și 
netezire. 

O cremă fortifiantă ce se utilizează după 
tratamentul cu Give Back Connector, care 
intensifică noile conexiuni interne create de 
acesta. Oferă mai multe elemente hrănitoare 
și hidratare părului, îmbunătățind rezultatele 
cosmetice ale serviciilor tehnice utilizate. 

Blue - 500 g: SNGY-063
White - 500 g: SNGY-066

Blue - 250 ml: SNGY-062
White - 250 ml: SNGY-065

500 ml: SINGY-071

500 ml: SNGY-072

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640328 29
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Biopermanent P1 - 
Pentru păr natural

Biopermanent P2 - 
Pentru păr tratat

Neutralizing biopermanent

Este prima loțiune permanent bio care nu conține nici amoniac, nici acizi 
tioglicolici și nici vreunul dintre derivații săi. Îmbogățită cu un complex 
de aminoacizi de colagen marin și cheratină, formula restructurează 
fibrele firelor de păr, făcând posibilă creerea unor bucle extrem de 
naturale și elastice, care sunt și moi la atingere. Excelent în cazul utilizării 
pe părul vopsit. 

Fiind rezultatul tehnologiei avansate, aceasta este prima loțiune permanent 
bio care nu conține nici amoniac, nici acizi tioglicolici și nici vreunul dintre 
derivații săi. Îmbogățită cu un complex de aminoacizi de colagen marin și 
cheratină, formula restructurează fibrele firelor de păr, făcând posibilă cree-
rea unor bucle extrem de naturale și elastice, care sunt și moi la atingere. 
Excelent în cazul utilizării pe părul vopsit. Formula concepută pentru păr 
tratat asigură nutriție profundă și rafinament. Face posibilă creerea unor 
bucle definite și elastice chiar și pe păr sensibil, precum intensificarea culorii. 

Neutralizator bio cu pH neutru, fără oxigen. Nu 
afectează culoarea părului și îl lasă extrem de 
moale la atingere, elastic și ușor de pieptănat. 

500 ml: SNGY-068

500 ml: SNGY-069

500 ml: SNGY-070

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640330 31
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Direct - 150 ml 

Decolorant - 200 g

Colorare directă cu pigmenți puri, fără 
amoniac, parafenilendiamină și rezorcină. 
Conține vitamina A și E, extracte de floare de 
lotus și baobab pentru o protecție perfectă a 
părului și a scalpului. Posibilitate maximă de 
amestecare a nuanțelor pentru a crea culori 
personalizate.

Utilizare :
• decolorați părul până la nuanța dorită (dacă 

părul este blond platină, puteți aplica produsul 
Direct Byokrome fără decolorare)

• spălați părul cu șampon
• uscați părul până la 70%

Este o pastă care decolorează și colorează 
într-un singur pas, având grijă de păr și scalp. 
Conține uleiuri și emolienți valoroși. Nu se 
umflă. Oferă strălucire și luminozitate. Este 
potrivită pentru toate tehnicile de decolorare.

Utilizare :
• se toarnă 1 parte de decolorant + 2 părți de 

oxidant (3%, 6%, 9%, 12%) si se lasă să acțio-
neze 20-50 minute. De exemplu: se toarnă 20 g 
decolorant + 40 g oxidant.

• verificați vizual procesul de iluminare până la 
rezultatul dorit

Red: SNGY-077
Blue: SNGY-078
Violet: SNGY-079
Green: SNGY-080
Hematite: SNGY-081
Gold: SNGY-082
Pink: SNGY-083

Red: SNGY-073
Copper: SNGY-074
Hematite: SNGY-075
Havana: SNGY-076

• aplicați produsul în mod uniform cu ajutorul 
unei pieptene

• lăsați să acționeze timp de 15-20 minute sub 
control constant

• clătiți cu apă călduță

Produsul se poate amesteca cu șampon sau 
mască pentru a obține o culoare mai deschisă. 
Adăugați o cantitate de 15% la șampon sau la 
masca pentru păr uscat și tratat - Sinergy.
Produsul poate fi adăugat la Masca Byokrome 
pentru accentuarea nuanțelor și obținerea 
reflexelor mai bogate.
Byokrome Direct: NU acoperă firele albe!

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640332 33
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Șampon 
cu mentă Milk Sampon

Șampon revigorant pentru păr normal și 
păr subțire. Părul devine moale, mătăsos și 
strălucitor.

Utilizare: aplicați șamponul pe părul umed, 
emulsionați, masați ușor părul și scalpul, apoi 
clătiți bine. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Exclu-
siv pentru uz profesional.

Șampon pentru păr uscat și tratat. Părul de-
vine moale, ușor de pieptănat, ingredientele 
active conferindu-i luminozitate.

Utilizare: aplicați șamponul pe părul umed, 
emulsionați, masați ușor părul și scalpul, apoi 
clătiți bine.

10 L - SNGY-092 10 L: SNGY-093

Șampon  
cu Migdale

Șampon pentru 
păr uscat și tratat

Șampon revigorant pentru păr normal și 
păr subțire. Părul devine moale, mătăsos și 
strălucitor.

Utilizare: aplicați șamponul pe părul umed, 
emulsionați, masați ușor părul și scalpul, apoi 
clătiți bine.

Sinergy Y1.1 este un șampon special de nouă 
generație, îmbogățit cu proteine de mătase și 
cereale. Sursă de elemente hrănitoare, ideală 
pentru regenerarea părului uscat și tern, 
conferă luminozitate, îl face moale, mătăsos și 
strălucitor.

Utilizare: aplicați pe părul umed, masați, clătiți. 
Completați tratamentul cu masca Sinergy Y1.2.

10 L: SNGY-094

10 L: SNGY-133

Mască Byokrome – 300 ml

Mască de păr pe bază de pigmenți pentru colorare semipermanentă. Având acțiune de condiționare și 
hrănire, revitalizează, intensifică și nuanțează părul natural deja colorat și decolorat, conferind moliciune, 
luminozitate și strălucire nuanțelor opace și întunecate, prelungind durata vopselei de păr.

Utilizare :

Espresso: SNGY-084
Copper: SNGY-085

Red: SNGY-086
Gold : SNGY-087

Violet: SNGY-088
Hematite: SNGY-089

• spălați părul cu șampon
• uscați părul 60-80%
• aplicați produsul în mod uniform cu ajutorul unei 

pieptene

• lăsați să acționeze timp de 5-15 minute
• clătiți cu apă
• în cazul părului des, lăsați să acționeze timp de 

25 minute sub control constant.

COMENZI TELEFONICE:

0770-106403
COMENZI TELEFONICE:

0770-10640334 35
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Reprezentantul Tău Hairstyle:

410219 Oradea, Bihor, România
B-dul Decebal, nr. 124

Tel: 0770-106403
E-mail: info@sisicosmetice.ro

www.sisihair.ro


