Компанія

Інновації, які
випереджають час
Innovatis - компанія, яка працює у сфері новітніх
косметичних технологій. За останні роки на міжнародному
ринку це ім’я стало синонімом інновацій, наукових
розробок та винаходів. Компанія була заснована з
однією метою: зробити свій внесок у професійний сектор
перукарського мистецтва за допомогою унікальних
продуктів та інноваційних послуг для того, щоб надати
професійним перукарям нові можливості для бізнесу.
Лінія продуктів LUXURY CARE характеризується наявністю
дорогих інгредієнтів та ексклюзивних формул, таких як
екстракт чорної ікри, мікрочастки алмазу, чорна перлина,
тощо. Все це гарантує максимальний результат у догляді
за волоссям.

АНТИВІКОВА СИСТЕМА

Продукт

Luxury Deep Mask

500 ml

Маска глибокої дії. Живить та зволожує волосся, забезпечуючи шовковистість та
повертаючи волоссю природний блиск.
Збагачена маслом ши, колагеном та екстрактом чорної ікри - розкішним та
цінним джерелом вітамінів та антиоксидантів, збагачена Омега-3 жирними
кислотами та вітаміном С з високою здатністю відновлення гідроліпідного шару
кутикули волосся.
Відмінний продукт з високою поживною цінністю; завдяки унікальному
поєднанню інгредієнтів дозволяє надати миттєвий виражений ефект.

Продукт

Luxury Caviar

15 ампул по 20 мл

Представляємо Вам авангард, перший справжній еліксир молодості для
волосся. Цей продукт характеризується в останні декілька років на світовому
ринку, як інноваційна послуга у професійних салонах краси.
Це є метод гідроживлення та усунення вікових проявів, який допоможе
відновити блиск, м’якість та гладкість волосся завдяки революційній формулі
«ВТХ комплекс», концентрату активних інгредієнтів, якими є, в основному,
амінокислоти, вітаміни, пантенол та олія чорної ікри.
Основні інгредієнти:
Чорна ікра відома особливою захисною та регідратаційною здатністю.
Екстракт чорної ікри, завдяки Омега-3 жирним кислотам, збагачує вітамінами
та інтенсивно захищає структуру волосся.
Колаген сприяє ефективному процесу клітинної регенерації та захищає від
агресивної дії вільних радикалів, тонізуючи та відновлюючи волосся.

Продукт

Luxury Plasm

500 мл

- НЕ МІСТИТЬ ВОДИ
- НЕ РОБИТЬ ВОЛОССЯ ЖИРНИМ ТА НЕ ЗБІЛЬШУЄ ВАГУ ТОНКОГО ВОЛОССЯ
- НЕ ЗМІНЮЄ КОЛІР ВОЛОССЯ
- 100% АКТИВНИХ НАТУРАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
Основні інгредієнти:
Амінокислоти та кератин: це білок, присутній у клітинах волосся, який надає
еластичності, міцності та живить волосся.
Мікрочастки алмазу: невеликий розмір та унікальна твердість роблять їх
ідеальним засобом для пілінгу на першому етапі лікування. До переваг також
відносяться активація мікроциркуляції та надання блиску шкірі голови.
Чорна перлина: для неї характерні зволожуючі властивості завдяки вмісту
амінокислот, білків та полісахаридів; також є багатою елементами морських
мінералів, таких як арагоніт та кремній, які є необхідними для відновлення
клітинного метаболізму. Працює у комплексі з ферментами та антиоксидантами,
які сприяють детоксикації, оздоровлюють та надають життєву силу волоссю.

Інші продукти у лінійці LUXURY CARE:

Extreme Cleanse PH 6.9

1000 мл

Це шампунь для передпроцедурної обробки. Розроблений для видалення
забруднень, які потрапили з навколишнього середовища у волокно волосся
та відкривання кутикули волосся для досягнення найкращого результату при
потраплянні процедурних засобів LUXURY CARE.

