
stylizacja



1.	 AND	–	olśniewająca	stylizacja

2.	 Hair	Manya	–	obsesja	kreacji

3.	 Liding	Style	–	proste	i	skuteczne	rozwiązania

stylizacja
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zgodnie z obowiązującą modą włosy 

powinny mieć delikatne, naturalne linie, tak 

aby nawet w ruchu zachowały swoją formę 

i  styl. lekkość, czysta forma i  precyzja to 

hasła przewodnie nowego trendu, który 

przeobraża prostotę w olśniewający styl. 

Prawdziwi artyści naszych czasów –  styliści 

– wiedzą, że do podkreślenia cięcia, 

stylizacji i modelowania potrzebne są lekkie,  

doskonale działające produkty, dzięki 

którym możliwa jest realizacja pomysłów 

i  podkreślenie piękna, czyli spełnienie 

marzeń klientek.

by Kemon
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Dla ułatwienia natychmiastowego odróżnienia produktów każdemu z nich 

przypisano kod liczbowy składający się z dwóch cyfr. Pierwsza z nich wskazuje 

na stopień utrwalenia, druga – na stopień połysku.

Kolory i linie widniejące na opakowaniach serii aND nie tylko podkreślają prostotę produktów,  

ale pełnią również funkcje graficznych wskazówek dotyczących zastosowań poszczególnych kosmetyków. 

Produkty aND zapewniają naturalny efekt i możliwość stylizacji włosów 

bez obciążenia. W rezultacie otrzymujemy stylizację o wyrafinowanym 

i wielkomiejskim charakterze.

aND by KemoN  
– olśNieWająca stylizacja

STOPIEŃ UTRWALENIA STOPIEŃ POŁYSKU

bRaK  
UtRWaleNia 0 baRDzo matoWy

miĘKKie  
i leKKie 1 matoWy

NatURalNa 
KoNtRola 2 satyNoWy

śReDNie  
i elastyczNe 3 NatURalNy

oKReśloNe  
i zDecyDoWaNe 4 bŁyszczący

sztyWNe  
i WyRzeŹbioNe 5 baRDzo 

bŁyszczący

eKstRemalNe 6 eKstRa 
bŁyszczący

23	Soft	cream	
25	Heat	Spray	
26	Magic	Serum

14	Body	Fluid	
34	Vol	Spray	
40	Salty	Mist	
43	Vol	Foam

15	Liss	Spray	
33	tonic	cream

24	curl	Gel	
32	Satin	Paste	
41	Matte	Paste	
42	Vol	Powder	
45	Gelwax	
63	Hairshaper

06	Shine	Spray	
44	Vamp	Spray	
54	Fix	Gel	
55	Fix	Spray

PRzyGOtOWANiE
baza		
wypełnienie

PRzyGOtOWANiE
UżyciE	WSzEcHStRONNE

StyLizAcjA
NA	MOkRE	WłOSy

WykOńczENiE
NA	SUcHE	WłOSy

kONStRUkcjA
konstrukcja	
dodanie	objętości

DyScyPLiNA
dyscyplina	
rozczesywanie	
definicja

FORMA
modelowanie	
kształtowanie	
rzeźbienie

UtRWALANiE
stabilizacja	
remodelowanie	
dopracowywanie
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PRoDUKty Na miaRĘ PotRzeb
KażDej stylizacji i moDeloWaNia

Produkty aND fi rmy Kemon zaspokajają szerokie spektrum potrzeb w zakresie stylizacji i modelowania, pomagając 

stylistom na każdym etapie ich pracy: przygotowanie, cięcie, układanie i końcowa stylizacja.

aND to linia produktów do stylizacji włosów o wyjątkowym działaniu podkreślająca nowoczesny wygląd 

i sprawdzająca się wśród wymagających klientek.

stRaiGHt cURl VolUme FiX sHiNe matte

żel CURL
GEL

FIX
GEL

HAIR-
SHAPER

PiaNKa VOL
FOAM

sPRej LISS
SPRAY

HEAT 
SPRAY

VAMP
SPRAY

SHINE 
SPRAY

sPRej bez 
GazU

FIX
SPRAY

KRem SOFT 
CREAM

TONIC
CREAM

FlUiD BODY
FLUID

MAGIC 
SERUM

WosK GEL-
WAX

Pasta

PUDeR VOL
POWDER

VOL
SPRAY

SALTY 
MIST

SATIN
PASTE

MATTE 
PASTE 
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HeaT sPraY 25
termoochronny preparat w spreju

termoaktywny sprej chroniący włosy przed wysuszeniem. Utrzymuje włókna włosów 
w dobrej kondycji, zabezpieczając je w trakcie stylizacji z użyciem prostownicy lub lokówki. 
Włosy pozostają zdrowe i jedwabiste w dotyku, ich włókna są gładkie i lśniące. Gwarantuje 
długotrwałe działanie i ochronę przed wilgocią.
Sposób użycia:
Rozpylać na osuszone ręcznikiem włosy przed suszeniem suszarką i/lub na włosy suche 
przed użyciem prostownicy lub lokówki. Kosmetyk rozpylać na poszczególne sekcje suchych 
włosów. Wystylizować sekcję za pomocą prostownicy lub lokówki. czynności powtarzać, 
stylizując kolejne sekcje.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1015

