ENGLISH

Pro.co
З ро б л е н о в І та л і ї

Натхнення, ідеї та стиль
Ми ставимо потреби вашого волосся та вашого
іміджу на перший план.
Бренд Pro.co Групи lab37 народився саме з цієї концепції.
Новітня торгівельна марка, з якої лінійка професійних
продуктів для зачісок з'явилась на світ, ідеально задовольняє
потреби ринку, а в особливості потреби споживача.
Група lab37 пропонує вже тридцять років свій досвід у сфері
краси та креативності для створення якісних продуктів,
здатних приносити відмінні результати. Продукти бренду
Pro.co - це ексклюзивне поєднання активних інгредієнтів,
дбайливо відібраних у лабораторії, які ідеально сприяють
здоров’ю шкіри голови та прискоренню відновленню
блиску та сяйва волосся.
Густе, міцне й блискуче волосся - Pro.co є ідеальним
рішенням для перукарів та професіоналів
у пошуках найкращого союзника для вирішення
щоденних проблем краси.
Ця лінія, що призначена для догляду за волоссям,
надає чудові і довготривалі результати.

NEW

EQUILIBRIUM
PRO.shampoo

Шампунь
для зміцнення
та відновлення
волосся
pH 5,3/5,7
Активні інгредієнти:
Плющ і кофеїн
Специфічний склад для очищення чутливої
шкіри, з лупою і / або надлишковим
шкірним салом. Активні інгредієнти плюща
мають відновлювальну дію, виводять
токсини зі шкіри, усуваючи залишки
життєдіяльності. Кофеїн зміцнює ослаблені
корені, покращуючи структуру волосся.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: нанесіть
на вологе волосся, злегка помасажуйте
і змийте.
При необхідності повторіть процедуру.
Професійний продукт.
Об’єм упаковки:
250 мл
1000 мл
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NEW

NEW

FALL CHECK
PRO.shampoo

Шампунь
Контроль
за випадінням
волосся
pH 5,3/5,7
Активні інгредієнти:
Ліпосоми eFB5 і кофеїн
Спеціальна формула для очищення,
зміцнення шкіри та волосся. Суміш, яка
багата вітамінами, впливає на волосяну
цибулину, стимулюючи ріст волосся.
Кофеїн зміцнює ослаблені корені,
покращуючи структуру волосся.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Шампунь нанесіть на вологе волосся,
м'яко помасажуйте і змийте.
При необхідності повторіть процедуру.

FALL CHECK
PRO.SERUM

Лосьйон Контроль
за випадінням волосся
Активні інгредієнти: ліпосоми EFB5 і кофеїн
Ніжна формула на основі ліпосом EFB5 і екстрактів кофеїну зміцнює шкіру та волосся,
збільшуючи щільність капілярів.
Вітамін Е забезпечує живлення клітин, вітамін F зменшує сухість і лущення шкіри,
вітамін В5 є ефективним при лікуванні запальних процесів. Кофеїн зміцнює ослаблені
корені, покращуючи структуру волосся.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанесіть лосьйон на шкіру голови. Акуратно помасажуйте, щоб увібрати продукт
і стимулювати мікроциркуляцію. Не змивати. Потім приступайте до укладання волосся.
Для інтенсивного догляду ми рекомендуємо використовувати 2 ампули на тиждень
протягом 1 місяця. Для підтримуючої терапії - 1 ампула на тиждень протягом 1 місяця.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
24 флакона по 8 мл

Професійний продукт.
Об’єм упаковки:
250 мл
1000 мл
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NEW
FORMAT

DAILY

PRO.SHAMPOO
Шампунь
для частого
миття волосся
pH 6.0/7.0
Активні інгредієнти:
оливкова олія й лаврове листя.
Він м'яко очищує, дозволяючи щодня
мити волосся. Активні інгредієнти
оливкової олії й лаврового листа
гарантують еластичність і м'якість, не
обтяжуючи волосся. Специфічний склад
забезпечує зволоження волосяного
волокна та кутикули, знімаючи будь-яке
подразнення шкіри голови.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
нанести засіб на вологе волосся,
м'яко помасажувати і приступити
до ополіскування. При необхідності
повторіть процедуру.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
250 мл
1000 мл
5л
10 л

