Catalog
de Produse

Vopsea permanentă
FORMULA EXTRA RICH CRÈME CU MICROSFERE
VITAFLECTION PENTRU CELE MAI VIBRANTE ŞI
DURABILE CULORI LONDA PROFESSIONAL
Acoper ă până la 100% păr ul alb
Colorează ton pe ton, închide şi deschide până la 2 trepte de
culoare
Rezultate uniforme de culoare pe lungimi şi vârfuri

For mula Extr a Rich Crème cu cer ur i şi lipide
Se aplică uşor şi are aderenţă pe păr
Permite aplicarea şi penetrarea optimă a microsferelor în fiecare
fir de păr
Învăluie păr ul, îl protejează şi îi oferă strălucire

Tehnologia Micro Reds
Moleculele Micro Reds pătr und adânc în str uctura fir ului de
păr, permiţând pigmenţilor de roşu să reziste mai mult timp
Uşor de obser vat: trebuie doar să te uiţi după simbolul Micro
Reds
Ver satil: se poate amesteca orice nuanţă Micro Reds pe care
o doreşti cu nuanţele de bază
Parfumul discret şi plăcut transformă colorarea într-o experienţă
agreabilă pentr u tine şi clienta ta.

Vopsea
demi-permanentă
FORMULA EXTRA RICH CRÈME CU MICROSFERE
VITAFLECTION PENTRU CULORI VIBRANTE ŞI UN PĂR
CE RADIAZĂ DE STRĂLUCIRE ŞI FRUMUSEŢE
Vopseaua demi-permanentă este fără amoniac şi are o concentraţie scăzută
de peroxid, astfel încât penetrează firul de păr doar la suprafaţă iar structura
fir ului de păr nu este modificată ca în cazul colorării permanente.
Formula Extra Rich Crème cu cer uri şi lipide conferă strălucire şi o
culoare intensă
Acoperă până la 50% păr ul alb
Rezistă până la 24 de spălări
Strălucire intensă pentru culori vibrante
Rezultate uniforme de culoare pe lungimi şi vârfuri

Microsfere
Vitaflection
MICROSFERELE VITAFLECTION
SIGILEAZĂ CULOAREA ÎN INTERIORUL FIRULUI DE PĂR
PENTRU CELE MAI VIBRANTE ŞI DURABILE CULORI LONDA
PROFESSIONAL
CE FACE CULOAREA FRUMOASĂ?
Pigmenţii din interior ul fir ului de păr
Strălucirea fir ului de păr

DE CE
COLORAREA ?

C ARE ESTE SOLUŢIA
NOASTRĂ?

Culoarea trebuie să ajungă la
aproximativ 100.000 de fire
de păr în mod egal
Acoper ire unifor mă

Formula noastră Extra Rich Crème
distribuie uniform peste 500 de
trilioane de Microsfere Vitaflection
pe fiecare fir de păr

Colorare în profunzime

Microsferele Vitaflection sunt
de 1000 de ori mai mici decât
fir ul de păr şi pătr und foar te
uşor în cor tex

Culoarea trebuie să penetreze
adânc în str uctur a fir ului de
păr

Culoarea trebuie să rămână în
interiorul firului de păr pentru
a rezista mătuir ii
Sigilare în interior

Î n i n t e r i o r u l fi r u l u i d e p ă r
Microsferele Vitaflection se
cuplează unele cu altele şi rămân
sigilate

Cerurile şi lipidele din Extra
Rich Crème lasă părul catifelat
şi strălucitor

Suprafaţa firului de păr trebuie
să fie netedă pentr u un optim
de str ălucire
Strălucire intensă

Paleta noastră de nuanţe
şi Sistemul de numerotare
Introducere în sistemul de numerotare pentru a înţelege foar te uşor treptele
şi culorile din por tofoliul Londa Professional

SISTEM DE NUMEROTARE PENTRU TREPTELE ŞI
TONURILE DE COLORARE
Toate nuanţele Londa Professional se identifică prin 3 coordonate:
Treapta - număr ul înaintea barei
Culoarea – primul număr după bară
Reflexul - al doilea număr după bară
Exemplu:
6/x= treapta - blond închis
x/46= culoare – cupr u; reflex - violet