maGic serUm 26
serum wygładzające włosy

skoncentrowane serum wygładzające włókna włosów, które przygotowuje włosy do 
perfekcyjnej stylizacji. zapewnia naturalne utrwalenie fryzury oraz intensywne nabłyszczenie.
Sposób użycia:
chcąc wykonać stylizację, należy nałożyć niewielką ilość produktu na zwilżone włosy. 
Natomiast w celu zdyscyplinowania włosów i nadania im jedwabistości serum należy 
stosować na włosy suche.

Pojemność:	50	ml
Art.	nr:	kSA1013

soFT cream 23
lekki krem dyscyplinujący

Krem dyscyplinujący o lekkiej konsystencji, zapobiegający efektowi elektryzowania włosów. 
Pomaga zachować ich naturalny wygląd. 
Sposób użycia:
Nałożyć na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. W efekcie otrzymamy naturalnie układające 
się, a równocześnie zdyscyplinowane włosy. aplikacjia na włosy suche pozwala delikatnie 
zdefi niować fryzurę. 

Pojemność:	100	ml
Art.	nr:	kSA1012

liss sPraY 15
sprej wygładzający 

lekki sprej ułatwiający wygładzenie włosów, nadający im blask i połysk, z równoczesnym 
wyeliminowaniem efektu niesfornych kosmyków. Włosy nabierają natychmiastowego blasku, 
miękkości i wigoru, nie tracąc naturalnej elastyczności. Produkt chroni przed ciepłem suszarki 
i przed wilgocią. 
Sposób użycia:
Rozprowadzić na umytych i lekko osuszonych włosach, równomiernie na całej ich długości. 
Następnie rozczesać i wysuszyć suszarką.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1002

Tonic cream 33
krem wzmacniający

Krem wzmacniający i modelujący, zwiększający objętość włosów. Poskramia niesforne 
kosmyki i kształtuje loki, sprawiając, że stają się one miękkie, lekkie i naturalnie błyszczące. 
Nie obciąża włosów. 
Sposób użycia:
Produkt rozprowadzić na umytych i lekko osuszonych włosach, równomiernie na całej ich 
długości. Pozwolić na wchłonięcie, po czym rozczesać włosy, a następnie wysuszyć.

Pojemność:	150	ml
Art.	nr:	kSA1001
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BodY FlUid 14
fl uid nadający objętość

Fluid nadający objętość o miękkiej i jedwabistej konsystencji. idealny do modelowania 
włosów szczotką przy użyciu suszarki. zwiększa gęstość i objętość włosów, nadaje stylizacji 
zdrowy wygląd i połysk. chroni włosy przed ciepłem suszarki, ułatwiając rozczesywanie 
podczas modelowania. 
Sposób użycia:
Rozprowadzić na umytych i lekko osuszonych włosach, równomiernie na całej ich długości. 
Następnie rozczesać i wysuszyć suszarką.

Pojemność:	150	ml
Art.	nr:	kSA1006

Vol Foam 43
pianka do modelowania

Pianka modelująca, nadająca włosom objętość, idealna do trwałych i błyszczących fryzur. 
Ułatwia modelowanie szczotką. Nie skleja włosów. Pozostawia utrwalony, a jednocześnie 
miękki w dotyku kształt fryzury. chroni przed ciepłem suszarki. Doskonale sprawdza się jako 
środek zapobiegający mierzwieniu się włosów.
Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć, odwrócić pojemnik i wycisnąć na dłoń jedną lub dwie porcje 
o wielkości orzecha włoskiego. Rozprowadzić równomiernie na włosach. Następnie, aby 
nadać włosom objętość i ułożyć w pożądanym stylu, rozczesać je szczotką.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1003

Vol sPraY 34 
sprej do kreatywnej stylizacji

Profesjonalny sprej do stosowania przed stylizacją lub strzyżeniem. Nadaje objętość, eliminuje 
efekt niezdyscyplinowanych włosów i ułatwia ich rozczesywanie. idealnie nadaje się również 
do poprawienia fryzury między jednym a drugim ułożeniem włosów.
Sposób użycia:
Rozpylić dokładnie na włosach i użyć grzebienia, aby ułatwić jednolite rozprowadzenie 
produktu.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1017

salTY misT 40 
sprej 

sprej z solą morską nadający włosom teksturę, zapewniający ich długotrwałe uniesienie 
i zmatowienie. Produkt idealnie sprawdza się w tworzeniu stylizacji z naturalnym efektem 
śródziemnomorskiego klimatu.
Sposób użycia:
spryskać produktem osuszone ręcznikiem włosy. Pozostawić do naturalnego wyschnięcia, 
aby uzyskać efekt zmierzwionych włosów. suszyć suszarką, aby dodać objętość.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1018
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cUrl Gel 24
żel modelujący

żel modelujący, który umożliwia naturalne ułożenie fryzury, dodający włosom miękkości 
i  elastycznej grubości. Poskramia niesforne kosmyki, nadając lokom kształt i  sprawiając, 
że stają się one jednolite, miękkie i lekkie. 
Sposób użycia:
Rozprowadzić na dłoniach i nałożyć na mokre lub suche włosy od nasady aż po końce. 
mokre włosy wysuszyć dyfuzorem, a suche poddać wybran ej stylizacji.

