
Kaip pasiekti 
stulbinancius rezultatus 
su Permesse



...patirtis, sukaupta per 50 
produkcijos metų

...kūryba, kuri yra pagrindinė mūsų 
produktų sudedamoji dalis

...tikra aistra mūsų veiklai

...tobulas tradicijų ir modernumo, 
grožio ir praktiškumo derinys

...dėmesys ir įgūdžiai skirti sukurti 
unikaliems produktams, kurie 
džiugintų mūsų klientus

...itališko gyvenimo būdo detalės 
ir aspektai, persipynę įmonės 
veikloje

...tai mūsų įmonės širdis

...tai suteikia formą naujovėms

...tai naujos technologijos

...tai preciziška kūryba, išpildanti 
produktų vizijas



3Kas yra Permesse?

Permesse Sublime Experience – tai salonams skirta 
aukščiausios kokybės priemonių linija, skirta sukurti 
nepamirštamas emocijas kiekvienam klientui.

Tai menas kurti estetiką ir grožį naudojant chromatines 
(spalvines) technologijas ir nepriekaištingą bei pažangią 
plaukų atkūrimo sistemą. Malonumas atliekant ritualą, 
kurio metu sukuriamos išskirtinės spalvos, aksominis 
švelnumas bei visa gaubiantis ypatingas aromatas.

 



4 Sudėtis



5Sudėtis

Sinerginis 4 organinių mikro 
komponentų mišinys, parinktas pagal 
specialias naudingas savybes, dėl 
ypatingos daugiasluoksnio įsiskverbimo 
savybės, pilnai gydančios plauko 
kamieną viduje ir išorėje, o taip pat 
ir raminančios galvos odą. Spalvų 
pigmentai į plaukus įsigeria itin 
lygiai, garantuodami ilgai išliekančius 
rezultatus. 

M4 ORGANINIS MIŠINYS

SUDEDAMOSIOS DALYS BE GLIUTENO

Vartotojų susirūpinimas produktų sudėtimi ir ar produktuose 
yra gliuteno nuolat didėja. Nors specialistai nustatė, jog 
gliuteno molekulė negali įsiskverbti į odą ir taip patekti į 
organizmą, kai kurie celiakija sergantys žmonės pastebi, kad jų 
galvos oda yra mažiau dirginama, kai jie renkasi gliuteno savo 
sudėtyje neturinčius plaukų priežiūros produktus. 

Dėl šios priežasties, garantuojant visišką Permesse saugumą 
jūsų organizmui, mes parinkome tik gliuteno neturinčias 
sudedamąsias dalis.  



6 Sudėtis

RYŽIAI plauku dregmei palaikyti

• padeda išlaikyti vandens kiekį plaukuose

• giliai drėkina

• atkuria plauko struktūrą

• padidinta plaukų apimtį

BOLIVINE BALANDA plauku atkurimui

• atgaivinimas ir gilus plauko paviršiaus ir žievės 

atkūrimas

• plaukų spalvos išlaikymas

• sukuria nuostabų spindesį

• palengvina plaukų iššukavimą

SOJOS plauku stiprumui

• stiprina plaukų šaknis

• didina plaukų atsparumą

• apsaugo plaukus

• pagerina plaukų tekstūrą ir neleidžia jiems veltis

AVOKADAI plauku apsaugai

• apsaugo nuo pažeidimų

• kovoja prieš laisvuosius radikalus

• sušvelnina galvos odą

• išlaiko plaukus sveikus, švelnius ir spindinčius

.



7Sudėtis

RYŽIAI plauku dregmei palaikyti

• padeda išlaikyti vandens kiekį plaukuose

• giliai drėkina

• atkuria plauko struktūrą

• padidinta plaukų apimtį

BOLIVINE BALANDA plauku atkurimui

Nuo senovės šio vertingo akmens ekstraktas buvo naudojamas odos 
priežiūros preparatams, tepalams ir milteliams gaminti.  

