abril et nature

tooted on loodud kaasaegse

teadustöö tulemusena, mis põhineb väga tõhusate ja toimivate
looduslike koostisainete valikul.
Abril et nature pakub laia tootevalikut, mille hulgast iga juuksur
leiab oma kliendi individuaalsetest vajadustest lähtuva lahenduse saavutamaks stiilse ja nauditava tulemuse.
Abril et natutre toodete abil suudate juuksele anda seespidiselt
uue elujõu, taastada sära ja läike, eemaldada kahususe ning
taltsutada ka kõige tõrksamad lokid. Nendest vajadustest aru
saamine ja lahenduste pakkumine on meie põhieesmärk.
Abril et nature tooted, milles on ühendatud trend, kvaliteet ja
efektiivsus, väljendavad meie pühendumust ja pingutusi. Meie
strateegia on rajatud innovatsioonile ja kvaliteedile – tõeliselt
toimivad tooted räägivad ise enda eest.

STEM CELLS

TAIMSEID TÜVIRAKKE SISALDAVAD JUUKSEHOOLDUSTOOTED
Bioaktiivsed ained, millel on juukseid noorendav toime.
Biotehnoloogilise toimega, mis on võimeline tungima juuksekarva sisemusse.
Juuksekiudu uuendav toime.
Juuksekiu välisosa raviv ja siluv toime.

GOLD LIFTING

AGE RESET

Taimsetel tüvirakkudel põhinev hooldus kujundab juukseid.
Ideaalne lokkis või lainelistele juustele. Soovitav peamiselt keskmistele või paksudele juustele.
– parandab juuksekiu välimust
– annab juustele läiget
– takistab juukseid kahuseks muutumast
– aitab esile tuua lokkis, lainelise või sirge soengu
– annab kõigile juuksetüüpidele siidise välimuse ja kuldse läike

Põhitoime on juuksekiu tiheduse suurendamine, selle täitmine ja
juustele kohevuse andmine. Tootel on ka noorendav mõju. Juuksed on üldiselt tervemad ja läikivamad tänu juuksekiudude sirgenemisele. Soovitav õhukestele või nõrkadele juustele.
– suurendab juuksekiu tihedust, vastupidavust ja tugevust
– annab juustele kohevust
– lisab juustele läiget
– üldine uuenenud välimus

Šampoon 1000 – 250 ml / Seerum 500 – 50 ml

Šampoon 1000 – 250 ml / Seerum 500 – 50 ml / Viimistlev sprei
200 ml

CELL INNOVE

SPLENDOR ESSENCE

Intensiivne tüvirakkudega hooldus, mis noorendab, taastab ja
annab juustele uue jõu, tervise ja vastupidavuse, mille tulemusena juuksekiud taastub ning juuksed omandavad noore, terve
ja läikiva välimuse. Soovitav paksudele ja keskmistele juustele.
Soovitav kuivadele ja väga kuivadele juustele, kahustele ja kahjustatud juustele.
– juuksekiud saab tagasi noortele juustele loomuliku sära, tunde ja läike. Noorendab juuksekiude ka seestpoolt
– parandab juuksekiu elastsust ja tugevust
– parandab juuste välimust, pehmendades juukseid ja lisades
juustele läiget

Läiget andev toime algab juuksekiu seest. Looduslikud õlid:
argaaniõli, damaskuse roosi õli, rohelise tee õli, musta tee õli
ja nisuiduõli annavad juustele looduslikke antioksüdante ja aeglustavad vananemist. Argaaniõli annab juustele rohkelt loomulikku sära. Lõpptulemus põhineb eeterlike õlide taaselustaval
ja läiget andval toimel, mis on tervele sarjale omane. Kõigile
juuksetüüpidele.

