


Притеснява ви появата на бели косъмчета по косата?  
Искате да скриете посивялата коса?
Същевременно, искате да се погрижите за вашата прическа и 
нейното оформяне и фиксиране в желаната форма? Направете го със 
стил, който ще ви кара да се усмихвате през целия ден!
BLACK POMADE Черната помада със средна фиксация на Lavish 
Care ви позволява да матирате сивите косми в косата си. Цветът е 
временен, но не се губи при обикновено навлажняване на косата, 
освен при измиване с шампоан. Продуктът придава сух и мокър вид 
на косата, според начина на употреба. А средното ниво на фиксация 
не слепва косата и не води до сърбеж в края на деня.

Искате прическа, която няма да ви разочарова през целия ден? 
Погрижете се за косата си по един екзотичен начин и направете 
желаната прическа!
FEATHER WATER SOLUBLE POMADE на Lavish Care е кремообразна 
помада за модерния мъж, който се грижи за своя стайлинг. Със 
своята силна фиксация помадата осигурява абсолютен контрол над 
различните прически. Лесна за употреба, без да оставя следи и със 
силен аромат на лимон. Предоставя траен, естествен блясък, който 
издържа през целия ден.

Имате динамично ежедневие, което затруднява задържането на 
желаната прическа от вас през целия ден? Това вече не е проблем! 
Новата помада с ултра силна фиксация от Lavish Care ще ви даде 
максимален контрол!
DELUXE POMADE помада за коса е мека помада за коса с ултра силна 
фиксация, осигуряваща абсолютен контрол на различните прически, 
без да натежава като класическите помади. Лесна за употреба, без да 
оставя следи. Предоставя траен, естествен блясък през целия ден.

BLACK POMADE 
Черна Помада за Коса със Средна Фиксация
100 мл

FEATHER WATER SOLUBLE POMADE 
Кремообразна Помада със Силна Фиксация  
и Аромат Лимон
100 мл

DELUXE POMADE 
Мека Помада за Коса с Ултра Силна Фиксация
100 мл



Искате прическа, която ще ви даде блясък и фиксация през целия ден? 
Погрижете се за косата си по правилния начин,  
без значение какви са вашите занимания!
STRONG HOLD HIGH SHEEN на Lavish Care е помада за коса  
за максимален ефект, която придава екстра фиксация и блясък.  
Със свеж аромат, който остава през целия ден,  
дори и след измиване на косата.

Искате прическа, която издържа на всичко? Имате тренировка или  
искате да танцувате цяла нощ? Няма проблем! Новата кремообразна паста  
за матов ефект на Lavish Care, ще ви позволи да се радвате  
на любимата си прическа през целия ден!
MATTE CREAM PASTE е кремообразна паста с матов ефект за пълен  
контрол върху косата! Продуктът е с незабавна фиксация, която издържа  
през целия ден! Подходящ за всички типове коса. Стилизира и задържа,  
дори и най-непокорните коси.

Искате прическа, която няма да ви разочарова през целия ден? Погрижете се  
за косата си по правилния начин, без значение какви са вашите занимания!
STYLING MUD глина за коса е продукт за модерния мъж, който знае какво 
търси. Глината придава натурален и сух ефект със силна фиксация.  
За свеж и естествен стайлинг на косата.
Стилизираща Глина е с много силна фиксация, която издържа  и на следващия 
ден ,дори и след сън. Дори при използване на каска за мотор, косата остава в 
оригиналния си матов вид и не се втвърдява, което ви позволява  
да променяте прическата си.

Искате прическа, която няма да ви разочарова през целия ден? Погрижете се 
за косата си по правилния начин, без значение какви са вашите занимания!
HAIR GEL JAM на Lavish Care е бързосъхнещ гел за коса със силна  
и еластична фиксация. Подходящ за стилизиране на къси или дълги коси.  
Може да се използва със сешоар или след разресване.
HAIR GEL JAM за коса изсъхва бързо, можете да го използвате върху суха  
или мокра коса за по-плътен и обемен вид на прическата ви.

STRONG HOLD HIGH SHEEN WATER POMADE 
Помада на Водна Основа  
с Екстра Силна Фиксация и Блясък
100 мл

MATTE CREAM PASTE 
Кремообразна – Матираща Паста за Коса  
с Ултра Силна Фиксация
100 мл

STYLING MUD 
Стилизираща Глина за Коса  
с Изключително Силна Фиксация
100 мл

HAIR GEL JAM 
Бързосъхнещ Гел За Коса за Мъже със Силна Фиксация
150 мл



Имате сърбеж след бръсненето? Искате видимост и точност на 
контура? Всички тези фактори не зависят само от самобръсначката. 
Погрижете се за брадата си, защото тя го заслужава!
Lavish Care SIBERIAN BREEZE е успокояващ, прозрачен гел за 
бръснене. Продуктът не образува пяна и може да се прилага на 
лицето без да се използва четка. Позволява бързо и прецизно 
бръснене в детайли, като може лесно да оформите прическа на 
брада и мустаци, осигурявайки перфектна видимост. Идеален за 
бръснене с бръснач или електрически самобръсначки.

