HI!
WITAMY W ŚWIECIE HIPERTIN.

WELCOME TO HIPERTIN.

Jakość. Innowacja. Wiedza.
Szacunek i Uczciwość.

Quality. Innovation. Know How.
Respect and Integrity.

Hipertin wspiera od zawsze dobrych stylistów,
dostarcza im najlepsze z możliwych rozwiązań,
wpływając tym samym na ich sukces w biznesie.

Hipertin is always on the side of good stylists,
permanently providing best solutions and supporting
them in making their business a success.

Produkujemy kosmetyki do włosów wyłącznie
na rynek profesjonalny. Działamy globalnie i
staliśmy się wzorcową marka na całym świecie.

We manufacture hair cosmetic products exclusively for
the professional market. Since our global consolidation
we have become a benchmark brand across the world.

Zawsze dajemy z siebie najwięcej
zawodowo,
technicznie
i
ludzko.
Patrzymy w przyszłość z optymizmem.

Always giving the most of ourselves professionally,
technically and in human terms. We look to the
future with optimism.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Thank you for placing your trust in us.

David Ángeles

David Ángeles

CEO

CEO

WITAJ W ŚWIECIE HIPERTIN · DISCOVER HIPERTIN

HIPERTIN
Wszystkie te lata doświadczeń, to bez
wątpienia, najlepsza gwarancja
All these years of experience
are undoubtedly our best guarantee

OD 1944.

SINCE 1944.

Z roku na rok budowaliśmy markę, która stała się
punktem odniesienia dla profesjonalnego sektora
kosmetyków do włosów w Hiszpanii. Po rozszerzeniu
rynków zbytu, Hipertin jest obecny w ponad 45 krajach
na całym świecie. Nasze wieloletnie doświadczenie
pozycjonuje nas jako jedną z najbardziej uznanych
hiszpańskich marek zarówno w kraju, jak i na rynku
międzynarodowym.

Year after year we have been consolidating the brand
until becoming a benchmark within the Professional
Hair Cosmetics sector in Spain. After initiating the
globalization project, Hipertin is currently present in
more than 45 countries around the word. Our
longstanding experience positions us as one of the
most recognized Spanish brands both in the national
and international market.

Codziennie cały nasz ogólnoświatowy team, wykonuje
ogromną pracę, znacząco wpływając na rozwój rmy,
zorientowanej na osiągnięcie wspólnego celu:

The entire Hipertin team together with our partners
takes part in the company’s growth with their daily
work oriented at one common objective:

CAŁKOWITA SATYSFAKCJA NASZYCH KLIENTÓW.

THE TOTAL SATISFACTION OF OUR CLIENTS.

Hipertin aktywnie i twórczo współpracuje z najlepszymi
stylistami na świecie. Dąży do tego, aby zapewnić im
najbardziej innowacyjne rozwiązania, wdrażając wyniki
prac działu badawczo-rozwojowego i tworząc szeroką
gamę najwyższej jakości produktów technicznych
i produktów do odsprzedaży w salonie.

The Hipertin team actively and creatively cooperates
with the best stylists and hairdressers in the world. We
provide them the most innovative solutions
development by our R&D department: An extensive
range of top-quality technical products and a wide
array of resale products for the salon.

Jesteśmy powołani do pomocy profesjonalistom.
Stawiamy sobie ambitne cele, także szkoleniowe, wciąż
coś tworzymy i deniujemy to, rozwijamy marketing
i komunikację. Wszystko po to, aby sprostać
wymaganiom każdego salonu.

Our clear vocation of helping the professional
developed of hairdressers has led us to
establishing an ambitious media plan with
ongoing training, assessment by our technical
team, marketing tools, communication and
image, etc. especially developed to meet all
salon requirements.
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Nasze wartości wyróżniają
nas. Pozycjonują nas.

Our values distinguish
us. They position us.

W trosce o ludzi
Jesteśmy dużą rodziną

Concerned about people
We are a big family

Współdziałanie
Wierzymy, że rozwijamy się dzięki pracy zespołowej

Connection
We believe in and grow thanks to team working

Dążymy do osiągnięcia doskonałości
Jakość jest naszym wyznacznikiem

We strive to achieve Excellence
Quality is our reason for being

Najwyższy Rygor
Jesteśmy uczciwą, spójną i przejrzystą rmą.