Šampoon 1000 – 250 ml / Kiirmask 1000 – 200 ml / Seerum
500 – 50 ml

Õli 50 ml

KERATIN LINE

Keratin Line on ülikiire toimega juuste keratiinirakke taastav unikaalse koostisega sari. Keratiinihooldus taastab juuste loomulikud rakud,
mis on tehniliste seadmete kasutamisel kahjustatud, parandades juukseid ning andes neile terve ja loomuliku välimuse.

KERATIN

KERATIN TREATMENT

Šampoonist ja maskist koosnev juuksehooldus, mis annab uut
jõudu ja taastab kahjustatud juuksekiud.
Soovitav peamiselt:
– keskmistele ja paksudele juustele
– kareda väliskihiga, kõrge poorsusega, tihti pusastuvatele juustele
– kahustele juustele
– keskmistele, kuivadele ja väga kuivadele juustele
– kahjustatud juustele

Raviseerum, mis koosneb keratiini aminohapetest. Loodud kahjustatud juustele. Taastab juuste loomulikud rakud, ehitades
juuksekarva uuesti üles ning andes juustele energiat, läiget, pehmust ja niiskust.

Šampoon 1000 – 250 ml / Kiirmask 1000 – 200 ml

Raviseerum 500 – 50 ml

OXYGEN COOL - OXYGEN O2
1000 ml / 200 ml

Spetsiaalne hooldus igapäevaseks pesemiseks tundlikele ja
õrnadele juustele. Tugeva toimega taastav niisutaja, pusade
eemaldaja ja taaselustaja. Niisutab ja parandab juuste keratiinirakke, lisades läiget, pehmust ja muutes kammimise lihtsaks.
Oxygene Cool, hapnikuhooldus, millel on jahutav mõju O2
aroomiteraapia toime.

SILKTREATMENT
1000 ml / 200 ml

Silktreatment on mahapestav mask, mis niisutab ja annab pehmust siidiproteiinide toimel.

NUTRITION

KUIVADELE JA VÄGA KUIVADELE, TIHEDAKIULISTELE JUUSTELE, KAHUSTELE JA KAHJUSTATUD JUUSTELE
Nutrition Treatment Line tooted annavad juustele erilisel viisil uut jõudu ja positiivset energiat kohtades, kus seda kõige rohkem vaja
on. Neutraliseerivad negatiivseid muutusi kahjustatud keratiinirakkudes, hoides ära juuste kahuseks muutumise, taastades loomuliku
niiskuse ja rasvasuse, samal ajal parandades kahjustusi keratiinirakkudes.

REHYDRATION

Šampoon 1000 – 250 ml / Kiirmask
1000 – 200 ml
Niisutav ja toitev hooldus, mis taastab juuste keratiinirakke ja taastab
loomuliku niiskuse ning rasvasuse.
Loodud innovatiivsest vitamiinisegust, mis suurendab juuste niiskust ja elastsust, lisades läiget ja
andes neile terve välimuse. Kaitseb
juukseid ilmastikukahjustuste, kuumuse ja muude kahjulike mõjude
eest. Muudab kammimise lihtsaks.

ENERGIC

Šampoon 1000 – 250 ml /
Seerum 1000 – 200 ml
Keratiini sisaldav hooldus
annab juustele positiivselt
laetud ioone. Eriline hooldus kahjustatud juustele ja
juuksepikendustele.

THERMAL
TREATMENT

SAPPHIRE
EXPRESSION

Kaitseb juukseid võimaliku
kahju eest, mida võivad tekitada kuumad viimistlusseadmed, sisaldades siidist,
nisust ja keratiinist hüdrolüüsitud proteiine. Thermal
Treatment kasutab kuumust
juuksekiule kasulikke hüdrolüüsitud proteiinide andmiseks.

Kiirelt juuksenääpse taastav
seerum kahjustatud või keemiliselt töödeldud juustele.
Loob mikroosakeste kihi,
mis annavad jõudu ja niisutavad, tagades juustele siidise ning särava ilme.

