
Poczuj  naturalną moc 
Tea Tree 



Dlaczego Tea Tree  

Tea Tree to pełna linia kosmetyków do 
włosów i ciała zawierająca olejek z drzewa 
herbacianego, ekstrakty i naturalne 
składniki, zapewniające spektrum 
zmysłowych i aromaterapeutycznych 
doznań.  
 

Naturalne, zdrowe i przyjazne środowisku 
produkty przekonały do siebie szeroką 

grupę konsumentów na całym świecie!  
A Tea Tree Special  Shampoo® stał się 

jednym z najlepiej sprzedających się 
szamponów Paul Mitchell!  



Dlaczego Tea Tree  

Zaznaj odświeżającego działania Tea Tree 
Special , cytrusowego orzeźwienia Lemon Sage 
oraz delikatnie odprężającego Lav ender  Mint .  
 
Kosmety k i Tea Tree:  
• dla niej i dla niego  
• przyjazne środowisku 
• mające działanie 

aromaterapeutyczne 
• do użytku profesjonalnego oraz 

stosowania w domu  
• wielokrotnie nagradzane przez 

światowe magazyny 



Tea Tree Special  

Dlaczego drzewo herbaciane?  
Moc olejku z drzewa herbacianego 
oraz jego lecznicze właściwości docenili 
Aborygeni już wieki temu. Stosowali go 
niemal na wszystkie schorzenia, 
poczynając od bólu mięśni kończąc na 
swędzeniu skóry głowy. 
Tea Tree – maksymalne orzeźwienie i 
energetyzujące aromatyczne doznanie  



Tea Tree Special Shampoo® 

Orzeźwiający szampon z formułą oczyszczającą. 
Zawiera olejki z drzewa herbacianego, mięty 
pieprzowej i lawendy. Oczyszcza, orzeźwia, odświeża i 
dodaje energii.  

• Oczyszczenie – specjalna mieszanka składników 
oczyszczających i olejku z drzewa herbacianego 
pozwala usnąć zanieczyszczenia i sprawia, że włosy są 
pełne życia i blasku  

• Oczyszczenie skóry głowy -  ma działanie 
przeciwłupieżowe, zwalcza stany zapalne skóry głowy  

• Uczucie chłodu – uczucie orzeźwiającego chłodu daje 
włosom łyk świeżego powietrza 

• Orzeźwienie – naturalna magia olejku z drzewa 
herbacianego, mięty pieprzowej i lawendy dostarcza 
orzeźwiające doświadczenie zapachowe 

 

Dostępne pojemności: 75ml, 300ml, 1000ml, 3,79L  

 

 

pH 5.5 



Tea Tree Special Conditioner ® 

Orzeźwiająca odżywka z formułą błyskawicznie 
odżywiającą i rozplątującą włosy, wzbogacona o olejki 
z drzewa herbacianego, mięty pieprzowej i lawendy.  

• Błyskawicznie rozplątuje włosy – szybko działająca 
odżywka wygładza powierzchnię włosów i poskramia 
kołtuny 

• Wygładza i regeneruje -  składniki odżywcze 
odbudowują nawet najbardziej zniszczone włosy i 
zapobiegają utracie wilgoci.  

• Orzeźwienie – naturalna magia olejku z drzewa 
herbacianego, mięty pieprzowej i lawendy dostarcza 
orzeźwiające doświadczenie zapachowe 

 

 

Dostępne pojemności: 75ml, 300ml, 1000ml 

 

 

pH 3.5 



Tea Tree Hair  and Scalp 
Treatment® 

Unikatowy produkt dla włosów i skóry głowy – soja, 
pantanol, witamina E oraz masło shea odżywiają i 
chronią włosy, podczas gdy kwas salicylowy poprawia i 
odżywia strukturę skóry głowy.  

