
OCHRONA WŁOSÓW PRZEZ 365 DNI



Niekorzystne działanie czynników środowiskowych wpływa na proces starzenia się 
włosów i ich podatność na zniszczenia. W ciągu 365 dni w roku włosy są narażone 
na oddziaływanie stresu oraz osłabiających je czynników zewnętrznych. 
#POZNAJ SYGNAŁY ALARMOWE.

Promienie UV nasilają proces oksydacji oraz powstawania wolnych 
rodników, które niszczą włosy, sprawiając, że stają się one suche, 
matowe, nieprzyjemne w dotyku, podatne na łamanie oraz płowieją.  

Dwaj najwięksi wrogowie włosów to zimne oraz wilgotne 
powietrze. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że włosy staną 
się bardziej zniszczone oraz łamliwe w niskiej temperaturze 
otoczenia.  

Chlorowana woda w basenach nie tylko niekorzystnie wpływa na 
kondycję cebulek, ale także podkreśla niepożądany zielonkawy 
odcień włosów.  

Wilgotne warunki atmosferyczne mają negatywny wpływ 
na porowatość włosów, sprawiając, że stają się one nie-
przyjemne w dotyku, puszą się i są matowe. 

Sól zawarta w wodzie morskiej wysusza włosy, sprawia, że się 
puszą, są matowe i zniszczone.  

Znaczące skoki temperatury, centralne ogrzewanie, a  także 
używanie suszarki przyczyniają się do nadmiernego wysuszania 
włosów, które w efekcie stają się bardziej podatne na puszenie. 

Wiatr osłabia cebulki włosowe, powoduje ich płowienie oraz zwiększa 
łamliwość włosów.  

Ciągłe noszenie ciepłej czapki w okresie zimnych miesięcy 
powoduje, że włosy elektryzują się.  

# TWOJE WŁOSY  
KRZYCZĄ „SOS”

# PRODUKT 
OPRACOWANY 
 Z MYŚLĄ O OCHRONIE 

   TWOICH WŁOSÓW 
          PRZEZ

365 
DNI



Zła kondycja włosów to znak, że uległy one 
zniszczeniu na skutek działania zewnętrznych czynników.  
# NIE PRZEGAP SYGNAŁÓW 

ALARMOWYCH 
PRZESUSZONE, ZNISZCZONE WŁOSY

WYPŁOWIAŁY KOLOR

MATOWE WŁOSY POZBAWIONE WYRAZU

ŁAMLIWE, NIEPRZYJEMNE W DOTYKU

NIEPOŻĄDANY ZIELONKAWY ODCIEŃ

NIEPRZYJEMNA W DOTYKU TEKSTURA

PUSZENIE SIĘ WŁOSÓW

NIESFORNE, ELEKTRYZUJĄCE SIĘ WŁOSY

SPLĄTANE WŁOSY



NOW
OŚĆ

PIERWSZY PRODUKT 
ZAPEWNIAJĄCY 
OCHRONĘ WŁOSÓW 
I SKÓRY CAŁEGO CIAŁA 
PRZED OPALANIEM ORAZ  
PO KĄPIELI SŁONECZNEJ
OCHRONA WŁOSÓW PRZED 
USZKODZENIAMI PRZEZ 365 DNI!



Codzienna niezawodna ochrona. Pierwsza wielo-
zadaniowa, lekka odżywka, która działa jak kuracja 
przed i po opalaniu. 

PREZENTUJEMY PIERWSZY LOTION  
DO CODZIENNEGO STOSOWANIA,   
KTÓRY ZAPEWNIA OCHRONĘ PRZED 
DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH

WSZYSTKO W JEDNYM

OCHRONA PRZED I PO

NIE TYLKO CODZIENNA OCHRONA PRZED SŁOŃCEM, 

ALE TAKŻE RATUNEK  
DLA TWOICH WŁOSÓW

DO SKÓRY ORAZ 
WŁOSÓW

  OCHRONA
Zapewnia ochronę przed zewnętrz-
nymi czynnikami, które codziennie 
niszczą włosy.

  ODBUDOWA
Nawilża, odżywia i nadaje wło-
som miękkość, jednocześnie je 
regenerując.

Egzotyczny zapach melona z zielonymi nutami wzbogacony 
aromatem dojrzałych letnich owoców, któremu nie można się 
oprzeć.  

365 DNI W ROKU CHRONI Twoje włosy przed działaniem 
czynników zewnętrznych, które mogą niszczyć ich strukturę.

Hybrydowa formuła zawiera bardzo skuteczne połączenie aktywnych 
składników, m.in.: witaminy E, kwasu linolowego pochodzącego 

z nasion melona Kalahari, pantenolu, glukonolaktonu oraz filtrów 
przeciwsłonecznych (SPF4), które chronią włosy i skórę.

