Φυσικά,
Καινοτόμα &
Αποτελεσματικά
Προϊόντα
Επαγγελματικού
Καλλωπισμού
• no parabens • no colorants
• no alcohol • no sls • no salt
• no petroleum derivatives
• no phthalate esters
• no propylene glycol

topdog.gr

Η TOP DOG ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να σχεδιάσει καινοτόμα προϊόντα καλλωπισμού για κατοικίδια χρησιμοποιώντας
φυσικά συστατικά και σύγχρονες τεχνικές μεθόδους με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοικίδιων.
Η TOP DOG αφουγκραζόμενη τις ανάγκες του κλάδου, των
εξειδικευμένων κομμωτών αλλά και των επαγγελματιών του
χώρου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εκτενή γκάμα
προϊόντων η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται πάντα με γνώμονα
την υγεία και την ευεξία του κατοικίδιου και πάντα αποφεύγοντας τη χρήση συστατικών που έχουν κατηγορηθεί βάση ερευνητικών μελετών για παρενέργειες ή που μπορεί να βλάψουν
την υγεία του κατοικίδιου, όπως χρωστικές, parabens, παραφινέλαιο, προπυλενογλυκόλη, φθαλικοί εστέρες και άλλα.
Κάθε προϊόν της TOP DOG συνδυάζει ποικίλα δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης και αιθέρια έλαια που του προσδίδει μοναδικά χαρακτηριστικά και προσφέρει εκπληκτικά
αποτελέσματα καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε
κατοικίδιου ξεχωριστά.
Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας ενημερώνεται
συνεχώς για νέες έρευνες που σχετίζονται με την ευεξία και
την υγεία των κατοικίδιων, δεδομένου ότι ο τρόπος ζωής τους
έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά στο σύγχρονο κόσμο, καθώς
και για νέες μελέτες συστατικών που αποδεικνύουν την ευεργετική τους δράση σε προϊόντα που σχετίζονται με τη χρήση
τους από κατοικίδια.
Έπειτα από την επιτυχημένη πορεία της TOP DOG στην ελληνική αγορά και την κατάκτηση των πρώτων θέσεων στις
καρδιές των ελλήνων καταναλωτών, στόχος της είναι να καταφέρει να διεισδύσει σε νέες αγορές όπου οι απαιτήσεις για
ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα είναι μεγάλες.
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Οικιακής Χρήσης
Σαμπουάν

94%

92%

BABY POWDER

CITRONELLA
κωδ. 55048136

κωδ. 55048138

Σαμπουάν & Conditioner 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Σαμπουάν & Conditioner 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Σαμπουάν 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

To Σαμπουάν και Conditioner Baby Powder είναι ο
πιο αναγνωρίσιμος και ο πιο ταχυκίνητος κωδικός
της εταιρίας. Περιέχει 80% ενεργή Αλόη και πολύ
ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για κουτάβια ή για πολύ ηλικιωμένα κατοικίδια καθώς και για κατοικίδια που έχουν
έντονα προβλήματα δερματοπάθειας. Το Ελαιόλαδο,
το Έλαιο Τζοτζόµπα, η Πανθενόλη και η Βιταμίνη Ε
βοηθούν στην ενδυνάμωση του τριχώματος προσδίδοντας εξαιρετική γυαλάδα ακόμα και σε θαμπά
τριχώματα και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος. Η
μαλακτική του σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει στην ανώδυνη απομάκρυνση της
νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα
Baby Powder 75ml.

To Σαμπουάν και Conditioner Citronella περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Η ιδιαίτερη σύνθεσή του συμβάλλει στην άµυνα του κατοικίδιου έναντι εξωπαρασίτων. To Έλαιο Neem βοηθάει στην αποτροπή
των τσιμπημάτων από έντομα ενώ η δράση του
ενισχύεται σημαντικά και από τα αιθέρια έλαια Σιτρονέλλας, Ευκαλύπτου, Λεβάντας, ∆εντρολίβανου
και Βασιλικού. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη και η
Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του τριχώματος προσδίδοντας εξαιρετική γυαλάδα ακόμα και
σε θαμπά τριχώματα και ενυδατώνουν το δέρµα σε
βάθος. Η μαλακτική του σύνθεση κάνει το χτένισµα
πιο εύκολο και βοηθάει στην ανώδυνη απομάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το ιδανικά με το
άρωμα Citronella 75ml.