Pojemność:	150	ml
Art.	nr:	kSA1004

saTin PasTe 32
pasta średnio utrwalająca

Gęsta pasta do włosów o średnim stopniu utrwalenia, posiadająca cechy wosku. Produkt 
przeznaczony do stosowania przy miękkich stylizacjach, pozwalający na ponowne 
wymodelowanie fryzury. zapewnia naturalny, matowy efekt.
Sposób użycia: 
Rozgrzać w dłoniach niewielką ilość pasty, nałożyć na suche włosy i ułożyć fryzurę.

Pojemność:	100	ml
Art.	nr:	kSA1005

Vol PoWder 42
puder do włosów zwiększający objętość

Puder zwiększający objętość, do stosowania na włosach suchych. Nie pozostawia śladów, 
można go stosować bezpośrednio u nasady włosów. zapewnia określone i zdecydowane 
utrwalenie oraz satynowy stopień połysku.
Sposób użycia:
Potrząsnąć mocno opakowanie, otworzyć zatyczkę i rozprowadzić niewielką ilość produktu 
bezpośrednio na wysuszonych włosach lub na rękach, a następnie wykonać zamierzoną 
stylizację.

Pojemność:	10	g
Art.	nr:	kSA1016

GelWaX 45
żel z woskiem

żel z woskiem nadający fryzurze pożądany kształt, połysk i sprężystość. stosowany na włosy 
mokre działa jak żel i pozwala na tworzenie elastycznych, pełnych blasku kształtów. 
Naładowany na włosy wysuszone pełni funkcję wosku, rozdzielając włosy, dodając im połysku 
i ułatwiając modelowanie oraz poprawianie każdej fryzury.
Sposób użycia: 
Nałożyć niewielką ilość produktu na włosy mokre lub suche i jednolicie rozprowadzić na 
całej długości.

Pojemność:	100	ml
Art.	nr:	kSA1011

HairsHaPer 63 
żel bardzo mocny

żel do włosów, bardzo mocno utrwalający, nadający fryzurze trwały i długo utrzymujący 
się kształt. stosowany na włosy mokre zapewnia połysk, strukturę i objętość. Nakładany na 
wysuszone włosy pozwala modelować, podkreślać i kontrolować zdecydowany kształt 
fryzury.
Sposób użycia: 
Niewielką ilość produktu rozprowadzić jednolicie na mokrych włosach, aby nadać im 
naturalny efekt. Nałożyć wedle uznania na wysuszone włosy, aby podkreślić linię fryzury.

Pojemność:	100	ml
Art.	nr:	kSA1009

saTin PasTe 32
pasta średnio utrwalająca

Gęsta pasta do włosów o średnim stopniu utrwalenia, posiadająca cechy wosku. Produkt 
przeznaczony do stosowania przy miękkich stylizacjach, pozwalający na ponowne 
wymodelowanie fryzury. zapewnia naturalny, matowy efekt.
Sposób użycia: 
Rozgrzać w dłoniach niewielką ilość pasty, nałożyć na suche włosy i ułożyć fryzurę.

Pojemność:	100	ml
Art.	nr:	kSA1005

maTTe PasTe 41  
pasta modelująca 

Pasta modelująca, gwarantująca matowy efekt na włosach. Dodatkowo mocno utrwala, 
zachowując elastyczność fryzury. to idealna propozycja do stylizacji zarówno damskich, 
jak i męskich. 
Sposób użycia:
Rozgrzać niewielką ilość produktu w dłoniach, nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy 
i pozwolić im wyschnąć naturalnie, aby uzyskać efekt zmierzwionych włosów. Używać na 
suchych włosach, aby rzeźbić pasma. 

Pojemność:	50	ml
Art.	nr:	kSA1019
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VamP sPraY 44
lakier mocno utrwalający

lakier do włosów mocno utrwalający i szybkoschnący. Gwarantuje natychmiastowe, 
długotrwałe utrwalenie i pełnię blasku. Rozpylanie szerokim strumieniem zapewnia szybkie 
schnięcie włosów bez mokrego efektu. lekka konsystencja nie pozostawia resztek, a do jej 
usunięcia wystarczy przeczesanie włosów grzebieniem. lakier jest idealny do 
natychmiastowego utrwalenia danego kształtu lub całej fryzury.
Sposób użycia:
Rozpylić na wysuszone włosy z odległości około 30 cm. aby utrwalić dany kształt kosmyka, 
rozpylać z bliska.