200 ml

50 ml

CORRECTIVE

JUUSTE SIRGENDAMISEKS JA TALTSUTAMISEKS
Hooldus, mis põhineb juustele omastel aminohapetel, mis elavdavad juuksekiu siseseid sidemeid. Taimsete tüvirakkude ekstraktiga ja
täiustatud argaaniõliga ning oliiviõliga, mis annavad juustele loomuliku sära ja läike. Sisaldab UV-ﬁltrit.

CORRECTIVE

LINE UP SPRAY

SPRAY CORRECTIVE

Šampoon parandab juuksekiu elastsust,
muutes hilisema sirgendamise ja kujundamise lihtsamaks. Kiirmask pehmendab
juuste pinda, hoides ära pusad ja aidates
juustel sirgena püsida.

Sirgendav hooldus, mis taltsutab juukseid
ja hoiab neid kahuseks muutumast. Hoiab
juukseid kaua sirgena. Toote mõju suureneb sirgendajat ja lokitange kasutades.

Toote regulaarne kasutamine sirgendab lokke ja laineid üha rohkem ja hoiab
ära juuste kahuseks muutumise. Toote
mõju suureneb sirgendajat ja lokitange
kasutades.

Šampoon 250 ml / Kiirmask 200 ml

200 ml

200 ml

ADVANCED STYLING

UUSIMAD SUUNAD SOENGU KINNITUSVAHENDITE ARENGUS

SOENGU KINNITUSVAHENDID:
Püsiv kiht, pole murtav.
Ei jäta jääke, juuksed võtavad soengu omaks. Võimalus juukseid uuesti
kujundada

HOIDVUS EI SÕLTU NIISKUSEST:
Kauakestev soeng ja vähe kahusust erinevates ilmastikutingimustes.

JUUKSEHOOLDUS:
Tugeva hoidvuse kahekordne toime:
kauakestev juuste paigalhoidmine + immutamine. Niisutav, taastav ja pehmendav
toime, mis suurendab juuste ja juuksekiu
tihedust.

ERILISED TOIMEAINED:
Tüvirakud, taastavad õlid, mis liiguvad
juuksekiu sees ja sarnanevad peanaha
loomulikele rasvadele.

ERIHOOLDUS:
Noorendav, taastav.

MATT PASTE

FIXING GELS

Matt loomuliku välimuse viimistlemiseks
mõeldud kreem, ideaalne lühikestele
juustele soengu kujundamiseks, ei jäta
juustesse läiget.
Lõpptulemuseks on kerge ja loomulik
soeng.

– tugev ja väga tugev hoidvus koos vähese elastsusega
– püsiv ja elastne sild juuksekarvades, ei
ole murduv
– minimaalsed jäägid ja läikiv lõpptulemus
– ei muutu niiskuse käes
– vastupidavus juuste kujundamise ajal
– SPETSIAALSELT HALLIDELE JUUSTELE
– peidab hallid juuksed

150 ml

150 ml

DYNAMIC CREAM

TECHNICAL MOUSSE

SPRAY DIRECTIONAL

Kinnitavad osad toimivad sarnaselt juuste loomulikele rasvadele: seega on sellel
samasugused immutavad omadused
nagu rasvadel. Suurendab juuksekiu diameetrit ja tugevdab juukseid, suurendades kohevust. Suurepärane kuumakaitse
föönide, sirgendajate ja lokitangide vastu. Suurepärane ja kauakestva mõjuga
niiskuskaitse kõigile soengutele. Sobib
eriti hästi juuste sirgendamisel kasutamiseks, sest ei muutu niiskuse käes.

Ideaalne oma soengu loomiseks ja
tegemiseks kodus. Tänu katkematu kihi
tehnoloogiale võimaldab toode säilitada
terveks päevaks loomuliku läikega puhtad,
säravad juuksed. Tüvirakud noorendavad
ja taastavad juukseid. Kujundab lokke
ning annab painduvuse ja kohevuse.