Număr

Treapta

Număr

Culoarea

12/
10/
9/
8/
7/
6/
5/
4/
3/
2/

Blond Special
Blond Solar
Blond Luminos
Blond Deschis
Blond Mediu
Blond Închis
Castaniu Deschis
Castaniu Mediu
Castaniu Închis
Negr u

/0
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7
/8

Natural
Cenuşiu
Petrol
Auriu
Cupr u
Roşu
Violet
Castaniu
Per lă

Vopsea Permanentă
Instrucţiuni de utilizare
Gama de bază şi Micro Reds
Propor ţia de amestec 1:1
1 par te vopsea permanentă Londacolor + 1 par te oxidant Londacolor
pentr u vopsea permanentă
Mai închis, ton pe ton, cu un ton mai deschis, păr alb: 6 % (20 Vol.)
Pentr u o deschidere de 2 trepte: 9 % (30 Vol.)
Pentr u o deschidere de 3 sau 4 trepte: 12 % (40 Vol.)
Timp de acţionare
Timpul de acţionare diferă în funcţie de diagnoza păr ului,
de tipul de vopsea şi de oxidantul folosit în amestec.
Timpul de acţionare recomandat este cuprins între
50-70 de minute fără apor t de căldură iar cu apor t
de căldură 30-35 de minute la Climazon şi încă
15 minute fără apor t de căldură.

Acoperirea firelor albe
Atunci când vopseşti un păr care are cu peste 50% fire albe este recomandat să adaugi şi o nuanţă
de bază (/0) pe lângă nuanţa dorită.
0% -50% păr alb

Nu necesită nuanţă de bază

50% -75% păr alb

Se adaugă 1/3 nuanţă de bază
Exemplu: 20g nuanţă dorită + 10g nuanţă de bază

75% -10 0% păr alb

Se adaugă 1/2 nuanţă de bază
Exemplu: 15g nuanţă dorită + 15g nuanţă de bază

Timp de acţionare
Timpul de acţionare recomandat pentru o acoperire optimă este de
60-70 minute .
Sfat
Pentr u o acoperire optimă se începe aplicarea vopselei pe zonele
cu cea mai mare propor ţie de fire albe.

NUANŢE DE BLOND SPECIAL
Propor ţia de amestec 1:2
1 par te vopsea permanentă treapta 12 Londacolor + 2 păr ţi oxidant
Londacolor pentr u vopsea permanentă de 9% sau 12%
Pentr u o deschidere de 3 trepte: 9 % (30 Vol.)
Pentr u o deschidere de 4-5 trepte: 12 % (40 Vol.)

Sfat
Când se doreşte deschiderea nuanţei, se va aplica o cantitate mai mare
de produs decât în mod normal
Timp de acţionare
Timpul de acţionare recomandat este de 60-70 de minute fără apor t de căldură iar cu apor t de
căldură 30-35 de minute la Climazon şi încă 15 minute fără apor t de căldură

Vopsea Demi-permanentă
Instrucţiuni de utilizare
Propor ţia de amestec 1:2
1 par te vopsea demi-permanentă Londacolor cu 2 păr ţi oxidant Londacolor pentr u
vopsea demi-per manentă.
Se amestecă întotdeauna vopseaua demi-permanentă Londacolor cu oxidant Londacolor
pentr u vopsea demi-per manentă de concentr aţie 1,9% sau 4%.
Aplicarea pe tot păr ul
Vopseaua demi-per manentă Londacolor se aplică pe păr ul proaspăt spălat de prefer at
uscat.
Timp de acţionare
Timpul de acţionare recomandat pentr u vopseaua demi-permanentă este de 60 minute fără
apor t de căldură, iar cu apor t de căldură 30-35 de minute la Climazon şi încă 15 minute
fără apor t de căldură.
După decolorare recomandăm folosirea vopselei demi-permanente.

Consultaţie
şi diagnoză
CRITERII DE DIAGNOZĂ
UN DIAGNOSTIC CORECT AJUTĂ LA STABILIREA CELEI MAI BUNE
FORMULE POSIBILE PENTRU COLORARE.
CRITERIu DE DIAGNOSTIC

FORMULA DE CULOARE

FIŞĂ DE DIAGNOZĂ
Rezultatul dorit: ……….............…………………
Culoare naturală: ……..............………………….
% păr alb………..............…………………………
Culoare pe lungimi şi vârfuri:. ………………….

