
Seria profesjonalnych, naturalnych kosmetyków 
do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów.



STYLIZACJA
Organiczne i ekologiczne respektujące 
potrzeby włosów i skóry głowy. Oparte 
na ekstrakcie z masła shea, olejkach 
i ekstraktach rośłinnych. Produkty 
służą do stylizacji i jednocześnie do 
pielęgnacji.

POMADA HAIR STYLING 
W 100% naturalny wosk z formułą z naturalnych składników, wzbogaconą o wybrane olejki, znane ze swojego działania odżywczego i ochro-
nnego dla włosów. Włosy są zdrowe, błyszczące z dbałością o strukturę włosa. Pozostawia piękny połysk na włosach. Pomadę można stosować 
do różnych stylizacji, od tych wygładzonych do bardziej naturalnych. Zawiera olejek kokosowy, jojoba, babassu i shea. Pojemność: 40g./100g.

• 100% naturalnych składników.
• 40% składników pochodzi z upraw organicznych.

ŻEL STRONG HOLD 
Formuła z naturalnymi składnikami. Utrwala bez uszkodzenia włókien włosów czy szorstkiej skóry głowy. Organiczny skład jest tak samo efek-
tywny w działaniu. Dzięki sile roślinnych ekstraktów, żel pozwala na każdy najbardziej zwariowany efekt stylizacji. Nadaje połysk włosom bez 
pozostawiania tłustego nalotu. Bardzo ekonomiczny, niewielka ilość działa przez cały dzień. Pojemność: 150g./500g.

• 100% naturalnych składników.
• 39.6% składników z upraw organicznych.

KREM HAIR STYLING 
Innowacyjna formuła polecana szczególnie dla kobiet, które nie stosują żeli czy wosku. Idealny dla nowoczesnych stylizacji, zapewnia natu-
ralne utrwalenie, nie pozostawia tłustego nalotu. Jest łatwy w użyciu. Idealny dla naturalnych stylizacji, odpowiedni do wszystkich typów 
włosów niezależnie od długości. Do nakładania na suche włosy. To nie tylko krem do stylizacji ale i pielęgnacji. Masło shea i kompleks podsta-
wowych olejków nadaje włosom zdrowy wygląd. Pozostawia miły zapach na włosach. Pojemność: 100g.

• 95% naturalnych składników.
• 88.9% składników z upraw organicznych.

SPRAY STRONG HOLD 
Zaprojektowany by idealnie zakończyć kobiece stylizacje. Delikatny zapach cytrusów. Pozwala utrwalić fryzurę bez obciążania. Nie moczy 
włosów, zachowuje stylizację. Idealny do naturalnych stylizacji, odpowiedni do wszystkich typów włosów. Zawiera organiczny alkohol, olej 
rycynowy, masło shea, olejek pomarańczowy i lawendowy. Pojemność: 150ml.

• 95% naturalnych składników.
• 88.9% składników z upraw organicznych.

KOLORYZACJA WŁOSÓW

ORGANICZNA MASCARA DO WŁOSÓW
100% krycia siwizny. Formuła z mineralnymi pigmentami. 4 kolory. (ciemny 
blond, średni brąz, ciemny brąz, czarny). Siwe włosy można ukryć i poczekać 
do kolejnej koloryzacji. Naturalny makijaż do włosów dostępny w czterech 
kolorach. Pierwsza organiczna mascara do włosów bez silikonu z certy-
fikatem Ecocert. Wyłącznie naturalne pigmenty mineralne, dba o włókna 
włosów. Pojemność: 15g.

• 100% naturalnych składników.
• 30% składników z upraw organicznych.
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Seria organicznych, certyfikowanych produktów do każdego typu włosów,  
do różnych problemów włosów i skóry głowy.

PIELęGNACJA WŁOSÓW

MASKA REGENERACYJNA
Do włosów suchych i grubych: regeneruje włosy, nadaje im blask i elastyczność. Odżywia i nawilża dzięki właściwościom olejku shea, 
mieszance wybranych olejków wraz z kompleksem glinki i protein roślinnych. Pojemność: 200g.

• 98.9% składników naturalnych.
• 20% składników z upraw organicznych.

