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Волосся, - таким 
його створила 
природа

ОЧИЩЕННЯ: Біоактивні протеїни - якісне 
рішення для поліпшення фізичного стану 
Вашого волосся.

ЗМІЦНЕННЯ: Матриця з гідролізованих 
протеїнів утворює схожу на волосся 
структуру, яка цілеспрямовано заповнює
пошкоджені місця на волоссі, забезпечуючи 
його здорову структуру.

БЛИСК: Природний коктейль корисних 
інгредієнтів збільшує життєву силу шкіри 
голови і забезпечує неповторний
діамантовий блиск.

•	 Інноваційні	активні	речовини	
•	 М‘яке	дбайливе	очищення	
 та догляд 
•	 Кожна	рецептура	-	цільове
 рішення проблеми  

Пік прогресу - Kerashine-Complex 
з потрійною дією.

ВигІдна	цІна в НаБОРІ
Nova pure Набір 
для пошкодженого волосся   26025
Шампунь · 200 мл   
Кондиціонер · 200 мл
Маска · 150 мл   
Звичайна ціна 467 грн.

вигідна ціна в наборі         439 грн.

ВигІдна	цІна в НаБОРІ
Nova pure Набір 
для фарбованого волосся   26010
Шампунь · 200 мл   
Кондиціонер · 200 мл
Маска · 150 мл   
Звичайна ціна 447 грн.

вигідна ціна в наборі         419 грн.

ВигІдна	цІна в НаБОРІ
Nova pure Набір 
для нормального волосся   26002
Шампунь · 200 мл   
Кондиціонер · 200 мл   
Звичайна ціна 238 грн.

вигідна ціна в наборі         219 грн.

•	 Цілеспрямована	комбінація	активних	речовин	
•	 З	натуральними	екстрактами	трав	і	водоростей
•	 Для	здорового	волосся	і	тривалого	блиску	

Інтенсивне зволоження і блиск
для нормального волосся

•	 Спеціальні	активні	речовини	і	натуральний	екстракт	
	 сибірського	женьшеню	(елеутерококу	колючого)	
	 підсилюють	процес	регенерації	волосся	і	захищають	
	 від	нових	пошкоджень
•	 Результат:	здорове,	сильне	та	еластичне	волосся

•	 М‘яке	очищення	та	ефективний	захист	кольору
•	 Неймовірний	блиск	та	посилення	кольору	завдяки		 	
	 спеціальним	активним	речовинам	і	соку	Асаї
•	 Захист	від	ультрафіолетових	променів
•	 Для	тривалої	інтенсивності	кольору	і	неймовірного	блиску

Життєва сила для
пошкодженого волосся 

Життєва сила для
фарбованого волосся

04 | Nova pure Шампунь для  
нормального волосся

Здоровий блиск та еластичність

•	ніжне	та	ефективне	очищення
•	надзвичайна	комбінація					 	
 активних речовин з екстрак-
 тами водоростей і пантенолом
•	Інтенсивне	зволоження		 	
 волосся

200 мл
26000

119 грн.

06 | Nova pure 
Шампунь для 
пошкодженого волосся

Здоровий блиск та 
еластичність

•	надзвичайна	комбінація
 активних речовин з 
 Пантенолом і екстрактом 
 елеутерококу
•	Регенерує	пошкоджене
 волосся
•	Захищає	від	
 шкідливих впливів

200 мл
26022

149 грн.

01 | Nova pure 
Шампунь для 
фарбованого волосся

М‘який	догляд	з	
дбайливим ставленням до 
кольору

•	надзвичайна	комбінація
 активних речовин з  
	 соком	асаї,	Пантенолом	і		
 захистом від ультра- 
 фіолетових променів
•	для	тривалої
 інтенсивності кольору

200 мл
26007

139 грн. 

07 | Nova pure 
Кондиціонер для 
пошкодженого волосся

Полегшує розчісування 
і додає здоровий блиск

•	Захищає	кутикули		
 волосся
•	Перешкоджає		
 електризації
•	надає	еластичність,
 зволожує

200 мл
26023

149 грн.

02 | Nova pure 
Кондиціонер для 
фарбованого волосся

Легке розчісування і
чудовий блиск

•	Покращує	розчісування	
 і підсилює колір волосся
•	Зміцнює	і	зволожує		
 волосся
•	Підсилює	блиск

200 мл
26008

139 грн. 

08 | Nova pure 
Маска для 
пошкодженого волосся

Інтенсивний	догляд	та
відновлення структури 
волосся

•	Відновлює	пошкоджені
 ділянки волосся
•	Реанімує	коріння
•	Волосся	стає	м‘яким	
 та еластичним

150 мл
26024

169 грн.

03 | Nova pure 
Маска для 
фарбованого волосся

активне	відновлення
пошкодженої структури 
волосся

•		Проникає	в	саме	серце		
 волосся
•	Живить,	зволожує,		
 відновлює
•	Підсилює	інтенсивність		
 кольору

150 мл
26009

169 грн.

05 | Nova pure Кондиціонер для 
нормального волосся

Легке розчісування і 
здоровий блиск

•	Полегшує	розчісування
•	надзвичайне	зволоження		 	
 завдяки маслу залізного   
 дерева (argania)
•	Підсилює	блиск	волосся

200 мл
26001

119 грн.

Дари природи 
для волосся -
салонна косметика!

