


SEMI DILINO
סדרת מוצרי טיפוח יוקרתית 

לשיער בריא ומבריק 
בסלון  כימי  טיפול  שעבר  שיער  שרק  חשבו  בעבר 

ניזוק, אך עם התפתחות הטכנולוגיה גברו הזיהומים 

יודעים  אנו  כיום,  בשיער.  פוגמים  אשר  הסביבתיים 

מוצרי  אלו. סדרת  ניזוק מהשפעות  טבעי  שיער  שגם 

מושלם  פתרון  מהווה    SEMI DILINO של  הטיפוח 

מרכיבים   3 המכילה  ייחודית  פורמולה  באמצעות 

חיוניים להגנה על השיער מפני מזהמים סביבתיים.

  URBAN DEFENSE PRO
מרכיב פעיל היוצר מגן חיצוני לשערה 

להגנה מרבית מפני נזקי זיהום האוויר.

  SHINE FIX COMPLEX
לקבלת  פשתן  זרעי  תמצית 
מראה שיער מבריק יותר למשך 

24 שעות.

  COLERE FIX COMPLEX
קרינה  מסנני  קומפלקס  מכיל 
המעניקים  ן  חמצו ונוגדי   UV
זמן. עמידות לצבע השיער לאורך 



3

1
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ניקוי עמוק
טיפול חדשני המנקה רעלים, משחזר 
את סיב השערה ומעניק ברק. ההגנה 
המתקדמת ביותר לשיער מפני נזקים 

סביבתיים.

טיפוח
טיפול מותאם לכל סוג שיער 

להענקת רכות.

ברק
נזקי  מפני  המגן  טיפול 
לקבלת  האוויר  זיהום 
מראה שיער בריא ומלא 

ברק.

3 צעדים פשוטים
לשיער מושלם



מכילה חימר ופחמן פעיל, עם אפקט מנקה רעלים 
הודות ליכולתו לספוח חומרים רעילים הנוצרים 

מהמטבוליזם של זיהום הסביבה.
*תמונות של קאולין ופחמן פעיל  במיקרוסקופ אלקטרוני

מסכת בוץ לניקוי עמוק לכל סוגי השיער
שימוש במסכת בוץ לניקוי מזהמים סביבתיים
הינו השלב הראשון בשיטת טיפוח השיער של 
SEMI DILINO. המסכה מסירה בעדינות זיהומים 
מהשיער והקרקפת והופכת את השיער למבריק 

ומלא חיות. נפח: 500 מ"ל. מק"ט: 2260.

טיפול לניקוי עמוק לשיער ולקרקפת

1. ניקוי עמוק



DIAMOND טיפול
טיפול עשיר בוויטמינים 

למראה שיער בריא ומלא ברק

שמפו עדין לשיער רגיל למראה מבריק
מגן מפני נזקי זיהום האוויר ומשפר את מראה 
השיער, מנקה, מעניק ברק והופך את השיער 

לרך כמשי. נטול סולפטים.
נפח: 250/1000 מ"ל. מק״ט: 2218/2217.

תחליב רב תכליתי לשיער רגיל
מגן מפני נזקי זיהום האוויר, מעורר 
את האנרגיה של נוגדי החמצון בשיער 
צבע שיער מבריק  להענקת מראה 

לאורך זמן. לשימוש יומיומי. 
נטול סולפטים.

נפח: 125 מ"ל. מק"ט: 2210.

מרכך לשיער רגיל למראה מבריק
מגן מפני נזקי זיהום האוויר ומשפר את 
מראה השיער, מתיר קשרים, מעניק 

ברק והופך את השיער לקל ורך. 
נטול סולפטים.

נפח:  200/1000 מ"ל. מק"ט: 2214/2213.

מסכה לשיער רגיל למראה מבריק
מגנה מפני נזקי זיהום האוויר ומשפרת 
את מראה השיער. מעניקה ברק והופכת 
את השיער לרך כמשי.  נטול סולפטים.
נפח: 200/500 מ"ל. מק"ט: 2220/2221.

2. טיפוח - לשיער רגיל



MOISTURE טיפול לחות
פורמולה המכילה סוכרים מזינים 

להענקת לחות לשיער.

