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Το INTENSE SPA Luxurious Colour 4 Step Program είναι πρόγραμμα 4 βημάτων που προσφέρει 
εξειδικευμένη περιποίηση SPA στο σπίτι σας, μια δημιουργία που φροντίζει τα βαμμένα ή με ανταύγειες 
μαλλιά από τη ρίζα ως την άκρη. Είναι υψηλής ποιότητας προϊόντα, εμπλουτισμένα με προστατευτικό μείγμα 
από UV φίλτρα, Πανθενόλη, Πρωτεΐνες από Βαμβάκι, Κατιονικά Πολυμερή, Σιλικόνη, που φροντίζουν την ίνα 
τις τρίχας και διατηρούν τη λάμψη του χρώματος, αφήνοντάς το εκτυφλωτικά φωτεινό.

INTENSE SPA Luxurious Colour 4 Step Program offers specialized home SPA treatment created for 
coloured or highlighted hair from roots to end. The high quality product enriched with a protective blend of 
UV filters, Panthenol, Cottonseed Protein, Cationic Polymers, Conditioning Silicons ensures care for the hair 
fiber and keeps colour radiant, and brilliantly shiny. 

Luxurious Colour Σαμπουάν (1 Step)  
Καθαρίζει ήπια και προστατεύει. Αφήνει τα μαλλιά καθαρά, απαλά, ευκολοχτένιστα, αναζωογονημένα 
και λαμπερά, με υπέροχη αίσθηση γεμάτη φωτεινότητα και αστραφτερό χρώμα. 
ΓΙΑ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ 400ml

Luxurious Colour Shampoo (1 Step)
Gently cleanses and protects, leaving hair clean, soft, manageable, revitalized and glowing. Hair 
feels fabulous, looks shiny and full of vibrant colour.
FOR FREQUENT USE 400ml

Luxurious Colour Κρέμα Προστασίας (2 Step)  
Συμπυκνωμένη κρέμα για περιποίηση και προστασία προσφέρει εντατική επανόρθωση με μαλακτική δράση 
από τις ρίζες ως τις άκρες. Αφήνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα με λαμπερό χρώμα, χωρίς να τα βαραίνει. Η 
σύνθεση περιέχει σωματίδια MICA για αστραφτερή λάμψη. Ξεμπερδεύει και μαλακώνει τα μαλλιά χαρίζοντας 
ζωντάνια και τέλεια υφή με λαμπερό χρώμα. 200ml

Luxurious Colour Protect Conditioner (2 Step) 
Concentrated conditioner for protection and treatment provides intense repair and conditioning from 
roots to tips. Leaves hair detangled, smooth, manageable with vibrant colour without weighing the hair 
down. Formula contains MICA particles for a high-shine and colour reflection. 200ml



Luxurious Colour Μάσκα Περιποίησης (4 Step)
Η πλούσια μάσκα αναδομεί σε βάθος και λειαίνει τέλεια την ίνα της τρίχας, χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά. 
Αναζωογονεί την ακτινοβολία του χρώματος, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά, ευκολοχτένιστα, λαμπερά όλο 
υγεία. Η σύνθεση περιέχει σωματίδια MICA για αστραφτερή λάμψη. Τα μαλλιά αποκτούν υπέροχη υφή με 
νέο σφρίγος. 200ml

Luxurious Colour Care Mask (4 Step) 
A rich mask that deeply repairs and smoothes the hair fiber perfectly without weighing the hair down. It revives the radi-
ance of your colour and leaves hair soft, healthy, detangled and shiny. Formula contains MICA particles for a high-shine 
and colour reflection. Hair looks regenerated and hair colour shines with a new luster. Hair feels fabulous. 200ml

Luxurious Colour Κρέμα - Ελιξήριο (3 Step) 
Ελιξήριο πολυτελούς καθημερινής SPA περιποίησης και προστασίας. Ο συνδυασμός γαλακτοποιημένων 
συστατικών με νέα μαλακτική δύναμη που εξασφαλίζει εντατική καθημερινή περιποίηση για την ίνα της 
τρίχας και διατηρεί την ακτινοβολία του χρώματος με εμφανώς φωτεινό αποτέλεσμα. Η σύνθεση περιέχει 
σωματίδια MICA για αστραφτερή λάμψη. Τα μαλλιά χτενίζονται εύκολα, αποκτούν τέλεια λεία υφή με 
ιριδίζον χρώμα. Η πραγματική ομορφιά και υγειά για τα μαλλιά σας. 200ml

Luxurious Colour Cream - Elixir (3 Step) 
A luxurious protective daily SPA treatment. Combination οf emulsified ingredients with totally new con-
ditioning power, ensures intense daily care for the hair fiber and maintains brilliant colour and visible 
shiny result. Formula contains MICA particles for a high-shine and colour reflection. Hair fiber becomes 

extremely soft, detangled and gleaming without weighing the hair down. For true beauty and health of your hair. 200ml

Το INTENSE SPA Volume-Up 2 Step Program είναι πρόγραμμα 2 βημάτων που προσφέρει εξειδικευμένη 
καθημερινή περιποίηση SPA στο σπίτι σας, μια δημιουργία που φροντίζει τα λεπτά άτονα μαλλιά από τη 
ρίζα ως την άκρη. Τα προϊόντα είναι ειδικά σχεδιασμένα με τεχνολογία για όγκο μεγάλης διάρκειας. 
Προσφέρουν απίθανο όγκο και λάμψη, χαρίζουν λεία απαλά μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται, διατηρούν το 
χτένισμα και τον όγκο αναλλοίωτο για όλη την ημέρα.

INTENSE SPA Volume-Up 2 Step Program offers specialized home SPA treatment created for fine, life-
less hair. These high quality products have been developed by a volume boosting technology to provide 
long-lasting volume to your hair and a smooth feel from roots to end. It gives internal strength, shine and it 
is ideal for long-lasting static-free volumized hair style.

Volume-Up Σαμπουάν (1 Step)   
Καθαρίζει ήπια προσφέροντας στα μαλλιά όγκο μεγάλης διάρκειας. Αφήνει τα μαλλιά καθαρά, απαλά 
για πιο αποτελεσματικό styling, λαμπερά, γεμάτα ζωντάνια, με υπέροχη αίσθηση στο άγγιγμα. 400ml

Volume-Up Shampoo (1 Step)
Gently cleanses, leaves hair full of volume,provides long-lasting style, movement and shine. Hair feels 
fabulous, has more texture and is more manageable. 400ml

Volume-Up Κρέμα για Όγκο (2 Step)
Αφήνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα και λαμπερά με απίθανο όγκο μεγάλης διάρκειας. Χαρίζει τέλεια υφή 
χωρίς να τα βαραίνει. Τα μαλλιά  δεν ηλεκτρίζονται, διατηρούν το χτένισμα και τον όγκο τους αναλλοίωτο 
για όλη την ημέρα. 200ml

Volume-Up Boosting Cream (2 Step)
It detangles hair, leaves hair controlled and full of volume with internal strength, static-free and shiny 
without weighing the hair down. Hair has more texture, feels more manageable and ideal for excellent 
long-lasting styling. 200ml


