
    

    

PODRĘCZNIK RAIN DANCE



RAIN DANCE
naturalne nawilżenie i odżywienie włosów

Cenne olejki i składniki naturalne zawarte w 5 kosmetykach 

RAIN DANCE zapewniają:

– blask

– miękkość

– łatwe rozczesywanie

i przywracają naturalną równowagę Twoim włosom.Delikatność deszczu

Moc olejów roślinnych

Skuteczność naturalnych składników
Kosmetyki RAIN DANCE nie zawierają:
siarczanów i fosforanów (brak SLS-SLES)
parabenów
formaldehydu
wazeliny

RAIN DANCE
SEKRET NATURALNIE NAWILŻONYCH WŁOSÓW

0%



RAIN DANCE – SEKRET TKWI W SKŁADNIKACH

Rain Dance to połączenie szlachetnych i cennych ekstraktów naturalnych, które nawilżają i odżywiają włosy, nadając im blask, 
jedwabistą miękkość i piękno. Fascynujący zapach, jednocześnie delikatny i intensywny, pozostawia włosy pachnące przez 
długi czas.

SKŁADNIKI PIELĘGNACYJNE
DODATKOWE 
SKŁADNIKI PIELĘGNACYJNE

SKŁADNIKI ZAPACHOWE

OLEJEK TSUBAKI
Czysty produkt uzyskany z cennej odmiany kamelii, posiada 
niezwykłe właściwości odżywcze, zmiękczające i regenerują-
ce, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się włosów. Nada-
je matowym włosom połysk i witalność oraz sprawia, że stają 
się mocniejsze i grubsze.

OLEJEK ARGANOWY
Nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), witamina E, kwasy 
omega-3 i omega-6, niezbędne do odżywiania włosa, stano-
wią o skuteczności olejku arganowego. Dzięki swoim licznym 
zaletom jest uważany za eliksir długiego życia: przeciwdziała 
starzeniu się włosów, ma działanie relaksujące, nawilżające, 
odżywiające, ochronne i sprawia, że skóra i włosy są jedwa-
biste w dotyku.

ŚRODKI POWIERZCHNIOWE 
POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Środki powierzchniowe znajdują się we wszystkich detergentach: mają na celu 
wyeliminowanie nieczystości. Środki powierzchniowe pochodzenia roślinne-
go są delikatne i nie szkodzą włosom ani skórze. (nawet najbardziej wrażli-
wa skóra je toleruje). Jednocześnie są równie skuteczne w czyszczeniu, jak 
i w zmiękczaniu. 

MIESZANKA AMINOKWASÓW
Włosy składają się głównie z keratyny – białka bogatego w aminokwasy. Doda-
nie większej ilości aminokwasów zgodnych ze strukturą włosa umożliwia ich 
związanie z włóknami białkowymi, co sprawia, że włosy są błyszczące i zdrowe.

WITAMINA B5 (PANTENOL)
Naturalny składnik, który odpowiada za regenerację i naprawę mieszków 
włosowych. To cenne witaminy kojąco działają na skórę głowy, przez co włosy 
mogą rosnąć szybciej i są silniejsze. Zapobiega także siwieniu włosów.

OLEJEK Z KAMELII
Uzyskany w procesie tłoczenia na zimno ziaren kamelii (zwa-
nej również rośliną herbacianą), składa się w 85% z kwasu 
oleinowego i jest bogaty w witaminy A, B oraz E. Olejek 
stanowi naturalny antyoksydant, który wiąże wolne rodniki, 
zapobiegając starzeniu, odwodnieniu skóry i włosów.

ZIELONA KAWA
Naturalny przeciwutleniacz, uzyskany z odmoczonych, nie-
gotowanych i nieprażonych ziaren kawy Arabica. Zielone 
ziarna kawy są bogate w substancje o silnym działaniu bio-
chemicznym, przeciwutleniającym i przeciw starzejącym.

PROTEINY JEDWABNE
Uzyskiwane z nici wytwarzanej przez jedwabniki (Bombyx 
mori). Proteiny jedwabiu tworzą cienką, niewidoczną powło-
kę, która chroni włosy.  Zapewniają włosom miękkość w do-
tyku. Proteiny serycyny gwarantują maksymalne nawilżenie 
dzięki zdolności do wiązania wody.

KASJOWY OLEJEK ZAPACHOWY
Intensywny i aromatyczny olejek. Jest stosowany w aroma-
terapii z uwagi na właściwości stymulujące i rewitalizujące.

Pozostałe składniki zapachowe: BIAŁE PIŻMO,  AMBRA I OWOCE WANILII

OLEJEK Z TRAWY CYTRYNOWEJ
To lekki olejek o kolorze indyjskiego słońca i intensywnym 
zapachu. Wykorzystywany w aromaterapii z uwagi na kojące, 
uspokajające właściwości pobudzające układ odpornościowy.



5 KOSMETYKÓW RAIN DANCE

szampon intensywnie nawilżający
RAIN DANCE artègo

Kremowy szampon o wyjątkowym działaniu czyszczającym i odżywczym. Wzbo-
gacony olejkami tsubaki, arganowym i olejkiem z kamelii oraz proteinami jedwa-
biu. Jego kremowa konsystencja zapewnia niezwykle łagodne mycie skóry głowy 
i włosów. To nawilżający szampon o niezwykłej mocy oczyszczającej, a stoso-
wany w połączeniu z maską intensywnie nawilżającą RAIN DANCE artègo lub 
sprayem intensywnie nawilżającym RAIN DANCE artègo zapewni maksymalne 
nawilżenie i wyjątkowy blask! Włosy będą mieć zdrowy i jedwabisty wygląd!