• Siła i nawilżenie – białko sojowe, pantenol, witamina 
E i masło shea pomagają odżywić, zregenerować i 
chronić włosy oraz zapobiegają rozdwajaniu się 
końcówek włosów 

• Regeneracja – naturalny kwas salicylowy uzyskany z 
kory wierzbowej pozwala niezwłocznie pomóc 
uszkodzonej skórze głowy, borykającej się np. ze 
stanami zapalnymi  

• Orzeźwienie – naturalna magia olejku z drzewa 
herbacianego, mięty pieprzowej i lawendy dostarcza 
orzeźwiające doświadczenie zapachowe  

 
Dostępne pojemności: 200ml, 500ml 

 

 

pH 5.5 



Tea Tree Hair  and Body  
Mois tur izer ® 

Delikatna odżywka bez spłukiwania o konsystencji 
kremu. Zmiękcza i nawilża oraz zapobiega 
elektryzowaniu się. Doskonała zarówno do włosów jak 
i do ciała.  

• Nawilżenie włosów po same końcówki– mocno 
nawilżająca, delikatna odżywka bez spłukiwania 
znakomicie nadaje się do przesuszonych, cienkich 
włosów 

• Ukojenie dla skóry – olejki z drzewa herbacianego, 
mięty pieprzowej i lawendy pomagają ukoić, orzeźwić 
i odżywić delikatną skórę   

• Ulepszona formuła – wyciąg z pszenicy i olejek z 
jojoba wygładzają i odbudowują wszystkie rodzaje 
włosów i skóry  

 

Dostępne pojemności: 300ml 

 

 

 

pH 5.0 



Tea Tree Hand Soap™ 

Bogate w składniki odżywcze, wzbogacone o 
zwalczający zarazki Triklosan i naturalny olejek z 
drzewa herbacianego, antybakteryjne mydło do rąk. 

• Zabija bakterie i zarazki – wzbogacony o zwalczający 
zarazki Triklosan, by dokładnie usunąć z dłoni 
zanieczyszczenia oraz bakterie 

• Naturalne ukojenie – olejek z drzewa herbacianego 
to naturalny środek bakteriobójczy, zapobiegający 
infekcjom, szeroko znany ze swoich leczniczych 
właściwości   

• Orzeźwienie – naturalna magia olejku z drzewa 
herbacianego, mięty pieprzowej i lawendy dostarcza 
orzeźwiające doświadczenie zapachowe  

 

Dostępne pojemności: 300ml, 1000ml  

 

 

pH 6.0 



Tea Tree Body  Bar® 

Naturalne, odświeżające mydło z formułą olejku 
drzewa herbacianego, które znakomicie oczyszcza, 
oraz płatkami pietruszki, delikatnie złuszczającymi 
martwy naskórek. Doskonałe do mycia i golenia.  

• Naturalne ukojenie – olejek z drzewa herbacianego 
to naturalny środek bakteriobójczy, zapobiegający 
infekcjom, szeroko znany ze swoich leczniczych 
właściwości    

• Złuszczanie – wzbogacone o płatki pietruszki pomaga 
delikatnie usunąć wysuszony, martwy naskórek 

• Orzeźwienie – gęsta, chłodząca piana sprawia, że 
mydło to jest idealnym kompanem podczas golenia 
oraz porannej toalety 

 

Dostępne pojemności: 35g, 150g  

 

 

pH 9.0 



Tea Tree Shav e Gel® 

Gęsta, bogata w składniki odżywcze pianka do golenia 
w żelu, która zapewnia dokładne golenie oraz uczucie 
orzeźwienia. 

• Gładkie golenie–  bogata pianka w żelu zapewnia 
dokładne, gładkie golenie bez podrażnień 

• Ochrona – specjalne składniki odżywcze i nawilżające 
pomagają chronić skórę 

• Orzeźwienie – unikalna mieszanka olejków z drzewa 
herbacianego, mięty pieprzowej i lawendy pozostawia 
skórę odświeżoną i odnowioną  

 

Dostępne pojemności: 200ml 

 

 pH 8.5 



Tea Tree Essential  Oil® 

Czysta esencja olejku z drzewa herbacianego. 

