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Jūsų natūraliam grožiui

Jūsų natūraliam grožiui

N O A H MISIJA
Noah - italų prekės ženklas, savo veiklą pradėjęs 2006m., kuria plaukų ir kūno
priežiūros produktus, kurie tausoja aplinką ir yra švelnūs žmogui. Pagrindinės
NOAH vertybės - žmogaus harmonija su gamta ir vartotojų pasitenkinimas gamtos
teikiamomis dovanomis mūsų sveikatai ir grožiui. Kiekviename gamybos proceso
etape, kruopščiai atrenkamos tik vertingiausios medžiagos tam, kad aukštos
kokybės produktai, už visiems prieinamą kainą, būtų plačiai įvertinti, pamėgti ir
taptų Nr. 1 grožio priemonėmis kiekviename vonios kambaryje.

Noah didžiausią dėmesį skiria produktų sudedamosioms dalims ir nuolatiniam jų
tobulinimui tam, kad produkcija visuomet išliktų natūrali ir maksimaliai efektyvi,
lengvai įveikianti dažniausiai iškylančias odos bei plaukų priežiūros problemas.

Visi NOAH produktai gaminami naudojant neperdirbtas, aukščiausios kokybės
ir maksimalaus poveikio medžiagas, kuriose dominuoja augaliniai ir gryni eteriniai
aliejai ir visiškai atsisakoma parabenų, parafino, mineralinių aliejų, DEA ir SLS.

Paprastumas ir aukščiausia kokybė - vertybės, kurios atspindi kompanijos įvaizdį
ir dominuoja produktų pakuotėse.
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Kiekviename produkte gausu
grynų eterinių aliejų
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APIE N O A H

Gamtos dovanos vienoje pakuotėje

Išskirtinių produktų linija, skirta plaukų grožiui puoselėti, sukurta naudojant tik
aukščiausios kokybės augalinius ekstraktus. Paprastas būdas pasirūpinti
savo organizmo sveikata ir gera nuotaika - lepintis natūraliais produktais. NOAH
prekės ženklo produktų tikslas - sujungti malonius pojūčius ir harmoniją su
gamta, puoselėjant Jūsų plaukus ir tinkamai prižiūrint Jūsų galvos odą. Produktų
ingredientai kruopščiai atrenkami tam, kad valytų ir maitintų plaukus, sukurtų
pusiausvyrą bei leistų pajusti santykį su gamta.

Noah produktai kuriami pasitelkiant tik geriausias ir inovatyviausias mokslines
technologijas. Kiekvieno šios linijos produkto sudėtyje yra didelė sinerginių,
grynų eterinių aliejų koncentracija, geriausių pasaulyje sertifikuotų ingredientų,
išgautų iš įvairių augalų ir gėlių, atsižvelgiant į tradicinius ir senovinius gamybos
metodus. Veiksmingas terapinis poveikis, kvapas ir spalva, apibūdinantys
kiekvieną produktą yra natūraliai išsaugomi ir neveikiami jokiais kenksmingais
cheminiais junginiais. Dėl sezonų kaitos ir augalų žydėjimo ciklo NOAH
produktai gali nežymiai skirtis savo spalva ir kvapu.

Produktai, skirti Jūsų organizmo gerovei ir kasdieniam patogumui.

Sukurta su išskirtiniu sąjungininku - gamta.
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PAKUOTĖ

Minimali, paprasta, praktiška.

Medžiaga:

Švelni ir maloni liesti.

Pakuotė:

Gaminio pavadinimas:
Paprastas. Minimalistinis. Aiškus.

Naudojimas:

Nurodymai vartotojui.

Kodas:

Gryna. Natūrali.
Atspindi sudėtines
gaminio dalis.

Prekės ženklo pažadas:
Medžiagos, kurių NĖRA
gaminio sudėtyje.

Nurodo produktų liniją.

Pagaminta Italijoje:
Talpa:

Visi NOAH produktai kuriami
ir gaminami Italijoje.

“Grynos gamtos” talpa ml/ﬂ.oz.
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PRODUKTAI

Hair 1.1
Hair 1.2
Hair 1.3

Apimties suteikiantis šampūnas / Su citrusiniais vaisiais / 8.4 - 33.8 fl.oz
Drėkinamasis šampūnas / Su saldžiaisiais pankoliais ir kviečių baltymais / 8.4 - 33.8 fl.oz
Plaukus stiprinantis šampūnas / Su levandų aliejumi / 8.4 - 33.8 fl.oz

Hair 1.4
Hair 1.5

Atkuriamasis šampūnas / Su argano aliejumi / 8.4 - 33.8 fl.oz
Valomasis šampūnas / Su žaliąja arbata ir baziliku / 8.4 - 33.8 fl.oz

Hair 1.6

Spalvą apsaugantis šampūnas / Su ryžių fitokeratinu / 8.4 - 33.8 fl.oz

Hair

1.7

Plaukus stiprinantis šampūnas / Su juodaisiais pipirais ir pipirmėtėmis / 8.4 - 33.8 fl.oz

Hair 1.14 Serumas jautriai, pleiskanoti linkusiai odai / Su islandine kerpena ir sodiniu hamameliu /
8 vials of 0.17 fl.oz.
1.15 Serumas silpniems plaukams / Su juodaisiais pipirais ir pipirmėtėmis / 8 vials of 0.17 fl.oz.
Hair
Hair 1.16 Plaukų spalvą apsaugantis purškiklis / Su saulėgrąžų fitokeramidais / 5.0 fl.oz.