Utmost Rigour
We are a honest, coherent and transparent company

Zrównoważony rozwój przede wszystkim
Jesteśmy rmą "Zero Odpadów”

Sustainability as banner
We are a “Zero Waste“ company

Pracujemy i wspieramy obszar
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

We work and are supportive in areas of
Corporate Social Responsability
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ZAWIERA/ WITH

SYSTEM HIPLEX*

KOLORYZACJA · HAIR COLORING

czysty
KOLOR!
CAŁE DOŚWIADCZENIE HIPERTIN ZAWARTE
W NASZEJ KOLORYZACJI.
ALL THE EXPERIENCE OF HIPERTIN IS EXPRESSED
IN OUR COLORING.

Wzmocnienie
i odnowa
włosów
Strengthens and
rebuilds the hairs
bers
Wzbogacone
kwasem
hialuronowym
Enriched with
hyaluronan

platinum
Technicznie najlepszy produkt do koloryzacji
A technically perfect hairdye
DŁUGOTRWAŁY
KOLOR
NIEZWYKŁY
BLASK,
NAWODNIENIE
I REGENRACJA
WŁOSÓW.

VIBRANT &
LONG-LASTING
COLORS,
EXTRAORDINARY
SHINE,
HYDRATED AND
RESTRUCTURED
HAIR.

Posiada właściwości
nawilżające Poprawia
strukturę włosów, regeneruje
je i daje efekt świetlistości
koloru.
Dzięki aktywnym składnikom,
pigment wnika głębiej do
wnętrza włosa.
Formuła zawiera składniki
łagodzące skórę głowy.

With hydrating properties that
help improve the hair bre
structure, it helps to close
akes, and favoures and
improves the reection of
sunlight.
With active ingredients which
help the color penetrate within
the hair cortex. Includes
calming treating agents which
minimise the bothersome
burning during exposure to

Poj. 60ml

dyes.

PLATINUM: MIESZANKA 1:1 (SUPERBLONDY 1:2)

PLATINUM: MIXTURE 1:1 (EXCEPT SUPERBLONDES 1:2)
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*Dowiedz się więcej na temat zalet Hiplex – str. 7
* See the HIPLEX benets on page 7

utopik
Połysk, ochrona i kolor
Shine, protection and color
Wysokiej jakości
produkt, który zapewnia
pełne krycie i podtrzymanie
naturalnej równowagi i
struktury włosa. Osiąga to przy
niskiej zawartości amoniaku
oraz wysokiej koncentracji
składników odżywczych i
pielęgnujących.

A high quality product which
assures a full coverage and
total respect of the hair’s
natural balance and
structure. This is achieved
through a combination of
low ammonia and a high
concentration of
conditioners.

ROZWIJAJ SWOJĄ
KREATYWNOŚĆ:
UTOPIK ZAPEWNIA
SPEKTAKULARNE EFEKTY.

DEVELOPE YOUR
CREATIVITY:
UTOPIK ASSURES
SPECTACULAR RESULTS.

Bogata gama kolorów z
nieograniczoną możliwością
pasemek i odcieni.
Optymalne rezultaty dla
każdego typu włosów.
Permanentna koloryzacja
włosów w obrębie trzech grup:
utopik i utopik red:
Mieszanka 1:1, utopik Blond:
Mieszanka 1:2. Poj. 60 ml

Wide range of colors with
unlimited possibility of
highlights and shades.
Optimum results on any type
of hair.Permanent hair
coloring with three groups of
made-to-measure colors:
Utopik & Utopik Red: Mixture
1:1, Utopik Blond: Mixture 1:2.
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Poj. 900ml

utleniacz
utopik - ox

peroxide
utopik - ox

Perfekcyjna
mieszanka.

The perfect
combination.

Przyśpiesza proces
utleniania
pigmentów koloru Utopik.

Maximises the oxidant
effect for the
development of the
Utopik color.

Formuła wzbogacona
o Keratynę i Olejek
Arganowy.

Formula enriched with
Keratin and Argan Oil.

Odświeża,
koryguje i tworzy
bogactwo kolorów

KOLORYZACJA · HAIR COLORING

Refresh, correct or
create a wealth of
colours

Poj. 100 ml

odżywcze maski koloryzujące
nutritive color mask
Tworzą, korygują, odświeżają i farbują
Creates, corrects, refreshes and dyer the colour of the hair
Maska koloryzująca
łącząca bezpośredni
intensywny kolor z leczniczą
maską do włosów i kwasem
hialuronowym.
Formuła bez oxydantu i bez
amoniaku.
Poprawia kondycję
włosów, nawilża i
dogłębnie odżywia, dzięki
czemu włos jest niezwykle
lśniący.
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Odżywia kolor, koryguje i tworzy
rozmaite kolory w oparciu o
spersonalizowane mieszanki.
Dostępne w 9 kolorach + biały.
Klasyczne odcienie: miedziany,
piaskowo-beżowy, mahoniowy,
brązowy i perłowy.
Fantazyjne lub pastelowe
odcienie: czysty olet, jasny
niebieski, królewski żółty i
głęboki róż.

