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гриж а

БЕЗУПРЕЧНО БОЯДИСВАНЕ  
ИЛИ ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ.
ПРОДУКТИТЕ ЗА БОЯДИСВАНЕ 
СА НОВИЯТ “MUST-HAVE” ЗА 
ВСЕКИ СЪВРЕМЕНЕН КОЛОРИСТ.

ТВОЯТА КОСА Е УНИКАЛНА: 
ТРЕТИРАЙ Я ПРАВИЛНО. 
ПРЕОТКРИЙ УДОВОЛСТВИЕТО 
ОТ РИТУАЛА ЗА ПЕРФЕКТНА 
ГРИЖА ЗА КОСА С НАШИТЕ 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ.
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форма

МОДАТА В ПРИЧЕСКИТЕ  
СЕ СМЕНЯ, НО ОФОРМЯНЕТО 
ОСТАВА: КАКЪВТО СТИЛ ИЛИ 
ТИП КОСА ИМАТЕ, ВИЕ МОЖЕ  
ДА Я ОФОРМИТЕ И ДЕФИНИРАТЕ 
СЪС СТИЛИЗИРАЩИТЕ 
ПРОДУКТИ НА ALLWAVES.

КРАСИВИ ВЪЛНИ ЦЯЛ ДЕН! 
ПРОДУКТИТЕ НА ALLWAVES 
ГАРАНТИРАТ НЕ САМО 
ЕЛАСТИЧНИ КЪДРИЦИ, НО И 
ПЪЛНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
ОТ КЛИЕНТА.
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10 20 30 40 vol.
ОКСИДАНТ

Оксидантът осигурява перфектно боядисване или изсветляване, 
гарантиращ пълна безопасност за фризьора и клиента.  

Allwaves оксидантите са с кремообразна текстура на флуид,  
благодарение на което се осигурява равномерно  
насищане с кислород по време на боядисването.

10 vol.  ALW200009
20 vol.  ALW200010
30 vol.  ALW200011
40 vol.  ALW200012

1000 ml
10 vol.  ALW200001
20 vol.  ALW200002
30 vol.  ALW200003
40 vol.  ALW200004  

250 ml

боя за коса
color cream
COLOR CREAM е последно поколение перманентна грижа, създадена да отговори 
на нуждите на съвременния колорист, който търси силнопигментиран цвят, 
без да уврежда фибрите на косата. Благодарение на меката и кремообразна 
текстура, Color Cream може да се разпредели равномерно по косата: цветът е 
естествен и траен, характеризиращ се с висока покриваемост на бели коси и 
палитра от интензивни цветове.

122 NUANCES 
ALW150004 - ALW150157
100 ml
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изсветляваща 
пудра

изсветляваща 
пудра

Нелетливата изсветляваща пудра е със специално създадена 
суперизсветляваща формула за всеки тип коса.  

Allwaves блондорът притежава иновативна текстура,  
която не вдига прах по време на работа,  

защитавайки здравето на колориста и клиента. 

Изсветляващата пудра в пакет е професионален продукт, 
създаден за постигане на всеки възможен нюанс русо. 
Не се разпрашва, предоставя естествено и равномерно 
изсветляване на всеки тип коса,  без да причинява каквото и 
да е увреждане. Характеризира се с приятен аромат.  

ALW201013
500 g

ALW201008
24 pz, 25 g
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flash mèches
ИЗСВЕТЛЯВАЩА ЦВЕТНА ПУДРА

Flash Mèches е нов вид пудра на Allwaves, която е представена в три нюанса 
за обезцветяване и изсветляване на косата/ услуга, предоставяна във всеки 
фризьорски салон/. Изсветляващият прах има двойно действие - спомага за 
обезцветяване на косата и създава цветни акценти.
Налична е в три цвята: Огнено червено, Медно, Маджента. 

