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1948

---

HISTORIA
---

HANS ERICH DOTTER, ZAŁOŻYCIEL GOLDWELL 

Mając wizję zbudowania firmy, która współpracuje 
wyłącznie ze stylistami, rozwija pierwszy  

produkt Goldwell: Goldwell Ideal.

Goldwell Ideal to innowacyjna, zimna, trwała ondulacja,
która działa w temperaturze pokojowej.

2014

---

HISTORIA 
---

NOWY WIZERUNEK

Goldwell odświeża swój wizerunek dla jeszcze
silniejszego partnerstwa ze stylistami.

Goldwell.
Nie tylko Cię rozumiemy.

Myślimy jak Ty. 

WE THINK STYLIST
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ELUMEN

Elumen — farba Goldwell
dla ekspertów — to
przełomowa innowacja
z nową technologią
(patent Kao), która
zdecydowanie 
wzmocniła wizerunek 
Goldwell.

SYSTEM DOZOWNIKÓW
TOPCHIC

Goldwell opracowuje
pierwszy system odmierza-
nia farby i lotonu — System
Dozowników Topchic
(Topchic Depot System).

System zapewnia dokładne
i wygodne przygotowy-
wanie mieszanek kolorysty-
cznych dla 100% nieza-
wodności efektów 
kolorystycznych perma-
nentnej farby Topchic.

COLORANCE

Goldwell wprowadza
Colorance — pierwszą,
demi-permanentną farbę
oksydacyjną (pH 6,8).

Jednocześnie wchodzą
na rynek trzy nowe usługi
salonowe związane
z Colorance: Color
Balancing, Color Perming
oraz Mini Coloring.

SPRÜHGOLD

Firma rozwija się i roz-
poczyna ekspansję w seg-
mencie produktów do
stylizacji włosów. 

Sprühgold Goldwell
to najważniejszy lakier
salonowy w Niemczech —
z nową, zaawansowaną
technologią aerozoli.

Sprühgold osiągnął
pozycję nr 1 wśród
lakierów salonowych
w Niemczech, którą
utrzymał do dziś dzięki
swojej wyjątkowej
skuteczności.

COLOR ZOOM

W 2004 roku Goldwell
wprowadza swoje najważnie-

jsze narzędzie komunikacyjne
i wizerunkowe — kolekcję

trendów Trend Zoom.

2007
Trend Zoom rozwija się

z kolekcji trendów  
w międzynarodowy

konkurs fryzjerski
Trend Zoom Challenge.

2010
Trend Zoom przemienia się

w Color Zoom. Koncepcja
konkursu zostaje odświeżona,

aby zwiększyć nacisk na
perfekcję w koloryzacji.

KERASILK PREMIUM  
USTANAWIA NOWY  
STANDARD W PIELĘGNACJI

Po raz pierwszy Goldwell  
proponuje pięć kuracji salo-
nowych dostosowanych  
do indywidualnych
potrzeb zapewniających  
unikalne i długotrwałe efekty 
oraz towarzyszące im produkty 
do pielęgnacji i stylizacji 
włosów w domu.  
 
Ekskluzywne technologie  
Kerasilk – efekt najnowszych 
badań Goldwell – są  
uzupełnione o wysokiej klasy 
składniki, które aktywnie  
wpływają na strukturę włosów 
dla długotrwale pięknych 
włosów.

ELUMEN PLAY
DAJE MAKSYMALNĄ 
WSZECHSTRONNOŚĆ

Goldwell proponuje 
semi-permanentną farbę 
opartą na technologii 
pigmentów bezpośrednich.
Elumen Play to wszystkie
korzyści Elumen 
na 10-15 myć. Kolor 
na chwilę czy na dłużej – 
decyzja należy do Ciebie.

NECTAYA

Wraz z Nectaya — odżywczą,
permanentną farbą bez
amoniaku z innowacyjną tech-
nologią opracowaną przez
Kao — Goldwell odpowiada
na ogromne zapotrzebowanie
klientów na delikatniejszą
koloryzację.