• Przynosi ulgę –  gdy po ukąszeniu owadów 
odczuwane jest nieprzyjemne swędzenie, wystarczy 
zaaplikować kilka kropli olejku na bawełnianą tkaninę 
i potrzeć ugryzione miejsce by pozbyć się 
dyskomfortu 

• Pomaga leczyć trądzik i inne dolegliwości skórne – 
olejek z drzewa herbacianego jest naturalnym 
środkiem bakteriobójczym i odkażającym. Wystarczy 
dodać kilka kropli do przegotowanej wody by 
otrzymać naturalny tonik do twarzy 

• Pomaga zredukować bóle mięśni i stawów – dla 
kojącego masażu wystarczy dodać kilka kropli do Tea 
Tree Hair and Body Moisturizer® 

 

Dostępne pojemności: 10ml 

 

 

pH N/A 



Tea Tree Sty l ing Gel® 

Żel do włosów o średniej mocy utrwalenia. Zwiększa 
objętość i gęstość włosów.  

• Zwiększa objętość i gęstość włosów–  specjalna 
mieszanka składników zwiększających elastyczność, 
pogrubiających i nadających objętość sprawia, że 
włosy są gęste i łatwe do układania  

• Ekstrablask– składniki stylizacyjne i odżywcze w 
połączeniu z wyciągami z aloesu, jojoba i rozmarynu 
zapewniają włosom wysoki połysk i umiarkowaną 
sztywność 

• Orzeźwienie – roślinne składniki z naturalnymi 
olejkami z drzewa herbacianego, mięty pieprzowej i 
lawendy nadają włosom wspaniały zapach 

 

Dostępne pojemności: 200ml 

 

 

pH 5.0 



Tea Tree Firm Hold Gel® 

Krystalicznie przezroczysty, mocno utrwalający żel do 
włosów zawierający elastyczne, dodające objętości 
składniki stylizacyjne  

• Mocne utrwalenie i struktura –  odpowiednio 
dobrane składniki stylizacyjne zapewniają mocne i 
długotrwałe utrwalenie bez efektu sklejonych włosów 

• Pogrubienie i większa objętość – specjalna mieszanka 
składników pomaga pogrubić każde pasmo włosów, 
nadając mu wykończenie o zwiększonej objętości i 
zdrową porcję blasku 

• Odświeżający zapach – odświeżający łyk mięty, 
drzewa herbacianego i cytryny odżywia, odświeża i 
nadaje włosom wspaniały zapach 

 

Dostępne pojemności: 200ml 

 

 

pH 5.0 



Tea Tree Grooming Pomade® 

Zwiększająca blask, elastyczna i wygładzająca pomada, 
idealna dla włosów pofalowanych i kręconych. 
Zapewnia gładką strukturę i pełną kontrolę.  

• Elastyczna kontrola –  elastyczne żywice i substancje 
odżywcze na bazie warzyw zapewniają elastyczne 
utrwalenie i pełną kontrolę nad fryzurą 

• Gładka struktura i łatwe układanie – wygładzająca 
formuła znakomicie sprawdza się na włosach 
pofalowanych oraz kręconych 

• Ekstrablask – błyszcząca, wzmacniająca blask włosów 
formuła produktu  

 

Dostępne pojemności: 85g 

 

 pH 5.0 



Tea Tree Sty l ing Wax ® 

Wosk stylizacyjny zapewniający łatwe układanie, pełną 
kontrolę i intensywny blask włosów.  

• Łatwe układanie i pełna kontrola –  elastyczne żywice 
i substancje odżywcze na bazie warzyw zapewniają 
elastyczne utrwalenie i pełną kontrolę nad fryzurą 

• Ekstrablask – odpowiednie składniki odżywcze i 
rozpuszczalne w wodzie sylikony zapewniają 
intensywny blask włosów 

• Orzeźwienie – składniki roślinne z naturalnymi 
olejkami z drzewa herbacianego, mięty oraz lawendy 
sprawiają, że włosy mają wspaniały zapach 

 

Dostępne pojemności: 200ml 

 
pH 6.0 



Tea Tree Shaping Cream® 

Pasta do włosów o mocnym, długotrwałym utrwaleniu 
i matowym wykończeniu. 