Сърбеж след бръсненето? Суха кожа и дехидратация на кожата? 
Афтършейвът Lavish Care се грижи за хидратацията, освежаването на 
кожата и носи запомнящ се мъжки аромат.
Това е продукт за сериозни мъже, които ценят себе си и грижата за 
себе си! Лосион за след бръснене Lavish Care идва със запомнящ се 
класически мъжки аромат, който докосва сетивата. Афтършейвът 
охлажда, хидратира, успокоява кожата и помага за зарастване на 
рани от бръснач. Активните ефекти на Lavish Care лосион след 
бръснене помагат за лечение на дехидратация и суха кожа.

SIBERIAN BREEZE 
Успокояващ, прозрачен гел за бръснене
100 мл

AFTER SHAVE LOTION 
Афтършейв – Хидратиращ Лосион за След Бръснене
290 мл

Сърбеж след бръсненето? Суха кожа и дехидратация на кожата? 
Афтършейвът Lavish Care се грижи за хидратацията, освежаването на 
кожата и носи запомнящ се мъжки аромат.
Това е продукт за сериозни мъже, които ценят себе си и грижата за 
себе си! Лосион за след бръснене Lavish Care идва със запомнящ се 
класически мъжки аромат, който докосва сетивата. Афтършейвът 
охлажда, хидратира, успокоява кожата и помага за зарастване на 
рани от бръснач. Активните ефекти на Lavish Care лосион след 
бръснене помагат за лечение на дехидратация и суха кожа

AFTER SHAVE LOTION 
Афтършейв – Хидратиращ Лосион за След Бръснене
150 мл



Имате голяма и гъста брада? Често се затруднявате да я поддържате 
мека и да се грижите за нея?
Често фокусът ни е върху грижата за косата и нейното здраве и 
красота. BRAWLER’S BEARD масло за брада омекотява и подхранва 
гъстата брада и оставя невероятно усещане за свежест. Продуктът 
не омазнява брадата, придава блясък и улеснява оформянето й, а 
маслото от канабис се грижи цялостно за брадата и кожата ви със 
своите противовъзпалителни ползи, като се бори активно срещу 
стареенето на кожата и срещу акнето.
Маслото от канабис, или така нареченото “CBD масло”, е подобно 
на конопеното масло. То не влияе по никакъв начин на мозъка и 
мисленето. Веществото, от което се извлича се нарича “канабидол”, 
не е токсично и има много ползи за здравето.

За да имате брада, която кара хората да се заглеждат по вас и да се 
чувствате добре, ние ви препоръчваме специалните продукти от 
Lavish Care за брада!
Обуздайте твърдата и непокорна брада с балсама за брада  
STURDY BEARD BALM на Lavish Care! Балсамът e специално 
създаден за омекотяване на твърдата и непокорна брада. 
Продуктът предотвратява изсушаването на кожата и сърбежа, като 
ревитализира и придава усещане за свежест през целия ден.

BRAWLER’S BEARD OIL 
Масло за Брада с Канабис
30 мл

STURDY BEARD BALM 
Балсам за Омекотяване на Твърда Брада
100 мл

За да имате брада, която кара хората да се заглеждат по вас и да се 
чувствате добре, ние ви препоръчваме специалните продукти от 
Lavish Care за брада!
Обуздайте твърдата и непокорна брада с балсама за брада  
FEELER BEARD BALM на Lavish Care! Балсамът e специално създаден 
за омекотяване на твърдата и непокорна брада. Продуктът 
предотвратява изсушаването

FEELER BEARD BALM LAVISH CARE 
Ревитализиращ Балсам за Твърда Брада
100 мл



Проблеми с пърхота? Имате суха кожа? Кажете “Стоп” на сърбежа и 
постоянния пърхот, който е видим и по дрехите ви!
Използвайте лечебния шампоан SIBERIAN HEALER, за да се справите 
с неприятния пърхот по скалпа. Шампоан с ексфолираща пудра 
против изсушаване на скалпа с активни съставки от цинкови 
соли, салицилова киселина, ментово масло и кристална мента. 
Лечебните съставкит създават освежаващо  “охлаждане“ на скалпа 
и невероятно приятна прохлада. Продуктът успокоява сърбежа и 
видимо намалява пърхота. Подхранва и укрепва косата.

