MARKI, KTÓRE
POWODUJĄ UŚMIECH
EDYCJA 2021

Marka, której historia rozpoczęła się w 2011 roku w samym centrum Podhala. Le Cosmetique
łączy w sobie najlepsze rodzime tradycje z europejskimi standardami. Proponuje szeroką gamę
produktów atrakcyjnych zarówno cenowo, jak i jakościowo. Z sukcesem podbijam polski rynek
branży fryzjersko-kosmetycznej.
Osiem linii produktów otwiera przed specjalistami fryzjerstwa nowe możliwości. Sprosta
oczekiwaniom nawet tych najbardziej wymagających. Kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji są
wyrazem doskonałego balansu między tradycją - wyrażoną w składnikach i innowacyjnością, czyli
zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Togethair - spotkaj naturę. Włoska marka, która na pierwszym miejscu stawia na naturalne składy.
W pielęgnacji stosuje przede wszystkim naturalne oleje, jak kokosowy i arganowy, które nawilżają
włosy, pozostawiając je gładkie i lśniące. Marka na każdym kroku wyraża swoją troskę wobec
planety. Większość opakowań wytworzona jest z biodegradowalnego materiału bądź ze szkła.
Inspiracją do tworzenia nowych produktów są także naturalne zjawiska atmosferyczne.
Markę tworzą doświadczeni kosmetolodzy, naukowcy pracujący nad innowacyjnymi formułami.
Togethair zaufały już tysiące Polek i Polaków. To marka skierowana do wszystkich chcących mieć
naturalnie zdrowe i silne włosy.

Upgrade to zaawansowane technologicznie, profesjonalne narzędzia fryzjerskie, które stanowią
produkt ciągłego doskonalenia i zwracania uwagi na formę i funkcję. Produkty charakteryzujące się
wysoką wydajnością, bezawaryjnością, ergonomicznym kształtem i nowoczesnym minimalistycznym
wyglądem. Idealnie sprawdzą się zarówno przy codziennej, jak i profesjonalnej pielęgnacji.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań nie niszczą włosów, a dodatkowo dbają o nie
podczas stylizacji. Marka Upgrade najbardziej znana jest z zastosowania takich elementów, jak:
podczerwień, zimne powietrze oraz oryginalne konstrukcje, dzięki którym prostownice czy lokówki
nie tracą ciepła.

NOWOŚĆ
ONYX
Odżywka wzmacniająca 2-fazowa
Pojemność: 400 ml

ONYX
Szampon wzmacniający
Pojemność: 500 ml

ONYX
Maska wzmacniająca
Pojemność: 1000 ml / 500 ml

ONYX
Ampułki wzmacniające
Pojemność: 10 x 12 ml

BRILLIANT
Szampon wygładzający
Pojemność: 1000 ml

BRILLIANT
Maska wygładzająca
Pojemność: 1000 ml

BRILLIANT
Płyn termo-aktywny / serum arganowe
Pojemność: 250 ml / 150 ml

AMETHYST
Szampon chroniący kolor
Pojemność: 5000 ml / 1000 ml

AMETHYST
Maska chroniąca kolor
Pojemność: 1000 ml

AMETHYST
Odżywka 2-fazowa
Pojemność: 250 ml

TURQUISE
Szampon regenerujący
Pojemność: 1000 ml

TURQUISE
Maska regenerująca
Pojemność: 1000 ml

SILVER
Szampon do włosów blond
Pojemność: 500 ml

ULTRA SHINE
Nabłyszczacz do włosów w spray'u z olejkiem jojoba
Pojemność: 200 ml

BEL HOMME
Mocna guma do włosów
Pojemność: 150 g

ROZJAŚNIACZ WHITE
Pojemność: 500 g

ROZJAŚNIACZ BLUE
Pojemność: 500 g

ROZJAŚNIACZ SILVER
Pojemność: 500 g

Linia rozjaśniaczy z innowacyjną formułą, która skraca czas zabiegu
nawet do 15 minut. Dostępne w 3 wariantach: White, Silver i Blue.
Rozjaśniają włosy nawet do 9 poziomów.