250 g
FIRE RED   ALW201003
RED MAGENTA   ALW201002
COPPER ORANGE   ALW201005

freehand
FREE-HAND BLEACHING POWDER

Free Hand е изсветляваща пудра, която позволява 
обезцвтяване на косата на постоянна основа, оставяйки я 
напълно непокътната. Уникална текстура за максимална 

прецизност. Free hand е новият най-добър приятел на 
колориста. С уникалната си консистенция и прилепване, 

изсветляващи свойства /до 5 тона/ и технология последно 
поколение /без оцветяване или набъбване/, този 

професионален продукт е приложим към множество  
техники за обезцветяване.

ALW201012
450 g
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sublime potion
УСПОКОЯВАЩ СЕРУМ

Subime Potion е успокояващ дермозащитен серум. Смесете го с боя за коса за защита на кожата и косата и за 
озаряване на цвета. Благодарение на формулата си - последно поколение - серумът незабавно облекчава по време на 
боядисване. Активната съставка алое вера покрива скалпа, създавайки филм, намаляващ зачервяването и сърбежа, 

докато слънчогледовото олио защитава и озарява цвета.
Няколко капки от успокояващия серум са достатъчни, за да се усети успокояващото действие, да се намали стреса по 

време на боядисване. Резултатът е защитена и бляскава коса.

ALW403007
70 ml
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server
ЛОСИОН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ

Хидратиращи кърпички 
ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ

Server 1 и Server 2  са иновативна система за премахване на цвят, която може да се използва 
във вашия салон. Полезен е в случай на грешки при оцветяването, при смяна на решението 
на клиент или за премахване на нежелани оттенъци. Продуктът премахва само нежеланите 

пигменти, без да засяга естествения цвят.  
Оставя косата мека и подготвена за следващи процедури.

Кърпичките са създадени, за да премахват оцветяването от боя от ръцете, лицето 
и врата, предоставяйки силна хидратация. Екстракцията от лайка омекотява, 
хидратира и нежно почиства кожата от петна.

ALW203001
100ml + 100ml

ALW700001
100 бр. в опаковка 
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color defense
ЗАЩИТА НА ЦВЕТА

Ярък цвят и защита: The Color Defense изчиства цвета  
и на боядисаната, и на изсветлената коса.  
Затваря косъма, стабилизира цвета и го балансира. 
Хидратиращите и реструктуриращи преимущества  
на слънчогледовото олио помагат на косъма да получи яркост  
и жизненост. Резултатът е силно хидратирана и жизнена коса.

blonde
supreme

АНТИЖЪЛТИ ПРОДУКТИ
ЗА ИЗСВЕТЛЕНИ КОСИ

Blond Supreme е козметична грижа, която подхранва  
и подобрява сътоянието на косата. Повишава блясъка  

на косата и намалява жълтите оттенъци на русата,  
бялата и изсветлената коса. Благодарение  

на концентрацията на пигменти влияе  
директно на структурата на косъма,  

увеличавайки яркостта на косата.

ШАМПОАН
ALW250019 1000 ml
ALW250025 250 ml

БАЛСАМ
ALW100006 1000 ml
ALW100009 250 ml

ШАМПОАН БАЛСАМ
ALW250011 500 ml ALW100005 500 ml
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Идеалната грижа за почиставане на косата и регулиране на себума  
за мазни или чувствителни скалпове. Екстрактът корен от коприва 
намаля производството на себум, подсилва, минерализира  
и почиства кожата, регенерира и ревитализира фоликулите на косата.

balance
СЕБОРЕГУЛИРАЩА ГРИЖА

Шампоанът и ампулите подсилват слабата, тънка коса от корените до върховете. 
Предотвратяват загубата на коса. Екстрактът от плацента и пантенолът 

ревитализират и стимулират фоликулите, заздравявайки косата  
още след първото нанасяне.

hair fall prevention
ГРИЖА ПРОТИВ КОСОПАД

ШАМПОАН БАЛСАМ
ALW250007 1000 ml ALW100003 1000 ml
ALW250023 250 ml ALW100007 250 ml

ШАМПОАН
ALW250012 500 ml

АМПУЛИ
ALW400004 12х10 ml
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volumaze
КЕРАТИНОВ ФЕНОМЕН/ОБЕМ ЗА КОСАТА

Вземете максимум обем с Volumaze - Keratin Prodigy, грижа за обем с кератин и пшеничен протеин.  
Линията съдържа шампоан, балсам, пяна и лак за коса. Благодарение на ултра леката текстура и коцентрацията  

на активни вещества във формулата, тази грижа предоставя ново усещане за плътност на косата.  
Кератинът подсилва и укрепва тънката, права коса.  