НОвИНКа
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+ Vital Hair &  
Scalp Complex®

•	 Для	кожного	стилю	зачіски	
 свій продукт
•	 Спеціальні	активні	
	 речовини	піклуються	
	 про	Ваше	волосся	
 при укладанні
•	 Створення	образу	
	 на	цілий	день

07 | Nova pure Термозахисний 
спрей для укладки волосся
•	Термозахист	від	впливу
 фена, випрямлювачів і т.п.
•	Комплекс	із	морських		 	
 водоростей живить і   
 зволожує волосся
•	Зберігає	колір	фарбованого
 волосся
•	Ступінь	фіксації	1	

150 мл 
26038 
119 грн. 

08 | Nova pure Лак-блиск 
для укладки волосся 
•	для	сильної	фіксації	і		 	
 створення блиску
•	Легко	розчісується,	
 не склеює волосся
•	наноситься	на	готову	зачіску

150 мл 
26051 
119 грн. 

04 | Nova pure Спрей для 
відновлення укладки (Re-Styler) 
•	Щоб	швидко	освіжити	і
 відновити зачіску
•	Фіксує	зачіску	і	забезпечує	догляд		
 за допомогою провітаміну В5
•	Розпилити	на	сухе	або	вологе
 волосся і дати просохнути 
•	При	новій	укладці	просушити	феном

150 мл 
26053 
119 грн.

05 |  Nova pure Крем для 
укладки волосся
•	Чудовий	баланс	догляду	за
 волоссям та моделювання
•	Ідеальний	для	фіксації	локонів

•	Ступінь	фіксації	3 
150 мл 
26037 
119 грн. 

06 | Nova pure Розгладжуючий
бальзам для укладки волосся 
•	Розгладжує	і	додає	волоссю
 спокусливий блиск
•	Волосся	стає	шовковистим
 та еластичним
•	Перешкоджає	пересушуванню
 волосся 

150 мл 
26050 
119 грн. 

01 | Nova pure Лак для волосся 
•	для	тривалого	збереження
 форми зачіски
•	Прекрасно	фіксує	довгі	локони
•	Волосся	не	злипається,		 	
 зберігає природну еластичність  
 і набуває шовкового блиску

300	мл	
26040 
149 грн. 

02 | Nova Pure Мус 
для укладки волосся 
•	для	тривалої	фіксації
•	не	пересушує	волосся
•	надає	зачісці	чудового	об‘єму

200 мл 
26039 
139 грн. 

03 | Nova pure Гель для 
укладки волосся 
•	дуже	сильна	фіксація
•	для	створення	ефекту		 	
 мокрого волосся
•	Містить	провітамін	B5
•	для	створення	ефекту		 	
 мокрого волосся наносити на  
 вологе волосся. 

150 мл 
26052 
109 грн.

ВигІдна	цІна в НаБОРІ
Nova pure Набір 
для волосся Об’єм   26017
Шампунь · 200 мл   
Кондиціонер · 200 мл   
Звичайна ціна 278 грн.

вигідна ціна в наборі         259 грн.

ВигІдна	цІна в НаБОРІ
Nova pure Набір 
для волосся для чоловіків   26032
Шампунь · 200 мл   
Тонік · 150 мл   
Звичайна ціна 238 грн.

вигідна ціна в наборі         219 грн.

•	 Надає	тонкому	та	сухому	волоссю	об‘єм	та	візуальну	густоту	
•	 Активні	речовини	і	натуральний	екстракт	бамбука	чудово
	 зміцнюють	волосся
•	 Для	створення	надзвичайного	об‘єму	і	блиску

•	 Зміцнює	волосся	та	заспокоює	чутливу	шкіру	голови	
•	 Vital	Hair	&	Scalp	Complex	®	протидіє	випадінню	волосся
•	 Екстракт	зеленої	кави	нейтралізує	вільні	радикали
	 та	зволожує	волосся

Неймовірний об‘єм, 
потовщення, зміцнення волосся та 
додання йому блиску

Доглянуте волосся від
коренів до самих кінчиків

01 | Nova pure Шампунь 
для надання об‘єму

Блиск	і	об‘єм	навіть	
для тонкого волосся

•	надзвичайна	комбінація		 	
 активних речовин з екстрактом  
 бамбука чудово зміцнює волосся
•	Від	самих	коренів	волосся		 	
	 набуває	об‘єм	та	пишність
•	для	інтенсивного	блиску

200 мл
26015

139 грн.

03 | Nova pure Догляд для 
чоловіків. Шампунь для волосся

Ефективне	очищення,	зміцнення	
волосся та живлення шкіри голови

•	Волосся	стає	більш	здоровим	
 та сильним
•	Vital	Hair	&	Scalp	Komplex	®	в		 	
комбінації з екстрактом зеленої  
 кави запобігають передчасному  
 випадінню волосся
•	Волосся	набуває	здорового	і
 доглянутого вигляду

200 мл
26030

119 грн. 

02 | Nova pure Кондиціонер 
для надання об’єму

Легке розчісування 
та здоровий блиск

•	Полегшує	розчісування
•	Зміцнює	волосся	і	коріння		 	
 волосся
•	Збільшує	інтенсивність	блиску

200 мл
26016
139 грн.

04 | Nova pure Догляд для 
чоловіків. Тонік для волосся

для	зміцнення	волосся	
і шкіри голови

•	Покращує	структуру	волосся,		
 здійснює антиоксидантну дію 
 на шкіру
•	Ментол	і	зелена	кава	зміцнюють		
 волосся і надають освіжаючу дію
•	Перешкоджає	випадінню	волосся

200 мл
26031

119 грн. 

Чудова зачіска 
на будь-який смак