Color mask combining an
intense direct-coloring hair
treatment with hyaluronic
acid (without peroxide
and ammonia-free) and
conditioning active
principles that restructure,
moisture and nourish hair
in-depth, making it
extremely shiny.

Głębokie
odżywienie
z kwasem
hialuronowym
Highly intense
treatment with
hyaluronic acid

Revive dull colors, correct
unwanted undertones and
also create different colors
based on personalized blends.
Available in 9 colors + white.
Classic shades: copper, sandy
beige, mahogany, brown
glacé and pearl white.
Plus fashion and pastel shades:
pure violet, bright blue, royal
yellow and deep pink.

Bez
amoniaku
Ammonia
free

naturalny

KOLOR !
fresh people
Pielęgnacja i spektakularny połysk
Total hair care with spectacular shine

CZYSTA NATURA.

PURELY NATURAL.

Ton w ton bez amoniaku.
Dla tych, którzy pragną
odświeżyć kolor, rozświetlić
i ożywić go. Wzmacnia
naturalny kolor włosów i
tworzy świetliste pasemka.
Sprawia, że kolor utrzymuje
się dłużej. Poj. 60 ml

Tone over tone without
ammonia. For those who
want a fresh tint, light and
with natural active
ingredients. Enhances the
natural color with luminous
highlights. Makes color last
longer.

AKTYWATORY.

DEVELOPERS.

Oksydanty o niskiej
procentowości.

Low-volume
peroxides.

1,9 % & 4%

1.9 % & 4%

Mieszanka 1:2

Mixture 1:2
Poj. 900ml
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Moc rozjaśniania do 9 tonów.
Zapobiega powstawaniu żółtych
odcieni, tak powszechnych,
w przypadku mocnego rozjaśnienia.
Formuła bezpyłowa zapobiega
wdychaniu produktu podczas
przygotowywania mieszanki. Miły
owocowy zapach. Może być
wykorzystany przy dowolnej
technice rozjaśniania. Rozwija
kreatywność i uwalnia wodze
fantazji. Poj. 1000 g

PIELĘGNACJA · TREATMENT RANGE

EKSPERT w pielęgnacji włosa
LINECURE
Witamy w nowym wymiarze pielęgnacji
Welcome to a new concept in hair care
GLOBALNIE.

GLOBAL.

Ponieważ całościowo traktujemy pielęgnację
włosa jako: oczyszczenie, odżywienie i kuracje
pielęgnaujące. W-salonie i W-domu.

Because we understand hair care as a whole:
washing, conditioning and specic treatment
rituals. In-salon & At home.

PROFESIONALNIE.

PROFESSIONAL.

Zaprojektowane i stworzone przez
profesjonalistów dla profesjonalistów.

Formulated and developed by professionals
for professionals.

WYDAJNE.

EFFICIENT.

Efekty są spektakularne. Wypróbuj a uwierzysz!
Wysoka jakość dla Twojego salonu. Maksymalna
troska o Twoich Klientów.

Efcient. The results are spectacular. You will have to
try it to believe it!. High quality for your salon!.
Maximum care for your customers!

w salonie

Szampony o poj. 1 Litr
1. Regenerujący z ekstraktem z alg 2. Do koloru z olejem arganowym 3. Keratynowy do włosów osłabionych 4. Silver do włosów siwych i blond
5. Do wrażliwej skóry głowy z proteinami jedwabiu 6. Regulujący sebum z ekstraktem z grejpfruta 7. Przeciw wypadaniu z quaraną 8. Przeciw łupieżowy

1

2

3

4

5

6

7

1. REPAIR, 2. COLOR, 3. WEAKENED, 4. SILVER, 5. SENSITIVE SKIN, 6. OILY HAIR TYPES, HAIR-LOSS
7.
PREVENTION, 8. DANDRUFF-CONTROL. (1 LItre)
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1. NAPRAWA, 2. KOLOR, 3. OSŁABIONE, 4. SIWE, 5. DELIKATNE, 6. PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ, 7. PRZECIW WYPADANIU, 8. PRZECIWŁUPIEŻOWY. (1 Litr)
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oczyszczenie
i PIELĘGNACJA
LINECURE

w domu

Kompletna seria szamponów o
ukierunkowanym działaniu
A complete range of personalised
treatment shampoos

1

2

3

4

5

6

7

8

Pielęgnacja dla każdego rodzaju włosów. Formuły oparte Hair care for every hair type. Formulas based on natural
treating ingredients.
na naturalnych składnikach aktywnych.