Luxury Shampoo

1000 мл

Це anti-age шампунь, який створений для гідроживлення волосся.
Складається з коктейлю активних косметичних інгредієнтів. Переваги від
застосування: швидке та якісне миття волосся, забезпечує м’якість,
живить його та зволожує.
Комплекс вітаміну Е, провітаміну В5, колагену та екстракту чорної ікри
відновлює та живить волосся вже після першого застосування.

«ІДЕАЛЬНЕ ВОЛОССЯ ЦЕ РОЗКІШ, ЯКУ ВИ
МОЖЕТЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ»
Тепер доступна домашня лінія для професійного догляду
за волоссям LUXURY CARE

Product

Luxury Shampoo

250 мл

Це anti-age шампунь, який створений для гідроживлення волосся.
Складається з коктейлю активних косметичних інгредієнтів. Переваги від
застосування: швидке та якісне миття волосся, забезпечує м’якість, живить
його та зволожує.

Luxury Caviar Spray

200 мл

Істотно новий вид догляду за волоссям - унікальний продукт, який поєднує у
собі численні переваги в одному спреї. Збагачений екстрактом чорної ікри,
вітаміном Е, пантенолом та іншими активними компонентами косметики
преміум класу. Лікування без ополіскування із захистом та відновленням
структури волосся.
ПЕРЕВАГИ:
1

НЕ ЗМІНЮЄ КОЛІР ВОЛОССЯ

6

ЗБЕРІГАЄ НАДОВГО ФОРМУ ЗАЧІСКИ

2

«ДИСЦИПЛІНУЄ» КУРЧАВЕ ВОЛОССЯ

7 ПОЛЕГШУЄ РОЗЧІСУВАННЯ

3

ДОДАЄ БЛИСКУ

8

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТЕРМОЗАХИСТ

4

ДОДАЄ ЯСКРАВОСТІ ТА ОБ’ЄМУ

9

УКРІПЛЮЄ ТА ВІДНОВЛЮЄ ПОШКОДЖЕНЕ ВОЛОССЯ

5

ЗВОЛОЖУЄ ТА ПОМ’ЯКШУЄ

10 ЗАПОБІГАЄ ПОСІЧЕННЮ КІНЦІВ ВОЛОССЯ

Продукт

Luxury Cream

200 мл

Розкішний крем-маска надає живлення та зволоження волоссю. Екстракт
чорної ікри відновлює, оживляє та реструктурує пошкоджені кератинові
зв’язки, надає волоссю шовковистість, блиск та силу.

Luxury Deep Mask

200 мл

Глибоко зволожує та живить волосся. Збагачена маслом ши, колагеном та
екстрактом чорної ікри - розкішним та цінним джерелом вітамінів та
антиоксидантів, збагачена Омега-3 жирними кислотами та вітаміном С з
високою здатністю відновлення гідроліпідного шару кутикули волосся.

Kit home luxury
Набори LUXURY CARE для професійного догляду. за волоссям у домашніх умовах.
KIT LUXURY SPRAY:

Шампунь Luxury + Спрей Leave-In Spray

Ідеально підходить для всіх типів волосся

KIT LUXURY CREAM: Шампунь Luxury + Крем Luxury

Ідеально підходить для нормального та пошкодженого волосся

KIT LUXURY MASK: Шампунь Luxury + Маска Luxury

Ідеально підходить для сухого та пошкодженого волосся

ЗДОРОВ’Я ВАШОГО ВОЛОССЯ

NATUR-EX+
NATUREX+ – стабілізуючий продукт, розроблений із застосуванням молекулярних
технологій для отримання максимальної кількості переваг. Цей продукт є
сполукою природних білків.
Він впливає на 3 основні параметри які забезпечують силу волосся: розтягнення,
скручування та тертя (або шліфування) кутикули.
Відкриття кутикули волосся забезпечується технічними засобами у поєднанні з
унікальними хімічними складовими NATUREX+, що дозволяє досягнути кори
волоссини. NATUREX+, працюючи зсередини, наділяє ефектом укріплення,
змащування та захисту поверхні волосся.
Система з природними елементами створює захисний шар під час максимально
агресивного
впливу на волосся, забезпечує окрім захисного та ефекту відновлення, зниження
пошкоджуючого впливу на волосся.
Наші винаходи, базуючись на технології «природа+наука», мають одну мету –
ЗДОРОВ'Я ВОЛОССЯ.