Το Σαμπουάν Colour Plus είναι ειδικά σχεδιασμένο
για χρήση σε διαγωνισμούς, µε 40% ενεργή Αλόη
και Ελαιόλαδο. Περιέχει ένα ειδικό µείγµα σιλικονών και TiO2 που προσροφώνται από την τρίχα και
αλλάζουν το βαθµό σκέδασης του φωτός αφήνοντας
µια πολύ απαλή και µη λιπαρή αίσθηση πάνω στο
τρίχωµα ενώ παράλληλα προσδίδει ένα πραγματικά
εντονότερο χρώµα που διατηρείται για μέρες χωρίς
να διαβρώνει ή να καταστρέφει την τρίχα. Το έλαιο
Πρίµουλας έχει ευεργετική δράση σε εκζέματα και
προσφέρει πολύ βαθιά ενυδάτωση στο δέρµα λόγω
των λιπαρών οξέων που περιέχει. Το χτένισμα και
το βούρτσισμα του τριχώματος γίνεται ευκολότερα
και ανώδυνα ενώ η ένταση στο χρώμα παραμένει
το ίδιο εντυπωσιακή για μεγάλο χρονικό διάστημα
ανεξαρτήτως θαμπάδας και φθοράς του μανδύα.
Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα Wild Poppy
75ml.

κωδ. 55048132

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Έλαιο JoJoba (Τζοτζόµπα), Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Coumarin,
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool.
Σύντοµη Περιγραφή:
Υποαλλεργικό – Για Ευαίσθητα ∆έρµατα

Κατάλληλο για:
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94%

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Αιθέριο Έλαιο Σιτρονέλλας, Αιθέριο Έλαιο Ευκαλύπτου, Έλαιο Neem, Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας, Αιθέριο
Έλαιο Βασιλικού, Αιθέριο Έλαιο Μέντας, Αιθέριο
Έλαιο ∆υόσµου, Αιθέριο Έλαιο Δεντρολίβανου, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Geraniol,
d-Limonene, Citronellol, Eugenol.

COLOUR PLUS

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Φυσικός Βεντονίτης,
Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Σιλικόνες, Ελαιόλαδο, TiO2, Έλαιο Πρίµουλας, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό
Οξύ, Linalyl Acetate, Benzyl Salicylate, Phenethyl
Alcohol, Linalool.

Σύντοµη Περιγραφή: Ισχυρή και Φυσική Ασπίδα
για τους Ζεστούς Μήνες

Σύντοµη Περιγραφή: Εξειδικευμένο Σαμπουάν Ενίσχυσης Χρώµατος. Κατάλληλο για Λευκά, Μαύρα,
Ασημένια και Καφέ Τριχώματα

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:

94%

94%

94%

COOKIES

FLOWER MIX

FRUIT MIX

Σαμπουάν & Conditioner 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Σαμπουάν & Conditioner 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Σαμπουάν & Conditioner 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Το Σαμπουάν και Conditioner Cookies περιέχει 40%
ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες
που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους τύπους
τριχώματος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη και η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του τριχώµατος
και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος. Το εκχύλισµα
Λεβάντας γνωστό για τις αντιµυκητιασικές και αντισηπτικές του ιδιότητες συνεισφέρει στην προστασία
εναντίον διαφόρων μυκήτων. Η μαλακτική του
σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει
στην απομάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το
ιδανικά με το άρωμα Cookies 75ml.

To Σαµπουάν και Conditioner Flower Mix περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη
και η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του
τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος.
Το εκχύλισµα Δεντρολίβανου ενισχύει τη λάµψη και
την ελαστικότητα του τριχώματος. Η μαλακτική του
σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει
στην απομάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το
ιδανικά με το άρωμα Flower Mix 75ml.

To Σαμπουάν και Conditioner Fruit Mix περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη και
η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος. Το
έλαιο Καλέντουλας έχει πλούσιες καταπραϋντικές
και επουλωτικές ιδιότητες που ενισχύουν την ταχύτερη ανάρρωση από επιδερµικά τραύµατα καθιστώντας το προϊόν ιδανικό για κατοικίδια με έντονη
καθημερινότητα. Η μαλακτική του σύνθεση κάνει το
χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει στην απομάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το ιδανικά με το
άρωμα Fruit Mix 75ml.