מסכת הזנה לטיפול בשיער יבש
מחזקת את סיב השערה באמצעות 
טיפול להענקת לחות לקבלת שיער 
רך, מבריק וקל לסירוק.  נטול סולפטים.
נפח: 200/500 מ"ל. מק"ט: 2228/2229.

שמן הזנה לטיפול בשיער יבש
מעניק ומאזן את רמת הלחות בשיער, 
באמצעות טיפול לחות אינטנסיבי 
למראה שיער רך ומבריק עם חיוניות 

מחודשת. נטול סולפטים. 
האריזה מכילה 6 בקבוקונים של 13 

מ"ל כל אחד.  מק"ט: 2224.
                                                                                                                                                                                                                    

מרכך מזין לטיפול בשיער יבש
מרכך ומחזק את סיב  השערה באמצעות 
טיפול לחות אינטנסיבי לקבלת שיער רך, 
מבריק וקל לעיצוב מבלי להכביד עליו.

ללא שטיפה. 
נפח:200/1000 מ"ל. מק"ט: 2225/2226.

תרסיס לטיפול בשיער יבש
להזנה ולהתרת קשרים 

זיהום  נזקי  מפני  השיער  על  מגן 
האוויר, מזין ומסייע להתרת קשרים 

למראה שיער בריא ומבריק. 
ללא שטיפה. 

נפח:  125 מ"ל.  מק"ט: 2234.

שמפו הזנה עדין לטיפול 
בשיער יבש

מנקה ומזין את סיב השערה לקבלת 
סולפטים.  נטול  ומבריק.  רך  שיער 
נפח: 250/1000 מ"ל. מק"ט: 2232/2231.

2. טיפוח - לשיער יבש



RECONSTRUCTION טיפול
פורמולה המכילה את רכיב ליבת הבמבוק 

לשיקום קורטקס השערה.

מסכת הזנה לטיפול בשיער פגום
מחזקת ומשקמת את עמידות השיער 

מפני נזקים סביבתיים. 
נפח: 200/500 מ"ל. מק"ט: 2243/2244.

שמן SOS לטיפול מיידי 
בשיער פגום

מחזק ומשקם את עמידות השיער 
ANTI-BREAKAGE באמצעות פעולת
למניעת שבירת השערה. לשימוש 

יומיומי. 
נטול סולפטים. 

האריזה מכילה 6 בקבוקונים של 13 
מ"ל כל אחד. מק"ט: 2245.

אמפולה לטיפול בשיער פגום 
ולשיקום סיב השערה

מגנה מפני נזקי זיהום האוויר, מחזקת 
ומשקמת את עמידות השיער מפני 
נזקים סביבתיים. למראה שיער רך 

ומבריק יותר לאורך זמן. 
נטול סולפטים.

האריזה מכילה 6 בקבוקונים של 13 
מ"ל כל אחד.  מק"ט: 2237.

תרסיס לטיפול בשיער פגום  
ולמניעת שבירת השערה

מונע את שבירת השערה, מסנן 
חמצון נוגדי  ומכיל   UV קרני 
המעניקים עמידות לצבע השיער
יומיומי.  לשימוש  זמן.  לאורך 

ללא שטיפה.
נפח: 125 מ"ל. מק"ט: 2235.

שמפו עדין לטיפול בשיער פגום
ובונה מחדש את סיב השערה,  מחזק 
מנקה את השיער בעדינות למראה שיער 

גמיש ובריא. נטול סולפטים.  
נפח: 250/1000 מ"ל. מק"ט: 2240/2241.

2. טיפוח - לשיער פגום



אמפולת ביוטי ג'נסיס לכל סוגי השיער
מגנה מפני נזקי זיהום האוויר ומשפרת את 
מראה השיער, מכילה תאי גזע של צמח הארגן 
הידוע בתכונותיו המיוחדות ליצירת התחדשות 
מתמדת, לקבלת מראה שיער בריא ומבריק.
האריזה מכילה 12 בקבוקונים של 13 מ"ל 

כל אחד. מק"ט: 2258.