Stiprus ir atkuriantis gintaro poveikis, užkertantis kelią ankstyvam senėjimui, 
siejamas su jo sudedamąja dalimi – gintaro rūgštimi. Gintaro rūgštis – tai 
natūralus komponentas ir stiprus antioksidantas, padedantis kovoti su 
kenksmingais laisvaisiais radikalais, kurie dirgina galvos odą ir plaukus.  

kovoja su laisvaisiais radikalais

apsaugo nuo ankstyvo senėjimo

padidina spindesį

ramina galvos odą

UNIKALIOS IR NAUDINGOS 
PLAUKAMS SAVYBES

GINTARO EKSTRAKTAS

.



8 Produktai

DAŽOMASIS PLAUKU 
KREMAS 1:1

Nedidelis amoniako kiekis

Nepažeidžia jautrios galvos odos

100% intensyviai padengia žilus plaukus

Ryškios ir aiškios, jūsų geidžiamos spalvos

Gilūs ir ilgai išsilaikantys atspalviai

SAVYBES NAUDA

Didelė atspalvių įvairovė

Intensyvus plauko padengimas

Mikro pigmentai

M4 organinis mišinys

Gintaro ekstraktas

Dar platesnis atspalvių pasirinkimas visų plaukų salonų 
poreikių išpildymui.

100 % žilo plauko padegimas su giliais atspalviais.

Ypatingai mažas mikro pigmentų dydis leidžia jiems 
giliai įsiskverbti į plauko struktūrą ir išlaikyti spalvą itin 
ilgą laiką. 

Parinktos dėl savo ypatingų savybių, mišinio dalys 
atkuria plauko vidinius ir išorinius sluoksnius.

Ypač vertingas ekstraktas grąžinant plaukams stiprumą 
ir spindesį.

.
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Nedidelis amoniako kiekis

Nepažeidžia jautrios galvos odos

100% intensyviai padengia žilus plaukus

Ryškios ir aiškios, jūsų geidžiamos spalvos

Gilūs ir ilgai išsilaikantys atspalviai

ŠVIESINAMASIS PLAUKUŲ 
KREMAS 1:2

Ryškios, jūsų geidžiamos spalvos

Gilūs ir ilgai išliekantys atspalviai

Nepažeidžia jautrios galvos odos 

Mažas amoniako kiekis

Šviesina plaukus iki penkių tonų

SAVYBES NAUDA

Papildomi išskirtiniai šviesinimo tonai

Mikro pigmentai

M4 organinis mišinys

Gintaro ekstraktas

Super blonde ir Platinum produktai skirti sukurti visų tipų 
blondinėms.

Ypatingai mažas mikro pigmentų dydis leidžia jiems 
giliai įsiskverbti į plauko struktūrą ir išlaikyti spalvą itin 
ilgą laiką. 

Parinktos dėl savo ypatingų savybių, mišinio dalys 
atkuria plauko vidaus ir išorės sluoksnius.

Ypač vertingas ekstraktas grąžinant plaukams stiprumą 
ir spindesį.

.
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EXPERT’S DELIGHT OKSIDANTAS
1000 ml

10 Vol
(3%)

20 Vol
(6%)

30 Vol
(9%)

40 Vol
(12%)

Ši kreminė oksiduojanti emulsija skirta veikti ir sukurti nuostabų efektą išvien su 
Permesse dažomaisiais plaukų kremais ir Permesse šviesinamaisiais plaukų kremais. 
Dėl M4 Organinio mišinio ir gintaro ekstrakto šie oksidantai nepažeidžia galvos odos ir 
užtikrina tobulos spalvos išgavimą.

Padidinta spalvu palete! 

Platus 88 atspalvių
pasirinkimas.