Efekt zauważalny od pierwszego umycia!

The change is noticeable from the rst wash!

1. NAPRAWA, 2. KOLOR, 3. OSŁABIONE, 4. SIWE, 5. DELIKATNE, 6. PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ,
7. PRZECIW WYPADANIU, 8. PRZECIWŁUPIEŻOWY (300 ML.)

1. REPAIR, 2. COLOR, 3. WEAKENED, 4. SILVER, 5. SENSITIVE SKIN, 6. OILY HAIR TYPES,
7. HAIR-LOSS PREVENTION, 8. DANDRUFF-CONTROL. (300 ML.)

Szampony o poj. 300 ml
1. Regenerujący z ekstraktem z alg 2. Do koloru z olejem arganowym 3. Keratynowy do włosów osłabionych 4. Silver do włosów siwych i blond
5. Do wrażliwej skóry głowy z proteinami jedwabiu 6. Regulujący sebum z ekstraktem z grejpfruta 7. Przeciw wypadaniu z guaraną 8. Przeciwłupieżowy z imbirem
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PIELĘGNACJA · TREATMENT RANGE

pielęgnacja

LINECURE

Formuła bogata
w aktywne składniki
Formula rich in
active ingredients

silver mask
ODŚWIEŻENIE, NEUTRALIZACJA I PIELĘGNACJA
WŁOSÓW SIWYCH I BLOND! MASKA SILVER

REFRESHMENT, NEUTRALIZATION AND CARE
FOR GRAY AND BLONDE HAIR! SILVER MASK

Maska o pojemności 500ml odpowiednia dla włosów
blond, siwych i rozjaśnianych. Formuła bogata
w aktywne składniki, nawilża włosy, regeneruje odżywia
i nadaje im jedwabistości. Vegańska receptura maski,
zawiera oletowe pigmenty, które skutecznie neutralizują
żółte, niechciane odcienie włosów.

The mask is suitable for blonde, gray and bleached hair.
Formula rich in active ingredients, moisturizes hair,
regenerates, nourishes and makes it silky. The vegan
mask recipe contains purple pigments that effectively
neutralize unwanted yellow shades of hair.

Aktywne składniki:
BETAINA: znacznie poprawia nawilżenie włosów,
pomaga chronić ich komórki przed negatywnym
wpływem środowiska.

Active ingredients:
BETAIN: signicantly improves the hydration of the hair,
helps to protect their cells from the negative
environmental inuences.

OLEJ Z KIEŁKÓW PSZENICY: pomaga przywrócić
naturalne odżywienie włosów, zapobiega puszeniu się
włosów i rozdwajaniu końcówek.

WHEAT GERM OIL: helps restore the natural nourishment
of the hair, prevents frizz and split ends.

Korzyści i widoczne rezultaty:
nawilża, odżywia i regeneruje włosy,
oletowe pigmenty, neutralizują żółte odcienie,
pobiela efekt jasnych włosów,
ułatwia stylizację,
zwiększa jedwabistość i blask włosów,
włosy wyglądają na zdrowsze i jaśniejsze!
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Benets and visible results:
moisturizes, nourishes and regenerates hair,
purple pigments, neutralize yellow shades,
whitens the effect of white hair,
facilitates styling,
increases the silkiness and shine of the hair,
hair looks healthier and brighter!








PIELĘGNACJA · TREATMENT RANGE

the original
Odżywka

12 w 1
The 12 in 1
conditioner
GWIAZDA POŚRÓD PRODUKTÓW!
Odżywienie, nawilżenie, naprawa
końcówek, ochrona przed puszeniem się,
ochrona przed wysoką temperaturą,
ochrona koloru przed promieniami UVA
i UVB, łatwość roczesania, spektakularny
połysk, objętość, grubość, miękkość
i jedwabistość. Wyjątkowa koncentracja
składników aktywnych: mleczko manuka,
olej z kamelii, keratyna, witaminy B1, B3,
B5, B6 i proteiny jedwabiu. Bez
spłukiwania. Poj. 150 ml.
THE STAR PRODUCT! Nutrition, hydration,
repairs split-ends, anti-frizz effect, heat
protector, color protector against UVA
and UVB rays, easy combing, spectacular
shine, volume, body, softness and silkiness.
Unique concentration of active
ingredients: manuka milk, camellia oil,
keratin, vitamin B1, B3, B5, B6 and silk
protein. No need to rinse.
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LINECURE pielęgnacja

1

2

3

4

Zdrowe, jedwabiste włosy w swojej
pełnej krasie. Ze spłukiwaniem lub bez.

