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INOVAŢIE de la Schwarzkopf

SUPERNATURAL
natural

Conţine CELE MAI PURE ESENŢE
ORGANICE – nu conţine arome
artificiale & siliconi.

Natura este benefică pentru mine dar

PERFORMANŢA
ESTE CEA MAI
IMPORTANTĂ!
O existenţă mai responsabilă este una dintre tendinţele sociale
actuale majore. Oamenii acţionează mai durabil, gândind mai
ecologic & fiind preocupaţi de un stil de viaţă mai sănătos. Astfel
încât, în timp ce durabilitatea reprezintă o atracţie foarte mare,
este credibilă doar în combinaţie cu adevărata performanţă a
produselor.
În sfârşit, nu mai trebuie să existe compromis – ESSENSITY
vi le oferă pe amândouă.
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10 Motive pentru care
ESSENSITY vă satisface exigenţele:
1. ESSENSITY este prinul brand de culoare, îngrijire şi styling ce vă oferă
un grad ridicat de naturaleţe, fără a compromite performanţa.
2. Toate produsele conţin ingredienţi naturali şi esenţe organice pure
certificate, special alese.
3. Pentru a asigura puritatea esenţelor organice, utilizăm metode de extracţie
inovatoare şi eficiente, precum uscarea îngheţată, filtrarea şi fermentarea.
4. Aromele sunt date 100% doar de uleiuri esenţiale naturale.
5. Ingredienţii sintetici sunt înlocuiţi oriunde este posibil acest lucru fără
a compromite performanţa.
6. Toate produsele ESSENSITY NU CONŢIN arome artificiale, siliconi,
parafine/uleiuri minerale şi parabeni (conservanţi specifici industriei
cosmetice).
7. ESSENSITY sprijină reîmpădurirea zonei tropicale prin sponsorizarea
replantării anuale a minim 70 de hectare, pentru a creşte biodiversitatea
şi habitatul faunei, precum şi crearea de locuri de muncă pentru localnici.
8. Formulele sunt predominat biodegradabile iar ambalajele sunt 100%
reciclabile.
9. Utilizarea aplicatoarelor cu aerosoli şi ambalarea inutilă au fost evitate
în mod intenţionat.
10.		 Rezultatul: un păr cu aspect sănătos, strălucire naturală şi mătăsos
la atingere.
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PUTERNICĂ

Prima culoare pentru păr ce nu conţine amoniac şi arome,
cu peste 90% ingredienţi derivaţi natural* şi fără
		
a compromite performanţa.

·· PRIMA CULOARE FĂRĂ AMONIAC ŞI AROME, cu ECTOINĂ
fermentată delicat şi conţinut de peste 90% ingredienţi derivaţi natural*.

O

·· Performanţă uimitoare a culorii cu PÂNĂ LA 90% ACOPERIRE
A PĂRULUI ALB.

OH
NH

·· Stabilizează structura părului pe parcursul procesului de colorare.

N

·· 100% FĂRĂ: amoniac, arome, siliconi, parafine-/-uleiuri minerale,
parabeni şi derivaţi ai formaldehidei.

ECTOINA

·· Este bine cunoscută pentru
proprietăţile protective (faimoasă în
produsele pentru îngrijirea pielii,
creme anti-îmbătrânire şi de
protecţie solară).
·· Contribuie la stabilizarea
moleculelor şi la asigurarea celei
mai bune protecţii a lanţurilor
proteice în păr.

*
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calculat cu apă

Portofoliul de Culoare
NATURĂ

CEDRU

MIERE

STEJAR

TEC

FRUNZIŞ DE TOAMNĂ

Cedru Deschis

Miere Deschis

Stejar Deschis

—

—

8- Natură
7- Natură
6- Natură

Cedru Mediu

Miere Mediu

Stejar Mediu

Tec Mediu

Cedru Închis

Miere Închis

Stejar Închis

Tec Închis

5- Natură

Frunziş de Toamnă
Mediu Arămiu
Frunziş de Toamnă
Mediu Roşu

4- Natură
3- Natură

Descoperiţi noi universuri
incitante de culoare.
Rezultate Multi-Tonale de Culoare, pline de strălucire naturală:
·· Principiul Multi-Tonal Essensity adaptează fenomenul variaţiei naturale a
tonurilor, care oferă culori vii, cu aspect natural.
·· Cereţi stilistului dumneavoastră o consultaţie individuală de culoare.

