
Uniwersalna
pierwsza na rynku

kompletna

dynamiczna linia DD
do wszystkich

rodzajów włosów



Mamy przyjemność zaprezentować
pierwszą na rynku, kompletną,

dynamiczną linię DD
do wszystkich rodzajów włosów.

Pięć unikatowych produktów
odpowiada na 10 potrzeb

włosów nowoczesnej konsumentki.
Unikatowy skład oparty na

naturalnych składnikach został
pozbawiony szkodliwych substancji.



Produkty

Szampon DD aktywator urody 

 

Rewitalizująca kąpiel odświeżająca. Skutecznie 

oczyszcza przygotowując włos do przyjęcia 

składników odżywczych. Jego świeży pomarańczowy 

zapach  daje uczucie odprężenia i ukojenia.

Myć dwukrotnie masując skórę głowy. 

Obficie spłukać.

Maska DD głęboko odbudowująca

 

Przeznaczona do wszystkich rodzajów włosów. 

Jej bogaty nieobciążający skład wnika 

głęboko w strukturę włosów odbudowując 

je po same końce. Włos po użyciu maski 

jest miękki, jedwabisty, witalny, 

wygładzony, wspaniale się rozczesuje. 

Z łatwością daje się stylizować i układać.

 

Nałożyć od nasady po same końce. 

Trzymać 3-5 min. Obficie spłukać.



Produkty

DD Krem do rąk 

 

Natychmiastowe nawilżenie skóry.

Odżywia, nawilża i chroni dłonie pozostawiając

skórę gładką i miękką.

Wzbogacony ekstraktem z jagód goji, olejkiem

arganowym, gliceryną oraz słodkim olejkiem 

migdałowym.

DD suchy olejek do włosów i ciała

 

Otacza ciało i włosy zapachem Sublimii,

zapewniając odżywienie, nawilżenie

oraz jedwabistą miękkość. 

Zawiera olejki naturalnego pochodzenia:

marula, mangongo, tsubaki, arganowy,

olej ze słodkich migdałów, shea.

Nie zawiera parabenów, silikonów,

konserwantów.



włosy długie:
10/12 rozpyleń

włosy średnie:
5/7 rozpyleń

włosy krótkie:
3/5 rozpyleń

włosy długie:
4/6 rozpyleń

włosy średnie:
3/5 rozpyleń

włosy krótkie:
2/3 rozpylenia

Sublimia uniwersalna odżywka 10w1

Dynamiczna, działająca kompleksowo emulsja do wszystkich 

rodzajów włosów. Wielozadaniowa, zapewnia rozwiązanie 

głównych codziennych potrzeb pielęgnacji włosów. 

Wszechstronna i łatwa w użyciu: wystarczy spryskać, 

a włosy pozostają miękkie, błyszczące i pachnące.

Zastosowanie na włosach suchych:
Rozprowadzić produkt na dłoniach, wmasować we włosy od nasady po końce. 
Modelować wedle uznania. 
Zalecana dawka różni się w zależności od długości włosów:

Zastosowanie na włosach mokrych:
Należy dokładnie osuszyć włosy ręcznikiem i spryskać włosy począwszy 
od nasady. Masując rozprowadzić produkt równomiernie na włosach. 
Zalecana dawka różni się w zależności od długości włosów:

Produkty



Unikatowa formuła
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FORMUŁA BEZ PARABENÓW, SIARCZANÓW, SILIKONÓW, SOLI
I SZTUCZNYCH BARWNIKÓW

Filtry UV
aby chronić włosy przed uszkodzeniem od promieni słonecznych

Wyciąg z alg z jeziora Klamath
o działaniu nawilżającym i zmiękczającym

Czerwona herbata
o właściwościach przeciwutleniających, mocniej wiąże 
pigment i chroni go przed blaknięciem

Wyciąg z jagód Goji
o wysokim stężeniu witamin, przeciwutleniaczy, 

aminokwasów oraz minerałów

włosów

Panthenol (Vit B5)
w celu przywrócenia równowagi i ukojenia uwrażliwionych

Olej Tsubaki
źródło polifenoli antyoksydacyjnych znanych ze swoich

właściwości anty-ageing. Łodyga włosa pozostaje młoda
i witalna



Przyjemna – ponieważ pozostawia po 
sobie przyjemny aromat 
i jest prosta w użyciu.

Delikatna – nie zawiera żadnych
szkodliwych substancji ani 
parabenów, chroni kolor oraz 
włosy przed szkodliwymi czynnikami,
niezależnie od długości włosów.

malina
 marakuja
  cytryna
   morela

fiołek
 płatki frezji
  liczi

wanilia
drzewo sandałowe

cedr

Wyjątkowy zapach



Zdrowy wygląd po same końce

Powstrzymuje starzenie się włókien włosa   

Przeciwdziała puszeniu się włosów dyscyplinując fryzurę  

Chroni przed używanym ciepłem podczas stylizacji

Nawilża odwodnione włosy nadając połysk 

Chroni przed szkodliwymi promieniami UV  

Utrwala fryzurę jak produkt do stylizacji 

Ułatwia rozczesywanie splątanych włosów czyniąc je 

gładkimi i jedwabistymi

Zwiększa objętość włosów odżywiając je od nasady

Chroni kolor przed wyblaknięciem czyniąc go bardziej

intensywnym i błyszczącym pomiędzy koloryzacjami

10 korzyści w jednej linii
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tel. 32/212 60 18, www.elgon.pl

DYSTRYBUTOR: FUH AFRO, Brzeszcze, ul. Siedliska 6,
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