Революція
NATUR-EX+ є провідною професійною системою, що здобуває важливе
значення у захисті та відновленні структури волосся під час будь-якого
хімічного впливу (фарбування, знебарвлення або випрямлення), помітно
зменшуючи пошкодження волосся.
Креативність у створенні нових відтінків кольорів або зміні структури волосся
досягла небачених раніше можливостей. Зміни в образі та стилі наразі
забезпечуються з гарантованим максимальним захистом волосся.
NATUREX+ турбується про Вас.

Пошкоджена кутикула

` r q Ï ` r i ^ = a ^ Ò ^ a ^

Здорова кутикула

` r q Ï ` r i ^ = p ^ k ^

Формула

АКТИВНI ЕЛЕМЕНТИ
NATUR-EX+ – це комплекс природних протеїнів, що захищає, надає сили
та реструктурує волосся.
Hairspa – термальна вода з гарячих джерел Salies de Bearn, Bearn des Gaves,
розташованих у французькій провінції Bearnais.
Пом'якшує та зволожує шкіру голови.
Морський колаген – елемент, багатий на амінокислоти.
Виступає в якості поживного та захисного компонента волосся.
Квітки едельвейсу – компонент, якому притаманні розслаблюючі та
протизапальні властивості для шкіри голови.

УНIКАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
NATUR-EX+ додається до суміші
обраної хімічної процедури
будь-якої торгівельної марки
ПОДВIЙНА ДIЯ
З NATUREX+ Ви можете
виконувати будь-яку процедуру із
застосуванням хімічних компонентів, водночас,
забезпечуючи волоссю
відновлення та укріплення.
ПРИГОЛОМШЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
З NATUREX+ волосся стає еластичним,
міцним та стійким до різноманітних
впливів. Відновлюється здоровий
вигляд волосся

Продукт

СИСТЕМА NATUR-EX+
Nº 1 - BUILDER (Формоутворююча речовина)
Розчин, який необхідно змішати з хімічним компонентом для виконання обраної
процедури. Зміцнює та створює нові зв'язки,
захищає внутрішню структуру волосся. Посилює та реструктурує
волосся, надаючи йому сили та еластичності.
Nº 2 - FINISHER (Закріплювач)
Крем після догляду, що закріплює нові зв'язки, створені формоутворюючою
речовиною, забезпечує додаткове живлення та зволоження, надаючи волоссю
м'якість та шовковистість.
ШВИДКИЙ ТА ЛЕГКИЙ У ЗАСТОСУВАННІ
НЕ ВПЛИВАЄ НА ЧАС ЕКСПОЗИЦІЇ ХІМІЧНОЇ СУБСТАНЦІЇ АБО НА РЕЗУЛЬТАТ
Nº 3 - MAINTAINER (Підтримуючий догляд)
Підтримуючий догляд для домашнього використання два рази на
тиждень, для подовження та інтенсивності ефекту наповнення
та зволоження, забезпеченого доглядом в салоні

ГЛАДКИЙ ТА ДИВОВИЖНИЙ

Що це?

GOLD THREAD
Витонченість – це наука робити все інакше, ніж усі, видаючи, що все робиш
саме так, як і вони.
Це результат точності та вишуканості.
Натхненний ретельною турботою про волосся, Gold Thread поєднує багаті
компоненти догляду, перетворюючи науку у мистецтво.
Реструктуруючий випрямлюючий догляд на базі технології “золотих ниток”
(”Gold Thread”).
Випрямлення та омолодження з використанням мікрочасток золота забезпечує
волосся багатим лікувальним еліксиром, тимчасово змінюючи його структуру з
максимальною тендітністю.