• Długotrwałe utrwalenie–  mocne, elastyczne żywice 
nadają włosom kształt i zapewniają długotrwałe 
trzymanie 

• Plastyczna struktura – przypominające siatkę włókna 
tworzą plastyczną strukturę lub efekt rozdzielenia 
włosów 

• Matowe wykończenie  – dzięki specjalnej formule, 
zapewnia po wyschnięciu matowe wykończenie, 
pozostawiając poczucie świeżości i czystości 

 

Dostępne pojemności: 85g 

 

 pH 5.0 



Lemon Sage 

Kosmetyki z serii Lemon Sage to 
doznanie wigoru i zmysłowości. Daj się 
z zniewolić eksplozji aromatycznej 
energii wydobytej z fascynującej 
mieszanki wyciągu z cytryny, szałwii, 
olejku z drzewa herbacianego, 
lawendy oraz mięty pieprzowej 



Lemon Sage Thickening 
Shampoo® 

Stworzony by dzięki bogatej pianie delikatnie, ale 
skutecznie oczyścić i pogrubić włosy. Pantenol pozwala 
pogrubić i chronić włosy. Naturalny wyciąg z cytryny i 
szałwii w połączeniu z olejkami z drzewa 
herbacianego, lawendy i mięty pieprzowej zapewniają 
poczucie świeżości i czystości oraz wyrazisty zapach.  

• Pogrubienie –  unikatowa mieszanka pogrubiających 
składników, chroniących włosy farbowane, zwiększa 
ich objętość  

• Wzmocnienie – pantenol wzmacnia uszkodzone 
włosy i zapobiega rozdwajaniu się końcówek  

• Energia – naturalne wyciągi z cytryny, szałwii, mięty 
pieprzowej i drzewa herbacianego odświeżają nie 
tylko włosy, włosy ale i umysł 

 

Dostępne pojemności: 75ml, 300ml, 1000ml  

 

 

pH 5.0 



Lemon Sage Thickening 
Conditioner ® 

Energetyzująca odżywka zwiększająca objętość. 
Wyjątkowo lekka odżywka, rozplątująca i chroniąca 
włosy, przy jednoczesnym zwiększeniu ich objętości. 
Pantenol pozwala pogrubić i chronić włosy.   

• Pogrubienie –  unikatowa mieszanka składników 
pogrubiających, chroniących włosy farbowane, 
zwiększa ich objętość i wzbogaca o wyjątkową 
powłokę ochronną 

• Zapobiega elektryzowaniu się włosów – Nigdy 
więcej kołtunów! – lekkie składniki odżywiające, 
chronią włosy i nadają im blask oraz zapobiegają ich 
elektryzowaniu się  

• Energia – naturalne wyciągi z cytryny, szałwii, mięty 
pieprzowej i drzewa herbacianego odświeżają nie 
tylko włosy, włosy ale i umysł. 

 

Dostępne pojemności: 75ml, 300ml, 1000ml  

 

 

pH 4.0 



Lekki spray dodający włosom objętości, zapewnia 
pełną kontrolę oraz ochronę przed wilgocią i 
promieniowaniem UV . 

• Zwiększona objętość –  podnoszący włosy koktajl z 
pantenolu i składników stylizacyjnych, pogrubia 
pasma włosów przy skórze głowy  

• Przygotowanie i stylizacja – bardzo elastyczne żywice 
stylizacyjne zwiększają kontrolę nad włosami i 
ułatwiają ich stylizację 

• Ochrona – zapewnia  długotrwałą ochronę przed 
wilgocią z dodatkową ochroną przed 
promieniowaniem UV  

 

Dostępne pojemności: 75ml, 200ml 

 

 
pH 4.0 

Lemon Sage Thickening 
Spray ® 



Delikatny żel do mycia ciała. Ma działanie kojące dla 
skóry i pobudzające zmysły. Pozostawia skórę 
jedwabiście miękką i odświeżoną  

