
Subtelne połączenie nauki i natury



Wiodąca włoska marka w zakresie pie-
lęgnacji zapewniającej piękne włosy, 
zdrową skórę głowy i  dobre samopo-
czucie każdej kobiety.

Nauka i natura:
Synergicznie działająca mieszanka 
składników naturalnych i  technolo-
gicznie zaawansowanych surowców 
pozwala uzyskać maksymalną sku-
teczność pielęgnacji bez naruszania 
równowagi między skórą głowy, włosa-
mi i środowiskiem.

Piękno i zdrowie:
Spraw sobie przyjemność w  salonie 
i  w  domu dzięki doznaniom oddziały-
wającym na wszystkie pięć zmysłów. 
Odkryj wybraną i  dostosowaną do 
Twoich potrzeb pielęgnację Actyva.



TECHNOLOGIA
NUTRI SYSTEM

Kluczowe składniki:
•	 Tłuszcze	zawarte	

w oliwe	z oliwek
•	 Proteiny	owsa
•	 Składniki	aktywne	

o działaniu	nawilżają-
cym,	nabłyszczającym	
oraz	antyelektrosta-
tycznym

Suche włosy, niezależnie od tego, czy jest to ich stan 
naturalny czy będący wynikiem działania czynników ze-
wnętrznych, wymaga odżywienia w celu uzupełnienia 
lub przywrócenia ich naturalnej równowagi. Pod marką 
ACTYVA opracowano kosmetyki NUTRIZIONE, linię 
produktów sprawiających, że suche włosy stają się 
miękkie, lśniące i łatwe do rozczesania.



TŁ
US

ZC
ZE

 Z
AW

ARTE W OLIWIE Z OLIW
EK

NUTRIZIONE Shampoo 
Szampon do pielęgnacji normalnej skóry głowy 
oraz włosów lekko przesuszonych. Idealnie 
oczyszcza włosy, nie naruszając naturalnej rów-
nowagi skóry głowy. Nawilża włosy, chroniąc je, 
dodając im blasku, miękkości i lekkości.

NUTRIZIONE Cond 
Odżywka zapewniająca właściwe odżywienie lek-
ko przesuszonym włosom. Ułatwia rozczesywa-
nie i układanie. Nadaje włosom połysk, miękkość 
i jedwabistość w dotyku.

NUTRIZIONE RICCA Shampoo 
Szampon do suchej skóry głowy i bardzo suchych 
włosów. Delikatnie oczyszcza włosy, nie narusza-
jąc naturalnej równowagi skóry głowy. Odżywia 
włosy, sprawiając, że są łatwe do rozczesania, 
miękkie i lśniące.

NUTRIZIONE RICCA Mask 
Maska zapewniająca właściwe odżywienie wło-
som mocno przesuszonym u nasady. Ułatwia roz-
czesywanie i układanie. Nadaje włosom intensyw-
ny połysk i  miękkość. Po zastosowaniu włosy 
stają się jedwabiste i miękkie w dotyku.

NUTRIZIONE ISTANTANEA Cream 
Krem odżywiający włosy, przywracający im jedno-
litą strukturę. Sprawia, że włosy są łatwe do roz-
czesania i  podatne na układanie, nadając im 
miękkość i połysk od nasady po same końce. Bez 
spłukiwania.

NUTRIZIONE
Specjalnie opracowana formuła odżywiająca suche włosy



TECHNOLOGIA  
SILKONTROL SYSTEM

Kluczowe składniki:
•	 Olejek	migdałowy
•	 Olejek	brzoskwiniowy
•	 Składniki	aktywne	

o działaniu	intensywnie	
nawilżającym	
i nabłyszczającym

Włosy kręcone, niezdyscyplinowane są trudne do uło-
żenia i wymagają stosowania specjalnych produktów, 
które nadają fryzurze długotrwałe utrwalenie.
ACTYVA DISCIPLINA to linia produktów do delikat-
nego dyscyplinowania włosów kręconych i niepodat-
nych na układanie, długotrwale utrwalających fryzurę: 
idealnie gładkie włosy lub podkreślenie ich naturalnej 
dynamiki.



DISCIPLINA
Dyscyplinowanie włosów kręconych i niepodatnych na układanie

DISCIPLINA Shampoo 
Szampon dyscyplinujący. Ułatwia rozczesywanie 
i układanie włosów, nawilżając ich włókna. Spra-
wia, że włosy stają się jedwabiste. lśniące i  po-
datne.