Pojemności:	100	ml,	300	ml,	500	ml
Art.	nr:	kSA2011,	kSA1010,	kSA2010

sHine sPraY 06
nabłyszczacz w spreju

Nabłyszczacz w spreju nadający włosom blask. tworzy wokół nich nieobciążającą warstwę 
chroniącą przed działaniem wilgoci i kontroluje ich elektryzowanie się. Wysycha natychmiast, 
nie przetłuszczając włosów. Dzięki wyjątkowo lekkiej teksturze produkt można stosować 
również na cienkie, delikatne włosy.
Sposób użycia:
aby wykończyć fryzurę i dodać włosom połysku, rozpylać produkt na suche włosy 
z  odległości 30 cm. można także aplikować go na długie, suche włosy, aby ułatwić 
rozczesywanie pasm. Produkt szczególnie dobrze sprawdza się na włosach naturalnie 
kręconych lub suchych.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1014

FiX Gel 54
żel mocno utrwalający

żel do włosów mocno utrwalający, idealny do zdecydowanych, wyraźnych fryzur, nadający 
im kształt i dodający gęstości oraz blasku. zapewnia długotrwałe wykończenie, 
nie pozostawiając osadu na włosach. Produkt szybkoschnący.
Sposób użycia:
aby uzyskać efekt mokrych włosów o wyjątkowym blasku, rozprowadzić produkt na całej 
długości włosów i pozostawić do wyschnięcia. chcąc osiągnąć odważniejsze efekty, należy 
nałożyć żel i wysuszyć suszarką.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1007

FiX sPraY 55 
nabłyszczający żel w spreju

żel w spreju zapewniający bardzo mocne i długotrwałe utrwalenie oraz wyjątkowy blask. 
Pozwala wyrzeźbić i zachować nawet najbardziej kreatywne fryzury. Nie pozostawia 
na włosach resztek produktu. szybkoschnący. zawiera fi ltry UV.
Sposób użycia:
Rozpylić na suchych włosach z odległości 15–20 cm. Dostosować ilość produktu do 
pożądanego utrwalenia. aby uzyskać większą objętość, rozpylić bezpośrednio u nasady. 
aby utrwalić dany kształt lub całą fryzurę, rozpylić na długościach włosów.

Pojemność:	200	ml
Art.	nr:	kSA1008
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UNIKALNOŒÆINDYWIDUALIZM
KREATYWNOŒÆ

INDYWIDUALIZM
KREATYWNOŒÆ

INDYWIDUALIZM

TRENDY
WYJ¥TKOWOŒÆ

FORMUły	HAiR	MANyA	tO	tRzy	WyjĄtkOWE	cEcHy:

Wnikanie	we	włosy	i	poprawa	ich	struktury

Aktywizacja	termiczna	–	zaczynają	działać	pod	wpływem	ciepła,
co	pozwala	uniknąć	używania	produktu	w	nadmiarze

Harmonijne	działanie	składników	aktywnych	produktów	wszystkich	razem	i	każdego	z	osobna

WYJ¥TKOWOŒÆ

INDYWIDUALIZM
UNIKALNOŒÆINDYWIDUALIZM
UNIKALNOŒÆINDYWIDUALIZMINDYWIDUALIZM

INDYWIDUALIZM
KREATYWNOŒÆ

INDYWIDUALIZMKREATYWNOŒÆ
INDYWIDUALIZMTRENDYINDYWIDUALIZM

UNIKALNOŒÆ

KREATYWNOŒÆ
INDYWIDUALIZM

KREATYWNOŒÆ
INDYWIDUALIZM

WYJ¥TKOWOŒÆ

KREATYWNOŒÆ
WYJ¥TKOWOŒÆ
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styliNG – KReatyWNa stylizacja
zastosowanie przed strzyżeniem (w salonie fryzjerskim) lub przed suszeniem (w domowym zaciszu)

eFeKTY!

zWiĘKszeNie  
objĘtości WŁosÓW

podkreślenie struktury i objętości fryzury oraz grubości i gęstości włosów

sWoboDNa 
KReacja

tworzenie optymalnej struktury i żądanej konsystencji dla osiągnięcia oczekiwanego celu 
oraz uzyskania ukierunkowanej fryzury

PeŁNa KoNtRola
ułatwione układanie i trwałe zdyscyplinowanie włosów, poprawiające wygląd włosów 
prostych i zapewniające kontrolę włosów kędzierzawych

oPaNoWaNie  
loKÓW

stonowana, elastyczna kontrola fryzur naturalnych i misternie układanych, włosy kręcone 
i układające się w fale z efektem zdyscyplinowania niesfornych kosmyków; zachwycające, 
pełne uroku loki bez efektu niepożądanego puszenia się przez cały dzień

RzeŹba maksymalna kontrola i wyszukane formy

FiNisHiNG – cieKaWe WyKoŃczeNie
utrwalenie ostatecznego kształtu dowolnej fryzury

eFeKTY!