• Pobudzenie – pełen wigoru koktajl delikatnych 
substancji myjących i unikatowej cytrusowej 
mieszanki zapewnia odżywczą pobudkę, odświeżającą 
skórę 

• Nawodnienie – kojące składniki i bogata piana 
nawadniają spragnioną skórę i otaczają ją jedwabistą 
miękkością  

• Energia – naturalne wyciągi z kwaskowatej cytryny, 
kojącej szałwii i pobudzającego olejku z drzewa 
herbacianego przychodzą zmęczonej skórze z 
cytrynowym ratunkiem  

 

Dostępne pojemności: 75ml, 200ml 

 

 

Lemon Sage Energizing  
Body  Wash™ 

pH 7.0 



Gładkie, jedwabiste mleczko do ciała bogate w olejek z 
palmy Buriti i naturalne wyciągi z cytryny, szałwii i 
olejek z drzewa herbacianego. Pomaga poprawić 
nawilżenie i chroni skórę przed wolnymi rodnikami.  

• Nawilżenie – bogate w witaminy olejki odnawiają i 
pielęgnują spragnioną nawilżenia skórę na całym ciele 

• Ochrona skóry – odżywiający skórę olejek z palmy 
Buriti pomaga pielęgnować skórę i zapobiega jej 
uszkodzeniu przez wolne rodniki  

• Energia – naturalne wyciągi z kwaskowatej cytryny, 
kojącej szałwii i pobudzającego olejku z drzewa 
herbacianego przychodzą zmęczonej skórze z 
cytrynowym ratunkiem  

 

Dostępne pojemności: 75ml, 200ml 

 

 

Lemon Sage Energizing  
Body  Lotion™ 

pH 5.0 



Esencjonalny olejek z cytryny i szałwii 

• Kropla młodości – naturalny olejek cytrynowy 
pozwala odmłodzić zmęczone ciało i umysł 

• Wyostrzone zmysły  – czysty, esencjonalny olejek  z 
cytryny i szałwii pobudza zmysły i poprawia pamięć 

• Lepsze samopoczucie – mieszanka naturalnych 
olejków stanowi doskonałe dopełnienie terapii 
arometaterapetycznej 

 

Dostępne pojemności: 10ml 

 

 

Lemon Sage Essential  Oil  

pH N/A 



Lav ender  Mint  

Odkryj wzmacniające nawilżenie. 
Aromatyczny szampon i odżywka z 
serii Lav ender  Mint , bogate w 
orzeźwiającą miętę, zieloną herbatę 
i kojącą zmysły lawendę 
pozostawiają włosy miękkie, 
odżywione i optymalnie nawilżone. 
Ten doskonały zestaw pomoże 
ukoić nerwy i pozbyć się wszystkich 
złych emocji.  



Łagodny, delikatny szampon, bogaty w składniki 
nawilżające i aminokwasy, które pomagają poprawić 
wilgotność włosów, wzmacniają je, nadają im blask i 
podnoszą odporność na uszkodzenia. 

• Nawilżenie i ochrona – mieszanka silnie 
nawilżających składników odżywiających i 
aminokwasów pomaga pielęgnować suche, niesforne 
włosy, wzmacnia je, nadaje blask i podnosi odporność 
na uszkodzenia  

• Delikatne oczyszczenie –  gęsta, bogata piana 
zawierająca łagodną mieszankę składników 
bezpiecznych dla włosów farbowanych sprawia, że 
włosy są odpowiednio oczyszczone i odświeżone 

• Ukojenie zmysłów – relaks i odprężenie dla ciała i 
włosów dzięki naturalnym wyciągom z uspokajającej 
lawendy, mięty i drzewa herbacianego  

 

Dostępne pojemności: 75ml, 300ml, 1000ml  

 

 

Lav ender  Mint Mois tur izing 
Shampoo™ 

pH 4.0 



Wyjątkowo bogata w składniki nawilżające i 
zmiękczające odżywka  dla spragnionych nawilżenia 
włosów. Zawiera olejek z awokado oraz białko 
pszenicy zwiększające kontrolę nad włosami i 
zapobiegające rozdwajaniu się końcówek. 

