
NAWILŻANIE

Ta bardzo bogata, kremowa odżywka 
dostarcza suchym, grubym lokom 
kompleks nawilżających składników, 
które zapobiegają plątaniu się i 
puszeniu włosów i pozostawiają loki 
odżywione, miękkie i sprężyste.

One Condition 
Decadence®

Bardzo bogata kremowa odżywka

Ta bogata kremowa odżywka dostarczy suchym, 
średniej grubości i grubym lokom kompleks 
nawilżających składników, które zapobiegają 
plątaniu się i puszeniu włosów i pozostawiają 
loki odżywione, miękkie i sprężyste.

One Condition® Original
Bogata kremowa odżywka

Ta lekka kremowa odżywka dostarcza 
suchym, cienkim lokom kompleks 
składników chroniących nawilżenie, 
które nawilżają, zapobiegają plątaniu 
się i puszeniu włosów i pozostawiają 
loki miękkie i podkreślone.

One Condition Delight®

Lekka kremowa odżywka

Leave-In Decadence®

Nawilżająca odżywka bez spłukiwania

Ta szybko wchłaniająca się odżywka bez 
spłukiwania z kompleksem chroniącym 
nawilżenie nawadnia suche, grube loki, 
przeciwdziała puszeniu się i pozostawia włosy 
odżywione, miękkie i lśniące.

Niebo we włosach. Ta intensywna 
odżywka dostarcza suchym włosom 
kompleks chroniący nawilżenie, który 
ułatwia rozczesywanie, a także nawilża, 
podkreśla skręt, zapobiega puszeniu i 
zapewnia sprężystość oraz połysk.

Heaven In Hair®

Odżywka intensywnie nawilżająca

STYLIZACJA

Potrzebujesz czegoś teksturyzującego? 
Ta nieosypująca się formuła z mocnym 
kompleksem utrwalającym skręt podkreśla 
naturalną teksturę loków.

Defining Spray Gel  
(poprzednio: The Curl Maker™)
Mocno utrwalający nieuszty-
wniający żel do stylizacji

Dodaj swoim lokom dodatkową objętość! 
Ta lekka pianka z kompleksem Airy Volume 
Complex zwiększa objętość, podkreśla skręt 
nie usztywniając włosów i przeciwdziała 
puszeniu się, a dodatkowo chroni przed 
wpływem wilgoci aż do 48 godzin!

Frizz-Fighting  
Volumizing Foam
Lekka pianka zwiększająca objętość

Sprawia, że fale lub loki zyskują jeszcze 
piękniejszy wygląd. Ten lekki krem do 
stylizacji o działaniu nawilżającym nadaje 
cienkim lokom kształt i przeciwdziała 
puszeniu się.

Wave Maker®

Lekko nawilżający krem do stylizacji

Utrwalona fryzura bez efektu usztywnienia. Ten 
spray chroni włosy przed działaniem wilgoci i 
wiatru, utrwala fryzurę bez efektu usztywnie-
nia, przeciwdziała puszeniu i nadaje połysk.

Flexible Hold Hairspray
Utrwalający nieusztywniający spray 
do stylizacji

Nawilżające wykończenie. Lekka formuła z 
kompleksem chroniącym nawilżenie dostarcza 
przesuszonym lokom nawilżenie, którego tak 
bardzo potrzebują, a także pomaga zmniejszać 
puszenie się i zapewnia im połysk i miękkość.

Moisture Seal
(poprzednio:  Set It Free®)
Nawilżający spray wykańczający fryzuręTen odżywczy olejek zmniejsza puszenie się, 

chroni nawilżenie, nadaje połyski zapewnia 
ochronę przed promieniowaniem UV.

High Shine™
Odżywczy olejek przeciwdziałający puszeniu

Poznaj naszego superbohatera! Ten 
wielofunkcyjny krem do stylizacji z kompleksem 
nawilżającym i podkreślającym skręt sprawia, że 
grube loki stają się gładkie i lśniące, ich skręt jest 
podkreślony, a puszenie się jest pod kontrolą.

SuperCream™
Bogaty kokosowy krem do stylizacji

Postaw na maksymalnie elastyczny skręt! Ten 
bogaty krem z kompleksem nawilżającym i 
podkreślającym skręt nadaje lokom średniej 
grubości i grubym kształt, przeciwdziała 
puszeniu się i tworzy nieusztywniony efekt.

Styling Cream
Nawilżający nieusztywniający 
krem do stylizacji

Ten delikatnie pieniący się płyn do mycia 
cienkich, suchych loków zawiera lekki 
kompleks chroniący nawilżenie, który 
sprawia, że włosy stają się miękkie i 
sprężyste, a ich skręt podkreślony.