Hair 2.1

Maitinamasis kondicionierius / Su mangais ir ryžių baltymais / 8.4 - 33.8 fl.oz

Hair 2.2

Atkuriamasis kremas plaukams / Su jogurtu / 8.4 - 33.8 fl.oz

Hair

2.3

Hair 2.4
Hair

2.5

Hair 5.1

Atkuriamoji kaukė plaukams / Su argano aliejumi / 6.7 - 17 fl.oz
Spalvą apsauganti kaukė plaukams / Su ryžių fitokeratinu / 17 fl.oz
Dvifazis purškiamasis kondicionierius / Su dedešva ir gudobele / 5.0 fl.oz

Tekstūros suteikiantis gelis / Su mėtomis ir eukaliptu / 6.7 fl.oz

5.2

Plaukų vaškas / Su pelargonijomis ir saldžiaisiais pankoliais / 1.7 fl.oz

Hair 5.3

Atkuriamasis serumas / Su kvapiųjų kanangų ir lino aliejais / 0.67 fl.oz

5.4

Apimties suteikiantis purškiklis / Su levandomis ir dilgėlėmis / 4.2 fl.oz

Hair
Hair

Hair 5.5

Blizgesio suteikiantis purškiklis / Su simondsijų ir avokadų aliejais / 4.2 fl.oz

Hair

5.6

Plaukų formavimo pasta / Su kedro aliejumi / 1.7 fl.oz

Hair

5.7

Glotnumo suteikiantis kremas / Su vanilės ekstraktu / 4.2 fl.oz

Hair 5.8

Plaukų formavimo putos / Su saldžiųjų migdolų ir argano aliejais / 8.4 fl.oz

5.10

Ekologiškas plaukų lakas / Su argano aliejumi ir vitaminu E / 8.4 fl.oz
Hair
5.11 Plaukų sviestas / Su medvilnės aliejumi / 2.5 fl.oz
Hair
Hair 5.12 Plaukų pienelis / Su medvilnės aliejumi / 5 fl.oz
Hair 5.13 Garbanų fluidas / Su ryžių proteinu / 4.2 fl.oz
Hair 5.14 Nuo karščio apsaugantis purškiklis / Su provitaminu B5 / 4.2 fl.oz

Leaves

Maitinantis šampūnas / Su bambuko lapais / 6.7 fl.oz
Leaves Plaukus stiprinantis ir plaukų senėjimą stabdantis šampūnas / Su ginkmedžio lapais /
6.7 fl.oz
Leaves Drėkinamasis kondicionierius / Su gebenės lapais ir migdolų aliejumi / 6.7 fl.oz
Leaves Tiesinantis plaukų purškiklis / Su riešutmedžio lapais / 5.0 fl.oz
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Yal
Yal
Yal
Yal

Atkuriamasis drėkinantis šampūnas / Su hialurono rūgštimi ir šalavijais iš organinių
ūkių / 8.4 fl.oz.
Gydomasis, apimties suteikiantis ir drėkinantis plaukų kondicionierius / Su hialurono
rūgštimi ir čiobreliais iš organinių ūkių / 8.4 fl.oz.
Gydomoji, atkuriamojo poveikio plaukų kaukė / Su hialurono rūgštimi ir avokadų aliejumi
iš organinių ūkių / 6.7 fl.oz.
Gydomasis serumas lūžinėjantiems ir pažeistiems plaukams / Su hialurono rūgštimi /
0.68 fl.oz.

Kids

Vaikiškas šampūnas dažnam naudojimui / Su pienu ir cukrumi / 8.4 fl.oz.

Kids

Vaikiškas šampūnas ilgiems plaukams / Su pienu ir cukrumi / 8.4 fl.oz.

Kids

Vaikiškas kondicionierius veltis linkusiems plaukams / Su pienu ir cukrumi / 8.4 fl.oz.

Color 1.0j Ilgai išliekantys plaukų dažai / Juoda / 4.67 fl.oz.
Color 3.0j
Color 4.0j
Color 4.06
Color 5.0j

Ilgai išliekantys plaukų dažai / Tamsiai ruda / 4.67 fl.oz.
Ilgai išliekantys plaukų dažai / Ruda / 4.67 fl.oz.
Ilgai išliekantys plaukų dažai / Kavos rudumo / 4.67 fl.oz.
Ilgai išliekantys plaukų dažai / Šviesiai ruda / 4.67 fl.oz.

Color 5.3j Ilgai išliekantys plaukų dažai / Auksinė - šviesiai ruda / 4.67 fl.oz.
Color 6.0j Ilgai išliekantys plaukų dažai / Tamsi blondinė / 4.67 fl.oz.
Color 6.66 Ilgai išliekantys plaukų dažai / Tamsiai raudona blondinė / 4.67 fl.oz.
Color 7.0j Ilgai išliekantys plaukų dažai / Blondinė / 4.67 fl.oz.
Color 7.3j Ilgai išliekantys plaukų dažai / Auksinė blondinė / 4.67 fl.oz.
Color 8.0j Ilgai išliekantys plaukų dažai / Šviesi blondinė / 4.67 fl.oz.
Color 9.0j Ilgai išliekantys plaukų dažai / Labai šviesi blondinė / 4.67 fl.oz.
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H A I R linija