Често се налага да боядисвате косата си, а тя губи своята жизненост? 
Опитайте новия шампоан VITAMIN-PRO COLOR LAST SHAMPOO от 
серията на Lavish Care!
VITAMIN-PRO COLOR LAST SHAMPOO носи мекота и подхранване на 
косъма в дълбочина. Обогатен с антиоксидантно действие, абисално 
масло, UV филтри и пантенол, продуктът на марката Lavish Care  
придава блясък, жизненост и здравина на косата ви. Благодарение 
на своите антиоксидантни свойства, той предпазва цвета и защитава 
косата от слънцето със своята UV защита.

SIBERIAN HEALER 
Лечебен Шампоан Против Пърхот и Суха Кожа
250 мл

VITAMIN-PRO COLOR LAST  
SHAMPOO/ CONDITIONER 
Шампоан/ Балсам за боядисана коса
300 мл / 1000 мл

Търсите шампоан подходящ за всеки тип коса, който не само почиства добре 
косата и скалпа, а и тонизира? Новият SIBERIAN HUNTER Шампоан с Мента от 
Lavish Care е това, от което имате нужда!
SIBERIAN HUNTER е шампоан с аромат на мента за нормална до мазна коса. 
Придава меко и копринено усещане. Комбинацията от ментово масло и ментол 
на кристали  подмладява скалпа  и придава свеж и тонизиращ аромат.
Идеален е за ежедневна употреба.Премахва омазняването от косата ви 
и й придава блясък и усещане за свежест през целия ден. Освежаващото 
“изстудяване” на скалпа създава невероятно усещане за прохлада.

SIBERIAN HUNTER 
Шампоан за Ежедневна Употреба с Мента
250 мл



Имате суха и увредена коса? Искате да вдъхнете нов живот на косата си? 
Опитайте новото екзотичното решение HYDRATE SOFT TOUCH SHAMPOO  
на Lavish Care!
HYDRATE SOFT TOUCH е подхранващ шампоан за суха и увредена коса. 
Продуктът е с нов уникален състав, съдържащ пантенол, кокосово и 
лавандулово масло в лека текстура. Почиства косата и скалпа в дълбочина, 
като незабавно придaва мека текстура на косъма.

Имате руса или изсветлена коса и търсите лесен начин да премахнете 
нежеланите жълтеникаво-оранжеви оттенъци?
Шампоанът SILVER TOUCH e точно за вас. С него лесно ще премахнете жълтите 
и медни оттенъци в домашни условия. Подходящ е както за руса, изсветлена 
и коса на кичури, така и за бяла и посивяла. Формулата му е обогатена с 
лилави пигменти, които неутрализират незабавно жълтия или оранжевия 
нюанс. Шампоанът образува мека пяна, която почиства нежно косата, без да я 
изсушава. Той придава модерен студен нюанс на русата коса и по този начин 
тя изглежда по-светла и красива. Видими резултати се наблюдават още след 
първата употреба. Шампоанът оставя косата мека, блестяща и подхранена.

HYDRATE SOFT TOUCH SHAMPOO/ 
CONDITIONER 
Шампоан/ Балсам за суха и увредена коса
300 мл / 1000 мл

SILVER TOUCH SHAMPOO 
Шампоан за неутрализиране на жълти  
и оранжеви оттенъци
300 мл

Имате изтощена коса и това ви притеснява? Липсва ви усещането за 
мекота, здравина и блясък? Опитайте Lavish Care ABSOLUTE REBORN 
SHAMPOO!
Lavish Care ABSOLUTE REBORN SHAMPOO е подхранващ и 
възстановяващ шампоан за изтощена коса, който се отмива 
изключително лесно. Продуктът придава мекота, блясък и нежно 
ухание на косата. Подходящ за всеки тип косъм.Този кремообразен 
подхранващ шампоан хидратира косата и я оставя със супер блясък.

ABSOLUTE REBORN SHAMPOO/  
CONDITIONER 
Подхранващ и Възстановяващ Шампоан/ Балсам
300 мл / 1000 мл



Искате да имате къдрици като след плаж през зимата? Търсите небрежност и 
натурален ефект? OCEAN MIST SALT SPRAY от Lavish Care ще ви даде всичко това 
още от първото напръскване.
Ocean Mist е идеалния продукт за къдрави и чупливи коси. Оформянето на вашите 
къдрици никога не е било по-лесно. Нанесете по цялата дължина и стилизирайте 
по ваш вкус.  Съставът е богат на витамин Е * и естествена морска сол **, който 
абсорбира омазняването и придава допълнителен обем на косата ви. Той е идеален 
за използване през цялата година и ви помага да постигнете естествения вид, който 
желаете. Подходящ за ежедневна употреба.
* Основна съставка, която укрепва косата ви
** Силна способност за възстановяване на увредената коса.