Пшеничният зародиш, богат на аминокиселини, придава обем и блясък.

ШАМПОАН ЛАК ЗА КОСА 
ALW250017 1000 ml ALW250017 750 ml

БАЛСАМ ПЯНА ЗА КОСА
ALW102008 1000 ml ALW102008 400 ml
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кератин
РЕСТРУКТУРИРАЩАТА
СИЛА НА КЕРАТИНА

РЕСТРУКТУРИРАЩИ АМПУЛИ  
С КЕРАТИН

Реструктуриращите ампули с хидролизиран кератин 
възстановяват сухата, увредена или химически третирана 

коса. Лосионът съдържа висока концентрация на 
хидролизиран кератин, който прониква в структурата 

на увредената коса, възстановявайки я отвътре навън. 
Кератинът е естествен протеин, съдържащ се в структурата 

на косата. Подсилва косата, стресирана от третирания, 
възстановява я укрепва кутикулите. Когато се използва 

редовно, подпомага възстановяването на фибрите. 

ALW400008
12 x 10ml

seduce yourself
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BLUEBERRY
AND CA LENDULA

M+ C

БОРОВИНКА И НЕВЕН

PA NTHENOL
AND CHAMOMILE

P + C

ПАНТЕНОЛ И ЛАЙКА

CHOCOLAT E
AND KERAT IN

C + C

ШОКОЛАД И КЕРАТИН

грижа13
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Създадена с внимателно подбрани съставки и уникална комбинация от активни съставки, гурме линията представя нов 
вид луксозна грижа, с която да се поглезите. Лабораториите на Allwaves се трансформираха във високотехнологични кухни, 
за да създадат вкусната гурме линия, необходима за всяка жена, търсеща подхранване и блясък. Линията е съставена от 

внимателно подбрани активни съставки, участват съкровища, взети директно от италианските традиции,  
трансформирани в грижа за красота, със способност да предоставят нова мекота, виталност и блясък. 

Опияняващите аромати ви потапят в момент на чисто блаженство. 

Качество и вкус бяха ключовите източници за вдъхновение зад рецептите от Гурме линията. 

гурме линия
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Обновява сухата, увредена коса и нежно 
почиства скалпа. Възстановяващите и 

подхранващи свойства на екстракта от какао 
и кератин уплътняват косата, предотвратяват 
заплитането и я правят лесна за разресване. 
Резултатът е видимо възстановена, мека и 

сияеща коса.

реструктуриране
ШОКОЛАД И КЕРАТИН

ШАМПОАН
ALW250003 1000 ml
ALW250022 250 ml

МАСКА
ALW102002 1000 ml
ALW102012 250 ml
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БОРОВИНКА И НЕВЕН

подхранване
Чисто подхранване: съставките, използвани в тази подхранваща грижа 

за третирана и безжизнена коса, защитават косата и я поддържат. 
Хидратиращите и възстановяващи свойства на боровинката и екстрактът от 

невен влияят върху структурата на косъма. Дори най-засегнатите  
и увредени участъци от косъма се насищат с хранителни вещеста.  

Косата остава възстановена и сияеща.

ШАМПОАН
ALW250004 1000 ml
ALW250021 250 ml

МАСКА
ALW102003 1000 ml
ALW102011 250 ml



P+C

16грижа

хидратация
Естествена хидратация, уникална като твоята коса:  

Хидратацията е идеалната грижа за суха, изгубила блясъка си коса.  
Предоставя й обем и сияние. Пантенолът и екстрактът от лайка почистват 

косата и я оставят подхранена, защитена и незаплитаща се.  
Косъмът е мек и гладък от корена до върха.  

Косата остава чиста и бляскава.