CELLULA MADRE - 3. ברק
         טיפול זוהר אינטנסיבי

טיפול ברק לשיער רגיל
מבלי  מבריק  שיער  מראה  יוצר 
להכביד עליו באמצעות  קומפלקס 
לשילוב  שבפורמולה,  הויטמינים 
 SEMI DI LINO CELLULA בלעדי עם

.MADRE BEAUTY GENESIS
נטול סולפטים.

נפח: 150 מ"ל. מק"ט: 2265.

טיפול לחות לשיער יבש
מחזק את סיב השערה באמצעות 
טיפול אינטנסיבי להענקת לחות, 
ליצירת מראה שיער מבריק מבלי 
להכביד עליו באמצעות  קומפלקס 
לשילוב  שבפורמולה,  הויטמינים 
 SEMI DI LINO CELLULA בלעדי עם

 .MADRE BEAUTY GENESIS
נטול סולפטים.  

נפח: 150 מ"ל. מק"ט: 2264.

טיפול משקם לשיער פגום
מחדש ומשקם את מבנה השערה, 
ליצירת מראה שיער מבריק מבלי 
להכביד עליו, באמצעות קומפלקס 
לשילוב  שבפורמולה,  הויטמינים 
 SEMI DI LINO CELLULA בלעדי עם

MADRE BEAUTY GENESIS
נטול סולפטים.

נפח: 150 מ"ל. מק"ט: 2263.

+



• ניקוי  • ברק  • רכות
לכל סוגי השיער

SUBLIME - 3. ברק

שמן הזנה לכל סוגי השיער
עשיר  פשתן,  זרעי  תמצית  מכיל 
ואומגה   3 בחומצת שומן, אומגה 
6. מחזק את  סיב השערה, מעניק 
ברק והופך את השיער לרך כמשי. 
תוצאות החל מהשימוש הראשון. 

נטול סולפטים. 
האריזה מכילה 12 בקבוקונים של 

13 מ"ל כל אחד. מק"ט: 2255.

ספריי משי לכל סוגי השיער
מסנן קרני UV ומכיל נוגדי חמצון 
המעניקים עמידות לצבע השיער 

לאורך זמן.
נפח: 125 מ"ל. מק"ט: 2247.

שמן למראה מבריק 
לכל סוגי השיער

עשיר  פשתן,  זרעי  תמצית  מכיל 
בחומצת שומן, אומגה 3 ואומגה 6.

מחזק את סיב השערה, מעניק ברק, 
והופך את השיער  וייצוב  גמישות 
לרך כמשי. תוצאות החל מהטיפול 

הראשון. לשימוש יומיומי. 
נטול סולפטים. 

האריזה מכילה 12 בקבוקונים של 
13 מ"ל כל אחד. מק"ט: 2257.

ספרי בישום לכל סוגי השיער
  "URBAN DEFENCE PRO" -מכיל את רכיב ה
מרכיב חדש ופעיל המסוגל להגן על סיב 
השערה מפני חומרים מזהמים. מעניק 

ניחוח נעים לשיער. נטול סולפטים. 
נפח: 50 מ"ל.  מק"ט: 2248.

סרום משי לכל סוגי השיער
האוויר  זיהום  נזקי  מפני  מגן 
ומשפר את מראה השיער, מעניק 

ברק והופך אותו לרך כמשי. 
נטול סולפטים. 

נפח: 45 מ"ל. מק"ט: 2254.

סרום למראה שיער זוהר 
לכל סוגי השיער

מכיל זרעי פשתן וויטמין E להגנה 
על השיער מפני נזקים סביבתיים.

נטול סולפטים.
נפח: 15/30/50 מ"ל. 

מק"ט: 2250/2251/2252.



על  טיפות  מספר  לפזר 
שיער לח או על שיער יבש 

ולעצבו.