DISCIPLINA Mask 
Maska dyscyplinująca. Pomaga dyscyplinować 
włosy kręcone i zapobiega nadmiernemu ich pu-
szeniu, sprawiając, że są podatne na układanie 
i mają jedwabisty połysk.

Rezultat: włosy idealnie gładkie

DISCIPLINA Relax Fluid 
Fluid wygładzający. Do stosowania na włosy wil-
gotne i  osuszone ręcznikiem w  celu nadania im 
idealnej gładkości. Do stosowania na włosy suche 
w celu ochrony przed wilgocią i dyscyplinowania 
włosów kędzierzawych. Bez spłukiwania.

Rezultat: podkreślenie naturalnej dynamiki włosów

DISCIPLINA Curly Cream 
Krem dyscyplinujący. Do stosowania na umyte 
i osuszone ręcznikiem włosy w celu nadania na-
turalnej fryzury i  podkreślenia loków, zaakcento-
wania koloru i nadania elastyczności. Bez spłuki-
wania.
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TECHNOLOGIA MULTI 
REFLEX SYSTEM

Kluczowe składniki:
•	 Wyciąg	z czarnej	

borówki
•	 Wyciąg	z pestek	wiśni	

pospolitej
•	 Związki	kationowe
•	 Mikroemulsje		

silikonowe
•	 Filtry	UV

Ekspozycja na promienie UV, częste używanie  
suszarki i prostownicy oraz codzienne mycie mogą ne-
gatywnie wpływać na stabilność i piękno koloru. Linia 
COLORE BRILLANTE marki ACTYVA to produkty 
pielęgnacyjne do włosów farbowanych przywracające 
intensywność koloru, połysk i  trwałość przy każdym 
myciu.
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COLORE BRILLANTE
Pełne życia, trwalsze kolory

COLORE BRILLANTE Shampoo 
Szampon do włosów farbowanych. Przeznaczony 
do wszystkich typów włosów koloryzowanych. 
Delikatnie myje, zachowując piękno i blask koloru 
na dłużej.

COLORE BRILLANTE Mask 
Maska do włosów farbowanych. Przeznaczona 
do wszystkich typów włosów koloryzowanych. 
Odżywia i przywraca włosom właściwą kondycję, 
zachowując piękno i blask koloru na dłużej.

COLORE BRILLANTE Cream 
Krem do włosów farbowanych. Regenerujący 
krem bez spłukiwania, przeznaczony do wszyst-
kich typów włosów koloryzowanych. Ułatwia roz-
czesywanie, nadaje włosom miękkość i  połysk 
oraz zapewnia trwałość koloru. Bez spłukiwania.



TECHNOLOGIA 
RESTORE SYSTEM

Kluczowe składniki:
•	 Wyciąg	z nasion	

hibiskusa
•	 Procyjanidyna	

pozyskiwana	z nasion	
czerwonych	winogron

•	 Składniki	aktywne	
o	działaniu	
nabłyszczającym	
i intensywnie	
nawilżającym

Ochronę włosów przed zniszczeniem oraz spowol-
nienie procesu ich starzenia się zapewniają obecnie 
specjalne programy pielęgnacyjne. 
NUOVA FIBRA marki ACTYVA to zintegrowany 
program specjalnie dostosowany do indywidualnych 
potrzeb klientów, opracowany z  myślą o włosach 
cienkich i  delikatnych, zniszczonych, zmęczonych, 
łamliwych oraz uszkodzonych.
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NUOVA FIBRA
Zdrowe włosy ponad wszystko

NUOVA FIBRA Shampoo 
Szampon odbudowujący do włosów cienkich i de-
likatnych. Szampon wzmacnia strukturę włosów, 
poprawia wygląd włosów osłabionych i uszkodzo-
nych na całej ich długości. Sprawia, że włosy stają 
się lekkie, miękkie i puszyste u nasady.

NUOVA FIBRA Cond 
Odżywka odbudowująca. Odżywka specjalnie dla 
włosów kruchych o rozdwojonych końcówkach, 
osłabionych lub starzejących się, delikatnych i po-
datnych na uszkodzenia. Odbudowuje i ujednolica 
strukturę włosów, nie obciążając ich. Sprawia, że 
włosy stają się lekkie, miękkie i puszyste, szcze-
gólnie u nasady.

NUOVA FIBRA Shampoo 
Szampon odbudowujący do włosów cienkich i de-
likatnych. Szampon wzmacnia strukturę włosów, 
poprawia wygląd włosów osłabionych i uszkodzo-
nych na całej ich długości. Sprawia, że włosy stają 
się lekkie, miękkie i puszyste u nasady.