@PURE PIGMENTS  
TO REWOLUCJA  
W KOLORYZACJI  
GOLDWELL

Technologia koloru HD3 
zastosowana  
w @Pure Pigments  
to kolejna generacja  
technologii pigmentów
bezpośrednich w kolory-
zacji Goldwell.  
Ta przełomowa innowacja 
tworzy długotrwałe,
wielowymiarowe kolory-
zacje HD zapewniające 
unikalne odbicia kolorów 
pod wpływem światła dla
nadzwyczajnego połysku 
widocznego pod każdym 
kątem.  
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---

O GOLDWELL
---

» Wiemy, że potrzebujesz zaufanego partnera.

» Jesteśmy partnerem współpracującym wyłącznie 
z salonami fryzjerskimi, oferującym pełen zakres usług.

» Zależy nam na współpracy w osiąganiu celów.

» Uważamy, że w partnerstwie chodzi o kreowanie  
wartości dodanej dla salonu, jego zespołu i klientów. 

» Chcemy, żeby Twój salon się rozwijał  
i jesteśmy gotowi Cię wspierać na każdym kroku.

WIERZYMY
W PRAWDZIWE
PARTNERSTWO

9
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---

KOLORYZACJA
---

KOLORYZACJA
Zainspiruj się kompleksowym systemem koloryzacji, który daje 

nieograniczone możliwości. Od wysoko efektywnego 
permanentnego farbowania po delikatne tonowanie — 
otrzymujesz wszystko, co potrzebne do wykreowania  

pięknych efektów kolorystycznych.  
W sposób, który pokochają Twoje klientki.

SYSTEM DOZOWNIKÓW
CZYSTE I PRECYZYJNE ODMIERZANIE PRODUKTU

Goldwell jest jedyną marką, która oferuje profesjonalny system 
dozowników umożliwiający czyste i dokładne odmierzanie 

produktu. Po wydobyciu produktu z dozownika, system odcina 
dopływ powietrza, co zapobiega utlenianiu się produktu.  

Zapewnia łatwą, dokładną i ekonomiczną pracę.

Ten efektowny sposób przygotowania mieszanki  
koloryzującej przed klientką podnosi prestiż salonu.

10 11
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TOPCHIC
INTELIGENTNA, PERMANENTNA FARBA

DLA WYRAFINOWANEGO PIĘKNA
Topchic gwarantuje intensywne kolory, pełne połysku,

we wszystkich kierunkach kolorystycznych.
Idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb.

1. Equalizer System 2.0
Udoskonalony system łączy  

opatentowany polimer korygujący
ze składnikami wygładzającymi

łuskę włosa dla uzyskania 
równomiernego koloru 
od nasady aż po końce. 

Każdy z segmentów Topchic 
zawiera specjalistyczne 

technologie, zapewniające 
rozwiązania dopasowane do 

indywidualnych potrzeb włosów.  
Bazą dla każdej z nich jest 

Integrated Protect System (IPS) – 
inteligentny system koloryzacji 

bazujący na najnowszych 
osiągnięciach technologicznych, 

będących efektem ponad 
40-letniego doświadczenia na 
rynku profesjonalnych farb do 

włosów. 

2. Coenzyme Technology
Opatentowana technologia

koenzymów w inteligentny sposób  
chroni włosy, neutralizując 

szkodliwe działanie wolnych 
rodników. Dla uzyskania niezwykle 

promienistych i trwałych  
efektów kolorystycznych. 

POTWIERDZONE DZIAŁANIE,  
NA KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ

TECHNOLOGIA

----

100 %
POKRYCIA SIWIZNY

NAJLEPSZA
TRWAŁOŚĆ

RÓWNOMIERNE 
EFEKTY

OPTYMALNA
OCHRONA 

UNIKALNA 
APLIKACJA

----
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COLORANCE
DEMI-PERMANENTNA KOLORYZACJA 
Z TECHNOLOGIĄ INTRALIPID, KTÓRA 
ODBUDOWUJE STRUKTURĘ WŁOSÓW

Im zdrowsze włosy, tym piękniejszy i bardziej lśniący kolor.
Osiągnij świeższy, żywszy i bardziej intensywny efekt kolorystyczny.