Spetsiaalne
kujundusvahend kõigile
juuksetüüpidele. Võimaldab luua soenguid. Annab suurepärase tulemuse kahjustatud juustele, jätmata jääke.

200 ml

FLEXIBLE- EXTRA STRONG 200 ml

STRONG – EXSTRA STRONG – ECOLOGIC Spray 300 ml / 500 ml

FEPEAN 2000

UUSIMA PÕLVKONNA JUUKSEHOOLDUSVAHENDID

DANDRUFF

HAIR LOSS

––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––

Šampoon 1000 – 250 ml / Kiirmask 1000 – 200 ml / Spray 50 ml /
Aaloe Vera 200 ml
aeglustab seborroilise nahapõletiku (Malassezia furfur) teket
peanahka puhastav ja antiseptiline toime
sügeluse ja ärrituse vastane toime
suurendab õhu ligipääsu juuksenääpsudele
taastab juuste loomulikku niiskust
kõigile kõõmatüüpidele

Šampoon 1000 – 250 ml / Juukseõli 500 – 200 ml / Kiirmask
1000 – 200 ml / Spray 50 ml / 50 ampulli
ravib kõiki juuste väljalangemise põhjusi
asendab võimalikke puudusi juuksenääpsudes
reguleerib rasueritust
kiirendab juukserakkude kasvu
parandab mikrovereringet
toimib 5α-reduktaasi peatajana, mis tekitab juuste välja
langemist
–– taastab juuksekiudu juba peale esimest kasutuskorda

GREASY HAIR

VOLUME

––
––
––
––
––
––

––
––
––
––

Šampoon 1000 – 250 ml / Kiirmask 1000 – 200 ml / Spray 50 ml
tasakaalustab peanaha rasueritust
aeglustab lipogeneesi (vererasvade tekkimist)
toimib 5α-reduktaasi peatajana, mis tekitab liigset rasu
imab liigse õli peanahalt
eemaldab mustuse, mis võib ummistada juuksenääpse
peanahka puhastav ja antiseptiline toime

Šampoon 1000 – 250 ml / Kiirmask 1000 – 200 ml / Spray 50 ml

––
––
––
––
––
––

lõõgastava toimega
takistab juukseid murdumast
kahuvastane
vastupidavus keemilisele töötlusele ja muudele kahjulikele
mõjudele
lisab juustele kohevust
muudab juuksekarva sisemuse tugevamaks
hoiab kohevust
rõhutab lokke
elastsus- ja niiskusvastane
pehmendab

COLOR

VIIMASE PÕLVKONNA JUUKSEHOOLDUS
Treatment Hair Color Line Abril et nature´ on terviklik hooldus, mis annab värvi ja kaitseb värvitud või blondeeritud juukseid ning mille
toime põhineb uue põlvkonna väga intensiivsete toonidega püsivärvidel; immutav ja pehmendava aktiivse koostisega, loodud spetsiaalselt värvi ja läike kaitsmiseks.

INSTANT MASK COLOR /
SHAMPOO COLOR

SHAMPOO SILVER PLATINUM

Kaitseb juuksevärvi kahjustuste eest, mis põhjustaksid värvi tuhmumist ja läike kadumist. Hoolitseb põhjalikult värvitud, blondeeritud ja triibutatud juuste eest. Muudab juuste värvi ja läike palju
intensiivsemaks.

Annab juustele heledama tooni, pehmendades inetuid kollaseid
varjundeid. Lisab läiget ja pehmust nõrkadele ja kuivadele juustele. Briljantvalge ja blondeerimisjärgne valge.

Šampoon 1000 – 250 ml / Platinum 200 ml

Šampoon 1000 – 250 ml / Kiirmask 1000 – 200 ml

MAXIBLANCE
500 gr

Sisaldab niisutavaid õlisid, mida on lisatud pulbrile, mis kaitseb
juukseid blondeerimise ajal. Omab ka kuumakaitset. Rõhutab blondeeritud juuste sära. Tulemuseks on heledad blondeeritud juuksed.
Mitmeotstarbeline: loodud kõigi valgendustehnikate jaoks.