κωδ. 55048134

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Coumarin.
Σύντοµη Περιγραφή:
Ενάντια στις Μυκητιάσεις

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048126

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Αιθέριο Έλαιο Δεντρολίβανου, Βιταμίνη Ε, Άρωµα,
Ρυθμιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Hexyl
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl
Salicylate, Hydroxycitronellal.
Σύντοµη Περιγραφή:
Εκπληκτική Λάμψη Τριχώματος

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048130

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Έλαιο Καλέντουλας, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθµιστής
pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Alcohol.
Σύντοµη Περιγραφή: Με Έλαιο Καλέντουλας που
Βοηθάει στην Επούλωση του Δέρματος

Κατάλληλο για:
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Οικιακής Χρήσης
Σαμπουάν

94%

94%

KERATIN COMPLEX

NARCISSUS

Σαμπουάν 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Σαμπουάν & Conditioner 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Το Σαμπουάν Keratin Complex είναι ένα ιδιαίτερο καθαριστικό προϊόν και απευθύνεται στον
καταναλωτή που θέλει να έχει ένα επαγγελματικό
αποτέλεσμα στο σπίτι του. Περιέχει 40% ενεργή
Αλόη και Ελαιόλαδο ενώ ταυτόχρονα έχει πλούσια
περιεκτικότητα σε Υδρολυµένη Kερατίνη η οποία
αναδοµεί την κατεστραμμένη τρίχα και μειώνει την
τριχόπτωση. Αντίστοιχα, ο συνδυασμός του ελαίου
Αργκάν µε το έλαιο Αγιοκλήµατος προσφέρει πολύ
ισχυρή ενυδάτωση χωρίς να λαδώνει. Κατάλληλο
για ταλαιπωρημένα τριχώματα που απαιτούν βαθιά
θρέψη, μηδενισµό φριζαρίσματος και ενυδάτωση
καθώς και σε περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η
μείωση της τριχόπτωσης. Συνδυάστε το ιδανικά με
το άρωμα Orchid 75ml.

Το Σαμπουάν και Conditioner Narcissus περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη
και η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του
τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος.
Το έλαιο Υλάνγκ Υλάνγκ γνωστό για τις αγχολυτικές
του ιδιότητες βοηθάει στη μείωση του στρες και ενισχύει την ήρεµη συμπεριφορά στα κατοικίδια. Η μαλακτική του σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο
και βοηθάει στην απομάκρυνση της νεκρής τρίχας.
Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα Narcissus 75ml.

κωδ. 55048140

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Αμινοξέα
Κερατίνης, Ελαιόλαδο, Έλαιο Argan, Έλαιο Αγιοκλήµατος, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate,
Butyphenyl Methylpropional, Hydroxycitronellal.

κωδ. 55048128

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Έλαιο Ylang Ylang, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθµιστής
pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Coumarin.
Σύντοµη Περιγραφή:
Σαμπουάν Κατά του Στρες

Σύντοµη Περιγραφή: Εξειδικευμένο Σαμπουάν
Ενδυνάμωσης και Λάµψης του Τριχώματος

Κατάλληλο για:
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Κατάλληλο για:

90%

CONDITIONER
κωδ. 55048147

Κρέμα Ενυδάτωσης,
Θρέψης και Λάμψης 200ml

Η μαλακτική κρέµα Τοp Dog αποτελεί ένα πλούσιο θρεπτικό γαλάκτωμα διαφόρων ελαίων και
ελαφριών Σιλικονών που ενυδατώνει σε βάθος,
εμπλουτίζει την τρίχα µε Πανθενόλη, Κερατίνη και
Βιταμίνη Ε και επαναφέρει την υγεία ακόµα και στα
πιο ταλαιπωρημένα ή σπασμένα τριχώματα. ∆ίνει
εξαιρετικό αποτέλεσμα και όγκο, βοηθάει πολύ
στο µαλάκωµα των κόµπων και επιταχύνει το στέγνωµα σε όλες τις περιπτώσεις λόγω της μοναδικής
του σύνθεσης. Συστήνεται η χρήση του Conditioner
ακόμα και μετά από λούσιμο με σαμπουάν της Top
Dog που ήδη εμπεριέχει μαλακτικούς παράγοντες
προκειμένου να θωρακιστούν τα λέπια της τρίχας
και να λάμψει το τρίχωμα.
Συστατικά: Νερό, Αλόη Βέρα, Κατιονικοί Γαλακτωµατοποιητές, Τριγλυκερίδια Λιπαρών Οξέων,
Σιλικόνες, Ελαιόλαδο, Έλαιο Αργκάν, Έλαιο Πρίμουλας, Έλαιο Τζοτζόµπα, Έλαιο Καλέντουλας,
Μαλακτικές ύλες, Πανθενόλη, Γλυκερίνη, Βεταΐνη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Άρωµα, Αιθέριο
Έλαιο Βασιλικού, Βιταμίνη Ε, Κιτρικό Οξύ, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate, Butyphenyl
Methylpropional, Hydroxycitronellal.
Σύντοµη Περιγραφή:
Φυσική Μαλακτική Τριχώματος