2 - טיפוח1 - ניקוי רעלים

CELLULA MADRESUBLIMEאמפולות ושמניםללא  שטיפהטיפולניקויסדרת מוצרים

3 - ברק

מסכת בוץ לניקוי עמוק 
לכל סוגי השיער

למרוח כמות נדיבה על שיער 
לח ועל הקרקפת, להשאיר על 
10-15 בסיום  השיער למשך 
יש לשטוף היטב את השיער 
ולהסיר את שאריות החומר 
מתאים  שמפו  באמצעות 

.SEMI DILINO מסדרת

למרוח כמות נדיבה על שיער 
לח ולעסות, בסיום יש לשטוף 
במידת  השיער.  את  היטב 
הצורך יש לחזור על הפעולה. 

ניתן לערבב עם פיגמנטים.

ח  ו ר מ ל - ה כ ס מ
כמות נדיבה לאחר 
החפיפה על שיער 
אורכו  לכל  לח 
פן  באו ת  ולעסו
להשאיר  יש  עדין, 
את המסכה למשך 
ולשטוף  דקות   5
היטב במים פושרים.

יש    - ה ל ו פ מ א
כל  את  למרוח 
תכולת האמפולה 
לח  שיער  על 
ן  כ מ ר  ח א ל ו
להמשיך בתהליך 

עיצוב השיער. 

שמן - יש למרוח 
תכולת  כל  את 
ן  ו ק ו ב ק ב ה
לח,  שיער  על 
ל  ע ר  י א ש ה ל
למשך  השיער 
מס' דקות מתחת 
 . ם ו ח ר  ו ק מ ל
לשטוף  בסיום 
היטב את השיער.

מרכך- למרוח כמות 
נדיבה לאורך השיער 
להשאיר  ובקצוות, 
במשך  השיער  על 
לעסות  דקות.   1-3
ולשטוף באופן יסודי.

על  נדיבה  כמות  למרוח 
אורכו  לכל  לח  שיער 
מכן  לאחר  ובקצוות, 

להתחיל בעיצוב השיער.

לנער היטב, להסיר את הפקק 
25 מ"ל מהחומר על  ולשאוב 
ידי לחיצה עדינה על הבקבוק 
לאחר  קערה,  תוך  אל  ולרוקן 
לתערובת  להוסיף  יש  מכן 
 BEAUTY את האמפולה של 
GENESIS, למרוח על שיער לח 
ולהשאיר את התערובת למשך 
15 דקות תחת מקור חום, בסיום 

יש לשטוף היטב את השיער.

- למרוח את כל התכולה  שמן 
החפיפה,  לאחר  לח  שיער  על 
להשאיר על השיער למשך מס' 
דקות ולאחר מכן לשטוף היטב 

במים פושרים.
יבש  שיער  על  לרסס   - ספריי 

ולעצבו. 

סדרת 
DIAMOND
לשיער רגיל

שמפו עדין לשיער רגיל 
למראה מבריק

מסכה לשיער 
רגיל, למראה 

מבריק

טיפול ברק לשיער רגילתרסיס רב תכליתי

+

+

+

טיפול משקם לשיער פגום

טיפול לחות לשיער יבש

סרום למראה שיער 
מבריק, לכל סוגי השיער

 שמן הזנה לכל סוגי השיער

 ספריי משי לכל סוגי השיערסרום משי לכל סוגי השיער

ספריי בישום לכל סוגי 
השיער

שמן למראה מבריק לכל 
סוגי השיער

מסכת הזנה לטיפול 
בשיער פגום

תרסיס לטיפול 
בשיער פגום  למניעת 

שבירת השערה

שמפו הזנה עדין לטיפול 
בשיער יבש

שמפו עדין לטיפול 
בשיער פגום

סדרת
MOISTURE 

לשיער יבש

סדרת
RECONSTRUCTION

לשיער פגום

הוראות 
שימוש

מוצרים

מרכך לשיער 
רגיל, למראה 

מבריק

מסכת הזנה לטיפול 
בשיער יבש

מרכך מזין 
לטיפול 

בשיער יבש, 
ללא שטיפה

תרסיס לטיפול 
בשיער יבש, 

להזנה להתרת 
קשרים

שמן הזנה לטיפול 
בשיער יבש

 אמפולה לטיפול 
בשיער פגום

ולשיקום סיב 
השערה

 SOS שמן
לטיפול מיידי 
בשיער פגום

שלב

שלבי טיפול והוראות שימוש