Perfekcyjne kolory i odbudowa 
w jednym kroku

Technologia zrównoważonego pH 
 w połączeniu z IntraLipid dla doskonałej 

ochrony włosów i długotrwałej regeneracji
struktury włosów poprzez efektywne 

uzupełnienie poziomu lipidów aż do 70%. 

ODBUDOWUJĄCA INNOWACJA 
DLA DOSKONAŁYCH KOLORÓW

TECHNOLOGIA

----

PROMIENISTY 
POŁYSK

GŁADKIE
WŁOSY

WYJĄTKOWA
DELIKATNOŚĆ 

BEZ ZAPACHU 
AMONIAKU

----

15
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NECTAYA
ODŻYWCZA FARBA BEZ AMONIAKU

I ZWIĄZANEGO Z NIM ZAPACHU
Nectaya głęboko odżywia i pielęgnuje włosy.

Zapewnia najlepszą możliwą podstawę do uzyskania wspaniałych  
efektów kolorystycznych bez żadnych kompromisów.

----

ODŻYWCZA FARBA DO WŁOSÓW ‒
BEZ AMONIAKU I ZWIĄZANEGO

Z NIM ZAPACHU 

ODCZUWALNIE
ZDROWSZE WŁOSY

BOGATE I SOCZYSTE
KOLORY

GWARANTOWANE
POKRYCIE SIWIZNY –

AŻ DO 

100 %
----

6 lat intensywnych badań.
Pierwsza permanentna koloryzacja

z opatentowaną technologią 
IntraLipid, która uzupełnia poziom 

lipidów w strukturze włosa.

Aż do 91% składników 
pochodzenia naturalnego1.

Kremowa konsystencja 
i 100% naturalny zapach.

UNIKALNE POŁĄCZENIE TECHNOLOGII TECHNOLOGIA

       

  C
O

NF
IR

MED
 BY AN INDEPENDENT INSTITUTE

1

SIGNIFICANTLY 
GENTLER

1 W tym woda.
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P A L E T A  K O L O R Ó W
D O  F A R B O W A N I A  P O Z A 

S C H E M A T A M I .
Pełna  e las tyczność  na leży  do Ciebie .

Wybierz  d ługotrwałą  lub  semi -permanentną  ko loryzac ję .

Idea ln ie  dopasowana p ie lęgnac ja .

Na jczys tszy  e fekt  E lumenat ion .

Niezwyk ła  in tensywność .  

N iewiarygodny  połysk .

Bez amoniaku.  Bez  oksydacj i .

Powsta ła  spec ja ln ie 

 

d la  nowego pokolen ia  f ryz jerów.

 

Orygina lny. D ługotrwały.  

S tworzony, by  pozostać  na  włosach.

C A R E

Pie lęgnac ja  włosów nowej  generac j i .

Chroni  ko lor. Idea ln ie  dopasowana do ko loryzac j i . 

Semi -permanentna  ko loryzac ja .  

S tworzony, by  zos tać  na  chwi lę .
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A
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POZOSTAW KOLOR.
LUB GO ZMIEŃ.
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SILKLIFT
WYSOKO EFEKTYWNE ROZJAŚNIENIE  
DLA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW BLOND

Produkty rozjaśniające SilkLift zapewniają uzyskanie wyjątkowo jasnych
efektów blond z optymalną ochroną i pielęgnacją włosów. 

----

SILKLIFT

SILNE I ŁAGODNE  
ROZJAŚNIENIE  
Z ANTI-YELLOW 

SYSTEM

SILKLIFT 
CONTROL

SILNE ROZJAŚNIENIE 
Z KONTROLĄ TONOWANIA  

W JEDNYM KROKU
----

ShieldTechnology utrzymuje stabilność 
składników pielęgnacyjnych podczas

procesu oksydacji. 

Anti-Yellow System zwalcza  
niepożądane żółte tony.

SilkProtein Complex dostarcza włosom 
natychmiastowej pielęgnacji. 