Healthy, silky hair, that recovers all
its splendour. With or without rinsing.

1. SILKEN -WYGŁADZENIE. Spektakularna miękkość i połysk.
Odżywka ułatwiająca rozczesywanie włosów. Zawiera
składniki chroniące przed promieniami słonecznymi oraz
zhydrolizowany kolagen. Poj. 1000ml i 300ml.

1. SILKEN.Spectacular softness and shine. Detangling conditioner, helps easy combing of the
hair. With solar protection and hydrolysed
collagen. Rinse-out.

2. HYDRO SENSE -NAWILŻENIE. Regeneruje i nawilża włosy.
Ułatwia rozczesywanie, dzięki rekonstrukcji naturalnego
włókna włosa za pomocą ekstraktu kwiatu lotosa i prowitaminy B6. Pozostaw na włosach lub spłucz. Poj. 1000ml.

2. HYDRO SENSE.Regenerates and hydrates hair.
A Surprising de-tangling effect, that restructures the
hair’s natural bre thanks to the lotus ower extract,
and the B6 pro-vitamin. Leave in or rinse out.

3. SILK SERUM -JEDWABNE SERUM. Magiczny efekt. Regeneruje
końcówki. Nadaje połysk, jedwabistość i swobodę włosom nie
przetłuszczając ich. Zbudowany z protein jedwabiu i prowitaminy B5. Bez potrzeby spłukiwania. Poj. 50ml.

3. SILK SERUM.Magical effect! Repairs split ends.
Gives shine, silkiness and freedom to hair without
greasing it. Formulated with silk proteins and provitamin B5. No need to rinse.

4. TWO -2-FAZY. Ekspresowa odżywka dwufazowa.
Zhydrolizowana keratyna wzmacnia włosy. Odżywia, nawilża
i odbudowuje włosy nie obciążając ich. Bez spłukiwania.
Poj. 500ml i 200ml.

4. TWO.Bi-Phase instant conditioner. The hydrolysed
keratin strengthens the hair. Nourishes hydrates and
restructures the hair while not leaving it greasy.
Leave-in.
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PIELĘGNACJA ·

TREATMENT RANGE

LINECURE RYTUAŁY pielęgnujące

1

2

3

01
RYTUAŁ KOLORU
COLOR RITUAL
WIECZNY KOLOR.

ETERNAL COLOR.

Integralny rytuał ochrony i podtrzymania koloru:
Szampon i odżywka zawierające odbudowujący
i wzmacniający kolor kompleks witaminowy
przeznaczony dla włosów farbowanych. Na bazie
naturalnych składników aktywnych: kwiat lotosu, olej
arganowy, ekstrakt z brzoskwini i słonecznika. Kuracja
składa się z trzech etapów. Teraz także dostępna
pielęgnacja domowa przedłużająca działanie kuracji.

Integral color protecting & retaining ritual.
A shampoo and conditioner with a repair and color
enhancer vitamin complex formulae for tinted hair.
Based on natural active principles: lotus ower, argan
oil, peach extract and sunower seeds. Three step
salon service. Now also available home care for
longer lasting color.

1. SZAMPON DO WŁOSÓW FARBOWANYCH Poj. 1000ml i 300ml,
2. KOMPLEKS MULTIWITAMINOWY 12x10ml,
3. HYDRO COLOR – BALSAM ODŻYWIAJĄCY WŁOSY I CHRONIĄCY KOLOR 300ml

1. COLOR SHAMPOO, 2. MULTIVITAMIN COMPLEX, 3. HYDRO COLOR.

17

PIELĘGNACJA ·

Szczególna
pielęgnacja
dla każdego
rodzaju włosów

TREATMENT RANGE

A specic
care, for
every hair

RYTUAŁ PRZECIWŁUPIEŻOWY
DANDRUFF CONTROL RITUAL

1

2

RYTUAŁ REGULUJĄCY SEBUM
OILY HAIR CONTROL RITUAL

3

4

03
RYTUAŁ PRZECIWŁUPIEŻOWY / REGULUJĄCY SEBUM
DANDRUFF CONTROL / OILY HAIR CONTROL RITUAL
LECZY WŁOSY I SKÓRĘ.

RECOVERS THE HAIR’S HEALTH.