Natūralūs plaukų priežiūros produktai
1.1

HAIR
Apimties suteikiantis šampūnas
su citrusiniais vaisiais
Ploniems ir riebaluotis linkusiems plaukams
Dėl augalinių paviršinio aktyvumo medžiagų šampūnas
švelniai valo plaukus ir galvos odą. Eteriniai citrinų,
apelsinų ir bergamočių aliejai suteikia plaukams
blizgesio, purumo ir gaivumo pojūtį.
• Bergamočių (Citrus bergamia) vaisių žievelių aliejus - atgaivina
plauko folikulus ir į juos įsigeria, suteikdamas plaukams blizgesio
ir tvirtumo.
• Citrinų (Citrus medica limonum) žievelių aliejus - stimuliuoja
galvos odą ir yra naudingas riebaluotis linkusiems plaukams.
• Apelsinų (Citrus aurantium dulcis) žievelių aliejus - padeda
subalansuoti riebalų išskyrimą ir pašalina odos riebalų perteklių.
8.4 fl.oz. / 250 ml

1.2

HAIR
Drėkinamasis šampūnas su
saldžiaisiais pankoliais ir kviečių baltymais
Sausiems, lūžinėjantiems ir blizgesį praradusiems
plaukams
Dėl augalinių paviršinio aktyvumo medžiagų šampūnas
švelniai valo plaukus ir galvos odą. Saldžiųjų pankolių
eterinis aliejus ir kviečių baltymai suteikia plaukams
minkštumo ir glotnumo.
• Pankolių eterinis aliejus - stimuliuoja galvos odą ir plaukus,
suteikia jiems energijos; pasižymi saldžiu, žemišku anyžiaus
kvapu.
• Hidrolizuotas kviečių baltymas - įsiskverbia į plaukus ir
prisitvirtina prie jų įtrūkimų palei kutikulės sluoksnius.
8.4 fl.oz. / 250 ml

1.3

HAIR
Stiprinamasis šampūnas su
levandų aliejumi
Dažnam naudojimui ir jautriai galvos odai
Dėl augalinių paviršinio aktyvumo medžiagų šampūnas
švelniai valo plaukus ir galvos odą. Dėl levandų,
rozmarinų ir eukaliptų eterinių aliejų šampūnas tinka
dažnam naudojimui ir yra rekomenduojamas
lankantiems baseiną ar sporto klubą.
• Levandų vanduo - ramina ir normalizuoja niežinčią, sausą
galvos odą ir stabdo plaukų slinkimą. Padeda atkurti pažeistus
plaukus ir juos sustiprinti.
• Rozmarinų (Rosmarinus officinalis) aliejus - stimuliuoja galvos
odą, taip skatindamas plaukų augimą.
8.4 fl.oz. / 250 ml
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H A I R 1.4
Atkuriamasis šampūnas su
argano aliejumi
Labai sausiems ir pažeistiems plaukams
Dėl augalinių paviršinio aktyvumo medžiagų šampūnas
švelniai valo plaukus ir galvos odą. Argano aliejus ir
augaliniai ingredientai apsaugo plaukus nuo
išsausėjimo, lūžinėjimo ir grąžina plaukams blizgesį
bei elastingumą.
• Argano (Argania spinosa) branduolių aliejus - padeda suvaldyti
garbanas ir suteikia plaukams blizgesio. Jis dažnai naudojamas
šampūnuose ir leidžia lengviau susitvarkyti su plaukais. Visų
tipų plaukams suteikia sveiko ir patrauklaus blizgesio.
8.4 fl.oz. / 250 ml

H A I R 1.5
Valomasis šampūnas su žaliąją
arbata ir baziliku
Pleiskanoti ir luptis linkusiai galvos odai
Dėl augalinių paviršinio aktyvumo medžiagų šampūnas
švelniai valo plaukus ir galvos odą. Žalioji arbata ir
bazilikas suteikia plaukams gyvybingumo ir naujos
energijos. Šampūno sudėtyje yra undecileno rūgšties,
kuri pašalina niežulį.
• Žaliosios arbatos (Camellia sinensis) lapų ekstraktas normalizuoja galvos odą, valo plaukus ir odą.
• Bazilikų aliejus - natūrali drėkinamoji medžiaga, padedanti
atkurti sausus ir lūžinėjančius plaukus.
• Pačiulių (Pogosteron cablin) aliejus - valo riebaluotus plaukus
ir šalina pleiskanas.
• Hamamelis - turi priešuždegiminių savybių, ramina odą.
8.4 fl.oz. / 250 ml
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H A I R 1.6
Spalvą apsaugantis šampūnas su
ryžių fitokeratinu
Dažytiems, sruogelėmis dažytiems ir pažeistiems
plaukams
Šampūnas be silikono sukurtas tam, kad ilgiau išsaugotų
plaukų spalvą ir jos intensyvumą. Natūralios medžiagos
apsaugo ir drėkina plaukus po cheminių procedūrų,
atkuria pažeistus plaukus ir sukuria natūralią apsauginę
plėvelę. Šampūnas suteikia plaukams purumo, mikštumo,
elastingumo ir blizgesio.
• Hidrolizuotas ryžių baltymas (ryžių fitokeratinas) - didina plaukų
apimtį, drėkina ir suteikia blizgesio.
• Kvapiųjų kanangų (Ylang ylang) aliejus - ramina, drėkina niežinčią
galvos odą ir atkuria išsišakojusius plaukus.
• Santalmedžio (Amyris balsamifera) žievės aliejus - apsaugo
pažeistus plaukus ir išsausėjusią galvos odą.