IntraLipid uzupełnia poziom brakujących 
lipidów we wnętrzu włosa z podwójnym 

efektem pielęgnacyjnym.

SilkLift Control jest wzbogacony  
o pigmenty koloru dla jasnych  
i naturalnych efektów blond.

TECHNOLOGIA

21



OXYCUR PLATIN DUST-FREE
Niebieski, bezpyłowy proszek do mocnego rozjaśnienia.
Formuła Platin-Plus zapewnia rozjaśnienie nawet o 7 tonów.
Doskonała kremowa konsystencja.
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2322

OXYCUR PLATIN
PROSZEK ROZJAŚNIAJĄCY DLA MOCNEGO,

SZYBKIEGO I PRECYZYJNEGO ROZJAŚNIANIA 
Rozjaśniacz Oxycur Platin jest przeznaczony do wszystkich 

usług rozjaśniania od delikatnych pasemek do bardzo mocnego rozjaśnienia. 
Przyjemny i wygodny w zastosowaniu dzięki łatwemu mieszaniu

i doskonale kremowej konsystencji. 

NEW BLONDE
ZACHWYĆ PERFEKCYJNIE ODŚWIEŻONYM BLONDEM  

JUŻ W 5 MINUT 
5-minutowa usługa pasemek dająca unikalne efekty, które zachwycają. 

New Blonde rozjaśnia wyłącznie ciemne, naturalne włosy bez ostrych kontrastów pasemek.

NEW BLONDE 

BAZOWY KREM ROZJAŚNIAJĄCY
Interaktywna kombinacja pigmentów, 
która intuicyjnie neutralizuje ciepłe 
pigmenty. Neutralne efekty bez żółtych 
odcieni – tylko jeden produkt  
do zastosowania na poziomach 
wyjściowych od 5 do 9.

NEW BLONDE LOTON 
Dopasowany, przyspieszający 
działanie loton zapewniający 
szybką i równomierną aplikację.  
Gwarancja łagodnych kontrastów  
już w 5 minut.
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STRUCTURE EQUALIZER

» Natychmiast wyrównuje różnice w strukturze włosów 
» Optymalizuje wchłanianie pigmentu koloru
» Dla bardziej równomiernych efektów kolorystycznych

BONDPRO+

»  Dla wyjątkowej jakości włosów w trakcie i po zabiegach 
farbowania i rozjaśniania

» Zapobiega łamaniu się włosów poprzez wzmocnienie  
   włókna włosów
» Bez widocznej zmiany w działaniu zabiegów farbowania  
   i rozjaśniania 

COLOR REMOVER SKIN

» Delikatny, ale skuteczny
» Wygodny i łatwy w zastosowaniu
» Bezpieczny dla skóry, przetestowany dermatologicznie

Wszystko, czego potrzebujesz, aby dostosować, wzbogacić i udoskonalić każdą usługę koloryzacji.  
Poznaj trzy segmenty Goldwell System: Creativity (Kreatywność), Solutions (Rozwiązania) i Balance (Wyrównanie i ochrona). 

  

GOLDWELL SYSTEM

ROZWIĄZANIA
Narzędzie wspierające usługi koloryzacji.

WYRÓWNANIE I OCHRONA
Wysoce skuteczne produkty dla zoptymalizowania  
struktury włosów i zapobiegające ich uszkodzeniu.

THICKENER

»  Zapomnij o łączeniu się kolorów — rozmieść obok siebie 
nawet mocno kontrastujące odcienie, z różnicą do  
4 poziomów* 

» Żadnych ograniczeń i bez potrzeby użycia folii
»  Zapewnia doskonałe działanie farby i rozjaśniacza

@PURE PIGMENTS

» Wysoce efektywne pigmenty bezpośrednie dodawane  
   do mieszanki kolorystycznej
» Długotrwałe i wielowymiarowe efekty kolorystyczne
» Nadzwyczajny połysk z efektem 3D, który pod wpływem    
  światła tworzy niepowtarzalną grę kolorów

KREATYWNOŚĆ
Nieograniczone możliwości personalizacji usług kolorystycznych dzięki innowacyjnym dodatkom.