STAREA PĂRULUI
Natural
Vopsit
Decolorat
Permanent
Degradat

TEXTURA PĂRULUI
Fin, Subţire
Normal
Gros, sticlos
Ondulat

MENIURI
Rădăcină:........................................................
Timp de acţionare
Cu apor t de căldură:...................................
Fără apor t de căldură:................................
Lungimi + vârfuri:........................................
Timp de acţionare
Cu apor t de căldură:...................................
Fără apor t de căldură:................................

Gama de culori
EXTRA RICH CRÈME CULORI PERMANENTE
ŞI DEMI-PERMANENTE

Blond
Special
12/0
12/03
12/1
12/61
12/7
12/81
12/89

Micro Reds
7/46
6/46
5/46
5/5
5/56		
6/5
4/6
5/6
3/5
3/6
5/65
4/65

Mixton
0/00
0/11
0/28
0/33
0/34		
0/43
0/45
0/56		
0/65
0/66
0/68		
0/88

Natural
10/0
9/0
8/0
7/0
7/03
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0

Culori demi-permanente
Culori permanente

Noua Colecţie
de Îngrijire
PĂRUL ÎNFLOREŞTE INSTANT CU GAMA DE ÎNGRIJIRE
LONDA PROFESSIONAL
Pentru clienţii tăi părul sănătos şi strălucitor, look-ul pe care şi l-au dorit întotdeauna
este rezultatul produselor de îngrijire folosite.

Rezultate vizibile instant pe care clientele tale le pot vedea şi simţi

Formulă bogată exclusiv profesională
Ingrediente naturale precum avocado şi ulei de migdale, extracte de ghimbir
şi mătase
Parfumuri noi pentr u o experienţă de neuitat în salon

Colecţia de Îngrijire
Am dezvoltat o nouă gamă de îngrijire special creată pentru nevoile clienţilor care
oferă soluţii instant pentru un păr sănătos şi strălucitor.
Împărţită în şapte colecţii, noua gamă oferă soluţii pentru
toate nevoile şi tipurile de păr:
Nume

Ingrediente

Tip de păr

Beneficiu

Color
Radiance

Fructe exotice &
coajă de por tocală

Păr vopsit

Protejează culoarea de mătuire,
pentru rezultate de culoare
vibrante şi de lungă durată

Visible
Repair

Mătase &
ulei de migdale

Păr degradat / tratat
chimic

Repară instant şi hrăneşte părul
deteriorat

Deep
Moisture

Miere &
mango

Păr uscat şi fragil,
deteriorat de factori
externi

Hidratează instant părul uscat,
oferind supleţe şi strălucire

Impressive
Volume

Lămâiţă &
bambus

Păr fin şi moale

Oferă instant volum şi
consistenţă părului subţire şi plat

Cur l
Definer

Ghimbir &
frunze de măsline

Bucle naturale
sau obţinute prin
tratament permanent

Conferă elasticitate şi strălucire
instant buclelor naturale sau
părului tratat permanent

Scalp

Variază în funcţie
de produs

Problemele scalpului

Pentru un scalp sănătos

Sun Spar k

Mandarine & ulei
de macadamia

Uscat şi afectat de
razele solare

Protecţie instant împotriva
razelor UV

Tehnologia
Radialux
Micro-Ioni
PROVOCAREA
Păr ul este un material biologic tridimensional
4 aspecte de care trebuie ţinut cont în îngrijirea păr ului:
există peste 100.000 de fire de păr ce trebuie îngrijite
păr ul se schimbă cu timpul
pentr u un look spectaculos rezultatele trebuie să fie imediate
sănătatea păr ului trebuie să fie de durată
Găsirea unei soluţii pentr u aceste 4 aspecte a dus la crearea unor produse
de îngrijire de succes

Soluţia tehnică
În cercetările noastre am lucrat cu mii de femei de vâr ste diferite şi cu tipuri diferite de păr,
pentru a înţelege modul în care părul interacţionează cu diferite medii şi cum se modifică structura
şi nevoile sale de-a lungul timpului
Aceste cercetări ne-au ajutat să creăm produse care se adaptează structurii individuale a fir ului
de păr

Experienţă
exclusiv
profesională
PRODUSELE NOASTRE FOLOSESC TEHNOLOGIA
RADIALUX MICRO IONI PENTRU A PUTEA OFERI
1. Îngrijire bogată: Formula bogată, exclusiv
profesională, conţine milioane de Radialux
Micro-Ioni distr ibuiţi pe fiecare fir de
păr.