NUOVA FIBRA Mask 
Maska wzmacniająca i  wyrównująca. Odbudo-
wująca maska do włosów stworzona dla włosów 
osłabionych, matowych, wykazujących oznaki 
starzenia przez nadmierne korzystanie z zabiegów 
chemicznych. Po zastosowaniu preparatu włosy 
są pełne blasku i łatwo się układają.



TECHNOLOGIA
FULNESS SYSTEM

Kluczowe składniki:
•	 Wyciąg	z kwiatów	lipy
•	 Wyciąg	z siemienia	

lnianego
•	 Proteiny	soi	i pszenicy
•	 Aktywne	składniki	

zwiększające	objętość

Włosy cienkie są bardzo delikatne i  niepodatne na 
układanie: są przyklapnięte i nie mają objętości, opa-
dają, są wiotkie i nie zachowują kształtu fryzury.
Pod marką ACTYVA opracowano produkty VOLUME 
E CORPOSITÀ – linię pielęgnacyjną zawierającą pro-
teiny roślinne i naturalne składniki nadające objętość 
i lekkość włosom cienkim i delikatnym.
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VOLUME E CORPOSITÀ
Włosy lekkie i sprężyste

VOLUME E CORPOSITÀ Shampoo 
Szampon nadający grubość i  zwiększający obję-
tość fryzury. Głęboko oczyszcza włosy i skórę gło-
wy. Zapewnia włosom lekkość i  dobrą kondycję. 
Sprawia, że włosy stają się lekkie, miękkie i puszy-
ste od nasady aż po same końce.

VOLUME E CORPOSITÀ Cond 
Odżywka nadająca grubość i  zwiększająca obję-
tość fryzury. Zapewnia włosom grubość i  połysk 
bez ich obciążania. Dodaje objętości i  pomaga 
utrwalić fryzurę na dłużej. Sprawia, że włosy są 
błyszczące, sprężyste i puszyste.

VOLUME E CORPOSITÀ Fluid 
Fluid nadający grubość i  zwiększający objętość 
fryzury. Ułatwia nadanie włosom objętości pod-
czas stylizacji. Podnosi włosy u nasady i zwiększa 
objętość na całej długości. Zapewnia naturalne 
utrwalenie i zapobiega elektryzowaniu się włosów.
Sprawia, że fryzura ma pełniejszy kształt, włosy 
wyglądają na gęstsze i  jeszcze piękniejsze. Bez 
spłukiwania.



Kluczowe składniki:
•	 Wyciąg	z palmy		

sabalowej
•	 Olejek	z nasion	konopi
•	 Procyjanidyna		

pozyskiwana		
z nasion	czerwonych	
winogron

•	 Minerały	i witaminy

Stres, zmęczenie, czynniki środowiskowe oraz brak 
równowagi hormonalnej i metabolicznej powodują na-
rastanie problemu wypadania włosów i łysienia.
ACTYVA P FACTOR to pierwszy zintegrowany sys-
tem trójfazowy zapobiegający wypadaniu włosów, 
przeznaczony do walki ze szkodliwym działaniem wol-
nych rodników i utrzymujący włosy w dobrej kondycji.
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SYSTEM P FACTOR
Możesz zapobiegać wypadaniu włosów 

Specjalna pielęgnacja przeznaczona dla mężczyzn
 
P FACTOR Shampoo 
Szampon przeciw wypadaniu włosów. Idealnie oczysz-
cza włosy i skórę głowy, ożywiając mieszki włosowe i po-
zostawiając włosy miękkie i pełne życia.

P FACTOR Scalp 
Kuracja do włosów i  skóry głowy. Preparat bogaty 
w składniki detoksykacyjne i łagodzące, wykazuje inten-
sywne działanie regenerujące i oczyszczające dla skóry 
głowy, jak również przygotowujące ją do kolejnej fazy 
zabiegu.

P FACTOR Lotion uomo 
Kuracja przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn. Wy-
soko skoncentrowany PF Complex. Hamuje aktywność 
enzymu 5-α- reduktazy odpowiedzialnego za wypadanie 
włosów. Przeciwdziała wypadaniu włosów, stopniowo re-
dukuje ich utratę.

Specjalna pielęgnacja przeznaczona dla kobiet

P FACTOR Shampoo
Szampon idealnie oczyszczający włosy i  skórę głowy, 
ożywiający mieszki włosowe i  pozostawiający włosy 
miękkie i pełne życia.