Matmenys: 36,5 x 40 cm
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Tai naujos kartos Permesse produktas, paremtas naujausiais 
ingridientais. Naudodami šį produktą, galite kardinaliai pagerinti 
plaukų būklę, sukurti spindinčias ir ryškias spalvas, ilgalaikius 
rezultatus. 

Šį universalų serumą galima naudoti ir su dažomaisiais/
šviesinamaisiais plaukų kremais bei Barex plaukų šviesinimo ar 
garbanojimo procedūrose. 

EXPERT’S DELIGHT SERUMAS 
5 ml

SAVYBES NAUDA

Visapusiškas plaukų apsaugojimas

Laiką taupanti formulė

Gintaro ekstraktas

Dermatologų patikrinta
 

Įsigeria į plauko žievę, sustiprina plauką iš vidaus, 
pagerina plauko elastingumą, drėkina ir apsaugo nuo 
lūžinėjimo. Leidžia dažų pigmentams giliai įsigerti ir 
įsitvirtinti. Suteikia maksimalius rezultatus: spalvos 
ryškumą, intensyvumą ir ilgalaikiškumą.

Didžiulė įvairovė naudingų savybių tik viename 
produkte, kuris vienu žingsniu įmaišomas į spalvų mišinį. 

Stiprina dažytus plaukus ir suteikia ypatingą spindesį.

Patikima ir saugu naudoti.

.
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Atkuria plaukų ir galvos odos pH, prisitaikydamas 
prie plauko kutikulės ir išlaikydamas spalvą plauko 
žievėje. Suteikia ypatingą ir unikalią patirtį savo 
švelniu aromatu, sukuriančiu atpalaiduojančią 
atmosferą salone.

EXPERT’S DELIGHT
BALANSUOJAMASIS 
ŠAMPUNAS 
1000 ml

SAVYBES NAUDA

Rūgštingumas pH 3.5

Be natrio laureto sulfato

M4 organinis mišinys

Gintaro ekstraktas

Dermatologų patikrinta

Sutvirtina plauko kutikulę, išlaiko spalvą ir atkuria plaukų 
pH lygį.

Garantuoja procedūros saugumą.

Parinkti dėl savo ypatingų savybių, mikro proteinai 
suteikia įvairiapusę pagalbą drėkindami, stiprindami, 
apsaugodami plaukus ir suteikdami jiems spindesio.

Stiprina dažytus plaukus ir suteikia ypatingą spindesį.

Patikimas ir saugus naudoti.

.

pH 
3.5
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Lengva ir kreminė tekstūra intensyviai pamaitina 
plaukus ir atkuria natūralų pH. Sustiprina kutikulę, kuri 
išlaiko dažų pigmentus plauko struktūroje. Suteikia 
ypatingą ir unikalią patirtį savo švelniu aromatu, 
sukuriančiu atpalaiduojančią atmosferą salone.

EXPERT’S DELIGHT
BALANSUOJAMOJI DREKINANTI 
PLAUKU KAUKE
1000 ml

SAVYBES NAUDA

Rūgštingumas pH 4.0

Lengva kreminė tekstūra

M4 organinis mišinys

Gintaro ekstraktas

Dermatologų patikrinta
 

Prisitaiko prie plauko kutikulės, išsaugo spalvą ir atkuria 
pH lygį.

Tekstūra paverčia procedūrą itin malonia ir patogia. 
besvoris maitinimas dažytiems plaukams. 

Parinkti dėl savo ypatingų savybių, mikro proteinai 
suteikia įvairiapusę pagalbą, drėkindami, stiprindami, 
apsaugodami plaukus ir suteikdami jiems spindesio.

Stiprina dažytus plaukus ir suteikia ypatingą spindesį.

Patikima ir saugi naudoti.

.

pH 
4.0

.
.
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UŽRAŠAMS



15Spalvų teorija



Barex Italiana Lietuva

+370 655 50496
+370 650 72078
+370 652 40439
+370 655 73542

labas@barexitaliana.lt
barexitaliana.lt