8.4 fl.oz. / 250 ml

H A I R 1.7
Šampūnas su juodaisiais pipirais
ir pipirmėtėmis
Silpniems plaukams, stiprina galvos odą
Šampūno veikliosios medžiagos atkuria ir atgaivina
plaukus, pasižymi antioksidacinėmis savybėmis, saugo
nuo ląstelių senėjimo ir laisvųjų radikalų poveikio.
• Juodasis pipiras - pasižymi antibakterinėmis ir
priešuždegiminėmis savybėmis, skatina kraujotaką, padeda
aprūpinti galvos odą deguonimi ir maistingomis medžiagomis.
• Pipirmėtė (Mentha piperita) - išsaugo sveiką galvos odą.
• Eukaliptų aliejus - stiprina plaukų folikulus, skatina augimą ir
suteikia blizgesio.
• Rytinio koralmedžio (Pterocarpus marsupium) žievės ekstraktas valo ir detoksikuoja plaukus bei galvos odą.
• Šalavijo (Salvia officinalis) aliejus - stimuliuoja galvos odą ir skatina
plaukų augimą; pasižymi maloniu, gaiviu kvapu.

8.4 fl.oz. / 250 ml
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H A I R 2.1
Maitinamasis kondicionierius su mangais
ir ryžių baltymais
Visiems plaukų tipams
Kondicionierius be silikono, skirtas palengvinti plaukų
iššukavimą ir juos sudrėkinti. Sudėtyje esantys ryžių
baltymai ir mango ekstraktas suteikia plaukams švelnumo,
juos saugo, drėkina bei neapsunkina.
• Mango (Magnifera indica) ekstraktas - maitina ir apsaugo sausus
ir tiesioginių saulės spindulių pažeistus plaukus, suteikia jiems
blizgesio ir glotnumo.
• Hidrolizuotas ryžių baltymas (ryžių fitokeratinas) - didina plaukų
apimtį, drėkina ir suteikia blizgesio.
• Cirinos (Citrus medica limonum) sultys - palengvina susivėlusių
plaukų iššukavimą.
• Pasifloros (Passiflora edulis) ekstraktas - drėkina plaukus, suteikia
švelnumo ir blizgesio.

8.4 fl. oz. / 250 ml

H A I R 2.2
Atkuriamasis kremas su
jogurtu
Kremas, praturtintas maitinančių ir plaukus minkštinančių
savybių turinčiu jogurtu, atkuria plaukus, suteikia jiems
blizgesio, švelnumo ir apimties.
• Jogurtas - suteikia plaukams švelnumo, atkuri pažeistus plaukus
ir padeda suvaldyti garbanas, esant šiltam ir drėgnam orui.

8.4 fl. oz. / 250 ml
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H A I R 2.3
Atkuriamoji kaukė su
argano aliejumi
Labai sausiems ir pažeistiems plaukams
Atkuriamoji kaukė be silikono suteikia plaukams stiprumo,
gyvybingumo ir blizgesio. Kaukė apsaugo plaukus nuo
lūžinėjimo ir šakojimosi.
• Argano (Argania spinosa) branduolių aliejus - padeda suvaldyti
garbanas ir suteikia visų tipų plaukams blizgesio; plaukai atrodo
sveikesni ir gražesni.
6.7 fl. oz. / 200 ml

H A I R 2.5
Dvifazis purškiamas kondicionierius
su dedešva ir gudobele
Dvifazis kondicionierius, kurio nereikia nuplauti.
Dvifazis kondicionierius yra purškiamas ir nenuskalaujamas,
todėl jį itin patogu naudoti. Subalansuotas pH suteikia
plaukams apimties, mikštumo ir prisotina drėgme. Greitai
ir lengvai įsisavinamas, puikiai tinka po baseino ar
apsilankymo sporto salėje.
• Miškinės dedešvos ekstraktas - pasižymi antioksidaciniu
poveikiu, puoselėja plaukus.
• Gudobelės ekstraktas - drėkina ir maitina plaukus bei apsaugo
jų blizgesį.
6.7 fl. oz. / 200 ml
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H A I R 1.14
Serumas plaukams su islandine kerpena
ir sodiniu hamameliu
Jautriai, pleiskanotis linkusiai galvos odai
Serumas, pagamintas iš daržovių ekstrakto ir efektyvių
eterinių aliejų mišinio reguliuoja odos riebalavimosi
procesus, ramina ir valo odą. Serume yra bisabololio
(vaistinės ramunėlės veiklioji medžiaga), kuri pasižymi
raminančiu poveikiu bei šalina odos paraudimus.
8 fiale da 0.17 fl.oz. / 8 fiale da 5 ml

H A I R 1.15
Serumas plaukams su juodaisiais pipirais
ir pipirmėtėmis

Silpniems plaukams
Aktyvus juodųjų pipirų ir pipirmėčių eterinių aliejų derinys
stimuliuoja galvos odą, o natūralus antioksidantų
kompleksas neleidžia ląstelėms senėti ir veikia
laisvuosius radikalus.
8 fiale da 0.17 fl.oz. / 8 fiale da 5 ml