OXYDANT
1000 ml

Vesinikud, mis koosnevad erineva tihedusega vesinikperoksiididest
(4VOL., 10VOL., 20VOL., 30VOL., 40VOL.) on kreemjad emulsioonid,
mis sisaldavad niisutavaid ja pehmendavaid õlisid. Halle juukseid katva ja läiget tugevdava toimega ning meeldiva lõhnaga.

HAIR COLOR
84 PÕNEVAT VÄRVI

Color on uue põlvkonna juuksevärv, mis katab halli juustes täielikult (dermatoloogiliselt testitud püsivärvid).

TREATMENT HAIR COLOR
– madal allergiarisk: ei sisalda p-fenüleendiamiine
– dermatoloogiliselt testitud
– uue tehnoloogia kasutamine halli maksimaalse
katvuse jaoks
– niisutavad õlid, mis taastavad juuksekiudu, annavad
juurde läiget ja tugevdavad tekstuuri
– keratiin ja kollageen, mis taastavad juuste keratiinirakke,
varustades neid kollageenide ja vitamiinidega
– ärritusvastane toime kummelist, mis vähendab ärritust ja
ennetab peanaha sügelust
– kauapüsiv värv: pärast juustele värvi andmist sulgeb see
juuksesoomused: unikaalne polümerisatsioonimeetod

šampoon Cell Innove

šampoon Oxygen O2

kiirmask Cell Innove

šampoon Oxygen Cool

Cell Innove

Silk Treatment

(juustesse jäetav)

PÄIKESE, SOOLA JA KLOORI
POOLT KAHJUSTATUD JUUKSED

KUIVAD JA VÄGA KUIVAD
JUUKSED

KESKMISED JUUKSED JA
VEIDI KUIVAD JUUKSED

TOITEV
KERATIINIKOLLEKTSIOON

RASUSED JUUKSED

SIRGENDAB LOKKE JA LAINEID
ÜHA ROHKEM

JUUKSEKIUDE TALTSUTAV
JA KAHU ÄRA HOIDEV

SUBSEQUENT LINE UP JA KUJU
KORRIGEERIV HOOLDUS

ERITI LÄIKIV LÕPPTULEMUS

MUUDAB JUUKSED TUGEVAMAKS
(HOIAB ÄRA MURDUMIST)

MUUDAB JUUKSED KOHEVAMAKS

KUJUNDAB JA HOIAB SOENGUT

HOIAB ÄRA JUUSTE KAHUSEKS MUUTUMISE

PEHME JA SIIDINE TULEMUS

TAASTAB JUUSTE KERATIINIKIUDE:
SISEMISI (KORTEKS) JA VÄLISEID (KUTIIKUL)

TAASTAB JUUKSEKIU NOORUSE,
VANANEMISVASTANE TOIME

LOKKIS VÕI LAINELISED, PAKSUD,
KÕRGE POORSUSEGA JUUKSED

LOKKIS VÕI LAINELISED JUUKSED,
ÕHUKESED JUUKSED

KAHUSED JUUKSED, MIS
KIPUVAD PUSASTUMA

PAKSUD VÕI VÄGA PAKSUD
JUUKSED

KESKMISED JUUKSED

ÕHUKESED, MURDUVAD,
NÕRGAD JUUKSED

ÜLETÖÖTLEMISE TÕTTU
KAHJUSTATUD JUUKSED

VÄGA KUIVAD, KÕRGE POORSUSEGA,
KAHJUSTATUD JUUKSED

TAASTAVAD
TÜVIRAKUD

KUIVAD, TUHMID, LÄIKETA JUUKSED

KASUTUSJUHEND

(mahapestav)

šampoon Age Reset

šampoon Keratin
STEM CELLS

Age Reset
(juustesse jäetav)