DAILY

PRO.cream
Крем для частого
використання
pH 5.3/5.7
Активні інгредієнти:
оливкова олія й лаврове листя.
Ніжна формула його складу дозволяє
використовувати його щодня і підходить
для всіх типів волосся. Завдяки
властивостям оливкової олії та лавра
він гарантує правильне зволоження,
глибоко живлячи волосся.
Він надає яскравість і шовковистість,
без обтяження волосся.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
нанести засіб на вимите волосся,
розчесати і залишити на кілька хвилин.
Потім приступайте до ополіскування.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
250 мл
1000 мл

NEW
FORMAT
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NEW
FORMAT

KEEPING
PRO.SHAMPOO

Шампунь для
догляду
за кольором
pH 4.8/5.2
Активні інгредієнти:
оливкова олія й пшеничний білок.
Шампунь спеціально розроблений
для фарбованого волосся, живить
і зволожує, закриваючи кутикулу
волоса, щоб запобігти зникненню
кольору і подовжити його насиченість.
Спеціальна формула захищає волокна
волосся від атмосферних впливів і
підсилює яскравість кольору. Завдяки
корисним властивостям оливкової олії
та протеїнів пшениці, він відроджує
регенерацію волосся і гарантує
йому м'якість.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
нанести засіб на вологе волосся, м'яко
помасажувати, охоплюючи все волосся
від коренів до кінчиків, та перейти до
його ополіскування. При необхідності
повторіть процедуру.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
250 мл
1000 мл
5л
10 л
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FORMAT

KEEPING
PRO.MASK

Маска для
підтримки кольору
пофарбованого
волосся
pH 4.5/5.0
Активні інгредієнти:
Оливкова олія й пшеничний білок
Живить і зволожує волосся, здійснюючи
інтенсивне підкислення, та закриває
кутикулу, щоб запобігти вимиванню
кольору.
Формула з оливковою олією та
протеїнами пшениці захищає волокна
волосся від атмосферних впливів,
посилюючи яскравість кольору і помітно
продовжуючи його інтенсивність.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
нанести засіб на вологе волосся, м'яко
помасажувати, залучаючи все волосся
від коренів до кінчиків, та перейти до
його ополіскування. При необхідності
повторіть процедуру.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
250 мл
1000 мл
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YELL-Ø

PRO.SHAMPOO
Шампунь проти
жовтизни волосся

pH 5.0/5.5
Активні інгредієнти:
оливкова олія, пшеничний білок і фіолетові пігменти.
Ідеальне поєднання, що має делікатну захисну дію, для
нейтралізації в формулі цього шампуню, пожовтіння на
білому, сивому, знебарвленому та фарбованому волоссі
світлих відтінків. Посилений фіолетовою пігментацією,
він м'яко оживляє срібні відблиски, повертаючи волоссю
природний блиск.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
нанести засіб на вологе волосся, м'яко помасажувати,
охоплюючи все волосся від коренів до кінчиків,
залишити на 1-5 хвилин. Ретельно промийте і при
необхідності повторіть процедуру.

2PRO.ESSENCE
phase
Двофазна есенція
Активні інгредієнти: оливкова олія й лаврове листя.
Полегшує розчісування, для догляду та краси волосся. Есенція живить
і глибоко зволожує, надаючи блиск тьмяному і вицвілому волоссю.
Завдяки своїй спеціальній рецептурі на основі оливкової олії та лавра
вона забезпечує приємну шовковистість, не обтяжуючи волосся.
Ідеальна формула для пожвавлення дуже сухого, кучерявого волосся та
волосся після салонних процедур.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: струсіть флакон, щоб змішати водну фазу
з маслянистою. Розпиліть продукт на вологе волосся, розчешіть і
приступайте до сушіння без ополіскування.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
250 мл