2. Îngrijire inteligentă: Tehnologia Radialux
Micro-Ioni acţionează pe zonele deteriorate
şi adaptează structura părului la modificările
care se produc în timp.

. Îngrijire bogată

Îngrijire inteligentă

Îngrijire instant

Îngrijire de durată

3. Îngr ijire ins tant: Radialux Micro-Ionii
pătr und în str uctura fir ului de păr într-o
secundă, ofer ind rezultate instante şi
remarcabile , pe care clienta le vede şi le
simte imediat.

4. Îngr ijire de dur at ă: For mula Radialux
Micro-Ioni conţine un amestec perfect
de ingrediente protectoare pentru rezultate
de dur ată.

DETALIILE PENTRU PAŞII DE MAI SUS:
1. Îngr ijire bogată
Fiecare produs de îngrijire conţine milioane de Radialux Micro-Ioni ce sunt eliberaţi
la fiecare aplicare asupra fiecărui fir de păr
Formula Radialux Micro-Ioni este special creată pentr u a-şi atinge maximul
potenţial în momentul aplicării pe păr

În funcţie de produs (şampon, tr atament care se clăteşte , tr atament care se lasă în păr),
tehnologia Radialux Micro-Ioni conţine un amestec special creat de ingrediente cu micro-ioni
activi
2. Îngr ijire inteligentă
Tehnologia Radialux Micro-Ioni funcţionează precum atracţiile magnetice - foloseşte o combinaţie
cu ingrediente încărcate pozitiv ( + ) care acţionează asupra por ţiunile afectate ale fir ului de păr
care au încărcătură negativă ( - ). Acestă reacţie stabileşte un mediu neutr u
Aceasta este o tehnologie inteligentă din două puncte de vedere:
Recunoaşte zonele în care păr ul este afectat şi locurile unde are cea mai mare nevoie de
îngrijire
Stabileşte de câtă îngrijire are nevoie păr ul - în momentul în care încărcătura negativă a fost
neutr alizată, păr ul nu mai este supraîncărcat cu ingrediente inutile (ce este surplus se va
clăti)

3. Îngr ijire instant
Zonele degradate încărcate negativ ( - ) acţionează ca un magnet pentr u Microsferele Radialux
Micro-Ioni încărcate pozitiv ( + )
Reacţia este instantanee - are loc în câteva secunde
4. Îngr ijire de dur ată
Atracţia magnetică pe care o dezvoltă tehnologia Radialux Micro-Ioni ajută la obţinerea unui
efect de lungă durată
În plus, fiecare produs conţine ingrediente active pentr u a oferi îngrijire în funcţie de nevoile
fiecăr ui tip de păr

Informaţii
despre
Produse
şi Modalităţi
de Folosire

Color radiance
cu extract de fructul pasiunii & coajă de por tocală
Părul vopsit are nevoie de un tratament special pentr u a păstra culorile la fel de
puternice ca în ziua în care a fost vopsit. Atunci când păr ul vopsit nu este îngrijit şi
este expus la soare, apă sau căldură, poate deveni poros - se încarcă negativ ( - )
având ca rezultat pierderea culorii şi a strălucirii.

Permiţând păr ului să ref lecte lumina în mod uniform cu o strălucire ex traordinară şi
culori vibrante, Radialux Micro-Ioni şi polimerii săi protejează culoarea de mătuire,
elimină reziduurile chimice şi sigilează culoarea în interior ul fir ului de păr.

Rezultatul?
O str ălucire de neegalat şi culor i vibr ante ce rezistă în timp.

ŞAMPON COLOR RADIANCE
Curăţă delicat, protejează şi hidratează instant părul vopsit
Formula exclusiv profesională protejează culoarea de mătuire
pentru o culoare vibrantă şi de durată
Aplicare: Se masează pe părul ud şi apoi se clăteşte.

MASC Ă INTENSIVĂ COLOR RADIANCE
Protejează şi hidratează instant părul vopsit
Formula exclusiv profesională protejează culoarea de mătuire
pentru o culoare vibrantă şi de durată
Aplicare: Se masează pe părul ud, se lasă să acţioneze 5 minute
şi apoi se clăteşte.