Frunziş de Toamnă
Închis Violet

ÎNGRIJIRE

100% putere de îngrijire – conţine cele mai pure
esenţe organice & uleiuri esenţiale

PĂR
NORMAL, FIN

·· Light Cleansing Shampoo
·· Lightweight Milk
(Balsam ce necesită clătire)

PĂR USCAT,
ASPRU
·· Moisturising Shampoo
·· Brushing Elixir
(Balsam ce necesită clătire)
·· Hydrating Paste
(Tratament ce necesită clătire)

Portofoliul de produse Essensity destinate îngrijirii este compus din şampoane cu
acţiune delicată, balsamuri şi tratamente ce conţin cele mai pure esenţe organice
certificate şi sunt 100% FĂRĂ: arome artificiale* şi coloranţi, siliconi, PEG-uri,
parafine-/-uleiuri minerale şi parabeni.
* Şamponul Fără Arome nu conţine nici un fel de aromă

Conţine esenţe organice purificate
delicat din AFINE

AFINE

RECUNOSCUTE PENTRU
conţinutul bogat în antioxidanţi ce
neutralizează radicalii liberi şi ca
sursă excelentă de Vitamina C.
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Conţine esenţe organice proaspăt
îngheţate şi uscate din ALOE VERA

ALOE VERA

RECUNOSCUTĂ PENTRU
proprietăţile sale hidratante şi ca
sursă de Vitamine: A, B, C şi proteine.

PĂR DETERIORAT,
COLORAT
·· Restoring Shampoo
·· Sealing Lotion
(Balsam ce necesită clătire)
·· Replenishing Balm
(Tratament Intensiv ce necesită
clătire)
·· Intense Curing Mask
(Tratament Intensiv cu acţiune
profundă, ce necesită clătire)
Conţine esenţe organice filtrate
fin din CĂTINĂ

CĂTINĂ

RECUNOSCUTĂ PENTRU
proprietăţile antioxidante şi beneficiile
nutritive, precum aminoacizi,
minerale şi vitamine.

PĂR &
PIELE A CAPULUI
·· Clarifying Shampoo

Conţine esenţe organice filtrate
fin din EUCALIPT

EUCALIP

RECUNOSCUT PENTRU
proprietăţile antibacteriene şi
antiseptice, contribuind la reducerea
iritaţiilor.

PĂR &
PIELE A CAPULUI
·· Fragrance Free Shampoo

Conţine esenţe organice pur
pulverizate din GĂLBENELE

GĂLBENELE

RECUNOSCUTE PENTRU
proprietăţile antiinflamatorii şi
contribuţia la protecţia împotriva
iritaţiilor.
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STYLIng

100% performanţă a stilizării pentru look-uri naturale dar puternice –
conţine cele mai pure esenţe organice & uleiuri esenţiale.

De la control şi stilizare naturală, delicată, până la fixare flexibilă sau puternică.
Oricare ar fi exigenţele dumneavoastră, colecţia de styling ESSENSITY are
soluţiile, un portofoliu de produse destinate fixării, strălucirii, volumului şi
texturării care valorifică cele mai pure esenţe organice certificate şi este 100 fără:
arome artificiale* şi coloranţi, siliconi, PEG-uri, parafină-/-uleiuri minerale şi
parabeni.
* Styling Juice nu conţine nici o aromă

FIXARE &
CONTROL
·· Sculpting Mash
(Control Mediu)
·· Air Fix pump Spray
(Control Mediu spre Puternic)

Conţine esenţe organice uscate în vid
din COAJĂ DE ARŢAR

COAJĂ DE ARŢAR

RECUNOSCUTĂ PENTRU
beneficiile antioxidante, conţine
substanţe minerale, precum calciul
şi magneziul.