• Nawilżenie i ochrona – specjalna mieszanka bogata w 
substancje odżywiające, bezpieczne dla włosów 
farbowanych, wzbogacona o najnowszą technologię 
bezpiecznych sylikonów rozpuszczalnych w wodzie, 
nawadnia spragnione nawilżenia włosy  

• Rozplątywanie –  błyskawicznie rozplątujące włosy 
składniki odżywiające ,zapewniają wyjątkowo 
intensywne nawilżenie, wygładzają rozdwojone 
końcówki i  ułatwiają rozczesywanie włosów 

• Ukojenie zmysłów – relaks i odprężenie dla ciała i 
włosów dzięki naturalnym wyciągom z uspokajającej 
lawendy, mięty i drzewa herbacianego  

 

Dostępne pojemności: 75ml, 300ml, 1000ml  

 

 

Lav ender  Mint Mois tur izing 
Conditioner ™ 

pH 4.0 



Gęsty, mocno nawilżający żel do ciała, wzbogacony o 
wyciągi z lawendy, mięty i drzewa herbacianego 
przynosi odprężenie dla ciała i ukojenie dla zmysłów. 

• Nawilżenie i ochrona – naturalne olejki oraz 
nawilżające składniki odżywcze, pobudzają napiętą 
skórę, pozostawiając ją jedwabistą i gładką  

• Łagodne oczyszczenie –  kremowa, przyjemna w 
dotyku piana zmywa wszystkie zanieczyszczenia i 
pozostawia skórę odświeżoną  

• Ukojenie zmysłów – relaks i odprężenie dla ciała i 
umysłu dzięki naturalnym wyciągom z uspokajającej 
lawendy, mięty i drzewa herbacianego  

 

Dostępne pojemności: 75ml, 200ml 

 

 

Lav ender  Mint Mois tur izing 
Body  Wash™ 

pH 5.5 



Wyjątkowo bogate masło do ciała, zawierające masło 
shea i witaminę E, zapewnia długotrwałe nawilżenie i 
jedwabistą gładkość. Wyciąg z uspokajającej lawendy, 
mięty i drzewa herbacianego, koi i odpręża ciało oraz 
umysł. 

• Nawilżenie – bogate masło shea  zapewnia skórze 
długotrwałe nawilżenie  

• Ukojenie dla skóry suchej –  Witamina E i inne 
substancje odżywiające skórę otulą ją jedwabistą, 
gładką miękkością   

• Ukojenie zmysłów – relaks i odprężenie dla ciała i 
umysłu dzięki naturalnym wyciągom z uspokajającej 
lawendy, mięty i drzewa herbacianego  

 

Dostępne pojemności: 75ml, 200ml 

 

 

Lav ender  Mint Mois tur izing 
Body  Butter™ 

pH 5.0 



Esencjonalny olejek z lawendy i mięty. 

• Inspirująca harmonia – czysty olejek lawendowy 
pomaga złagodzić zmęczenie, ból głowy, codzienne 
napięcie i niepokój  

• Pobudza umysł –  naturalny olejek z mięty stymuluje i 
przywraca świeżość zmęczonemu umysłowi 

• Odbudowuje równowagę – mieszanka naturalnych 
olejków zapewnia kojącą aromaterapię, która 
relaksuje umysł, ciało i ducha  

 

Dostępne pojemności: 10ml 

 

 

Lav ender  Mint Essential  Oil  

pH N/A 



Otwórz swój salon na kosmetyki 
działające na wszystkie zmysły klienta 

oraz pozostawiające niezatarte wrażenie 
 
Ludzie są najbardziej otwarci gdy 
zaangażowane są ich wszystkie zmysły  
 

Zobacz, powąchaj, dotnij…  
Przeżyj niezapomniane przeżycia z 

kosmetykami Tea Tree 