CONDITIONING SPRAY COLOR RADIANCE
Protejează şi hidratează instant părul vopsit
Formula exclusiv profesională protejează culoarea de mătuire
şi de razele UV pentru o culoare vibrantă şi de durată
Oferă strălucire instant pentr u un păr sănătos şi uşor de
pieptănat
Aplicare: Se pulverizează pe părul umed şi nu se clăteşte.

STABILIZATOR MASC Ă COLOR RADIANCE
Protejează instant părul vopsit
Formula exclusiv profesională elimină reziduurile chimice,
stabilizează moleculele de culoare sigilându-le în interiorul firului
de păr
Oferă protecţie pentru o culoare vibrantă şi luminoasă care
durează mai mult.
Aplicare: Se foloseşte după procesul de colorare sau ca o mască
intensivă. Se aplică pe părul umed. Se lasă 5-10 minute şi apoi
se clăteşte bine.

Visible repair
cu proteine de mătase & ulei de migdale
Visible Repair a fost creat în mod special pentr u păr ul tratat chimic, deteriorat
şi poros. Radialux Micro-Ionii sunt atraşi ca un magnet spre por ţiunile afectate,
reparând str uctur a fir ului de păr şi umplând micro-cr ăpătur ile ce există în
cuticulă. Cu cât este mai deteriorat fir ul de păr, cu atât încărcătura negativă
( - ) din cor tex este mai puter nică şi mai mulţi Radialux Micro-Ioni sunt
absorbiţi.
Având în compoziţie un mix special de ingrediente precum Panthenolul, păr ul
este protejat împotriva factorilor dăunători. Formula specială îţi va lăsa păr ul
moale, strălucitor şi uşor de pieptănat.

ŞAMPON VISIBLE REPAIR
Repară instant părul degradat
Formula exclusiv profesională repară instant, hrăneşte şi curăţă
delicat părul degradat
Oferă părului o structură echilibrată, strălucire şi îl face mult
mai mătăsos
Aplicare: Se masează pe părul ud şi apoi se clăteşte.

EXPRESS CONDITIONER VISIBLE REPAIR
Repară în mod vizibil părul degradat
Formula exclusiv profesională repară instant şi hrăneşte părul
degradat, reparând structura şi oferind flexibilitate firului de
păr
Oferă strălucire şi catifelare părului
Aplicare: Se masează pe părul ud 1-3 minute. Se clăteşte.

TRATAMENT VISIBLE REPAIR
Repară în mod vizibil părul degradat
Formula exclusiv profesională repară instant şi hrăneşte părul
degradat
Oferă hidratare şi repară structura firului de păr din interior,
pentru un păr mai mătăsos, mai strălucitor şi mult mai frumos
Ideal de folosit după tratamente chimice pentr u a reface
structura şi a oferi vitalitatea părului.
Aplicare: Se aplică pe părul umed, se lasă 5-10 minute şi apoi se
clăteşte bine.

MASC A INTENSIVĂ VISIBLE REPAIR
Repară în mod vizibil părul degradat
Formula exclusiv profesională repară instant structura părului
degradat
Masca intensivă hrăneşte părul oferindu-i strălucire şi făcându-l
mult mai uşor de pieptănat
Aplicare: Se aplică pe părul umed, se lasă 5 minute. Se clăteşte
bine.

CONDITIONING BALM VISIBLE REPAIR
Repară în mod vizibil părul degradat
Formula exclusiv profesională hrăneşte instant părul degradat
de la rădăcină până la vârfuri
Are efect anti-static oferind strălucire părului şi făcându-l mult
mai uşor de pieptănat
Aplicare: Se aplică pe părul umed. Nu se clăteşte.

ULEI DE VÂRFURI ENDS BALM VISIBLE REPAIR
Repară şi ajută la prevenirea vârfurilor despicate
Formula exclusiv profesională cu ingrediente special selectate,
hidratează şi hrăneşte cele mai afectate zone ale părului
Ajută la repar area vârfur ilor despicate şi la prevenirea
acestora
Aplicare: Se aplică pe părul umed sau uscat. Nu se clăteşte.