RzeŹba maksymalna kontrola i wyszukane formy fryzur

WyKoŃczeNie 
matoWe

efekt matowego wykończenia, idealny do włosów krótkich

WyKoŃczeNie 
z PoŁysKiem

czyste, ultralśniące wykończenie fryzury

cHaRaKteRystyKa

żel klasyczna, zwarta konsystencja

PiaNKa
różne typy dozowników; zazwyczaj stosowana na wilgotne lub suche włosy w trakcie 
układania fryzury 

sPRej
najczęściej stosowany w fazie wykańczania fryzury; rozpylany na włosy w celu 
zaakcentowania pojedynczych kosmyków lub całej fryzury; efekt: utrwalenie elastyczne 
lub bardzo mocne 

KRem
nadawanie fryzurze faktury i struktury przy równoczesnym zachowaniu naturalnego 
wyglądu; utrwala i zwiększa grubość włosów; ożywia krótkie, zmierzwione fryzury 
i podkreśla poszczególne pasma 

Pasta
bardzo zbliżona do kremu, o bardziej zwartej konsystencji; ułatwia modelowanie 
i nadaje elastyczność

PomaDa miękka i sprężysta

WosK miękki i niezwykle plastyczny wosk modelujący

FlUiD płynna, lekka konsystencja
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Poziom UtRWaleNia i NabŁyszczeNia
Na każdym produkcie HaiR maNya znajduje się informacja o stopniu utrwalenia i nabłyszczenia.

UTrWalenie – Hold FacTor

bRaK UtRWaleNia

NatURalNe i leKKie

DeliKatNe, miĘKKie

śReDNie i elastyczNe

DośĆ silNe, ale Nie UsztyWNiające

silNe i mocNe

maKsymalNe

naBŁYsZcZenie – sHine FacTor

baRDzo matoWe

matoWe

satyNoWe

UmiaRKoWaNie bŁyszczące

bŁyszczące

baRDzo bŁyszczące

baRDzo mocNo bŁyszczące
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macro
fluid zwiększający objętość

nadaje kształt marzeniom i fryzurze!
Fluid zwiększający objętość i grubość włosów. Nadaje im zdrowy, lśniący wygląd. Nie klei 
się. Nie ma negatywnego wpływu na działanie innych zastosowanych produktów do 
stylingu. Pozostawia po sobie fryzurę pełną objętości oraz lekkie, nieposklejane włosy 
o miłym zapachu leśnych jagód.

Sposób użycia:
Umyć i osuszyć włosy ręcznikiem. Nałożyć produkt dłońmi na całej długości włosów. 
Wysuszyć przy użyciu suszarki.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 250	ml
Art.	nr:	 kHM1002

cosmo
żel do włosów

Kreatywna stylizacja dla Twoich włosów!
żel do włosów, który utrzymuje objętość oraz utrwala krótkie i średnie fryzury. Działa 
harmonijnie z innymi produktami przeznaczonymi do stylizacji i wykańczania fryzur, 
podkreślając uzyskiwany dzięki nim efekt. zawiera drobinki rozświetlające włosy. 
Wygładza, rozdziela i  dyscyplinuje. Nie obciąża włosów. Posiada miłą w dotyku 
konsystencję oraz przyjemny zapach mango i banana.

Sposób użycia:
Wycisnąć na dłoń 2–4 dawki preparatu i nałożyć na wilgotne lub suche włosy, po czym 
podkreślić fryzurę w dowolny sposób.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 250	ml
Art.	nr:	 kHM1001

Hi densiTY
krem do włosów zwiększający objętość

Utrwalona, gęsta fryzura!
Krem zwiększający objętość, dodający gęstości włosom falistym, a także utrwalający 
i akcentujący loki. zapewnia sprężystość oraz naturalną puszystość. idealny do włosów 
suchych i kędzierzawych – nawilża je i dyscyplinuje. sprawia, że włosy łatwo się rozczesują 
i stają się miękkie, gęste i błyszczące.

Sposób użycia:
Nałożyć odpowiednią ilość kremu na osuszone ręcznikiem włosy, równomiernie go 
rozprowadzić, pozwalając, aby włosy wchłonęły produkt. Rozczesać włosy, a następnie 
wysuszyć suszarką, dowolnie modelując włosy.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 240	ml
Art.	nr:	 kHM1006

VolUme Hidro
nawilżający żel w piance

Perfekcyjnie podkreślony skręt włosów!
żel nawilżający w piance, idealny do układania włosów. W przypadku suszenia sposobem 
naturalnym – sprawdza się także do dyscyplinowania włosów kędzierzawych i uzyskania 
trwałego skrętu. Podnosi włosy u nasady, dodaje im witalności i naturalnego połysku.
Włosy stają się elastyczne i pełne życia. Produkt posiada konsystencję pianki, która po 
wydobyciu z pojemnika szybko zmienia się w płyn przechodzący w żel. Wyzwala 
przyjemny zapach jeżyn i piżma.