H A I R 1.16
Plaukų spalvą saugantis purškiklis su
saulėgrąžų fitokeramidais
Apsaugo dažytus plaukus ir padeda ilgiau išlaikyti
norimą spalvą. Saulėgrąžų fitokeramidai veikia
pažeistas plaukų struktūras bei akimirksniu suteikia
plaukų spalvai intensyvumo ir natūralaus spindesio.
5.0 fl.oz. / 150 ml
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PARA
BENAI
MES JŲ NENAUDOJAME
Parabenai yra chemikalų grupė, dažnai naudojama kosmetikoje ir vaistuose. Šios
medžiagos ir jų druskos naudojamos dėl jų baktericidinių ir fungicidinių savybių.
Šeši pagrindiniai ir dažniausiai rinkoje naudojami parabenai yra metilparabenas,
etilparabenas, propilparabenas, isobutilparabenas, butilparabenas ir
benzilparabenas.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad parabenai geba prasiskverbti pro odą ir cirkuliuoti
kraujyje praėjus dar keletai minučių po produkto naudojimo. Šios medžiagos,
naudojamos kosmetikoje, gali patekti į įvairius kūno audinius, net neperėjusios
virškinimo sistemos, ir tiesiogiai veikti organizmo ląsteles.
Nors mes negalime įrodyti kenksmingo parabenų poveikio, tačiau visvien renkamės jų nenaudoti.

Jūsų natūraliam grožiui
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DIDELI DYDŽIAI
H A I R linija

H A I R 1.1

Apimties suteikiantis šampūnas
su citrusiniais vaisiais
33.8 fl.oz. / 1000 ml

H A I R 1.2

Drėkinamasis šampūnas su
saldžiaisiais pankoliais ir
kviečių baltymais
33.8 fl.oz. / 1000 ml

H A I R 1.3

Plaukus stiprinantis šampūnas
su levandų aliejumi
33.8 fl.oz. / 1000 ml

H A I R 1.4
Atkuriamasis šampūnas
su argano aliejumi
33.8 fl.oz. / 1000 ml

H A I R 1.5

Valomasis šampūnas su
žaliąja arbata ir
baziliku
33.8 fl.oz. / 1000 ml

H A I R 1.6

Spalvą apsaugantis šampūnas
su ryžių fitokeratinu
33.8 fl.oz. / 1000 ml

H A I R 2.1

Maitinamasis kondicionierius
su mangais ir ryžių
baltymais
33.8 fl.oz. / 1000 ml

H A I R 2.2

Atkuriamasis kremas
su jogurtu
33.8 fl.oz. / 1000 ml

.16

H A I R 2.3
Atkuriamoji kaukė plaukams
su argano aliejumi
17 fl.oz. / 500 ml

H A I R 2.4
Spalvą apsauganti kaukė
plaukams su ryžių
fitokeratinu
17 fl.oz. / 500 ml
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H A I R 5.1
Tekstūros suteikiantis gelis su
mėtomis ir eukaliptu
Suteikia plaukams tekstūros ir apsaugo nuo drėgmės
poveikio
Gelis su natūraliais, aktyviaisiais ingredientais, suteikia
tekstūros ir padeda modeliuoti visų tipų plaukus. Plaukai
lieka purūs ir spindintys. Puikiai tinka ilgiems,
garbanotiems ar banguotiems plaukams. Trumpiems ir
vidutinio ilgio plaukams padės sukurti įvairiausias
šukuosenas.
• Mėtų (Mentha piperita) aliejus - kvapioji ir kondicionuojanti
medžiaga; padeda išlaikyti sveiką galvos odą.
• Eukaliptas - pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, stimuliuoja
plaukų folikulus.
6.8 fl.oz. / 200 ml

H A I R 5.2
Plaukų vaškas su pelargonijomis
ir saldžiaisiais pankoliais
Trumpo ar vidutinio ilgio plaukų modeliavimui
Plaukų vaškas su augaliniais ekstraktais suteikia
plaukams formą, juos maitina bei fiksuoja visų tipų
trumpus ar vidutinio ilgio plaukus: tiek tiesius, tiek
garbanotus. Puikiai tinka nepaklusniems plaukams.
Plaukai lieka purūs ir žvilgantys.
• Pelargonijų (Pelargonium graveolens) eterinis aliejus - gėlių,
gamtos aromatas; padeda atgaivinti galvos odą.
• Saldžiųjų pankolių eterinis aliejus - energijos suteikiantis,
saldus, žemiškas anyžiaus kvapas; stimuliuoja plaukus ir
galvos odą.
1.7 fl.oz. / 50 ml

H A I R 5.3
Atkuriamasis serumas su kvapiųjų
kanangų ir lino aliejais
Sausiems, lūžinėjantiems plaukams, kurių galiukai
linkę šakotis
Atkuriamasis plaukų serumas su natūraliais augaliniais
aliejais. Atgaivina plaukus, juos drėkina, lengvina
iššukavimą bei padeda išsaugoti sodrią spalvą. Tinka
visų tipų plaukams, nepriklausomai nuo jų pažeidimo
būklės.
• Kvapiųjų kanangų (Ylang ylang) aliejus - ramina, drėkina
plaukus bei galvos odą.
• Linų sėmenų aliejus - veikia priešuždegimiškai; atgaivina
plaukus ir suteikia jiems tvirtumo.
0.68 fl.oz. / 20 ml
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H A I R 5.4
Apimties suteikiantis purškiklis su
levandomis ir dilgėlėmis
Plaukų modeliavimo priemonė, suteikianti purumo ir
apimties
Plaukų modeliavimo purškiklis su eteriniais levandų ir
dilgėlių ekstraktais, skirtas padidinti plaukų apimtį,
suteikti jiems purumo ir tvirtumo. Puikiai tinka
garbanotiems plaukams.
• Levandos - normalizuoja niežinčią, sausą galvos odą, padeda
atkurti pažeistus plaukus ir juos sustiprinti.
• Dilgėlių (Urtica dioica) lapų ekstraktas - praturtintas silicio
dioksidu ir siera; suteikia blizgesio, plaukai tampa sveikesni.
• Rozmarinų (Rosmarinus officinalis) lapų aliejus - stimuliuoja
galvos odą, suteikia apimties ir blizgesio.
4.2 fl.oz. / 125 ml