SERUM VISIBLE REPAIR CU ULEIURI NATURALE
Repară instant părul degradat
Formula exclusiv profesională potenţează efectul Măştii Visible Repair,
reparând instant zonele cele mai afectate
Rezultatul este un păr mult mai sănătos şi frumos
Cu uleiuri naturale
Aplicare: Se aplică pe zonele deteriorate, pe părul umed sau uscat. După
aplicare se foloseşte Masca Visible Repair. Se clăteşte bine după 5-10
minute.

Impressive volume
cu extract de lămâiţă & bambus
Păr ul fin este foar te sensibil la factor ii exter ni. Nu are for ţă fiind foar te dificil de stilizat. Este
destul de greu să-i oferi volum. Cu Impressive Volume poţi să obţii instant volumul dorit pentr u
un păr care ar ată mai bogat ca niciodată.

ŞAMPON IMPRESSIVE VOLUME
Oferă volum păr ului fin şi subţire
Formula exclusiv profesională oferă volum păr ului fin şi-i dă un aspect
bogat
Aplicare: Se masează pe păr ul ud. Se clăteşte.

CONDITIONING MOUSSE IMPRESSIVE VOLUME
Oferă instant volum păr ului fin şi subţire
For mula exclusiv profesională ofer ă str uctur ă făr ă să încarce şi
hidratează
Aplicare: Se aplică uniform pe păr ul umed. Nu se clăteşte.

Deep moisture
cu extract de miere & mango
Mediul înconjurător şi stylingul obţinut cu surse de căldură elimină
apa din firul de păr lăsându-l uscat, fără strălucire şi fără viaţă. Cu
ajutorul tehnologiei Radialux Micro-Ioni şi al unui mix special de
ingrediente putem să oferim instant hidratare, strălucire şi viaţă
părului.

ŞAMPON DEEP MOISTURE
Formula exclusiv profesională oferă hidratare părului uscat
lăsându-l moale, strălucitor şi uşor de pieptănat
Aplicare: Se masează pe părul ud. Se clăteşte.

EXPRESS CONDITIONER DEEP MOISTURE
Hidratează instant părul uscat
Formula exclusiv profesională oferă instant hidratare părului
normal, uscat sau fragil
Păr ul devine moale, uşor de descurcat, mult mai flexibil şi
strălucitor
Aplicare: Se masează pe părul ud. Se lasă 1-3 minute să acţioneze,
apoi se clăteşte.

CONDITIONING SPRAY DEEP MOISTURE
Hidratează instant părul uscat
Formula exclusiv profesională oferă hidratare părului uscat
lăsându-l moale, strălucitor şi uşor de pieptănat
Aplicare: Se pulverizează pe părul umed. Nu se clăteşte.

Curl definer
cu extract de ghimbir & frunze de măslin
Părul ondulat are nevoie de îngrijire specială pentru că este predispus
să aibă un aspect uscat şi rebel. Uleiurile naturale din păr trebuie să
lucreze mai intens pentr u a ajunge la vârfurile unui păr ondulat în
comparaţie cu păr ul drept, de aceea păr ul poate fi deshidratat, lipsit
de strălucire şi flexibilitate. Tehnologia Radialux Micro-Ioni şi ingredientele
sale speciale acţionează asupra păr ului uscat, lăsându-l hidratat, plin
de viaţă, elasticitate şi strălucire.

ŞAMPON CURL DEFINER
Pentru bucle elastice şi pline de viaţă
Formula exclusiv profesională oferă elasticitate şi mişcare
buclelor naturale sau tratate permanent. Părul rămâne hidratat
şi strălucitor.
Aplicare: Se masează pe părul ud. Se clăteşte.

CONDITIONING LOTION CURL DEFINER
Pentru bucle elastice şi pline de viaţă
Formula exclusiv profesională oferă instant elasticitate şi
hidratare părului ondulat
Are efect anti-static şi oferă un plus de strălucire
Aplicare: Se aplică pe părul umed sau uscat. Nu se clăteşte.

STARTER CURL DEFINER
Tratament pre-permanent
Formula exclusiv profesională uniformizează instant structura
firului de păr înaintea unui tratament permanent pentru a asigura
un rezultat uniform.
Pentru bucle mult mai elastice şi mai flexibile
Aplicare: Se pulverizează pe părul umed. Nu se clăteşte.