Integralna kuracja, która eliminuje nadmiar sebum
i łupieżu ze skóry głowy.
Włosy odzyskują swoją naturalną równowagę
i połysk. Użycie właściwego szamponu i emulsji
regulującej gwarantuje skuteczne i trwałe efekty.
Składniki aktywne działają w oparciu o witaminy
z grupy B.

An integral treatment that eliminates excess oil and
dandruff from the scalp.
The hair recovers its natural balance and shines without
impurities. Use shampoo and Regulating Lotion to achieve
effective and long-lasting effects. Active principles based
on group B vitamins.

Należy kontynuaować kurację w domu!

Continue the treatment also at home!

1. SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY Poj. 300ml i 1000ml. 2. i 4. EMULSJA REGULUJĄCA Poj. 125ml.
3. SZAMPON REGULUJĄCY SEBUM Poj. 300ml i 1000ml.

1. DANDRUFF CONTROL SHAMPOO, 2 AND 4. REGULATING LOTION, 3.OILY HAIR TYPES
SHAMPOO.
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LINECURE RYTUAŁY pielęgnujące
Szczególna
pielęgnacja,
totalna
równowaga
Specic care,
pure balance

2

3

1

04
RYTUAŁ REGENERUJĄCY
REPAIR RITUAL
CAŁKOWITE ODŻYWIENIE.
KONIEC Z SUCHYMI WŁOSAMI.

TOTAL NUTRITION - NO MORE
DRYNESS.

Spektakularna przemiana zniszczonych włosów.
Kompletny zabieg naprawy włosów, który przynosi
zaskakujące rezultaty w przypadku włosów szczególnie
suchych i zniszczonych. Jego Składniki odżywcze i
witaminy, ekstrakt z alg i omanu morskiego zapewnia
pełną odnowę włosów. Służy również do pielęgnacji
włosów w domu, czego efektem są jedwabiste
i miękkie włosy.

From an unnourished to a spectacular looking hair.
A complete hair repair treatment that achieves a surprising
effect on damaged and dry hair. Its nutrients and vitamins,
algae extract and marine inula, assures the hair’s full
recovery. Total nutrition is also a home care treatment for
silky and soft hair.

1. SZAMPON ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY Poj. 300ml i 1000ml. 2. KOMPLEKS
MULTIWITAMINOWY 12x10ml. 3. MASKA GŁĘBOKO REGENERUJĄCA Poj. 250ml I 500ml.

1. REPAIR SHAMPOO, 2 MULTIVITAMIN COMPLEX, 3. DEEP REPAIR MASK.
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PIELĘGNACJA ·

TREATMENT RANGE

LINECURE RYTUAŁY pielęgnujące
Działanie
przeciwutleniające
na baze roślinnych
komórek
macierzystych
Antioxidant action
with Plant Stem
Cells

05
RYTUAŁ ODMŁODZENIA
LIFTING RESTUCTURADOR RITUAL
EFEKT ODMŁODZENIA
WIDOCZNY JUŻ PO PIERWSZYM
ZASTOSOWANIU.

REJUVENATION EFFECT.
REPAIR FROM THE FIRST
APPLICATION.

Odbudowuje, regeneruje i nawilża. Nadzwyczajne
efekty
daje
połączenie
roślinnych
komórek
macierzystych z kwiatem lotosu i kompleksem
aminokwasów.
Zdrowie, witalność i najwyższy połysk zaledwie w dwóch
krokach: zastosowanie kremu odmładzającego oraz
aplikacja olejku liftingującego. Rytuał wyłącznie
wykonywany w salonie może być kontynuowany
w domu przy użyciu olejku liftingującego.
Zestaw zawiera: 15 kremów + olejek liftingujący.

Restructures, regenerates and hydrates.
Extraordinary results through a combination of Plant
Stem Cells, Lotus Flower and amino acids complex.
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Health, vitality and extreme shine in just two steps:
Treatment Cream and Oil Final Touch. Complet ritual
in salon use only. Continue the treatmen also at home
with the Oil Final Touch.

Specjalistyczna
pielęgnacja
skóry głowy
Special
scalp
treatment

06
RYTUAŁ PLACENTA
PLACENTA RITUAL
PEŁNE ODŻYWIENIE. WŁOSY
ROSNĄ ZDROWE I SILNE.

EXTRA NUTRITION. HAIR GROWS
HEALTHY AND STRONG.

Rytuał na bazie rozpuszczalnego wyciągu z łożysk
roślinnych. Unikalna formuła, która zapewnia
wyjątkowe odżywienie skóry głowy, wzmacniając
i przywracając zdrowie mieszkom włosowym.
Zhydrolizowane proteiny soi regenerują i wspomagają
odnowę komórek włosa. Hydrolizat kolagenu ma
naprawczy wpływ na skórę głowy.
Zaskakujące efekty! Zdrowsze i silniejsze włosy.