Sposób użycia:
Nałożyć na dłonie 2–3 porcje produktu wielkości orzecha włoskiego i rozprowadzić na 
umytych i osuszonych ręcznikiem włosach. Przystąpić do stylizacji bez spłukiwania 
preparatu. Po wysuszeniu włosów podkreślić objętość i nadać pożądany kształt 
poszczególnym lokom.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 250	ml
Art.	nr:	 kHM1007

Kaos
żel silnie utrwalający

ekstremalne utrwalenie – włosy ani drgną!
żel do włosów silnie utrwalający. Pozwala tworzyć misterne fryzury z wyraźnie 
zaakcentowaną formą, niepoddającą się działaniu wilgoci. Wysokowydajna formuła 
zapewnia wyjątkowo silne utrwalenie i nie pozostawia osadu na włosach. Produkt 
utrzymuje fryzurę przez cały dzień, zachowując włosy czyste, zdyscyplinowane i lśniące. 
Posiada smakowity zapach mleka oraz mięty.

Sposób użycia:
Rozetrzeć żel w dłoniach i rozprowadzić na suchych lub mokrych włosach. Ułożyć dowolną 
fryzurę palcami lub za pomocą grzebienia. Wystarczy zwilżyć dłonie, aby zmienić fryzurę 
i uaktywnić produkt.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 200	ml
Art.	nr:	 kHM2001
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adrenaline
sprej – bardzo mocne utrwalenie

super mocna stylizacja!
lakier do włosów zawierający żywice, które bardzo mocno utrwalają włosy każdej długości, 
gwarantując trwałą, zwartą i w pełni kontrolowaną fryzurę. Wysycha natychmiast po 
nałożeniu, nie pozostawia osadu i umożliwia doskonałe wykończenie najbardziej 
wyszukanych i skomplikowanych fryzur. zapewnia pełną kontrolę nad włosami, połysk oraz 
precyzyjne podkreślenie detalów. Pachnie owocami egzotycznymi.

Sposób użycia:
spryskać suche włosy z odległości 15–20 cm. Rozpylić na całą głowę, aby utrwalić ułożenie. 
Dla podkreślenia pojedynczych kosmyków aplikować preparat na poszczególne pasma. 
ilość użytego produktu zależy od oczekiwanego stopnia utrwalenia: im więcej preparatu, 
tym mocniejsze utrwalenie.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 200	ml
Art.	nr:	 kHM2002

FiX GUm
wosk modelujący w żelu

separacje, przedziałki i wyraźne podkreślenie fryzury!
Guma do włosów sprężysta i lekka jak żel, a utrwalająca silnie jak wosk. Nadaje włosom 
gęstość, utrwala i uelastycznia fryzurę. idealna do układania wyszukanych fryzur, 
precyzyjnego rozdzielania włosów i efektów plastycznych. Nie natłuszcza włosów, 
nie pozostawia resztek i jest rozpuszczalna w wodzie. Posiada zapach kwiatowy.

Sposób użycia:
Rozetrzeć niewielką ilość produktu w dłoniach, a następnie rozsmarować na całych 
włosach lub pasmach przeznaczonych do ułożenia lub zaakcentowania. W celu uzyskania 
efektu w stylu retro nałożyć preparat na suche włosy. Plastyczny, wyrazisty efekt osiągnie 
się, nakładając preparat na włosy mokre.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 125	ml
Art.	nr:	 kHM2010

diamond
nabłyszczacz w spreju

odbijanie i sublimacja światła!
Nabłyszczacz w spreju tworzący cienką, lecz mocną osłonę wokół włosa, która błyskawicznie 
nadaje blask wszystkim typom fryzur. Produkt szybko wysycha, nie obciąża włosów 
i nie pozostawia śladów. Nabłyszczacz użyty na mokre włosy nawilża je i sprawia, że stają 
się jedwabiste. Nałożony po wysuszeniu nadaje im niezwykły blask.

Sposób użycia:
Rozpylić na suche lub mokre włosy z odległości ok. 20–30 cm.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 120	ml
Art.	nr:	 kHM2006

BYe BYe sPliT end
fl uid nadający jedwabistą gładkość

Gładkie i błyszczące jak nigdy!
Fluid wygładzający, gwarantujący połysk i jedwabistą, odczuwalną w dotyku gładkość 
włosów. sprawia, że ich końcówki stają się zdrowsze, ułatwia rozczesywanie, zwiększa 
odporność na wilgotność otoczenia. ogranicza elektryzowanie się i puszenie włosów 
oraz zapobiega skręcaniu się kosmyków.

Sposób użycia:
Nałożyć 2–3 krople na dłoń i rozprowadzić równomiernie na całej długości oraz na 
końcówkach włosów. można stosować na włosy wilgotne lub suche.
 
Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 65	ml
Art.	nr:	 kHM2012
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Glam
pasta matująca do modelowania

Zmiana fryzury w dowolnym momencie!
Pasta do modelowania wszystkich typów włosów. Pozwala na tworzenie oryginalnych 
fryzur z matowym i zmierzwionym efektem. Unikalna, gęsta formuła dodaje fryzurom 
objętości. Produkt przeznaczony jest dla osób pragnących trwałej, zwartej, w pełni 
kontrolowanej i elastycznej fryzury. Pozostawia przyjemny aromat mleka ryżowego.