STABILIZATOR CU BETAINĂ CURL DEFINER
Protejează instant buclele
Formula exclusiv profesională cu Betaină întăreşte structura
de keratină a părului şi neutralizează reziduurile rezultate după
tratamentul permanent
Buclele sunt mult mai bine definite şi vor fi stabilizate pentru
o perioadă mai lungă
Aplicare: După neutralizarea tratamentului permanent se aplică
stabilizatorul. Se lasă 3 minute şi se clăteşte bine.

Sun spark
cu extract de mandarine & ulei de macadamia
Într-un mod asemănător cu pudra decolorantă, soarele şi razele
UV deteriorează fir ul de păr lăsând cuticula fragilă, poroasă şi
dificil de pieptănat. Păr ul îşi pierde str ălucirea şi flexibilitatea.
Tehnologia Radialux Micro-Ioni şi ingredientele speciale acţionează
asupra zonelor afectate de soare, protejând părul împotriva razelor
UV, lăsându-l moale şi strălucitor.

ŞAMPON SUN SPARK
Formula exclusiv profesională curăţă şi îngrijeşte părul degradat de
soare
Protejează părul împotriva razelor UV
Pentru un păr mătăsos şi strălucitor
Aplicare: Se masează pe păr ud şi apoi se clăteşte.
Sfat: Se foloseşte împreună cu Conditioning Spray Sun Spark pentru un
efect complet.

CONDITIONING SPRAY SUN SPARK
Protejează instant părul împotriva razelor UV
Formula exclusiv profesională hrăneşte profund firul de păr
Se foloseşte înainte, în timpul şi după expunerea la soare, pentru un
păr mătăsos şi strălucitor
Aplicare: Se aplică pe păr umed. Nu se clăteşte.

Scalp
Anti-dandruff
Efectele dereglării glandelor sebacee afectează echilibr ul hidratării şi al uleiurilor
de pe suprafaţa scalpului. O creştere a număr ului de bacterii cauzează formarea
mătreţii provocând mâncărime şi coji.

ŞAMPON ANTI-DANDRUFF
cu ulei de jojoba & extract de calendula
Pentru un păr frumos şi un scalp sănătos
Formula exclusiv profesională înlătură mătreaţa de la prima
aplicare
Aplicare: Se masează pe păr ud. Se clăteşte.

SERUM ANTI-DANDRUFF
cu climbazole & extract de calendula
Reduce şi previne mătreaţa
Formula exclusiv profesională are efect instant împotriva mătreţii
de la prima aplicare
Aplicare: Se aplică în mod uniform pe sclap şi se masează uşor. Nu
se clăteşte.

Purifying
cu extract de ceai & ulei de jojoba
Stresul şi rutina zilnică pot provoca un dezechilibru al glandelor sebacee
rezultatul fiind un păr moale şi făr ă volum.

ŞAMPON PURIFYING
Formula exclusiv profesională ajută la înlăturarea excesului de
sebum de pe scalp
Curăţă şi ajută la restabilirea strălucirii naturale a păr ului
Aplicare: Se masează pe păr ul ud şi pe scalp. Se clăteşte.

Stimulating sensation
cu mentol & camfor

STIMULATING SENSATION TONIC
Formula exclusiv profesională vitalizează şi reîmprospătează instant
scalpul
Aplicare: Se masează uşor pe scalp. Nu se clăteşte.

Vital booster
Scalpul afectat de circulaţia per ifer ică slabă poate duce la o proastă distr ibuire a nutr ienţilor
în păr. Funcţia r ădăcinii păr ului este per turbată, ceea ce duce la căderea acestuia. Produsele
Vital Booster sunt create pentr u a întări păr ul şi a reduce căderea aces tuia .

ŞAMPON VITAL BOOSTER
cu ulei de jojoba & cafeină & mentol
Reîmprospătează instant scalpul
Formula exclusiv profesională curăţă şi reîmprospătează instant
scalpul pregătindu-l pentr u aplicarea ser umului
Aplicare: Se masează pe păr ul ud şi apoi se clăteşte.