Ritual based on soluble vegetable placenta extract.
A unique formula that provides extra nutrition to the
scalp for the hair follicle to stay healthy and strong.
With hydrolysed soya protein that regenerates and
stimulates cell renewal. Hydrolysed collagen
produces a repairing effect on the scalp.

Display - 60 ampułek x 14 ml, opakowanie - 12 ampułek x 14 ml.
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With surprising results! Healthier and Stronger hair.

STYLIZACJA · FINISHING&STYLING

KREATYWNA dusza
HI STYLE xing & care
Wybierz stopień utrwalenia i stylizuj!
Choose your intensity of hold and create!

1. LAKIER MOCNY (stopień utrwalenia 2).
Długotrwałe i elastyczne utrwalenie. Doskonały
połysk i zabezpieczenie przed wilgocią. Z łatwością
można go usunąć poprzez szczotkowanie. Poj. 500 ml.
2. LAKIER BARDZO MOCNY (stopień utrwalenia 3).
Natychmiastowe długotrwałe utrwalenie.
Niezmienna fryzura. Połysk i zabezpieczenie przed
wilgocią. Spektakularne wykończenie. Z łatwością
można go usunąć poprzez szczotkowanie. Poj. 500 ml.
3. LAKIER EKOLOGICZNY (stopień utrwalenia 2).
Mocne utrwalenie. Pozwala na łatwe modelowanie
włosów. Przyjazny środowisku naturalnemu. Poj. 300 ml.
1. STRONG HOLD SPRAY (Holding strength 2).
Long-lasting exible control. Excellent shine and
anti-humidity action. It is removed by brushing.
2. EXTRA-STRONG HOLD SPRAY (Holding strength 3).
Long-lasting instant hold. Unalterable hairstyles. Shine
and anti-humidity action. Spectacular nish. It is
removed by brushing.
3. ECOLOGICAL HAIR SPRAY (Holding strength 2).
Strong hold, allows easily modelling of the hair. Not
harmful for the environment.
1
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Stwórz łatwo fryzurę, o której marzysz!
Achieve the style you want easily!

1

1.. PIANKA BARDZO MOCNA (stopień utrwalenia 3).
Do kształtowania dowolnych fryzur, idealna do tworzenia
loków i fal o dużej pojemności.
2.. PIANKA MOC (stopień utrwalenia 2).
Elastyczna kontrola. Nadaje połysk i ekstra objętość.
3. PIANKA MOCNA BEZALKOHOLOWA. (stopień utrwalenia 2).
Naturalne wykończenie o maksymalnej dbałości.
Pogrubia, nadaje objętość i połysk. Poj. 250ml.
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1. EXTRA STRONG HOLD MOUSSE(Holding strength 3).
Extreme hold to mould and give body to any hairstyle.
Ideal to dene curls and waves with volume.
2. STRONG HOLD MOUSSE (Holding strength 2).
Flexible control. Provides shine and extra volume.
3. NON ALCOHOL STRONG MOUSSE(Holding strength 2).
Natural nish with maximum care. Body, volume and shine.

STYLIZACJA · FINISHING&STYLING

więcej POMYSŁÓW
HI STYLE kształt & ochrona
Pięlęgnująca stylizacja.
Perfekcyjnie stylizuje i utrwala fryzurę.
Inspiruje, nieprawdaż?
A conditioning nishing range.
Perfect styles and balanced hair.
Inspiring, isn’t it?

Uczesz, wyprostuj, stylizuj!
Brush, straighten, create style!
1

1. DELIKATNY SPRAY NADAJĄCY OBJĘTOŚĆ
(stopień utrwalenia 2). Ułatwia rozczesywanie włosów,
stylizację fryzury i nadaje jej objętość. Poj. 200 ml.
2. SPRAY OCHRONNY PRZED WYSOKĄTEMPERATURĄ
(stopień utrwalenia 1). Wygładza włosy. Nadaje połysk
i elastyczność. Chroni przed wysoką temperaturą
suszarki i prostownicy. Poj. 200 ml.
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1. GENTLE VOLUME SPRAY (Holding strength 2).
Make hair easy to brush. Holds hair and helps to
dene the nal nish providing optimum volume.
2. STRAIGHTENING HEAT PROTECTOR (Holding strength1).
Extra straight nish for a limited time. Flexible hair with
shine. Protection from hairdryer and iron.