SZAMPON DO WŁOSÓW CREAM 
Szampon łączy działanie nawilżające i odżywcze.
Zawiera olejek shea i glinkę o działaniu oczyszczającym i regulującym. Glinka ma tez działanie pochłaniające toksyny, zapachy itp. Świetnie 
oczyszcza skórę głowy. Zawiera także olejek macadamia chroniący włosy przed negatywnym wpływem z zewnątrz. Szampon jest odpowiedni 
do wszystkich typów włosów, nawet do włosów delikatnych. Włosy są oczyszczone, zdrowe, miękkie i jedwabiste bez obciążania. Odzyskują 
swoją objętość, sa lekkie i podatne. Pojemność: 200g./1L

• 98% naturalnych składników.
• 20% składników organicznych.

LOTION HAIR LOSS PRZECIW WYPADANIu WŁOSÓW
Z naturalnymi niezbędnymi olejkami i ekstraktami roślinnymi, lotion stymuluje skórę głowy i regeneruje cebulkę włosów dla natychmiastowego 
efektu przeciwdziałania wypadaniu włosów. Optymalne produkt do zatrzymania wypadania włosów. Specjalny kompleks olejków pomaga 
skórze głowy walczyć z wypadaniem, jednocześnie ją nawilża. Skóra głowy jest natleniona, mikro cyrkulacja aktywowana. Zawiera ekstrakt 
z osadu fermentacyjnego winnego (wspaniały przeciwutleniacz i siła regeneracji naczyń, co poprawia produkcję komórek śródbłonkowych). 
Olejek z rozmarynu walczy z alopecją podobnie jak ekstrakt z cedru. Ma także działanie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Olejek shea ma 
działanie regeneracyjne i odżywcze. Włosy są wzmocnione, cebulki włosa pobudzane do działania, a skóra głowy wyraźnie zdrowsza. Wypa-
danie włosów znacznie się zmniejsza. Pojemność: 200ml.

• 95% naturalnych składników .
• 88.9% składników pochodzi z upraw organicznych.

OLEJEK DO WŁOSÓW I CIAŁA AbSOLu NECTAR
Dzięki specjalnej formule z olejkiem shea i dziewięcioma olejkami roślinnymi (słodkie migdały, avocado, jojoba, makadamia, oliwki, sezam, 
słonecznik i babassu), olejek Absolu Nectar reguluje, chroni, nawilża zniszczone włosy i skórę.
Sposób użycia: Stosować samodzielnie lub jako dodatek do szamponu czy maski do włosów. Pojemność: 50ml.

• 95% naturalnych składników.
• 88.9% składników z upraw organicznych.

NATuRALNA KOLORYZACJA SHEA & PLANTS OPARTA NA OLEJKu SHEA I EKSTRAKTACH 
ROśLINNYCH 

Naturalna farba do włosów, której formuła oparta jest na ekstraktach roślinnych, wzbogacona o olejki i masło shea. Kamufluje siwe włosy (dla 
osób które mają najwyżej 50% siwizny). Składniki farbujące i pigmentujące dzięki mikroskopijnej wielkości przyczepiają się do łusek włosa. Nie 
wymaga oksydacji, nie niszczy struktury włosa, chroni i odżywia. Kolor wypłukuje się po około 10-15 myciach. Pojemność: 100g.

• 0% nadtlenku wodoru, amoniaku, parabenów, rezorcyny. 
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ORGANICZNA MASCARA DO WŁOSÓW
100% krycia siwizny. Formuła z mineralnymi pigmentami. 4 kolory. (ciemny blond, średni brąz, 
ciemny brąz, czarny). Siwe włosy można ukryć i poczekać do kolejnej koloryzacji. Naturalny 
makijaż do włosów dostępny w czterech kolorach. Pierwsza organiczna mascara do włosów 
bez silikonu z certyfikatem Ecocert. Wyłącznie naturalne pigmenty mineralne, dba o włókna 
włosów. Pojemność: 500g.

• 100% naturalnych składników.
• 30% składników z upraw organicznych.

Dystrybutor: Prospector Sp. z o.o., ul Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, 

Tel. 32 2704664, biuro@prospector.pl, www.ecosalon24.pl.
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Produkty powstały w 2007 z połączenia doświadczenia 
w profesjonalnej pielęgnacji włosów i  stosowania 

naturalnych składników.  
KpourKARITE był pierwszą marką oferującą naturalne  

i organiczne produkty na rynku profesjonalnym.
Dziś naszym celem jest oferowanie profesjonalnych  

i naturalnych produktów z certyfikatem 
 Ecocert i Cosmebio.