Професійний продукт.
Об'єм упаковки: 1000 мл
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REBALANCING

PRO.OIL

Лосьойн живильний
після фарбування
та знебарвлення
волосся
Активні інгредієнти:
оливкова олія й пшеничний білок.
Лосьйон очищає шкіру, усуваючи залишки
лужних процедур. Глибоко живить,
залишаючи волосся м'яким і блискучим,
завдяки своїм основним активним
інгредієнтам - оливковій олії та пшеничному
білку.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
використовувати після миття голови.
Рушником видаліть зайву вологу з волосся
й акуратно нанесіть лосьйон на шкіру
голови. Залиште на волоссі для дії протягом
декількох хвилин, ополосніть
та почніть укладку волосся.

LASTING
PRO.GEL

Гель для міцної фіксації.
Активні інгредієнти:
екстракти лимона.
Гель ідеально підходить для надання форми і тривалої
фіксації навіть для самих екстремальних зачісок.
Екстракти лимона живлять і зміцнюють волосся, не
завдаючи йому шкоди.
Для досягнення значного результату фіксації,
після застосування якого не залишається слідів
і який легко видаляється за допомогою шампуню.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Нанесіть достатню кількість засобу на долоні і рівномірно
розподіліть по волоссю, поки не буде досягнутий
бажаний результат.
Професійний продукт.
Об’єм упаковки: 250 мл

Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
12 флаконів по 10 мл
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CURLYON
PRO.MOUSSE

Мус для моделювання
кучерявого волосся
Активні інгредієнти:
олія зародків пшениці й пантенол.
Ніжна формула муса для волосся, що забезпечує
зволоження без додаткового обтяження. Він надає
локонам приємний природний вигляд, гарантуючи гарні
результати навіть через кілька годин після нанесення.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Після миття висушіть волосся рушником і видавіть трохи
засобу на долоню. Рівномірно розподіліть мус по всій
довжині волосся. Залиште волосся висихати природним
шляхом або за допомогою фена.

FINALIZING
PRO.SPRAY

Лак для волосся
Активні інгредієнти:
олія зародків пшениці.
Ідеально підходить для моделювання
і утримання зачіски, не обтяжуючи волосся;
він утримує навіть найекстремальніші укладки протягом
декількох годин і легко розчісується.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
добре струсіть флакон перед використанням і нанесіть
на відповідній відстані від зачіски для укладання.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
500 мл

Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
300 мл

SHAPEFIX
PRO.MOUSSE

Фіксуючий мус
Активні інгредієнти:
олія зародків пшениці й пантенол.
При використанні під час сушіння мус сприяє наданню
бажаного стилю і тривалої фіксації. Лагідний до волосся,
він надає шкірі голови приємний блиск та ідеальне
завершення будь-якого образу.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
перед вживанням добре струсіть.
Видавіть трохи продукту на долоню і нанесіть
на волосся перед сушінням.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
300 мл
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CURLING

PRO.DECO

PRO.SOLUTION

DECOLORANTE
Пудра для
освітлення
волосся

рідина для
завивки +
нейтралізатор

(6 тонів) співвідношення 1:2

Система завивки для будь-якого
типу волосся. Її композиція на основі
цистеаміну і гідролізованого кератину,
що не містить тіогліколей, забезпечує
природний, легкий рух ваших локонів.
Завдяки своїй спеціальній формулі він
має позитивні результати для всіх типів
волосся: від природного
до складного натурального волосся,
від пофарбованого або чутливого
волосся до знебарвленого або
високочутливого волосся.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
змішайте 50 г Pro.Deco powder
з 100 мл Pro.Oxigen.
Нанесіть на волосся і залиште
максимум на 40 хвилин.
Час залежить від типу волосся
і бажаного ефекту освітлення.
Ретельно прополощіть
і вимийте шампунем волосся.
Професійний продукт.

Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
2 пляшки по 250 мл
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Об'єм упаковки: 500 г
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
1.	Вимийте волосся делік атним
шампунем. Приберіть надлишок води
за допомогою рушника.
2. Накрутіть бігуді і нанесіть Waving
Pro.Perm (рідина для завивки),
рівномірно розподіл іть її поверх
бігуді і накрийте поліетиленовою
шапочкою.
3.	Залиште діяти від 5 до 30 хвилин
в залежності від типу волосся та
бажаного результату. Перевіряйте, як
просувається процес протягом цього
часу.

4. Після цього ретельно про
мийте. Видаліть залишки зайвої
вологи.
5. Нанесіть neutralizing Pro.
Perm (нейтралізатор) поверх
бігуді і залиште на 5 хвилин.
Знім іть бігуді і залиште на
кілька хвилин перед ополіску
ванням.
6. Нанесіть маску Keeping
Pro.mask, залиште на декілька
хвилин та прополощіть волосся.

Pro.co
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NEW

PRO.DECO 9
bleaching

Компактна та
супервідбілююча
пудра
Пудра з антижовтим ефектом
для застосування у всіх техніках
освітлення. Ідеально збалансована
формула для досягнення до 9 рівнів
освітлення і нейтралізації жовтих
тонів. Підходить для освітлення,
створення локонів і тонування.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
змішати 50 г Pro.Deco9 powder
зі 100 мл Pro.Oxigen (співвідношення
розведення 1: 2).
Нанесіть на знебарвлене волосся і
залиште максимум на 40 хвилин.
Час дії варіюється в залежності
від типу волосся і бажаного тону
освітлення. Ретельно прополощіть і
вимийте волосся.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
500 г
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NEW

creativity
PRO.COLOR

Пряме забарвлення з високою концентрацією
пігментів. Сім основних кольорів, які можна
використовувати в чистому вигляді або
змішувати разом для створення оригінальних і
блискучих кольорів.

червоний

рожевий

пурпурний

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Creativity color не зафарбовує сиве волосся. Він
наноситься в чистому вигляді без використання
перекису. Змішування Creativity з фарбами або
зі знебарвлюючами змінює кінцевий результат.

нейтральний
коректор

1. ІНТЕНСИВНИЙ ЕФЕКТ
Чистий колір, який залишає свій слід і
тримається довгий час. Нанесіть Creativity
color безпосередньо на висвітлене волосся
та залиште на 15-20 хвилин. Ретельно змийте.
Нанесіть Keeping Pro.Mask та залиште на 5-10
хвилин і змийте.

фіолетовий

2. ПАСТЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ
Створіть потрібний відтінок,
змішавши тони з NEUTRAL CORRECTOR
Нанесіть Creativity color безпосередньо на
висвітлене волосся та залиште діяти на 15-20
хвилин. Ретельно змийте. Нанесіть Keeping Pro.
Mask та залиште на 5-10 хвилин і змийте.

синій

джинсовий

чистий
коректор

червоний

рожевий

пурпурний

фіолетовий

синій

джинсовий

10g нейтральний

+ червоний 5g

+ рожевий 5g

+ пурпурний 5g

+ фіолетовий 5g

+ синій 5g

+джинсовий 5g

+ червоний 1g

+ рожевий 1g

+ пурпурний 1g

+ фіолетовий 1g

+ синій 1g

+ джинсовий 1g

Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
6 тюбиків по 100 мл

коректор

Основа для застосування

10g нейтральний
коректор
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PRO.COLOR

SEMI DI LINO

Стійкий барвник з
низьким вмістом аміаку
Чудово зафарбовує біле волосся, надаючи йому
рівномірний і дуже стійкий колір.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
як для натуральних, так і для фантазійних серій
кольорів (співвідношення 1: 1,5)
100 г крем-кольору: 150 г обраного Oxigen Pro.Cream
відповідно до бажаного тону висвітлення. Для супер
висвітлювачів серії (співвідношення 1: 2) 100 г кремкольору з 200 г Oxigen Pro.Cream. Перемішайте до
отримання однорідного крему.
ПЕРШЕ ЗАБАРВЛЕННЯ:
нанесіть суміш по всій довжині, не забуваючи про
кінчики. Час схоплювання 15 хвилин. Потім розподіліть
колір також по коренях волосся. Час схоплювання
30 хвилин (загальний час 45 хвилин).