cleaner
zmywacz
zabrudzeń 500 ml

oxydanty 1+1
3%, 6%, 9%, 12%
(do wyboru %)

CLEANER
Zmywacz zabrudzeń
Pojemność: 500 ml

OXYDANTY
1,9%, 3%, 6%, 9%, 12%
Pojemność: 1000 ml

NABE

O-RANGE

Farba naturalna
Pojemność: 100 ml

Farba tradycyjna
Pojemność: 100 ml

Nabe Hair Color ma niską zawartość amoniaku,
dzięki czemu ogranicza do minimum
podrażnienia skóry, swędzenia czy
zaczerwienienia. Jest całkowicie pozbawiona
mydeł i nie odwadnia włókna włosa podczas
nakładania farby.

O-Range Hair Color w 100% jednolicie pokrywa
siwe włosy. Może rozjaśnić naturalne kolory
włosów nawet o 5 tonów. Tradycyjna receptura,
bez PPD zapewnia niezawodny i bezpieczny
rezultat.

WHITE DECO 9+
Rozjaśniacz biały
Pojemność: 500 g

BLUE DECO
Rozjaśniacz bez amoniaku
Pojemność: 500 g

OXYDANTY
2,4% / 3% / 6% / 9% / 12%
Pojemność: 1000 ml

Meet Color
odżywki koloryzujące 250 ml
przed

po zastosowaniu

Odżywka koloryzująca 250 ml na bazie oleju z drzewa mongongo,
idealna do odświeżania koloru pomiędzy kolejnymi koloryzacjami.
Dostępna w kolorach: czekoladowym, miedzianym, złotym,
orzechowym, czerwonym i srebrnym.

pure pigments

NEWAVE
Płyn do trwałej
Pojemność: 2 x 100 ml

SAFE COLOR
Ochronny olejek do koloryzacji
Pojemność: 250 ml

NEUTRAL GLOS

NUT

PURPLE

RED

YELLOW

BLUE

CHOCOLATE

COPPER

GOLD

GREEN

Czyste pigmenty na bazie
biologicznego oleju
z mongongo, który chroni kolor przez
niepożądanymi działaniami słońca.
Intensywne odcienie, szeroka gama
kolorów. Mieszaj dowolnie tworząc
niepowtarzalne stylizacje.

SAFE SKIN
Krem zabezpieczający
Pojemność: 100 ml

SEA FORCE
Szampon zapobiegający wypadaniu
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

SEA FORCE
Maska zapobiegająca wypadaniu
Pojemność: 250 ml

NHC SPA 2.0. to 9 linii profesjonalnych i naturalnych kosmetyków do
pielęgnacji włosów, bazujących aż w 98% na naturalnych
składnikach. Dzięki wykluczeniu SLES, SLS i innych siarczanów,
środków powierzchniowo czynnych oraz parabenów. Szampony są
bardziej delikatne. Naturalne oleje poprawiają nawilżenie
i elastyczność skóry głowy.

SEA FORCE
Lotion zapobiegający wypadaniu
Pojemność: 12 x7 ml

SEA FORCE
Zestaw szampon + lotion zapobiegający wypadaniu
Pojemność: 250 ml + 100 ml

N-HYDRA
Szampon do włosów suchych
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

N-HYDRA
Maska do włosów suchych
Pojemność: 500 ml / 250 ml

VOLUME
Odżywka na objętość
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

EQILIBRIUM
Szampon przeciwłupieżowy
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

SILVER
Szampon do włosów blond
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

DETOX MUD
Oczyszczające błoto
Pojemność: 100 ml

VOLUME
Szampon na objętość
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

PEELING SCRUB
Złuszczający peeling
Pojemność: 100 ml

COLORSAVE
Szampon do włosów farbowanych
Pojemność: 1000 ml / 250 ml / 100 ml

COLORSAVE
Odżywka do włosów farbowanych
Pojemność: 1000 ml / 250 ml / 100 ml

COLORSAVE
Maska do włosów farbowanych
Pojemność: 500 ml / 250 ml

COLORSAVE / REPAIR
Odżywka 2-fazowa do włosów
farbowanych/zniszczonych
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