H A I R 5.5
Blizgesio suteikiantis purškiklis su
simondsijų ir avokadų aliejais
Blizgesį praradusiems plaukams
Simondsijų ir avokadų aliejai suteikia plaukams
natūralaus žvilgesio ir spindėjimo. Purškiklis neapsunkina
ir neriebaluoja plaukų.
• Avokadų (Persea gratissima) aliejus - plaukų neapsunkinanti,
drėkinamoji medžiaga; lengvai įsigeria į plaukus ir galvos odą.
• Simondsijų aliejus - antibakterinis; ramina galvos odą.
• Šalavijų (Salvia officinalis) aliejus - stimuliuoja galvos odą,
gaivaus aromato.
4.2 fl.oz. / 125 ml

H A I R 5.6
Plaukų formavimo pasta
su kedro aliejumi
Suteikia matinį efektą; trumpiems plaukams
Matinį efektą suteikianti plaukų pasta padeda idealiai
sukurti plaukų skląstymą. Neriebaluoja ir neapsunkina
plaukų.
• Kedro (Cedrus atlantica) žievės aliejus - raminantis, žemiškas
aromatas; saugo plaukus.
• Muskato (Myristica fragnans) branduolių aliejus - pasižymi
antibakteriniu poveikiu, stiprina plaukus.
1.7 fl.oz. / 50 ml
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H A I R 5.7
Glotnumo suteikiantis kremas plaukams
Suteikia šilkinio švelnumo ir palengvina iššukavimą
Vanilės ekstraktas lengvai glotnina plaukus. Dėl augalinių
ekstraktų plaukai lieka švelnūs ir spindintys it šilkas.
Produktas saugo plaukus nuo karščio ir pažeidimų,
patiriamų džiovinant, tiesinant ar kitaip veikiant plaukus.
• Vanilės ekstraktas (kvapioji medžiaga) - antioksidantas,
naudojamas kaip kvapioji medžiaga.
• Levandų vanduo - normalizuoja galvos odos būklę, padeda
atkurti pažeistus plaukus ir juos sustiprinti.
• Alijošiaus (Aloe barbadensis) lapų sultys - pagerina sausos ir
pažeistos odos būklę, sumažina pleiskanojimą ir atkuria plaukų
elastingumą.
4.2 fl.oz. / 125 ml

H A I R 5.8
Plaukų formavimo putos su saldžiųjų
migdolų ir argano aliejais
Drėkina ir suteikia plaukams apimties
Profesionalios, stiprios fiksacijos putos neapsunkina
plaukų ir jų nekietina. Produktas glotnina plaukus ir
išlaiko garbanų formą. Suteikia plaukams švelnumo ir
palengvina jų iššukavimą.
• Saldžiųjų migdolų (Prunus amygdalis dulcis) aliejus - natūralus
antioksidantas, maitina ir apsaugo plaukus bei galvos odą,
neapsunkindamas plaukų.
• Argano (Argania spinosa) branduolių aliejus - padeda suvaldyti
garbanas ir visų tipų plaukams suteikia blizgesio.
8.4 fl.oz. / 250 ml
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H A I R 5.10
Ekologiškas plaukų lakas su argano
aliejumi ir vitaminu E
Maitinamasis plaukų lakas
Stiprios fiksacijos profesionalus plaukų lakas, tinkantis
visiems plaukų tipams. Lakas sukuria apsauginę plėvelę,
kuri saugo nuo drėgmės ir garbanojimosi bei neapsunkina
plaukų. Ilgalaikė fiksacija nepalieka pėdsakų plaukuose
net ir naudojant kelis kartus per dieną. Lakas lengvai
iššukuojamas, be propelento.
• Argano (Argania spinosa) branduolių aliejus - padeda suvaldyti
garbanas, visų tipų plaukams suteikia sveiko ir patrauklaus
blizgesio.
8.4 fl.oz. / 250 ml

H A I R 5.13
Garbanų fluidas su
ryžių proteinu
Suteikia plaukams apimties ir elastingumo
Garbanų fluidas padeda formuoti ir išlaikyti garbanas bei
saugo plaukus nuo šiaušimosi. Su augaliniais ekstraktais,
kurie suteikia plaukams švelnumo ir sveiko spindesio.
4.2 fl.oz. / 125 ml

H A I R 5.14
Nuo karščio apsaugantis purškiklis
su provitaminu B5
Stiprina plaukus
Purškiama priemonė, praturtinta provitaminu B5 ir ryžių
baltymais, apsaugo plaukus nuo karščio poveikio ir
pažeidimų, formuojant karštais įrankiais. Produktas su
drėkinančiais augaliniais ingredientais, kurie maitina ir
atgaivina plaukus.
4.2 fl.oz. / 125 ml
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MEDVILNĖS ALIEJUS
Natūralus medvilnės aliejus atkuria
u
plaukų drėgmę ir
glotnina plaukus.