ПЕРЕВАГИ
Відновлюючий догляд з вишуканими активними інгредієнтами, що живлять
та відновлюють серцевину волосся, забезпечуючи:

ВИПРЯМЛЕННЯ: 70-100%
КОНТРОЛЬ: зменшення зайвого об’єму, эфективна
боротьба з пухнастістю
НІЖНИЙ ДОГЛЯД: волосся легко розчісується
БЛИСК: омолоджуючий догляд
ШОВКОВИСТІСТЬ: максимальна м’якість при рухах

АКТИВНI ЕЛЕМЕНТИ
- Гідролізований кератин останнього покоління
- Золота нитка: комбінація активних випрямляючих
речовин, які діють на прикореневій зоні завдяки
взаємодії аміногруп, що містяться у кератині волосся,
забезпечуючи тимчасове випрямлення
- Мікронізоване золото: має живильні властивості та
додає яскравості

АКТИВНI ЕЛЕМЕНТИ
- Масло Ши: зволожуючий та омолоджуючий
компонент
- Сілантріол: термопротектор, збільшує опір волосся
до пошкоджень
- Polimeo W: покращує процес розчісування при
нанесенні продукту на волосся
- Пантенол: має відновлюючі та зволожуючі
властивості

ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ

ПРИСТРАСТЬ

СТИЛЬ

СВОБОДА

Спорт та сонце

LIFESTYLE
Косметика для тіла і волосся з натуральним екстрактом м'яти. Нова концепція
догляду за волоссям і тілом, народжена від Матері - Природи.
Тонізує , регенерує і живить. Ритуал, призначений для запобігання пошкодження
від сонця і отримання гладкої шкіри і здорового та блискучого волосся.
#Lifestyle обирають динамічні і впевненені у собі люди, які насолоджуються
життям у повній мірі та люблять відкривати для себе світ.

ЗАХИСТ

ЕНЕРГІЯ

ЗДОРОВ’Я

Продукт

Energy Shower Gel - гель для душу
Гель для тіла та волосся з колагеном, пантенолом та ментолом
Спорт: цей гель відновлює температуру тіла після фізичних вправ, ніжно
очищує тіло та волосся, тонізує та освіжає шкіру, відновлюючи її енергію
та еластичність.
Море та басейн: видаляє залишки піску і солі, захищає від засмаги та
зволожує волосся пошкоджене сонцем , надаючи йому м'якість,
шовковистість і блиск.

ТУРБОТА

ПРИРОДА

УФ-ФІЛЬТРИ

Продукт

Energy Body Spray -

Тонізуючий спрей для тіла
Якщо для Вас важливо благополуччя Вашої краси, Energy Body Spray - те, що Вам
потрібно.
Спрей з негайним ефектом для тіла: бадьорить, відновлює тонус шкіри.
Містить екстракт м’яти і кінського каштана . Рекомендується після
тренування, спортивних навантажень і втомленості у ногах.

Продукт

Protective Hair Spray -

Захисний спрей для волосся
Ідеально підходить для любителів активного відпочинку.
Захисний спрей для волосся з вітаміном Е, пантенолом і аргініном. Завдяки
своїм UVA і UVB фільтрам захищає волосся від сонця, створюючи невидиму
захисну плівку.
Забезпечує ефективний захист від зовнішніх агресивних впливів, таких як
сонячні промені, морська вода і хлор в плавальних басейнах. Зберігає колір
волосся.

Продукт

Protective Body Spray Захисний спрей для тіла

ПРОТИ
МЕДУЗ

Освіжаючий, зволожуючий і захисний спрей для тіла.
Серед багатьох активних інгредієнтів для повного захисту тіла, містить
вітамін Е, гліцерин і ментол .
Завдяки фільтрам UVA і UVB променів є незамінним для тих , хто любить
адекватний захист свого тіла від зовнішніх агресивних факторів,
таких як
.
сонячні промені. Екстракт планктону і його поєднання з маслами
захищають від укусів медуз .

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС
#INNOVATIS

Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні – компанія «Формат»
4mat.com.ua
(048) 783-17-16 • info@4mat.com.ua