1

2

1. KREM DO KREOWANIA LOKÓW (moc - 2). Aktywator skrętu
do włosów falowanych, który utrzymuje naturalne nawilżenie
włosów i zapobiega ich puszeniu. Do dynamicznych stylizacji
z naturalnym efektem. Poj. 200ml.
2. Żel Bardzo Mocny (moc – 3). Maksymalne utrwalenie
i kontrola. Szybkie zastosowanie i efekt przy zachowaniu
naturalnego nawilżenia włosów. Poj. 225ml.
3. KREM „KONTROLA LOKÓW” (moc – 3). Krem zapewnia
sprężystość loków, utrzymuje naturalne nawilżenie włosów
i zapobiega ich puszeniu. Produkt vegański z olejkiem
macadamia i ekstraktem z aloesu zapewniający szybką
stylizację i odżywienie włosów. Poj. 200ml.
4. POMADA MATUJĄCA (siła trzymania 3). Zapewnia dowolne
formowanie kształtu fryzury i elastyczneutrwalanie. Może być
nakładany na włosy wilgotne lub suche. Nie pozostawia
tłustego osadu. Poj. 100 ml.
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1. CURL CREATION (xing strength 2). Curl activator for
wavy hair that keeps the hair naturally moisturized and
prevents frizz. For dynamic styling with a natural effect.
2. Gel Fix Xtrem (strength – 3). Maximum xation and
control. Quick application and effect while maintaining
the natural hydration of the hair.
3. CURL CONTROL (strength – 3). The cream provides
bouncy curls, maintains the natural hydration of the hair
and prevents frizz. Vegan product with macadamia oil
and aloe vera extract for quick styling and hair
nourishment.
4. DEFINITION WAX MATTE (Holding strength 3). Flexible
xation and moulding. Ideal for sculpting. Can be applied
on hair semi-wet or dry. Non greasy.

PO ZO STA ŁE · MORE HIPERTIN

więcej
HIPERTIN
krem do rąk

Wyciąg z kawioru
Esencia de caviar
hands cream
OD PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW.
Ekskluzywna formuła oparta na wyciągu z kawioru.
Łagodzi podrażnioną skórę dłoni i chroni ją przed
szkodliwymi czynnikami. Szybko się wchłania i nie
pozostawia skóry tłustej. Nanoś krem na dłonie w
przerwach po zabiegach fryzjerskich. Poprawia
kondycję skóry rąk. Kosmetyk idealny do dalszej
odsprzedaży i stosowania w domu. Poj. 60 ml.
FROM PROFESSIONAL TO PROFESSIONAL. Exclusive
formula based on caviar essence. Developed to
calm, regenerate and protect the skin with an
immediate feeling of freshness.It is fast absorption
and non oily. Apply after each shampoo or chemical
service. It helps to improve the skin. Also ideal for
retailing as a Home Care product.
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PO ZO STA ŁE · MORE HIPERTIN

dezynfekcja

ŻEL DEZYNFEKUJĄCY DO MYCIA RĄK BEZ WODY
Utrzymuj ręce czyste i miękkie! Używając żelu zaoszczędzisz
35-45 litrów wody! Roztwór wodno-alkoholowy (75%)
o pojemności 500ml i 150ml. Produkt wystarczy nałożyć
na suche dłonie i dokładnie wcierać aż do całkowitego
wchłonięcia.

HAND SANITIZING GEL WITHOUT WATER
Keep your hands clean and soft! By using the gel you will
save 35-45 liters of water! Water-alcohol solution (75%) with
a capacity of 500 ml and 150 ml. It is enough to apply the
product to dry hands and rub it in thoroughly until
completely absorbed.
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SPRAY WIELOFUNKCYJNY DO CZYSZCZENIA
I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
Całkowite czyszczenie powierzchni, tkanin i przedmiotów
bez użycia wody. Roztwór wodno-alkoholowy (79%)
o pojemności 500ml. Wystarczy nanieść-rozpylić na
produkt i pozostawić do wyschnięcia. Nie pozostawia
osadów, nie niszczy nawet delikatnych powierzchni.

MULTIFUNCTIONAL SPRAY FOR CLEANING
AND DISINFECTING SURFACES
Complete cleaning of surfaces, fabrics and objects
without the use of water. A water-alcohol solution (79%)
with a capacity of 500 ml. Just apply-spray it on the
product and let it dry. It does not leave residues and does
not damage even delicate surfaces.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

44-100 Gliwice
ul. Sikory 3

więcej informacji?
www.hipertin.pl
HipertinPolska