ПАНТЕНОЛ И ЛАЙКА

ШАМПОАН
ALW250005 1000 ml
ALW250020 250 ml

МАСКА
ALW102004 1000 ml
ALW102010 250 ml
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1O IN1
СПРЕЙ МАСКА

10 ефекта в един продукт: маска без изплакване, обогатена 
с кератин и пантенол. Продукт, създаден, за да гарантира 

великолепието на косата ден след ден: маската без 
изплакване комбинира 10 реални ползи, превръщайки една 
обикновена грижа в невероятно изживяване. Благодарение 

на напредналата технология и на иновативната формула 
с кератин и пантенол, продуктът възстановява, разплита, 

придава обем и защитава косата от външни фактори.

ALW404001
125ml 
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матираща вакса 
за коса

Вакса за коса с матов завършек. Незаменима за всеки тип прически.  
Придава сатенен вид на новата прическа. 

Придава на косата структура и движение за динамичен стил на прическата.

 STRONG 
ALW300003

500 ml

EXTRA STRONG 
ALW300002

500 ml

гел за коса
Гелове за коса със силна и екстра силна фиксация, които оформят прически, издържащи цял ден.  
Придават изразена дефиниция на прическата и позволяват косата да бъде оформена без да се  
изсушава и утежнява. Формулата позволява създаване на огромно разнообразие от прически.
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аква гел
Aqua Gel Spray е течен гел за мокър ефект на косата. Защитава косата, идеален е за ежедневна 
употреба, не втвърдява косъма. Дава ви свобода при оформяне и предоставя есклузивна текстура. 
Предлага естествена фиксация, която позволява дефинирани прически и мокър ефект.  
Този гел създава изключително гъвкави прически със сияен завършек, като същевременно 
защитава косата от UV лъчите, благодарение на соларния филтър във формулата.

ALW304001
200 ml

кристали за коса
озаряващ серум

Серумът за коса има озаряващо и защитно действие.  
Скъпоценната формула съчетава репаративно действие,  

защита и красота. Серумът за коса е обогатен с ленено семе,  
чиито нежни и хидратиращи свойства му позволяват да възобнови 

блясъка на безжизнената коса и да възстанови участъците,  
засегнати от заплитане. Косата се съживавя и подхранва,  

изпълва се с блясък и се уплътнява.

ALW403004  
100 ml

ALW403005
50 ml
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spray’n go
СУХ ШАМПОАН С КЕРАТИН И АРГАН

Сухият шампоан почиства в дълбочина косата без нужда от вода. 
Формулата с кератин, арганово олио и почистващи екстракти  

абсорбира излишния себум и го премахва от косата. Spray’n go shampoo 
е необходимост за бързо почистване на косата, когато нямате време  

и бързате. Само за няколко минути косата става чиста и ароматна.

ALW254001
200 ml

пудра за обем
с пантенол
Пудрата видимо добавя обем на косата. Специално създадена 
формула за нормална и тънка коса. Леката текстура на пудрата 
повдига корените без да ги утежнява. Благодарение на своята 
формула, пудрата придава дълготрайна текстура на косата. 
Пантенолът придава допълнително плътност и подхранва. 

ALW309001
8 g
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неутрализатор

безамонячен
къдрин

Пенфиксът е течен неутрализатор, предназначен за къдрините на Allwaves. 
Предоставя оптимална фиксация на къдриците. Лосионът е произведен на 

базата на хидроген пероксид, който подсилва и фиксира косата, стабилизира 
кератина в новата форма. Съставките, съдържащи се в лосиона, затварят 

кутикулите, оформят дълготрайна еластична форма на къдриците и вълните.

Безамонячният парфюмен къдрин е формулиран, за да създаде 
дефинирани и дълготрайни къдрици без да атакува фибрите 
на косата. Предлага се в два варианта: Light/за боядисани коси/ 
и Strong/за нормални коси/. Къдриците са добре оформени, 
здрави, косата не се стресира. Продуктът е създаден,  
за да предложи на клиента дълготрайни  
резултати и невероятен аромат.

ALW202001
1000 ml

LIGHT 
ALW202002
500 ml

STRONG 
ALW202005
500 ml
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Mmerchandising

 POSTER 70x100cm - 0PUB110

 POSTER 70x100cm - 0PUB024

POSTER 70x100cm - 0PUB179
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