
SENS.US-PL
ul. Botaniczna 38F, 65-306 Zielona Góra

e-mail: marketing@ilovesensus.pl
Telefon: 607 735 105

Odżywki do włosów marki SENS.US

Keratin Build Mask

Frequent Use Tonic

Volume Amplifier Conditioner

Sposób użycia:

Sposób użycia:

Sposób użycia:

Odżywcza maska do włosów suchych i po zabiegach chemicznych (250 ml) z linii 
Illumyna, włoskiej marki SENS.US.

Chroni, tonizuje włosy, sprawiając, że stają się błyszczące i łatwe do ułożenia. 
Dzięki odżywczemu działaniu miodu, keratyny, ceramidów oraz masła shea włosy 
nabierają miękkości i witalności. Nie zawiera SLS/SLES. Do kupienia w salonach 
fryzjerskich za ok. 60 zł.

Dwufazowy spray ułatwiający rozczesywanie włosów (200 ml) z linii Illumyna, 
włoskiej marki SENS.US.

Wzbogacony rumiankiem, szałwią i tymiankiem. Intensywnie odżywia włosy bez 
ich obciążania, jednocześnie zapewnia im całodniową ochronę przed niekorzystnym 
działaniem czynników zewnętrznych. Nie zawiera SLS/SLES. Do kupienia w salonie 
fryzjerskim za ok. 70 zł.

Odżywka zwiększająca objętość włosów (250 ml) z linii Illumyna, włoskiej marki      
SENS.US.

Skutecznie ułatwia rozczesywanie włosów bez ich obciążania. Nadaje objętość u 
nasady, jednocześnie wzmacniając strukturę włosa. Dzięki zawartości wyciągu z 
ostrej papryki chilli oraz tymianku dodaje włosom grubości i witalności. Nie zawiera 
SLS/SLES. Do kupienia w salonie fryzjerskim za ok. 60 zł.

Nałożyć po umyciu włosów Szamponem Keratin Build, wmasować równomiernie w 
długości i końce, pozostawić na 3-5 minut, a następnie spłukać.

Wstrząsnąć przed użyciem w celu wymieszania obu fac, następnie rozpylić na 
wilgotne lub suche włosy. Nie spłukiwać.

Po umyciu włosów szamponem Volume Amplifier, rozprowadzić odżywkę 
równomiernie na całej długości włosów. Pozostawić na 2-3 minuty, a następnie 
spłukać.



SENS.US-PL
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Odżywki do włosów marki SENS.US

Color Protect Conditioner

So Smooth Mask

So Curl Mask

Sposób użycia:

Sposób użycia:

Sposób użycia:

Odżywka do włosów farbowanych (250 ml) z linii Illumyna, włoskiej marki SENS.US.

Pomaga zregenerować i przywrócić naturalną równowagę pH włosa. Stworzona, 
aby nadać włosom grubość, objętość i połysk oraz ułatwiać rozczesywanie. Dzięki 
przeciwutleniającemu działaniu ekstraktów ze słonecznika i granatu, pomaga 
przedłużyć głębię koloru. Nie zawiera SLS/SLES. Do kupienia w salonie fryzjerskim 
za ok. 70 zł.

Dogłębnie dyscyplinująca maska, która eliminuje efekt puszenie się włosów           
(250 ml) z linii Illumyna, włoskiej marki SENS.US.

Wzbogacona ekstraktem z nagietka, gardenii oraz proteinami mleka sprawia, że 
włosy stają się miękkie, jedwabiste oraz łatwe do układania. Nie zawiera SLS/SLES. 
Do kupienia w salonie fryzjerskim za ok. 60 zł.

Maska intensywnie odżywiająca i zmiękczająca do włosów kręconych i trudnych do 
ułożenia (250 ml) z linii Illumyna, włoskiej marki SENS.US.

Głęboko oczyszcza, nadaje suchym i niezdyscyplinowanym włosom miękkość, 
nawilżając je i ułatwiając układanie. Nie zawiera SLS/SLES.

Nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy i dobrze wmasować. Ostrożnie przeczesać, 
pozostawić na 3-5 minut, a następnie dokładnie spłukać.

Po dokładnym spłukaniu szamponu So Smooth, nałożyć maskę równomiernie na 
długości i końce. Wmasować, przeczesać i pozostawić na około 5 minut, a następnie 
dokładnie spłukać.

Rozprowadzić na umytych i osuszonych ręcznikiem włosach. Wmasować na 
długości i końcach. Pozostawić na 3-5 minut. Dokładnie spłukać wodą. W przypadku 
kontaktu z oczami przemyć obficie wodą.