TEXTURĂ &
SEPARARE
·· Texturising Mud
(Textură Uscată & Separare)

Conţine esenţe organice procesate la
rece din TAPIOCA

TAPIOCA

RECUNOSCUTĂ PENTRU
proprietăţile ce conferă volum şi o
concentraţie ridicată de carbohidraţi.

VOLUM &
CORP
·· Volumising Pudding
(Volum Amplificat & Corp)
·· Styling Juice
(Volum Natural & Protecţie
Împotriva Căldurii)

Conţine esenţe organice proaspăt
îngheţate şi uscate din MUGURI
DE VIŢĂ-DE-VIE ROŞIE

MUGURI DE
VIŢĂ-DE-VIE ROŞIE

RECUNOSCUŢI PENTRU
bogăţia de substanţe nutritive,
precum aminoacizii şi enzimele.

CATIFELARE &
STRĂLUCIRE NATURALĂ
·· Smoothing Cream
(Catifelare & Strălucire Naturală)

Conţine esenţe organice din
SUSAN presat la rece

SUSAN

RECUNOSCUT PENTRU
proprietăţile hrănitoare şi de
catifelare, precum şi prin concentraţia
ridicată de Vitamine: A, B, E şi
calciu.
09

RAŢIONAL

Bucuraţi-vă de durabilitatea
		
PERFORMANŢEI NATURALE SUPERBE.

Dimensiunile
durabilităţii noastre.
SĂNĂTATE

·· Noi sprijinim filozofia “NU
CONŢINE”, de exemplu, toate
produsele noastre nu conţin arome
artificiale, siliconi, parafine, uleiuri
minerale şi parabeni.
·· Promitem să înlocuim ingredienţii
sintetici ori de câte ori este posibil,
fără a compromite performanţa.
·· Ne angajăm să îmbunătăţim
produsele noastre, utilizând cei
mai puri ingredienţi organici.
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ECOLOGIE

·· Folosim formule predominant
biodegradabile.
·· Folosim materii prime sintetizate
din materiale pe bază de plante.
·· Evităm folosirea aplicatoarelor cu
aerosoli şi împachetările inutile.
·· Folosim ambalaje 100% reciclabile.

RESPONSABILITATE
SOCIALĂ

ESSENSITY sprijină reîmpădurirea
zonelor tropicale, prin sponsorizarea
replantării anuale a minim 70 de
hectare pentru a
·· creşte biodiversitatea şi
habitatul faunei
·· crea locuri de muncă pentru
localnici şi utilizare durabilă
a pădurii.

ESENŢIALELE campaniei noastre
pentru biodiversitate.
ESSENSITY de la Schwarzkopf celebrează natura, şi în special unul dintre cele
mai vechi ecosisteme, cel aparţinând pădurii tropicale. Utilizăm o parte din
profiturile noastre pentru a reface pădurile în îndepărtata provincie Darien din
Panama.
În fiecare an ESSENSITY iniţiază reîmpădurirea a minim 70 de hectare de
pădure tropicală. Şi pentru că în aceste zone protecţia mediului este de neînchipuit
fără a crea beneficii pentru localnici, o combinăm cu o strategie de dezvoltare
socială.
Împreună cu partenerul nostru FUTURO FORESTAL am creat un model ce
reface biodiversitatea şi în acelaşi timp ajută comunităţile indigene să utilizeze
cheresteaua şi produsele nelemnoase într-o manieră durabilă.

Schwarzkopf Professional
RO: Importator: S.C. Cosmopolitan Trading S.R.L.
Iaşi – Valea – Lupului nr. 4, DN 28, cod 707410
tel.: 0232 – 273 380, fax: 0232 – 273 381
e-mail: office@cosmogroup.ro
MD: SC Loial-DT SRL
Bul. Dacia 20, 2043 Chisinau, Moldova
Тел. (+373) 22 77 08 06, (+373) 22 66 15 11

Together. A passion for hair
www.schwarzkopf-professional.com