Sposób użycia:
Nałożyć palcami na wilgotne włosy dla uzyskania umiarkowanego połysku lub na 
wilgotne włosy dla efektu lekko matowego. zapewnia możliwość dowolnej stylizacji 
i zmiany fryzury.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 50	ml
Art.	nr:	 kHM2008

dreamFiX
lakier w spreju – bardzo mocne utrwalenie

Fryzura marzeń!
lakier do włosów mocno utrwalający, idealnie nadaje się do modelowania włosów palcami, 
grzebieniem lub szczotką. Natychmiast utrwala i daje się łatwo wyczesać bez pozostawiania 
osadu na włosach. zapewnia matowe wykończenie. Posiada przyjemny poziomkowy 
zapach.

Sposób użycia:
Rozpylić na suche włosy z odległości ok. 20–30 cm.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemności:	 300	ml,	500	ml
Art.	nr:	 kHM2007,	kHM2016

Zero GraViTY
pasta ultramocno utrwalająca

Fryzury nieznające granic!
modelująca pasta do włosów gwarantująca ekstremalne utrwalenie i natychmiastowy 
efekt. Przeznaczona do tworzenia skomplikowanych fryzur i efektu zmierzwionych 
włosów. Produkt idealny do kręconych, mocnych włosów, które wymagają podkreślenia 
fryzury bez korzystania z suszarki. Pasta zapewnia delikatny połysk i posiada przyjemny 
zapach jagód.

Sposób użycia:
Nałożyć na wilgotne włosy w celu utrwalenia i podkreślenia fryzury. Natomiast chcąc 
zaakcentować i rozdzielić pasma, produkt należy nanieść na włosy suche.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 100	ml
Art.	nr:	 kHM2011

FleXY GUm
pomada fryzjerska

Połysk i ułożenie fryzury bez obciążania włosów!
Pomada fryzjerska o miękkiej konsystencji i wyjątkowej plastyczności. Umożliwia 
kreowanie rozmaitych fryzur, ma szerokie zastosowanie w technikach układania włosów. 
jako preparat pozbawiony lepkości świetnie nadaje się do stylizacji. Wysycha, 
pozostawiając lekkie, jedwabiste w dotyku włosy. Pozostawia po sobie miękkość 
i sprężystą objętość włosów oraz przyjemny zapach mango i banana.

Sposób użycia:
Rozetrzeć niewielką ilość produktu w dłoniach, a następnie rozsmarować na całych 
włosach lub pasmach przeznaczonych do ułożenia lub zaakcentowania.

Utrwalenie:	
Nabłyszczenie:	
Pojemność:	 125	ml
Art.	nr:	 kHM1005
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czeGo PotRzebUją styliści?

• modelowania i kontroli każdej fryzury

• Łatwej rzeźby

• Wyraźnego podkreślenia fryzury

odpowiedzią na potrzeby w zakresie stylizacji
jest specjalna linia produktów liDiNG style.

sKŁaDNiKi aKtyWNe
Produkty	Liding	Style	to	wynik	idealnego	zestawienia	składników:	najwyższej	jakości	żywic,	
elementów	rewitalizujących,	substancji	o działaniu	antyelektrostatycznym	i filtrów	UV.	

Dołożyliśmy szczególnych starań, poszukując składników aktywnych pochodzenia naturalnego.

otręby ryżowe: cząsteczki kwasu ferulowego w nich zawarte zapewniają ochronę
przed słońcem o skuteczności większej niż w przypadku filtrów syntetycznych.

nasiona winogron: chronią białko włosa przed utlenianiem i czynnikami środowiskowymi, 
znacznie zmniejszając w ten sposób ryzyko uszkodzenia włókien przez suszarki i prostownice.
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conTrol WeT
nabłyszczający fl uid do układania włosów 

idealny do wszystkich rodzajów włosów. Nadaje połysk i  pozwala 
uzyskać długotrwały efekt mokrych włosów. Podczas suszenia suszarką 
uelastycznia włosy, sprawia, że stają się miękkie w dotyku oraz delikatnie 
utrwala fryzurę. Nie obciąża ani nie natłuszcza.

Sposób użycia:
Równomiernie nałożyć rękami na całą długość umytych i osuszonych 
włosów, które następnie należy wysuszyć suszarką.

Pojemność:	250	ml	
Art.	nr:	kLS1002

FinisHinG neT sTronG
lakier do włosów mocny

zapewnia przez długi czas trwałą fryzurę i zwiększa objętość włosów. 
Nadaje mocne utrwalenie. Przeznaczony do wszystkich rodzajów 
włosów.

Sposób użycia:
Rozpylić na suche włosy z odległości ok. 20–30 cm.