Low-Poo Delight® 
Delikatnie pieniący się płyn do mycia 
włosów o lekkim działaniu nawilżającym

Ten niepieniący się płyn do mycia 
suchych, grubych loków z kompleksem 
chroniącym nawilżenie włosów 
pozostawia je lśniące, sprężyste i 
odżywione.

No-Poo Decadence™
Niepieniący płyn do mycia włosów o bardzo 
intensywnym działaniu nawilżającym

Nasz oryginalny i bestsellerowy płyn 
do mycia włosów! Ten niepieniący 
płyn do mycia z bogatym kompleksem 
chroniącym nawilżenie suchych włosów 
średniej grubości i grubych pozostawi je 
lśniące, sprężyste i nawilżone.

No-Poo® Original 
Niepieniący  płyn do mycia włosów o 
intensywnym działaniu nawilżającym

Ten delikatnie pieniący się płyn do mycia 
z kompleksem chroniącym nawilżenie, 
przeznaczony do suchych loków średniej 
grubości lub grubych, pozostawia włosy 
lśniące, sprężyste i nawilżone.

Low-Poo® Original
Delikatnie pieniący się płyn do mycia 
włosów o intensywnym działaniu 
nawilżającym

SuperMousse™

Postaw na maksymalną objętość! Pianka 
zawierająca olej kokosowy oraz kompleks 
VolumiCurl Complex nadaje lokom zaraz po 
myciu objętość jak na 3. dzień po myciu. Sprawia, 
że włosy stają się sprężyste, miękkie i lśniące bez 
efektu usztywnienia. Formuła pianki chroni włosy 
przed wilgocią, dzięki czemu zmniejsza puszenie 
i dyscyplinuje niesforne kosmyki.

Kokosowa pianka zwiększająca objętość

REGENERACJA I NAPRAWA

OBJĘTOŚĆ

WYKOŃCZENIE

RÓWNOWAGA SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

Podkreśla skręt, nie usztywniając włosów. 
To formuła z kompleksem utrwalającym 
skręt tworzy nieklejącą, nieosypującą 
się warstwę, która utrwala kształt, 
przeciwdziała puszeniu się włosów i 
wzmacnia ich połysk oraz sprężystość.

Light Defining Gel
Lekko utrwalający nieusztywniający 
żel do stylizacji

Podkreśla skręt, nie usztywniając włosów. To formuła 
z najsilniejszym w naszej gamie kompleksem 
utrwalającym skręt tworzy nieklejącą, nieosypującą 
się warstwę, która utrwala kształt, przeciwdziała 
puszeniu się włosów i wzmacnia ich połysk oraz 
sprężystość.

Supreme Defining Gel 
(poprzednio: żel Arc AnGEL)
Bardzo mocno utrwalający 
nieusztywniający żel do stylizacji

Podkreśla skręt, nie usztywniając włosów. To 
formuła z silnym kompleksem utrwalającym 
skręt tworzy na włosach nieklejącą nieosypującą 
się warstwę, która utrwala kształt, przeciwdziała 
puszeniu się włosów i wzmacnia połysk oraz 
sprężystość.

Ultra Defining Gel
Mocno utrwalający nieusztywniający 
żel do stylizacji

Zacznij od nowa! Ten płyn do mycia z 
kompleksem Clarifying Complex pomaga 
usunąć pozostałości produktów do włosów, 
nie pozbawiając ich cennych substancji. Jest 
odpowiedni do wszystkich rodzajów loków.

Buildup Buster®

Delikatny, oczyszczający płyn do mycia

Ta maska o bardzo intensywnym działaniu odżywczym 
wtapia się we włosy. Maska zawiera kompleks chroniący 
nawilżenie, który ułatwia rozczesywanie, zmniejsza 
puszenie się i odżywia przesuszone loki, nie obciążając 
ich. Pozostawia loki jedwabiście miękkie i lśniące.

Melt Into Moisture®

Maska do pielęgnacji  

Ten niepieniący tonizujący płyn do mycia z 
kompleksem Smart Porosity Neutralizing Complex 
pomaga wyrównać porowatość farbowanych włosów, 
co przynosi natychmiastowe działanie tonizujące 
i zmniejsza żółknięcie. Pozostawia loki odżywione, 
sprężyste i lśniące.

No-Poo Blue™
Niepieniący tonizujący płyn do mycia 
przeciwdziałający żółknięciu

PIELĘGNACJA WŁOSÓW FARBOWANYCH

Ten spray z kompleksem Time-Released 
Freshness Complex chroni nawilżenie włosów, 
zmniejsza puszenie, chroni przed nieprzyjemnym 
zapachem przez 48 godzin i zapewnia uczucie 
chłodzenia skóry głowy.