--

NOWOŚĆ
--
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*  30 kropli zagęszczacza Thickener na 80 ml masy koloryzującej Topchic  
lub 40 kropli zagęszczacza Thickener na 80 ml masy koloryzującej  
Topchic @Elumenated 
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MEN RESHADE
SEMI-PERMANENTNA KOLORYZACJA

Najbardziej męski sposób tuszowania siwizny.  
Naturalne, transparentne zredukowanie siwizny,  

bez sztucznego efektu i widocznego odrostu. 

BUTELKA APLIKACYJNA

Innowacyjna butelka aplikacyjna 
umożliwiająca dozowanie produktu 
o konsystencji piany. 

GREY BLENDING POWER SHOTS

4 chłodne popielate odcienie  
(4CA, 5CA, 6CA, 7CA).
Technologia Hybrid Foam zapewnia 
wygodną aplikację w formie piany  
już w 5 minut.  
Technologia Tone Guard umożliwia 
utrzymanie naturalnego i chłodnego 
kierunku kolorystycznego.

SKONCENTROWANY LOTON

Specjalny, skoncentrowany loton 
gwarantujący działanie produktu
już w 5 minut.



---

PIELĘGNACJA I STYLIZACJA
---

Każdy klient salonu jest wyjątkowy. Dzięki portfolio pielęgnacji 
i stylizacji Goldwell możesz spełnić indywidualne potrzeby włosów 

każdego ze swoich klientów i oferować produkty dopasowane do stylu 
życia i codziennych nawyków pielęgnacyjnych. Asortyment ułatwia Ci 

codzienne salonowe życie i wspiera Twój biznes, oferując gamę 
produktów do domowego użytku.

KERASILK PREMIUM HAIR CARE

Asortyment Kerasilk Premium zadba o włosy Twoich niezwykle 
wymagających klientek. Ekskluzywne technologie wzbogacone  

o najwyższej jakości składniki zapewniają wyjątkowe i długotrwałe 
efekty. Spraw, że Twoje klientki pokochają swoje włosy z pięcioma 

unikalnymi usługami salonowymi i produktami premium do domowej 
pielęgnacji utrzymującymi i przedłużającymi efekty. 

DUALSENSES & STYLESIGN – PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE

Opracowane specjalnie dla Ciebie Dualsenses i StyleSign są 
stworzone do wspólnej pracy, by zapewnić najlepsze z możliwych 

wsparcie w salonie i w domu.

Asortyment do pielęgnacji Dualsenses dostarcza natychmiast 
widoczne i odczuwalne efekty. Teraz z wbudowaną ochroną koloru we 

wszystkich produktach i innowacyjną technologią dla niezrównanej 
promienistości koloru. 

Asortyment StyleSign zaprojektowany tak, by być Twoim 
najważniejszym narzędziem do tworzenia wspaniałych stylizacji.  
Ulepszona technologia pomaga tworzyć stylizacje z elastycznym 

utrwaleniem i naturalnym połyskiem, chroniąc jednocześnie przed 
wpływem termostylizacji i przedwczesną utratą koloru.

PIELĘGNACJA
I STYLIZACJA
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REPOWER CONTROL COLORRECONSTRUCT STYLE

KERASILK
SPRAW, BY KLIENTKI NA NOWO POKOCHAŁY SWOJE WŁOSY

Kerasilk Premium Hair Care – długotrwała przemiana włosów, którą pokochają Twoje klientki.

Przekształca i wygładza
trudne do ułożenia

i zmierzwione włosy.

Odżywia i odbudowuje 
zmęczone i zniszczone 

włosy.

Volume 
Wzmacnia i nadaje objętość cienkim 

i osłabionym włosom. Utrzymuje 
promienistość koloru 
farbowanych włosów.