Искате да освежите косата си? Имате нужда от допълнителен обем? За 
да имате желаната прическа от вас през целия ден и косата ви да бъде 
свежа, препоръчваме новия Lavish Спрей Тоник за Повече Обем!
LAVISH GROOMING TONIC тоник за коса на Lavish Care дава 
дълготрайна, но естествена лека фиксация. Подходящ за оформяне при 
сушене или друг вид обработване с топлинни 
източници. Идеален за обем и естествен вид на косата след разресване. 
Продуктът е подходящ за всички типове коса

OCEAN MIST SALT SPRAY  
Солен спрей за коса с плажен ефект
300 мл

LAVISH GROOMING TONIC 
Спрей Тоник за Обем
250 мл

Обичате ли усещането след баня, когато косата ви не се разресва 
лесно? Никой не го обича! За да избегнете неприятното усещане от 
сплетена и трудна за разресване коса ние препоръчваме Rescue Me 
от Lavish Care за ежедневна употреба!
RESCUE МE спрей e с богата подхранваща формула с провитамин 
В5, която придава блясък, мекота и копринена текстура на косъма. 
Свойството да разплита и улеснява разресването на суха и мокра 
коса ще направи този продукт част от вашето ежедневие. Подходящ 
е за използване както след измиване на мокра коса, така и на суха 
коса. Специалната формула не утежнява и не омазнява косата.
Антиоксидантното му действие  неутрализира миризмите, а 
термозащитата го прави изключителен при използването на сешоар 
и преса. Подходящ за ежедневна употреба.

RESCUE ME  
Омекотяващ спрей за коса с термо защита без отмиване
300 мл



Денят напредва, работата върви, поглеждате се в огледалото, а прическата ви 
вече не е това, което сте оформили преди започването на деня? Освен това, не 
усещате никаква свежест, а само тежест от гелът, който използвате ? Познато? 
Вече не е нужно да попадате в същата ситуация.
Lavish Care Тоник за коса с ментол и камфор има уникална формула, която не 
омазнява и не натежава на косата. Предоставя трайна фиксация през целия 
ден и приятно, ментово освежаване на скалпа. Използвайте го през деня за 
подновяване и освежаване на прическата. Идеален за овлажняване на косата 
по време на подстригване

Кристали с уникална формула от арганово масло и млечен
протеин, която веднага се абсорбира от косата, осигурявайки интензивно
овлажняване, възстановяване, блясък и копринено съвършенство.  
Подходящ за всички типове коса. Без Парабени.

HAIR TONIC MENTHOL  
AND CAMPHOR 
Тоник за Коса с Ментол и Камфор –  
Спрей за Стимулиране на Микроциркулацията на Скалпа
250 мл

ARGAN CRYSTAL 
Серум за Коса с Арганово Масло
50 мл

Спрей кристали обогатени с арганово масло, които
създават невидим воал, безупречен блясък, осигурявайки защита от ултра
виолетовите лъчи и свободните радикали. Предотвратяват наелектризирането
на косата, уплътнятат косъма и предотвратяват разцепването му.
Разклатете преди употреба и пръскайте от разтояние 20-25см. Без Парабени.

ARGAN GLOSSY  
Елексир за Блясък с Арганово Масло
50 мл



Lavish Care e хидратиращ крем за ръце и тяло с аромат на карамел, бял муск, бебешка пудра, портокал с канела, папая и пъпеш. 
Кремът е подходящ за ежедневна хидратация на кожата ви.  Осигурява защита от вредните фактори на околната среда, перилни 
препарати, бои, прахове, като в същото време се справя с кожни проблеми като суха кожа, твърда кожа и др.Специалната му 
формула с лека текстура позволява лесно и бързо да се абсорбира, без да оставя мазни следи. Подходящ за всеки тип кожа. 
Дерматологично тестван продукт.

Lavish care  са висококачествени соли за вана и педикюр с аромат , които създават релаксираща атмосфера в банята и 
дълготрайно усещане за свежест на тялото. Съставките се разтварят изключително бързо благоприятстват хармонията на духа 
и тялото, омекотяват кожата и я оставят парфюмирана и нежна. Солите са подходящи за цялото тяло или локално за краката. 
Деликатната им текстура е лесна за нанасяне и приятна за употреба. След използване Вие сте освежени и с чувство на лекота, 
благодарение на страхотния им отпускащ ефект.

HAND & BODY CREAM  
Хидратиращ Крем за Ръце и Тяло
200 мл / 1000 мл

СОЛИ ЗА ПЕДИКЮР И ВАНА