Age Reset Spray
(juustesse jäetav)

kiirmask Keratin
Keratin Treatment
(juustesse jäetav)

šampoon Gold Lifting
šampoon Rehydration

Gold Lifting

(juustesse jäetav)

kiirmask Rehydration

Splendor Essence
(juustesse jäetav)

šampoon Energic

šampoon Corrective

kiirmask Energic
CORRECTIVE

kiirmask Corrective
(mahapestav)

Line Up Spray
(juustesse jäetav)

Thermal Treatment
(juustesse jäetav)

Sapphire Expression Treatment
(juustesse jäetav)

Spray Corrective

JUUK

(juustesse jäetav)
JUUKSETÜÜP

SOBIVUS

* agressiivne hooldus: blondeerimine ja triibud, sirgendajad, keemiliselt töödeldud, agressiivsed juuksevärvid
pole soovitatav
hea
suurepärane
1

esimene samm juhul kui on segatüüpi anomaaliad

2

teine samm juhul kui on segatüüpi anomaaliad

šampoon Volume

kiirmask Volume

(juustesse jäetav)

spray Volume

RASUSED JUUKSED +
VÄHE KOHEVUST

KSETÜÜP
NUTRITION LINE

šampoon Dandruff

kiirmask Dandruff

spray Dandruff

Aloe Vera Intensive
(juustesse jäetav)

(juustesse jäetav)
RASUNE KÕÕM +
JUUSTE VÄLJALANGEMINE

šampoon Greasy Hair

kiirmask Greasy Hair

spray Greasy Hair

(juustesse jäetav)
KUIV KÕÕM+
JUUSTE VÄLJALANGEMINE

KREATIN LINE

kiirmask Hair Loss
spray Hair Loss

(juustesse jäetav)

vitamiinikompleks Hair Loss
(juustesse jäetav)

(juustesse jäetav/professionaalseks kasutamiseks)

Oil exfoliant

RASUSED JUUKSED +
JUUSTE VÄLJALANGEMINE

JUUKSEOTSI SULGEV TOIME

KUUMAKAITSE

PEHMUS JA LÄIKIV VÄLIMUS

JUUSTELE LOOMULIK NIISKUS

TAASTAB VEESISALDUSE

KAHUVASTANE MÕJU

TAASTAB KERATIINIRAKKE

KAHUSED JUUKSED

PAKSUD JUUKSED

NORMAALSED JUUKSED

ÕHUKESED JUUKSED

INDIVIDUAALNE ANOMAALIA
PEANAHA HÄIRED

SEGATÜÜPI ANOMAALIAD
TÄIENDAV TOIME

JUUSTELE TUGEVUST
JA KOHEVUST ANDEV

JUUKSEID IMMUTAV JA
PEHMENDAV TOIME

PEANAHA NIISUTAMINE

IMAB JA EEMALDAB PEANAHA
EBAPUHTUSED

RASUSED JUUKSED + ÕHUKESED
JUUKSED, VÄHE KOHEVUST

RASUNE KÕÕM + JUUSTE
VÄLJALANGEMINE

KUIV KÕÕM + JUUSTE
VÄLJALANGEMINE

RASUSED JUUKSED + JUUSTE
VÄLJALANGEMINE

ALOPEETSIA
(JUUSTE VÄLJALANGEMINE)

NÕRGAD, KÕRGE POORSUSEGA,
VÄHE KOHEVUST

TUNDLIK PEANAHK

KUIV KÕÕM
(ROHKED VÄIKESED HELBED)

RASUNE KÕÕM (HELBED KLEEPUVAD
PEANAHA NING JUUSTE KÜLGE)

RASUSED JUUKSEJUURED,
KUIVAD JUUKSEOTSAD

RASUSED JUUKSED

FEPEAN 2000
šampoon Hair Loss

(mahapestav)

SOBIVUS

www.abril.ee
info@abril.ee
+372 507 7730