Perfekcyjna stylizacja 
muśnięta jedwabiem 
podkreślająca piękno 
zadbanych włosów.
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DUALSENSES
PIĘKNE WŁOSY SĄ W TWOICH RĘKACH

Dostarcza natychmiastowych efektów. 
Teraz z wbudowaną ochroną koloru we wszystkich produktach1

i innowacyjną technologią dla niezrównanej promienistości koloru. 

----

PROFESJONALNE 
ROZWIĄZANIA

DLA WSZYSTKICH 
RODZAJÓW WŁOSÓW

NATYCHMIASTOWO 
WIDOCZNE

I ODCZUWALNE EFEKTY

WBUDOWANA 
OCHRONA
KOLORU
----
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microPROtec complex
Nowa, innowacyjna technologia 

microPROtec complex 
z wbudowaną ochroną koloru2 

rozprowadza niezbędne składniki 
pielęgnacyjne szybko i równo-
miernie dla natychmiastowych 

efektów, które możesz zobaczyć 
i poczuć.

Luminescine
Nowa, unikalna technologia 
z Luminescine znajdująca się 
we wszystkich 4 segmentach 

Dualsenses związanych z kolorem: 
Color, Color Extra Rich, Blondes & 
Highlights, Silver – to nowy wymiar 

połysku koloru.

Nowa technologia Luminescine 
przemienia niewidzialne światło 
ultrafioletowe (UV) w widoczne 

światło dla niezrównanej 
promienistości koloru.

FadeStopFormula
Tak delikatna jak czysta woda:

Udoskonalona FadeStopFormula
– zastosowana we wszystkich

szamponach Dualsenses3 
– skutecznie redukuje 

wypłukiwanie się koloru podczas 
mycia włosów szamponem.

TECHNOLOGIA

                1 Technologii tej nie zawierają: szampon łagodzący w piance, spray i serum przeciw wypadaniu oraz suchy szampon zwiększający objętość.
2 Technologii tej nie zawierają: szampon łagodzący w piance, spray i serum przeciw wypadaniu oraz suchy szampon zwiększający objętość.

3 Z wyjątkiem szamponów z segmentu Dualsenses Scalp Specialist.
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STYLESIGN
PIĘKNE STYLIZACJE SĄ W TWOICH RĘKACH

Profesjonalne wsparcie dla wspaniałych stylizacji.

----

DŁUGOTRWAŁE,
ELASTYCZNE
UTRWALENIE

OCHRONA PRZED 
PRZEDWCZESNĄ UTRATĄ KOLORU, 

WPŁYWEM TERMOSTYLIZACJI 
ORAZ PRZED PROMIENIAMI UV

GŁADKA POWIERZCHNIA
 WŁOSA DAJĄCA 

NATURALNY POŁYSK
----
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1. Polimery stylizacyjne
indywidualne dla każdego produktu

oraz proteiny bambusa pozwalają
stworzyć każdą upragnioną stylizację

i pomagają utrzymać naturalny
i elastyczny efekt.

2. Nowy, unikalny elastomer oraz filtr UV
zawarte we wszystkich produktach pomagają 

chronić włosy przed przedwczesną utratą 
koloru, szkodliwym wpływem termostylizacji 

oraz promieniami UV. Powierzchnia włosa jest 
wygładzona, aby wzmocnić naturalny połysk.

FLEXPROTEC COMPLEX
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PRZEKSZTAŁCENIA
---
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Pokaż piękno włosów w każdym możliwym kształcie.
Dzięki gamie produktów Goldwell do przekształceń możesz zmienić 

strukturę, kształt i teksturę włosów. Dają dużą wszechstronność – 
od długotrwałych, naturalnych fal, aż po gładkie, proste włosy. 

Korzystaj z niezawodnych i delikatnych formuł. 

Zostań prawdziwym ekspertem w dziedzinie tekstury włosów 
i podaruj swojej klientce perfekcyjnie przekształcone włosy, 

które pokocha. 
 

STRUCTURE + SHINE 
Perfekcyjne rozwiązanie dla lśniących,

trwale wyprostowanych włosów. 
 

EVOLUTION
Neutralne przekształcenie 

struktury włosów.

VITENSITY
Delikatne, alkaliczne przekształcenie.