Pojemności: 20 ml, 250 ml, 1000 ml
art. nr: 0164180
art. nr: 0164181
art. nr: 0164182

maska intensywnie nawilżająca
RAIN DANCE artègo

Gęsta, kremowa i bogata w naturalne składniki maska. idealna do każdego rodzaju 
włosów. zawiera olejek arganowy, tsubaki, olejek z kamelii oraz proteiny jedwabiu. 
Maska ma niezwykłe właściwości zapobiegające splątaniu włosów. zapewnia mak-
symalny blask oraz nawilżenie włosów. nawet najbardziej suche i puszące się włosy 
stają się łatwe do rozczesywania, zyskując nowy blask i miękkość.

Pojemności: 15 ml, 150 ml, 250 ml
art. nr: 0164183
art. nr: 0164184
art. nr: 0164185



5 KOSMETYKÓW RAIN DANCE

spray intensywnie nawilżający
RAIN DANCE artègo

Kremowa i przeciwutleniająca odżywka wzbogacona o olejki tsubaki, arganowy, 
olejek z kamelii oraz proteiny jedwabiu. idealna do włosów cienkich, nadaje wło-
som jedwabistość, miękkość i blask. naprawia uszkodzone końcówki i zapobiega 
ich rozdwajaniu. Ułatwia suszenie włosów, pozostawiając je nawilżone, miękkie, 
pełne blasku i pachnące przez długi czas. doskonale sprawdza się w codziennym 
nawilżaniu włosów i tworzeniu wygodnych fryzur bez użycia rąk. Można jej użyć 
zarówno na suchych, jak i na mokrych włosach.

Pojemności: 20 ml, 150 ml
art. nr: 0164186
art. nr: 0164187

serum intensywnie nawilżające
RAIN DANCE artègo

Serum o właściwościach odżywczych. dzięki niemu zniszczone włosy odzyskują 
naturalną miękkość i blask. zawiera olejek tsubaki, arganowy, olejek z kamelii 
oraz proteiny jedwabiu, które chronią włosy bez ich obciążania.

Pojemności: 10 ml, 60 ml
art. nr: 0164188
art. nr: 0164189



   

RAIN DANCE – SPOSOBY UŻYCIA

RODZAJ WŁOSÓW KROK 1. KROK 2. KROK 3. KROK 4. KROK 5. KROK 6. KROK 7.

NATURALNE
Cienkie / 
średnie / 
grube

FARBOWANE
Cienkie / 
średnie / 
grube

szampon 
intensywnie 
nawilżający
RAIN DANCE 
artego

maska intensywnie 
nawilżająca
RAIN DANCE 
artego

pielęgnica FLK spray intensywnie 
nawilżający
RAIN DANCE 
artègo

pianka intensywnie 
nawilżająca
RAIN DANCE 
artègo

serum intensywnie 
nawilżające
RAIN DANCE 
artègo

PUSZĄCE SIĘ
Cienkie / 
średnie / 
grube

serum intensywnie 
nawilżające
RAIN DANCE 
artègo

szampon 
intensywnie 
nawilżający
RAIN DANCE 
artego

maska intensywnie 
nawilżająca
RAIN DANCE 
artego

pielęgnica FLK spray intensywnie 
nawilżający
RAIN DANCE 
artègo

pianka intensywnie 
nawilżająca
RAIN DANCE 
artègo

serum intensywnie 
nawilżające
RAIN DANCE 
artègo

ROZJAŚNIONE
Cienkie / 
średnie / 
grube

wymieszaj:
serum intensywnie 
nawilżające
RAIN DANCE 
artègo
z
maską intensywnie 
nawilżającą
RAIN DANCE 
artègo

szampon 
intensywnie 
nawilżający
RAIN DANCE 
artego

wymieszaj:
serum intensywnie 
nawilżające
RAIN DANCE 
artègo
z
maską intensywnie 
nawilżającą
RAIN DANCE 
artègo

pielęgnica FLK spray intensywnie 
nawilżający
RAIN DANCE 
artègo

pianka intensywnie 
nawilżająca
RAIN DANCE 
artègo

serum intensywnie 
nawilżające
RAIN DANCE 
artègo

+ +

pianka intensywnie nawilżająca
RAIN DANCE artègo

Modelująca i nawilżająca delikatna pianka wzbogacona o: ekstrakty z zielonej 
kawy, keratynę, pantenol, witaminę E oraz proteiny jedwabiu. Pianka o zapa-
chu ekstraktów roślinnych. Specjalny dozownik przekształca płyn w miękką 
piankę. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów. Rezultaty po 
zastosowaniu to: objętość od nasady, głębokie nawilżenie, maksymalna elastycz-
ność i miękkość bez obciążenia, zapobiega puszeniu się włosów oraz doskonale 
utrwala i nadaje połysk.

Pojemności: 150 ml
art. nr: 0164190

NOWOŚĆ

5 KOSMETYKÓW RAIN DANCE – NOWOŚĆ



   

Art. nr 0169735