REPAIR
Szampon do włosów zniszczonych
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

REPAIR
Maska do włosów zniszczonych
Pojemność: 500 ml / 250 ml

SEBUM
Szampon do włosów przetłuszczających się
Pojemność: 1000 ml / 250 ml

PURE
Szampon do włosów naturalnych
Pojemność: 1000 ml / 250 ml / 100 ml

PURE
Odżywka do włosów naturalnych
Pojemność: 500 ml / 250 ml / 100 ml

NEW FINISH

VOLUME FOAM
Pianka na objętość
Pojemność: 250 ml

STRONG FOAM
Pianka utrwalająca
Pojemność: 250 ml

STRONG FIX
Lakier mocny
Pojemność: 400 ml

FIX DESIGN
Lakier elastyczny
Pojemność: 400 ml

ECO FIX DESIGN
Lakier bez gazu
Pojemność: 250 ml

DRY SHAMPOO
Suchy szampon
Pojemność: 250 ml

SHINE AIR
Spray nabłyszczający
Pojemność: 250 ml

SHAPING GEL
Żel bardzo mocny
Pojemność: 200 ml

MODELING FLUID
Płyn do loków
Pojemność: 200 ml

LISS MILK
Mleczko wygładzające
Pojemność: 200 ml

FIX FILLER
Spray strukturyzujący
Pojemność: 125 ml

CRYSTAL TEARS
Serum nabłyszczające
Pojemność: 125 ml

SHINE POMADE
Pomada nabłyszczająca
Pojemność: 100 ml

WATER WAX
Wosk - efekt mokrych włosów
Pojemność: 100 ml

MATT PASTE
Pasta matująca
Pojemność: 100 ml

FIBRE WAX
Wosk modelujący - włóknisty
Pojemność: 100 ml

3D BOND STEP 1A
Zabieg odbudowujący
Serum
Pojemność: 500 ml

3D BOND STEP 1B
Zabieg odbudowujący
Filler
Pojemność: 100 ml

THE BALM
Krem do rąk
Pojemność: 50 ml

THE BATH
Żel pod prysznic
Pojemność: 100 ml / 250 ml

3D BOND STEP 2
Zabieg odbudowujący
Builder
Pojemność: 500 ml

3D BOND STEP 3
Keeper maska
przedłużająca efekt kuracji
Pojemność: 200 ml

HANDS UP
METT THE SUN
Żel do dezynfekcji
Olejek + szampon, ochrona przeciwsłoneczna
Pojemność: 1000 ml / 125 ml
Pojemność: 125 ml + 200 ml

FreeStyle

LOKÓWKO-PROSTOWNICA UG105
Innowacyjność tego produktu, polega na zastosowaniu centralnego otworu, przez który przepływa włos.
W przeciwieństwie do tradycyjnych prostownic, które otwierają się i zamykają, nieuchronnie tracąc ciepło,
FreeStyle działa bez utraty energii cieplnej.
Ta innowacja gwarantuje stałą optymalną temperaturę podczas prostowania z doskonałymi,
długotrwałymi wynikami. Ponieważ nie trzeba naciskać, aby zamknąć prostownicę, dłonie mogą
teraz swobodnie poruszać się po każdym paśmie, dużym lub małym.
Dzięki temu uzyskanie idealnej gładkości lub naturalnej fali jest znacznie łatwiejsze i szybsze.
Najnowocześniejsze rozwiązanie, które upraszcza stylizację i nie obciąża nadgarstka.

CyberSlim
PROSTOWNICA UG93

CyberLarge
PROSTOWNICA UG94

Linia prostownic Cyber jest idealna do każdego rodzaju włosów. Dzięki większej mobilności płytek można ją
wykorzystać zarówno do uzyskania gładkiej taﬂi, jak i delikatnych fal - w kilku prostych krokach.

InfraredSlim
PROSTOWNICA UG90

InfraredLarge
PROSTOWNICA UG91

Infrared to profesjonalna prostownica na podczerwień o wysokiej wydajności, która wygładza włosy,
jednocześnie chroniąc i nadając im miękkość. Podczerwień idealnie sprawdza się przypadku włosów cienkich
wymagających niskich temperatur w trakcie stylizacji.