SERUM VITAL BOOSTER
cu cafeină & mentol
Protejează împotriva r uperii şi căderii păr ului
Formula exclusiv profesională stimulează instant scalpul şi ajută la
creşterea păr ului hrănind intens rădăcina
Aplicare: Se masează delicat scalpul. Nu se clăteşte. Este recomandat să se
folosească de 3 ori pe săptămână. În cazul unei căderi intense a părului se
foloseşte zilnic.
Sfat: Creşterea medie a păr ul este de 1cm pe lună, de aceea trebuie
recomandată folosirea pe o perioadă de 3-4 luni.

Sensitive scalp
Stimulii de mediu, fizici şi nutriţionali îşi pun amprenta asupra scalpului lăsându-l
iritat şi sensibil la orice influenţă externă. Scalpul iritat are nevoie de o îngrijire
delicată.

ŞAMPON SENSITIVE SC ALP
cu extract de jojoba & muşeţel
Calmează scalpul sensibil
Formula exclusiv profesională curăţă delicat părul
Ideal de folosit după tratamente chimice
Fără parfum
Aplicare: Se masează pe părul ud. Se clăteşte.

SERUM SENSITIVE SC ALP
cu agenţi de calmare & extract de muşeţel
Calmează scalpul sensibil
Formula exclusiv profesională ajută la regenerarea pH-ului
natural al scalpului
Ideal după tratamente chimice
Fără parfum
Aplicare: Se masează uniform pe scalp. Nu se clăteşte.

Lista de tranziţie Londacare
COLOR RADIANCE
Noul Londa Professional

ml

Vechiul Londa Professional

Şampon Color Radiance

1000 ml

Şampon Color vitalizer

Şampon Color Radiance

250 ml

Şampon Color vitalizer

Mască Color Radiance

200 ml

Mască Color vitalizer

Color Radiance Conditioning Spray

250 ml

Color vitalizer spray

Color Radiance Stabilizator Mască

1000 ml

Stabilizator Color vitalizer

ml

Vechiul Londa Professional

Şampon Visible Repair

1000 ml

Şampon Hair rebuilder

Şampon Visible Repair

250 ml

Şampon Hair rebuilder

Tratament Visible Repair

750 ml

Tratament cu Panthenol

Visible Repair
Noul Londa Professional

Visible Repair Conditioning Balm

250 ml

Hair rebuilder spray

Mască Visible Repair

200 ml

Mască Hair rebuilder

Visible Repair Express Conditioner

250 ml

Nou

Visible Repair Ends Balm

75 ml

Nou

6x10 ml

Nou

Visible Repair Ser um

Impressive volume
Noul Londa Professional

ml

Vechiul Londa Professional

Şampon Impressive Volume

1000 ml

Şampon Volume booster

Şampon Impressive Volume

250 ml

Şampon Volume booster

Impressive Volume Conditioning Mousse

200 ml

Volume booster mousse

Deep Moisture
Noul Londa Professional

ml

Vechiul Londa Professional

Şampon Deep Moisture

1000 ml

Şampon Moisture kicker

Şampon Deep Moisture

250 ml

Şampon Moisture kicker

Deep Moisture Express Conditioner

250 ml

Nou

Deep Moisture Conditioning Spray

250 ml

Moisture kicker spray

Curl Definer
Noul Londa Professional

ml

Vechiul Londa Professional

Şampon Cur l Definer

250 ml

Şampon Cur l energizer

Cur l Definer Conditioning Lotion

250 ml

Cur l energizer spray

Cur l Definer Pre Perm Star ter

250 ml

Cur l energizer perm star ter

Cur l Post Perm Stabilizer

1000 ml

Cur l ener gizer Stabilizer

ml

Vechiul Londa Professional

Şampon Sun Spar k

250 ml

Nou

Sun Spar k Conditioning Lotion

250 ml

Nou

ml

Vechiul Londa Professional

Şampon Anti-dandr uff

250 ml

Şampon Scalp Equaliyer

Anti-dandr uff Ser um

6x10 ml

Nou / înlocuieşte loţiune tonică
anti-mătreaţă

Şampon Vital Booster

250 ml

Nou

Vital Booster Ser um

6x10 ml

Nou / înlocuieşte loţiune tonică
energizantă

Şampon Sensitive Scalp

250 ml

Nou

Sensitive Scalp Ser um

6x10 ml

Nou

Şampon Purifying

250 ml

Nou

Stimulating Sensation Tonic

150 ml

Nou

SUN SPARK
Noul Londa Professional

Scalp
Noul Londa Professional

F O R

L I V I N G
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