H A I R 5.11
Plaukų sviestas
su medvilnės aliejumi
Labai sausiems ir pažeistiems plaukams
• Medvilnės sėklų aliejus - praturtintas vitaminu E, maitina
plaukų galiukus, stabdo plaukų senėjimo procesus ir juos
drėkina.
• Taukmedžio sviestas - minkština plaukus.
• Kakavos sviestas - kondicionuoja ir maitina plaukus,
suteikia jiems blizgesio.
2.5 fl. oz. / 75 ml

H A I R 5.12
Plaukų pienelis
su medvilnės aliejumi
Tiesina plaukus ir apsaugo juos nuo vėlimosi
• Medvilnės sėklų aliejus - praturtintas vitaminu E, drėkina
ir saugo plaukus nuo neigiamo saulės spindulių poveikio
(iki 30% apsauga nuo UV spindulių).
5.0 fl.oz. / 150 ml
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L E A V E S
PRODUKTŲ LINIJA, PRATURTINTA SERTIFIKUOTU
BEI ORGANIŠKU AUGALŲ LAPŲ VANDENIU

L E A V E S linija

Natūralūs plaukų priežiūros produktai

Maitinamasis šampūnas
su bambuko lapais

Plaukus stiprinantis ir plaukų
senėjimą stabdantis šampūnas
su ginkmedžio lapais

Dėl augalinės kilmės aktyviųjų ingredientų, šampūnas
švelniai valo plaukus ir galvos odą. Aktyvusis bambuko
vanduo, išgautas sertifikuoto, organiško, lapų vandens
pagrindu, atstato mineralų balansą ir kondicionuoja
plaukus.

Dėl augalinės kilmės aktyviųjų ingredientų,
šampūnas švelniai valo plaukus ir galvos odą.
Aktyvusis ginkmedžio lapų vanduo stimuliuoja ir
stiprina plaukus bei galvos odą.

• Bambuko (Sasa kurilensis) lapų/stiebo ekstraktas - mineralinis
vanduo, išgautas iš organiškai išaugintų bambukų, turi
antimikrobinių savybių ir yra puiki drėkinamoji medžiaga.

• Ginkmedžio lapai - iš organiškai užaugintų ginkmedžių
lapų išgautas aktyvusis vanduo pagerina galvos odos
kraujotaką ir taip sustiprina plaukus.

6.7 fl. oz. / 200 ml

6.7 fl. oz. / 200 ml

Drėkinamasis kondicionierius su
gebenės lapais ir migdolų
aliejumi

Tiesinantis purškiklis su
riešutmedžio lapais

Kondicionierius be silikono, skirtas palengvinti
iššukavimą ir sudrėkinti plaukus. Aktyvusis gebenės
vanduo pasižymi maitinančiomis ir plaukus
atgaivinančiomis savybėmis. Po naudojimo plaukai
tampa švelnūs, apsaugoti ir neapsunkinti.
• Gebenės (Hedera helix) lapų ekstraktas - natūralus,
organiškas, aktyvusis gebenės lapų vanduo maitina,
drėkina ir atgaivina plaukus bei suteikia jiems švelnumo.
6.7 fl. oz. / 200 ml

Purškiklis tiesina plaukus, padeda išlaikyti jų
drėgmės balansą ir aprūpina galvos odą
reikalingomis maisto medžiagomis. Dėl aktyviojo
riešutmedžio vandens plaukai tampa švelnūs ir
glotnūs.
• Riešutmedžio (Corylus avellana) lapų ekstraktas minkštinamoji medžiaga; aukštos kokybės kondicionuojanti
medžiaga.
5 fl. oz. / 150 ml
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YA L

PROFESIONALŪS PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRODUKTAI SU
BIOTECHNOLOGIJŲ PAGALBA IŠGAUTA HILURONO RŪGŠTIMI

Y A L linija

Su hialurono rūgštimi

Atkuriamasis, drėkinantis šampūnas
su hialurono rūgštimi ir šalavijais
iš organinių ūkių
Šampūnas su hialurono rūgštimi drėkina ir apsaugo
plaukus, atstato jų struktūrą, užpildydamas
pažeistas plauko vietas.
• Šalavijo (Salvia sclarea) ekstraktas - padeda kovoti su
uždegimu ir veikia kaip antiseptikas; suteikia gaivumo
pojūtį.
8.4 fl. oz. / 250 ml

Gydomoji, atkuriamojo poveikio plaukų
kaukė su hialurono rūgštimi ir avokadų
aliejumi iš organinių ūkių
Natūrali plaukų kaukė su hialurono rūgštimi, užpildo
pažeistas plaukų vietas ir juos atkuria. Sudėtyje
esantis avokadų aliejus iš organinių ūkių tinka
sausiems, lūžinėjantiems ir nusilpusiems plaukams.
• Avokadų (Persa gratissima) aliejus - praturtintas
maistinėmis medžiagomis; oleino rūgštis skatina plaukų
atkūrimą. Avokadų aiejuje gausu antioksidantų ir vitamino
E.