NewaveMedium
KARBOWNICA UG83

Fale jak u gwiazdy ﬁlmowej dzięki Newave od
Upgrade. Dwa potrójne modele płyt falistych: duże i
średnie. Ergonomiczne, eleganckie i dobrze
wyważone płyty, gwarantują maksymalny komfort
podczas użytkowania.

PowerPride

MASZYNKA UG98

Bezprzewodowa maszynka
do strzyżenia, wyróżniająca
się profesjonalną
wydajnością, nowoczesnym
designem i wyjątkową
precyzją dzięki licznym
opcjom regulacji ostrza.

PerfectShape

TRYMER UG116

Profesjonalny trymer do strzyżenia włosów
najnowszej generacji, niezbędna do
wykonywania perfekcyjnych cięć dzięki
zastosowaniu mikroostrza pod kątem 45°.
Cicha i precyzyjna. Ładuje się w ciągu
godziny, zapewniając czas użytkowania
wynoszący 150 minut.

AlphaCompact
SUSZARKA UG106

AlphaCode
SUSZARKA UG99

Ultralekka suszarka wyposażona w silnik prądu stałego, który osiąga wysokie
rezultaty przy niższym zużyciu energii. Ponadto Alpha Compact i Alpha
Code jest niezwykle kompaktowa i praktyczna. Jest ultralekka - waży zaledwie
300 gram, a dzięki matowej powłoce nie wyślizguje się z rąk.

StylerCut
BRZYTWA UG104
Rewolucja w cięciu włosów – nie ograniczaj
swojej kreatywności!
StylerCut to nowa metoda cięcia i rewolucyjne profesjonalne
narzędzie, które daje stylistom pełną swobodę twórczą! Idealny
zamiennik dla wszystkich typów i rozmiarów konwencjonalnych nożyczek.
Dzięki bezpiecznemu ostrzu urządzenie chroni przed przypadkowymi
skaleczeniami. StylerCut zapobiega rozdwajaniu się końcówek.
KREATYWNE: DO WSZYSTKICH TECHNIK CIĘCIA
Możesz użyć końcówki urządzenia lub całego płaskiego ostrza, pracować w pionie
i poziomie. Sprawdzi się we wszystkich rodzajach cięć: równym czy stopniowanym.

InfraCurl

InfraCurl

LOKÓWKA UG110

LOKÓWKA UG111

Dzięki Upgrade InfraCurl można uzyskać idealne loki i fale przy użyciu niskiej temperatury: włosy staną się
wtedy bardziej miękkie, zdrowsze i lśniące. Innowacyjna technologia Upgrade InfraCurl wykorzystuje
podczerwone fale elektromagnetyczne, które przewodzą ciepło bezpośrednio we włosy, dzięki czemu
pozwalają na stosowanie temperatur niższych niż 30°C.
Lokówka InfraCurl domyka łuski włosów, sprawiając, że stają się one lśniące, nie elektryzują się i nie puszą.

/upgrade.poland

/upgrade.poland

AlphaCompact
DYFUZOR UG86

AlphaCode
DYFUZOR UG85

#

upgradepoland

N.S.IBrusch

SZCZOTKI UG13, UG14, UG15, UG16, UG17

25MM

33MM

43MM

52MM

65MM

Seria eleganckich i super lekkich szczotek termicznych o technologii nano-srebrno-jonowej, które zostały
wykonane z doskonale wyważonych materiałów antystatycznych. Dzięki zastosowaniu srebra i najnowszych
nanotechnologii posiadają właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz jonizujące. Pozwalają na
uzyskanie efektu zdrowych i lśniących włosów podczas stylizacji.