PRO.OXIGEN
CREAM
SEMI DI LINO

ОКИСЛЮВАЧ
ДЛЯ ФАРБИ
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
змішайте Pro.Oxigen Cream з Pro.
Color Cream у співвідношенні
1:1,5 та з Pro.deco 1:2.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
150 мл
1000 мл

ПІДФАРБОВУВАННЯ:
нанесіть колір на відрослі корені.
Після 30 хвилин схоплювання емульгуйте по всій
довжині та на кінчиках
волосся, залишивши ще на 5-10 хвилин.
Час діє є орієнтовним і може бути збільшено
в залежності від потреб.
Професійний продукт.
Об'єм упаковки:
6 тюбиків по 100 мл
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КАРТА
КОЛЬОРІВ

ПРИРОДНІ ІНТЕНСИВНІ

Каштановий природний
Інтенсивний

Каштановий світлий
Інтенсивний

Блондин світлий
Інтенсивний

Блондин дуже світлий
Інтенсивний

Блондин темний
Інтенсивний

Блондин природний
Інтенсивний

Блондин природний
попелястий

Блондин світлопопелястий

Блондин
світло-бежевий

Блондин дуже світлий
бежевий

ПРИРОДНІ

чорний

коричневий

каштановий
темний

каштановий
природний

ПрироднИй холодний

Світло-каштановий

Темний
блондин

Природний
блондин

Світлий
блондин

Каштан
світло-попелястий

Блондин
темно-попелястий

БЕЖЕВИЙ

Дуже
світлий блондин

Блондин
платиновий

Блондин дуже
світлий попелястий
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ПОПЕЛЯСТІ

Каштан
світло-попелястий

ТЮТЮНОВІ

Блондин
темно-попелястий

Блондин природний
попелястий

Блондин світлопопелястий

Каштановий природний
тютюновий

Каштановий світлий
тютюновий

Блондин темний
тютюновий

Тютюн

Горіхові

Блондин дуже світлий
попелястий

Блондин екстрасвітлий
попелястий
Горіх

Тютюн світлий

Інтенсивні попелясті

Чорно-синій

Каштановий природний
інтенсивний попелястий

Горіх світлий

ЗОЛОТИСТІ

Каштановий світлий
інтенсивний попелястий

Блондин темний

Каштановий
світло-золотистий

Блондин
темно-золотистий

Блондин золотистий

Блондин
світло-золотистий

ШОКОЛАДНІ

Блондин природний
інтенсивний попелястий
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Блондин світлий
інтенсивний попелястий

Блондин дуже світлий
інтенсивний попелястий

Блондин екстрасвітлий
інтенсивний попелястий

Блондин дуже світлий
золотистий

Каштановий світлий
шоколадний

Блондин темний
шоколадний

Pro.co
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ЧЕРВОНІ

Блондин темно-червоний
інтенсивний

ЕКСТРАБЛОНДИ

Блондин червоний
інтенсивний

Блондин
дуже світлий

Блондин дуже світлий
природний попелястий

Блондин платиновий
попелястий інтенсивний

Блондин платиновий
фіолетовий попелястий

Блондин дуже світлий
перлинний

МІДНІ

Блондин
темно-мідний

Блондин
золотисто-мідний

ФІОЛЕТОВІ

Каштановий
світло-фіолетовий

Блондин
світло-золотистий мідний

КОРЕКТОРИ

Попелястий

Блондин
темно-фіолетовий

Синій

Зелений

Підсилювач
для знебарвлення

фіолетово-попелясті

Блондин світлий
фіолетовий попелястий
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Блондин дуже світлий
фіолетовий попелястий

Блондин екстрасвітлий
фіолетовий попелястий

Pro.co
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