Gydomasis, apimties suteikiantis ir
drėkinantis plaukų kondicionierius
su hialurono rūgštimi ir čiobreliais
iš organinių ūkių
Itin švelnus kondicionierius užpildo plaukus
hialurono rūgštimi ir taip apsaugo, drėkina plaukus
bei palengvina jų iššukavimą.
• Čiobrelių (Thymus vulgaris) ekstraktas - gerina galvos
odos kraujotaką, aprūpina plaukų folikulus maistinėmis
medžiagomis ir taip stiprina plaukus. Švelniai valo
plaukus ir galvos odą.
8.4 fl. oz. / 250 ml

Gydomasis serumas lūžinėjantiems
ir pažeistiems plaukams
su hialurono rūgštimi
Serumas plaukams su hialurono rūgštimi, užpildo
pažeistas plaukų vietas ir juos atkuria. Sukuria
apsauginę plėvelę, kuri saugo plaukus nuo žalingo
aplinkos poveikio ir suteikia plaukams gyvybingumo.
0.68 fl.oz. / 20 ml

8.4 fl. oz. / 250 ml
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Laimingiems vaikams

K I D S linija
Naujoji NOAH linija su pienu ir cukrumi yra skirta vaikams.
Priemonės su neutraliu pH drėkina, maitina ir tausoja vaikų plaukus
ir galvos odą.

K I D S linija

Laimingiems vaikams

KIDS
Vaikiškas šampūnas su pienu ir
cukrumi dažnam naudojimui
Maitinantis ir švelnus šampūnas su neutraliu pH
vaikams nuo 3 iki 12 metų
Švelnus šampūnas tausoja vaikų galvos odą. Sudėtyje
esantys plovikliai, išgauti iš augalų, švelniai valo plaukus.
Šampūnas tinka dažnam naudojimui, kadangi jo sudėtyje
nėra kenksmingų medžiagų.

• Cukrus (eritritolis) - drėkina ir maitina.
• Pienas (hidrolizuotas pieno baltymas) - apsaugo, maitina ir
stiprina plaukus.
8.4 fl. oz. / 250 ml

KIDS
Vaikiškas šampūnas su pienu ir
cukrumi ilgiems plaukams
Švelnus šampūnas su neutraliu pH vaikams
nuo 3 iki 12 metų

Švelnus šampūnas, nekenkiantis vaikų gavos odos riebalų
sekrecijai. Sudėtyje esantys plovikliai, išgauti iš augalų,
švelniai valo plaukus ir galvos odą. Šampūnas puikiai tinka
ilgus ir veltis linkusius plaukus turintiems vaikams.

• Cukrus (eritritolis) - drėkina ir maitina.
• Pienas (hidrolizuotas pieno baltymas) - apsaugo, maitina ir
stiprina plaukus.
8.4 fl. oz. / 250 ml

KIDS
Purškiamas kondicionierius su pienu ir
cukrumi veltis linkusiems plaukams
Švelnus ir drėkinantis kondicionierius su neutraliu
pH vaikams nuo 3 iki 12 metų
Dėl itin lengvos formulės, panaudojus kondicionierių, plaukai
lieka švelnūs ir sudrėkinti. Puikiai tinka ilgiems, ploniems ir
veltis linkusiems plaukams.
• Cukrus (eritritolis) - drėkina ir maitina.
• Pienas (hidrolizuotas pieno baltymas) - apsaugo, maitina ir
stiprina plaukus.
8.4 fl. oz. / 250 ml
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C O L O R linija
Ilgai išliekantys plaukų dažai su ryžių baltymais ir linų sėmenų aliejumi.*
*Iš organinių ūkių.

ILGAI IŠLIEKANTYS PLAUKŲ DAŽAI
Su ryžių baltymais ir linų sėmenų aliejumi

S P A L V A

1.0

S P A L V A

3.0

S P A L V A

4.0

1.0

3.0

4.0

JUODA

TAMSIAI
RUDA

RUDA

S P A L V A

4.06

S P A L V A

5.0

S P A L V A

5.3

4.06

5.0

5.3

KAVOS
RUDUMO

ŠVIESIAI
RUDA

AUKSINĖŠVIESIAI
RUDA

S P A L V A

6.0

S P A L V A

6.66

S P A L V A

7.0

6.0

6.66

7.0

TAMSI
BLONDINĖ

TAMSIAI
RAUDONA
BLONDINĖ

BLONDINĖ

S P A L V A

7.3

S P A L V A

8.0

S P A L V A

9.0

7.3

8.0

9.0

AUKSINĖ
BLONDINĖ

ŠVIESI
BLONDINĖ

LABAI
ŠVIESI
BLONDINĖ

.31

Plaukų šaknų maskuoklis
Su provitaminu B5
Nepriekaištingai užmaskuoja ataugusias dažytų plaukų šaknis bei žilus plaukus ir be jokių žymių
susivienodina su plaukų dažų spalva. Provitaminas B5 stiprina ir atgaivina pavargusius plaukus bei
grąžina jų įprastą grožį. Dėl specialaus purkštuko, produkto aplikacija yra lengva, o ant plaukų užpurkštas
.
produktas išdžiūna vos per kelias sekundes ir nepalieka šlapio įvaizdžio. Netepa. Tinka naudoti ant sausų
arba drėgnų plaukų.
2.53 fl.oz. / 75 ml

spalva

spalva

spalva

BLACK
JUODA

CASTANO SCURO
TAMSIAI RUDA

ROSSO
RAUDONA

spalva

spalva

spalva

CASTANO CHIARO
ŠVIESIAI RUDA

BIONDO SCURO
TAMSI BLONDINĖ

BIONDO CHIARO
ŠVIESI BLONDINĖ
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Jūsų natūraliam grožiui

MB Elektroninė parduotuvė
J. Balčikonio g. 3 - 288, LT-08247, Vilnius
Tel. +370 615 22122
El. paštas: info@inbeauty.lt
www.noah.lt