P FACTOR Scalp
Preparat do skóry głowy. Bogaty w  składniki detoksy-
kacyjne i  łagodzące, wykazuje intensywne działanie re-
generujące i oczyszczające dla skóry głowy, jak również 
przygotowujące ją do kolejnej fazy zabiegu.

P FACTOR Lotion donna 
Kuracja przeciw wypadaniu włosów dla kobiet. PF Com-
plex + Vitabio K jako wzbogacony kompleks witamin. 
Wyspecjalizowana kuracja przeciwdziałająca wypadaniu 
włosów u kobiet.



Kluczowe składniki:
•	 Olejki	eteryczne
•	 Wyciągi	roślinne

Zdrowa skóra głowy to sekret pięknych włosów. 
Z  myślą o właściwych dla skóry głowy problemach 
opracowano specjalną linię produktów ACTYVA 
SPECIFICI CUTE, których formuła zawiera olejki ete-
ryczne i wyciągi z roślin mające oczyszczać, równowa-
żyć, łagodzić, nawilżać i  przywracać funkcje normal-
nej, zdrowej skóry.
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SPECIFICI
Zdrowa skóra głowy to zdrowe włosy

PUREZZA G Peeling Shampoo
Szampon z peelingiem do przetłuszczającej się skóry gło-
wy z  łupieżem. Specjalna formuła szamponu Purezza G 
pozwala oczyścić skórę głowy, usunąć łupież i inne zanie-
czyszczenia. Regularne stosowanie zapobiega nawrotowi 
łupieżu i sprawia, że włosy są miękkie i lekkie.

PUREZZA S Peeling Shampoo 
Szampon z peelingiem do suchej skóry głowy z łupieżem. 
Specjalna formuła szamponu Purezza S pozwala oczyścić 
skórę głowy, delikatnie usunąć łupież i inne zanieczyszcze-
nia, a także sprawia, że włosy są miękkie i lekkie.

EQUILIBRIO G Shampoo
Szampon do przetłuszczających się włosów i skóry głowy.
Oczyszcza skórę głowy z nadmiaru wydzielanego sebum. 
Przywraca jej naturalną równowagę hydrolipidową. Inten-
sywnie odświeża skórę głowy, nadając włosom objętość 
i lekkość.

EQUILIBRIO S Shampoo 
Szampon do przetłuszczającej się skóry głowy i suchych 
włosów. Oczyszcza skórę głowy z nadmiaru wydzielanego 
sebum i  przywraca naturalną równowagę hydrolipidową. 
Zapewnia natychmiastowe odświeżenie skóry głowy i  ła-
godnie odżywia wrażliwe włosy, sprawiając, że są miękkie, 
lśniące i łatwe do rozczesania.

BENESSERE Shampoo
Szampon do wrażliwej skóry głowy. Łagodzi, odświeża 
i  oczyszcza skórę głowy, pozostawiając włosy miękkie 
i  pełne życia. Skutecznie łagodzi podrażnienia, a delikat-
na formuła sprawia, że doskonale nadaje się do częstego 
stosowania.



Kluczowe składniki:
•	 Olejek	arganowy
•	 Olejek	z siemienia	lnianego
•	 Olejek	z palmy	afrykańskiej
•	 Składniki	aktywne	o	działaniu	

nabłyszczającym	i intensywnie	
nawilżającym	

Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym, uelastycz-
niającym i ochronnym oleje roślinne zawsze uważano 
w kosmetyce za cenne składniki starożytnych przepi-
sów pielęgnujących urodę. ACTYVA odkrywa sekret 
zdrowych i lśniących włosów.



BELLESSERE OIL (Olejek BELLESSERE) 
Nektar piękna dla wszystkich rodzajów włosów

Wyjątkowa mieszanka olejków posiadająca wła-
ściwości odżywcze, regenerujące i  ochronne dla 
wszystkich rodzajów włosów.
Niezwykle lekka konsystencja i delikatny zapach, 
który pobudza zmysły.

OLEJEK ARGANOWY
Olejek arganowy jako naturalna skarbnica wita-
miny E i  kwasów omega-6 odżywia i  regeneruje 
suche włosy.

OLEJEK Z SIEMIENIA LNIANEGO
Olejek z  siemienia lnianego ma właściwości 
ochronne, odżywcze i uelastyczniające. To cenny 
sprzymierzeniec w pielęgnacji zapewniającej lśnią-
ce i jedwabiste włosy.

BELLESSERE OIL 
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Actyva Bellessere Oil  
– laureat medalu Mercurius Gedanensis 