SŁOŃCE CHLOR SŁONA 
WODA  

ZIMNE 
POWIETRZE 

WIATR WILGOTNOŚĆ



1 2ODBUDOWA
PO OPALANIU

OCHRONA
W TRAKCIE OPALANIA

ZAWSZE SKUTECZNA OCHRONA
#  Włącz NOWY RYTUAŁ  

do codziennej pielęgnacji włosów 



1. KURACJA W TRAKCIE OPALANIA: 

OCHRONA
Wielozadaniowy lotion, który chroni 
przed niekorzystnym działaniem 
środowiskowych czynników, takich jak:

WŁOSY SKÓRA
chroni włosy

zwalcza uszkodzenia 
spowodowane przez wolne rodniki

zapewnia o 38% lepszą ochronę 
koloru włosów

zapobiega zielonkawym  
odcieniom włosów

zapobiega przesuszeniu się 
włosów

zmniejsza osadzanie się na 
włosach soli pochodzącej  
z wody morskiej 

ułatwia opalanie

SPF4* – niska ochrona 
przed poparzeniem 
słonecznym

* Oprócz bardzo jasnej, wrażliwej lub reaktywnej 
skóry.  Rekomendujemy stosowanie w przypadku 
średnich lub ciemnych włosów oraz skóry 
niepodatnej na podrażnienia ani zaczerwienienia.

SŁOŃCE CHLOR SŁONA 
WODA  

ZIMNE 
POWIETRZE 

WIATR WILGOTNOŚĆ

KORZYŚCI STOSOWANIA PRODUKTU:



2. KURACJA PO OPALANIU:  
ODBUDOWA
Lotion DD jest przeznaczony do 
codziennego stosowania, działa jak 
lekka odżywka bez spłukiwania:

WŁOSY SKÓRA
zapobiega plątaniu i odżywia 
włosy

nawilża i wygładza włosy

pomaga zregenerować suche 
i zniszczone włosy

ułatwia zapanowanie nad 
puszącymi się włosami

zapobiega elektryzowaniu się 
włosów

ułatwia rozczesywanie włosów

nie obciąża włosów

nawilża, zapewnia 
miękkość i sprawia, że 
skóra jest rozświetlona

lekka, jedwabista tekstura, 
ultraszybkie wchłanianie, 
nie pozostawia uczucia 
lepkiej skóry

Produkt ma lekką konsystencję, co oznacza, że 
szybko się wchłania i nie obciąża włosów. Jest 
niczym druga, ale nie pozostawiająca uczucia 
lepkości skóra.

ZAPOBIEGA 
PLĄTANIU 

I WYGŁADZA 
WŁOSY

ZAPOBIEGA 
ELEKTRYZOWANIU 

SIĘ WŁOSÓW

POMAGA 
ZAPANOWAĆ 

NAD 
PUSZĄCYMI SIĘ 

WŁOSAMI

POMAGA 
ZREGENEROWAĆ 

SUCHE  
I ZNISZCZONE 

WŁOSY

NAWILŻA  
I WYGŁADZA

KORZYŚCI STOSOWANIA PRODUKTU:



SAVE MY HAIR  
365 DAYS 
IDEALNY PRODUKT 
DLA TWOJEGO SALONU  
I TWOICH KLIENTEK

LOTION DD CHRONIĄCY PRZED 
DZIAŁANIEM PROMIENI 
SŁONECZNYCH 
LEKKA ODŻYWKA O NATYCHMIASTOWYM 
DZIAŁANIU. FORMUŁA „WSZYSTKO W JEDNYM” 
[ALL IN ONE]. NIE UTRWALA FRYZURY. 

12 W 1
BEZ SPŁUKIWANIA. ZASTOSOWANIE 
PRODUKTU ZAPEWNIA 12 KORZYŚCI. 

DWUFAZOWA
ODŻYWKA
DWUFAZOWA ODŻYWKA  
O NATYCHMIASTOWYM DZIAŁANIU.
ZAPEWNIA ŚREDNIE UTRWALENIE.

Smart Touch to linia praktycznych, 
profesjonalnych oraz zapewniających 
liczne korzyści produktów dedykowanych 
każdemu rodzajowi włosów. 
Lotion DD to produkt przeznaczony dla 
nowego pokolenia klientek, które marzą 
o szybkim oraz naturalnym wyglądzie, 
bardzo praktycznym i łatwym do 
osiągnięcia. 

Wskazówki dotyczące użytkowania: 
Nałożyć na suche albo wilgotne włosy.   
1.  Rozpylić na włosy, trzymając produkt w odległości około  

20 cm. Nie spłukiwać. 
2. Rozczesać i wysuszyć włosy. 
Liczba rozpyleń zależy od długości włosów  
– długie włosy: 6-8, włosy średniej długości: 4-6, krótkie włosy: 2-4.

Działanie: 
Ochrona i odbudowa 

Usługi: 
Klientki poszukujące regeneracji oraz 
trwałej ochrony przed działaniem 
zewnętrznych czynników

Tekstura: 
Ultralekki lotion, który nie obciąża ani nie 
pozbawia włosów objętości 

  Zastosowanie: 
Zapewnia ochronę przed oraz w trakcie 
działania czynników zewnętrznych, 
a także regenerację po narażeniu na ich 
działanie

200 ml

Działanie: 
Odżywienie i pielęgnacja

Usługi: 
Klientki poszukujące produktu 
zapewniającego natychmiastowy i długo 
utrzymujący się efekt

Tekstura: 
Kremowa, produkt w sprayu 

  Zastosowanie:
Kuracja do stosowania przed stylizacją 

150 ml

Działanie: 
Łatwe rozczesywanie, pielęgnacja 
i utrwalenie

Usługi: 
Klientki oczekujące natychmiastowego 
nawilżenia i odżywienia włosów oraz 
delikatnego utrwalenia fryzury

Tekstura:  
Lekki lotion, który delikatnie utrwala 
fryzurę

  Zastosowanie: 
Ułatwia rozczesywanie włosów 
i zapewnia utrwalenie fryzury

400 ml 

NOWOŚĆ





www.montibello.pl