DevaFresh™
Spray odświeżający włosy i skórę głowy

ODŚWIEŻANIE

Zapobiega uszkodzeniom. Ten delikatnie pieniący płyn do 
mycia z opatentowanym kompleksem CurlBond Complex 
działa od wewnątrz, odbudowując zniszczone loki. Pomaga 
odtwarzać uszkodzone wiązania, aby wzmacniać włosy i 
chronić je przed dalszymi uszkodzeniami. Nadaje włosom 
zdrowy wygląd i połysk oraz podkreśla skręt loków. 

CurlBond™

Delikatnie pieniący modelujący płyn do mycia

Nowość

Zapobiega uszkodzeniom. Kremowa odżywka 
z opatentowanym kompleksem CurlBond 
Complex odbudowuje zniszczone loki, zmiękcza 
je i rozplątuje. Działa od wewnątrz, odtwarzając 
uszkodzone wiązania, wzmacniając włosy, 
regenerując rozdwojone końcówki i chroniąc 
loki przed dalszymi uszkodzeniami. Nadaje 
lokom zdrowy wygląd i połysk, podkreśla skręt i 
zapobiega puszeniu się.

CurlBond™
Kremowa odżywka modelująca

Dogłębnie odżywia i zapobiega uszkodzeniom. 
Bogata regenerująca maska z opatentowanym 
kompleksem CurlBond Complex odbudowuje 
zniszczone loki i odżywia je. Działa od wewnątrz, 
odtwarzając uszkodzone wiązania, wzmacniając 
włosy, regenerując rozdwojone końcówki i chroniąc 
loki przed dalszymi uszkodzeniami. Nadaje lokom 
zdrowy, gładki i lśniący wygląd oraz sprawia, że 
lepiej się układają.

CurlBond™

Maska pielęgnująca i modelująca

Formuła tego sprayu złuszczającego została 
opracowana we współpracy z trychologami. 
Zawiera kompleks detoksykujący Scalp 
Detoxifying Complex i ma odpowiednie pH dla 
zdrowej skóry głowy, dzięki czemu łagodnie usuwa 
nagromadzone na skórze substancje. Może być 
także stosowany po przedłużaniu włosów lub przy 
fryzurach chroniących włosy.

Scalp Puri(pH)y™
Spray złuszczający łatwy do spłukiwania

Formuła produktu została opracowana we 
współpracy z trychologami. To odżywcze, 
nietłuste serum o właściwym pH dla 
zdrowej skóry głowy zawiera kompleks 
Scalp Re-Balancing Complex, który 
nawilża suchą skórę. Może być także 
stosowany po przedłużaniu włosów lub przy 
fryzurach chroniących włosy.

Scalp D(pH)ense™ 

Codzienne serum odżywczo-ochronne

Do suchych, cienkich loków

Do suchych, średniej grubości lub grubych loków

Do suchych, grubych loków

Poziom utrwalenia

Poziom utrwalenia

Poziom utrwaleniaPoziom utrwalenia

Do wszystkich rodzajów loków Do wszystkich rodzajów loków

Do wszystkich rodzajów loków

Do wszystkich rodzajów loków

Do grubych loków

Do średniej grubości lub grubych loków

Do cienkich lokówDo wszystkich rodzajów loków

Do zniszczonych loków

Do zniszczonych loków

Do zniszczonych loków

Do suchej skóry głowy

Do wszystkich rodzajów loków

Do wszystkich rodzajów skóry głowy

Do farbowanych loków

Do suchych, średniej grubości lub grubych loków

Do wszystkich rodzajów loków
Do średniej grubości lub grubych loków

Do wszystkich rodzajów loków

Do średniej grubości lub grubych loków

Do suchych loków

Witajcie Devas! Kiedy mówimy „loki”, mamy teraz na myśli fale, loki i sprężynki, 
zarówno cienkie, jak i średniej grubości i grube. Odkryj produkty idealne do 
swojego rodzaju loków i struktury włosów.

Wyłącznie do dystrybucji w salonach 
fryzjerskich. Opanuj puszące się loki aż do 50 
myć i chroń strukturę włosów po koloryzacji.  W 
zaledwie 5 minut ta skoncentrowana kuracja 
z opatentowanym kompleksem CurlBond 
Complex odbudowuje zniszczone loki i zmiękcza 
je. Działa od wewnątrz, odtwarzając uszkodzone 
wiązania, wzmacniając włosy, regenerując 
rozdwojone końcówki i chroniąc loki przed 
dalszymi uszkodzeniami. Nadaje lokom zdrowy, 
mocny i lśniący wygląd. 