TOPFORM
Sprawdzona jakość dla jeszcze

lepszych efektów.

TEXTURIZER
Sprawdzone i wyspecjalizowane produkty

do permanentnej stylizacji.

PRZEKSZTAŁCENIA
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STRUCTURE + SHINE
PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIE DLA LŚNIĄCYCH,

TRWALE WYPROSTOWANYCH WŁOSÓW

Zaawansowana receptura składników prostujących
i pielęgnacyjnych, które współdziałają z wewnętrzną strukturą włosów. 

Włosy są odżywionie i nawilżone podczas zabiegu przekształcenia.

STRUCTURE + SHINE 
PROTECTION 
(ZABIEG WSTĘPNY)
Wyrównuje różnice w strukturze 
chroniąc uszkodzone partie 
włosów.

STRUCTURE + SHINE 
OPTIMIZER
Poprawia rozczesywalność 
i wygładza strukturę włosa. 
Nawilża i chroni przed szkodliwym 
działaniem wysokiej temperatury.

STRUCTURE + SHINE 
KREM ZMIĘKCZAJĄCY — AGENT 1
Dla zapewnienia optymalnych efektów należy  
stosować w połączeniu  
z STRUCTURE + SHINE AGENT 2.

Dostępne cztery różne poziomy mocy produktów: 
0 – strong: dla włosów naturalnych lub opornych
1 – regular: dla normalnych lub cienkich,  
naturalnych włosów 
2 – medium: dla włosów farbowanych  
lub z pasemkami do 30%
3 – soft: dla uwrażliwionych farbowaniem  
lub rozjaśnianiem włosów

STRUCTURE + SHINE 
KREM NEUTRALIZUJĄCY — AGENT 2 

Odpowiednie dla wszystkich struktur włosów. 
Dla zapewnienia optymalnych efektów należy  
stosować w połączeniu z kremami zmiękczającymi 
STRUCTURE + SHINE AGENT 1.
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Objętość, obfitość i struktura  
dla długotrwałej stylizacji.

TEXTURIZER
SPRAWDZONE I WYSPECJALIZOWANE PRODUKTY

DO PERMANENTNEJ STYLIZACJI 

TOPFORM
SPRAWDZONA JAKOŚĆ DLA JESZCZE LEPSZYCH EFEKTÓW

Technologia Perm Penetration System 
(PPS) intensyfikuje efekt przekształcenia  

w obszarze odrostu i reguluje  
intensywność skrętu w obszarze 

końcówek włosów  dla doskonałej 
sprężystości i równomierności efektów 

przekształcenia.
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EVOLUTION
NEUTRALNE PRZEKSZTAŁCENIE 

STRUKTURY WŁOSÓW
Zdefiniowane loki pełne sprężystości – maksymalna ochrona i pielęgnacja

dzięki neutralnej technologii. Self–Balancing System z opatentowanym filmem ochronnym,
gwarantujący równomierne przekształcenie włosów od nasady aż po końce. 

VITENSITY
DELIKATNE, ALKALICZNE PRZEKSZTAŁCENIE 

Długotrwała sprężystość i równomierny efekt przekształcenia włosów
od nasady aż po końce, również w przypadku włosów o różnorodnej strukturze.



Poznaj pełną gamę produktów i odkryj nieograniczone możliwości. | www.goldwell.pl

Oficjalny dystrybutor Goldwell w Polsce:
JBS Kisielewski Turos Kisielewski sp. j., ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk

www.e-jbs.pl | info@e-jbs.pl | infolinia: 800 150 011 
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO I DAJ
SIĘ ZAINSPIROWAĆ

Dołącz do naszej społeczności Goldwell Polska na Facebooku i Instagramie
GOLDWELLPOLSKA

Czerp inspiracje od najlepszych dzięki Goldwell Education Plus, to dwie platformy
dostępne w każdym miejscu i w dowolnej porze.

Subskrybuj kanał Goldwell Education Plus YouTube i pobierz aplikację Goldwell Education Plus App
na swojego smartfona, by być zawsze na bieżąco! 