Pojemność:	500	ml
Art.	nr:	kLS3006

scUlPTinG moUsse
pianka mocno utrwalająca 

Doskonała do wszystkich rodzajów włosów, zapewnia średni stopień 
utrwalenia. Pomaga w osiągnięciu miękkiej i elastycznej fryzury.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć, odwrócić pojemnik i wycisnąć na dłoń 
jedną lub dwie porcje o wielkości orzecha włoskiego. Rozprowadzić 
równomiernie na włosach, a następnie rozczesać włosy szczotką, aby 
nadać im objętość i ułożyć w pożądanym stylu.

Pojemność:	250	ml
Art.	nr:	kLS2004

scUlPTinG Gel
żel mocno utrwalający 

Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów, tworzy efekt błyszczących, 
mokrych włosów i utrwala fryzurę na cały dzień. idealny do rzeźbienia 
krótkich cięć. świetnie nadaje się do nieskomplikowanego układania 
wszystkich typów fryzur.

Sposób użycia:
Rozpylić na suchych włosach z odległości 15–20 cm. Dostosować ilość 
produktu do pożądanego utrwalenia.

Pojemność:	250	ml
Art.	nr:	kLS2002

produkt cena

AND Soft Cream 23 –	lekki	krem	dyscyplinujący	100	ml 72	zł

AND Heat Spray 25 –	termoochronny	preparat	w	spreju	200	ml 69	zł

AND Magic Serum 26 –	serum	wygładzające	50	ml 83	zł

AND Body Fluid 14 –	fluid	nadający	objętość	150	ml 59	zł

AND Vol Spray 34 –	sprej	do	kreatywnej	stylizacji	200	ml 59	zł

AND Salty Mist 40 –	sprej	z	solą	morską	200	ml 72	zł

AND Vol Foam 43 –	pianka	do	modelowania	200	ml 56	zł

AND Liss Spray 15 –	sprej	wygładzający	200	ml 59	zł

AND Tonic Cream 33 –	krem	wzmacniający	150	ml 69	zł

AND Curl Gel 24 –	żel	modelujący	150	ml 52	zł

AND Satin Paste 32 –	pasta	średnio	utrwalająca	100	ml  76	zł

AND Matte Paste 41 –	pasta	modelująca,	matująca	50	ml 79	zł

AND Vol Powder 42  –	puder	do	włosów	zwiększający	objętość	10	g 82	zł

AND Gelwax 45 –	żel	z	woskiem	100	ml 72	zł

AND Hairshaper 63 –	żel	bardzo	mocny	100	ml 56	zł

AND Shine Spray 06 –	nabłyszczacz	w	spreju	200	ml 72	zł

AND Vamp Spray 44 –	lakier	mocno	utrwalający	100	ml 27	zł

AND Vamp Spray 44 –	lakier	mocno	utrwalający	300	ml 61	zł

AND Vamp Spray 44 –	lakier	mocno	utrwalający	500	ml 72	zł

AND Fix Gel 54 –	żel	mocno	utrwalający	200	ml 59	zł

AND Fix Spray 55 –	nabłyszczający	żel	w	spreju	200	ml 57	zł

AND Satin Paste 32 

AND Matte Paste 41 

AND Vol Powder 42  
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produkt cena

Control Wet	–	nabłyszczający	fluid	do	układania	włosów	250	ml 56	zł	

Sculpting Gel –	żel	mocno	utrwalający	250	ml 61	zł	

Sculpting Mousse –	pianka	mocno	utrwalająca	250	ml 45	zł	

Finishing Net Strong –	lakier	do	włosów	mocny	500	ml 62	zł

produkt cena

Macro –	fluid	zwiększający	objętość	włosów	250	ml 71	zł	

Cosmo –	żel	do	włosów	250	ml 74	zł	

Hi Density –	krem	do	włosów	zwiększający	objętość	240	ml 94	zł	

Volume Hidro –	nawilżający	żel	w	piance	250	ml 74	zł	

Kaos –	żel	silnie	utrwalający	200	ml 74	zł	

Adrenaline –	sprej	–	bardzo	mocne	utrwalenie	200	ml 62	zł	

Fix Gum –	wosk	modelujący	w	żelu	125	ml 72	zł	

Diamond –	nabłyszczacz	w	spreju	120	ml 64	zł	

Bye Bye Split End –	fluid	nadający	jedwabistą	gładkość	65	ml 69	zł

Glam –	pasta	matująca	do	modelowania	50	ml 56	zł	

Zero Gravity –	pasta	ultramocno	utrwalająca	100	ml 77	zł	

Flexy Gum –	pomada	fryzjerska	125	ml 62	zł	

Dreamfix –	lakier	w	spreju	–	bardzo	mocne	utrwalenie	300	ml 71	zł	

Dreamfix XXS –	lakier	w	spreju	–	bardzo	mocne	utrwalenie	500	ml 82	zł	

	



Polwell Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz
tel. 52 325 20 30, fax 52 325 20 01

e-mail: kemon@kemon.pl, www.kemon.pl

ar
t. 

nr
: K

z5
00

02