Curlbond Pro Boost™
Profesjonalna kuracja modelująca

Do zniszczonych loków

Nowość

NowośćNowość

Nowość

Nowość

SUSZ WŁOSY JAK DIWA

DevaTowel™
Ręcznik z mikrofibry zapobiegający 
puszeniu się włosów

Mikrofibra o gładkiej, przeciwdziałającej 
puszeniu się fakturze wchłania nadmiar 
wilgoci, nie naruszając struktury włosów, 
dzięki czemu pozwala uzyskać piękny skręt 
loków i ograniczyć ich puszenie się.

DevaDryer® & DevaFuser™
Suszarka i dyfuzor do KAŻDEGO  
rodzaju loków

Pierwsza suszarka i dyfuzor, stworzone 
specjalnie z myślą o lokach! Kultowa 
technologia DevaDryer pomaga tworzyć 
bardziej miękkie, lśniące i niepuszące się loki. 
Innowacyjny dyfuzor DevaFuser w kształcie 
dłoni idealnie pasuje do suszarki DevaDryer 
i tworzy strumień powietrza o zasięgu 360°, 
aby skrócić czas suszenia w porównaniu z 
tradycyjnymi dyfuzorami. Opatentowany, 
ergonomiczny kształt sprawia, że jest 
wygodny w użyciu u nasady włosów.

DevaFuser™
Uniwersalny dyfuzor do każdego 
rodzaju loków

Jeśli masz już swoją ulubioną suszarkę, 
nie ma problemu: uniwersalny dyfuzor 
DevaFuser pasuje do większości suszarek 
dostępnych na rynku. Opatentowana 
budowa pomaga nadać naturalnym lokom 
piękny kształt, podkreśla skręt i zwiększa 
objętość, nie usztywniając włosów. 
Strumień powietrza o zasięgu 360 stopni 
suszy włosy ze wszystkich stron, co skraca 
czas suszenia w porównaniu z tradycyjnymi 
dyfuzorami. Ceramiczny rdzeń pomaga 
zatrzymać wilgoć we wnętrzu włosów, 
co zmniejsza puszenie i zwiększa połysk.

DevaTwist™

Delikatny ręcznik do zawijania włosów 
z mikrofibry to nowy, wielofunkcyjny 
sposób suszenia loków bez użycia rąk, 
który zapobiega puszeniu się włosów. 

Ręcznik z mikrofibry do zawijania 
włosów przeciwdziałający puszeniu

Więcej objętości! Ten lekki żel z 
kompleksem Amino Acid Complex 
nawilża loki i nadaje im połysk oraz 
pełny, zdrowy wygląd. Stosuj jako bazę 
przed nałożeniem innych produktów do 
stylizacji. 

Plumping Primer 
(poprzednio: B’Leave In®)
Żel zwiększający objętość

PRZYGOTOWANIE I OCHRONA

Skróć czas rozplątywania! Ułatwiająca 
rozczesywanie formuła z kompleksem 
Tangle-Release Complex sprawia, że 
mycie i stylizacja włosów podatnych na 
plątanie staje się dużo prostsza, a włosy są 
bardziej miękkie i lepiej się układają.

Wash Day Wonder®

Płyn do szybkiego rozczesywania włosów

Modelowane loki, warkoczyki i rozpuszczone włosy, a potem powrót do naturalnej 
fryzury — teraz możesz dowolnie zmieniać fryzurę, ograniczając przy tym aż o 55% 
uszkodzenia włosów! Ten spray z kompleksem Curl Memory Complex chroni 
przed wpływem wysokich temperatur i promieniowania UV. Przywraca witalność 
wszystkim rodzajom loków i zapobiega uszkodzeniom powstającym podczas 
czesania, pocierania, upinania i podgrzewania do 450 stopni.

FlexFactor™

Baza ochronna i utrzymująca skręt loków

Do wszystkich rodzajów loków

Do wszystkich rodzajów loków
Do loków podatnych na plątanie

Do wszystkich rodzajów loków

Do wszystkich rodzajów loków

Do wszystkich rodzajów loków

Nowość



Formuły Curl Flexibility™ zostały 
opracowane przy współpracy 
dermatologów i w oparciu o naukowe 
podstawy, aby chronić nawilżenie 
włosów, nadawać im miękkość i zdrowy 
połysk – od naturalnie teksturowanych 
loków po warkocze, koki i fryzury 
modelowane.

POZNAJ NASZE 
           PRODUKTY

 LIVE  
     YOUR
CURLS 