WindBrushDry
N.S.ILongBrush

SZCZOTKA UG101

SZCZOTKI 25MM - UG107, 33MM - UG108, 43MM - UG109

Nano-ionComb
GRZEBIEŃ UG21

Nano-ionComb
GRZEBIEŃ UG22
KLIPSY ALIGATORY DUŻE 4 SZTUKI UG31

Nano-ionComb
GRZEBIEŃ UG24

KLIPSY ALIGATORY MAŁE 6 SZTUK UG40

Maszynka Gordon B507
Profesjonalna maszynka w stylu vintage do strzyżenia
Idealna do stylizacji brody oraz włosów. Posiada satynową
aluminiową osłonę - solidną i odporną na uszkodzenia.
Ostrze ze stali wysokowęglowej zapewnia doskonałe cięcia i
gwarantuje trwałą ostrość. Może być używana z kablem lub
bezprzewodowo.

Specykacja:
• bateria litowa,
• ostrze ze stali nierdzewnej,
• silnik obrotowy 6000 obr/min,
• czas ładowania: 2 godziny,
• autonomia pracy: 2 godziny,
• 3 taśmy: 2,0, 3,0, 4,0 mm.

trymer Gordon B508
Profesjonalny trymer w stylu vintage, do strzyżenia włosów.
Mocny silnik obrotowy i długotrwała bateria litowa
zapewniają doskonałą jakość użytkowania. Posiada satynową
aluminiową osłonę - solidną i odporną na uszkodzenia.
Ostrze ze stali wysokowęglowej zapewnia doskonałe cięcia
i gwarantuje trwałą ostrość. Może być używana z kablem lub
bezprzewodowo.

Specykacja:
• bateria litowa,
• ostrze ze stali nierdzewnej,
• silnik obrotowy 5500 RPM,
• czas ładowania: 3 godziny,
• autonomia pracy: 4-5 godzin,
• regulacja cięcia: min. 0,79 maks. 1,59 mm,
• 4 taśmy: 3,0, 6,0, 10,0, 13,0 mm.

Suszarka do włosów Gordon
2000 wat B311
Bardzo praktyczna, wszechstronna i wydajna profesjonalna
suszarka do włosów Gordon. Posiada 2000 watów mocy
skutecznej i jest wyposażona w 2 ustawienia przepływu
powietrza i 3 poziomy ustawień temperatury.

Specykacja:
• moc 2000 wat,
• duża prędkość wychodzącego strumienia powietrza,
• 2 moce ustawienia przepływu powietrza,
• 3 poziomy ustawienia temperatury,
• strzał zimnego powietrza,
• 3m kabel.

Bezprzewodowa golarka
elektryczna Gordon B804
Bezprzewodowa golarka elektryczna Gordon, idealna do
golenia brody i włosów.

Specykacja:
• ostrza ze stali nierdzewnej,
• wysuwany trymer,
• pełne naładowanie w 5 godzin,
• czas golenia: 120 min,
• szybkie ładowanie w 45 min,
• silnik rotacyjny,
• do użytku z kablem i bez,
• 5500 obrotów na minutę,
• waga: 150 g,
• szczoteczka do czyszczenia w zestawie.

Elektryczna golarka
Gordon Travel D421
Praktyczna i kompaktowa elektryczna golarka Gordon
Travel. Idealna do golenia brody w każdych okolicznościach.
Posiada ostrza ze stali nierdzewnej i możliwość ładowania
przez USB.

Specykacja:
• ładowanie przez USB,
• ostrza ze stali nierdzewnej,
• kompaktowa, praktyczna i przenośna,
• autonomia golenia: 60 min,
• Pełne naładowanie trwa 8 godzin,
• szczotka w zestawie.

Elektryczna bezprzewodowa
golarka litowa Cordless Shaver
Pro B804PRO
Cordless Shaver Pro to bezprzewodowa elektryczna
maszynka do golenia marki Gordon, idealna do golenia
włosów i wykańczania brody.

Specykacja:
• ostrza ze stali nierdzewnej,
• zintegrowany trymer,
• bateria litowa o długiej żywotności,
• autonomia golenia 160 min.,
• pełne naładowanie w 65 min.,
• możliwość ładowania przez USB,
• silnik obrotowy przy 7500 obr/min,
• waga 150g,
• szczoteczka do czyszczenia w zestawie.

Brzytwa do
golenia
z drewnianym
uchwytem D416

Brzytwa do
golenia 1/2
z składanym
ostrzem D433
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