Κατάλληλο για:
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Silver Line
Σαμπουάν

96%

93%

DERMA EQUILIBRIUM

DRY CLEANING

Σαμπουάν 250ml
Συμπυκνωμένη σύνθεση 10:1
(για δεύτερο χέρι αραίωση 20:1).

Σαμπουάν
Στεγνού Καθαρισμού 150ml

Το Σαμπουάν Derma Equilibrium έχει μια καινοτόμα σύνθεση μοναδική για την ελληνική αγορά! Περιέχει 80% ενεργή
Αλόη, Κολλοειδή και Ενεργό Άργυρο και πολύ ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για ατοπικά
και πολύ ευαίσθητα δέρματα καθώς και για περιπτώσεις
όπου είναι αναγκαίος ο άμεσος περιορισμός των έντονων
και δυσάρεστων οσμών που οφείλονται σε βακτήρια ή σε
υπερβολική παραγωγή σµήγματος. Τα αποτελέσματα είναι
ορατά από την πρώτη χρήση και διαρκούν αναλλοίωτα για
μέρες. ∆εν περιέχει αρώματα και είναι σχεδιασμένο για
πολύ συχνή χρήση ακόμα και καθημερινά εάν αυτό κριθεί
αναγκαίο. Συστήνεται η συνδυαστική χρήση του Ear & Skin
3in1 ενδιάμεσα στα λουσίματα για μεγαλύτερη προστασία.

Το Dry Cleaning είναι ένα πολύ ήπιο σαμπουάν
αφρού για τον άμεσο, γρήγορο και αποτελεσματικό
καθαρισμό λεκέδων που εμφανίζονται τοπικά σε
σημεία μετά τον καθημερινό περίπατο του κατοικίδιου όπως τα πέλματα και οι πρωκτικοί αδένες.
Μια μόνο άντληση του συμπυκνωμένου αφρού
αρκεί για τον καθαρισμό όλων των πελµάτων του
κατοικίδιου ενώ η συχνή του χρήση βοηθάει στη διατήρηση του καλλωπισμού. ∆εν αφήνει υπόλειμμα,
εξουδετερώνει τις οσμές στο σηµείο που θα γίνει η
εφαρμογή και δε χρειάζεται ξέβγαλμα.

κωδ. 55048145

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά Επιφανειοδραστικά Προερχόμενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Κολλοειδής Άργυρος, Κιτρικός
Άργυρος, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Μαλακτικές Ύλες,
Ελαιόλαδο, Βιταμίνη Ε, Αιθέριο έλαιο Τεϊόδεντρου, Αιθέριο
έλαιο Μέντας.
Σύντοµη Περιγραφή:
Σαμπουάν Συχνής Χρήσης για Αντιμετώπιση
∆υσοσμίας και Εξισορρόπηση ∆έρματος

κωδ. 55048165

Συστατικά: Νερό, Αλόη Βέρα, Φυσικά Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το
Ελαιοκραµβέλαιο, Άρωµα, Πανθενόλη, Μαλακτικές
Ύλες, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Ελαιόλαδο, Έλαιο
Τζοτζόµπα, Βιταμίνη Ε, Ρυθμιστής pH : Κιτρικό Οξύ,
Coumarin, alpha – Isomethyl Ionone, Geraniol,
Linalool.
Σύντοµη Περιγραφή:
Σαμπουάν Στεγνού Καθαρισµού

Για ιδιάζουσες καταστάσεις του δέρματος
που χρήζουν επαυξημένης φροντίδας.

Κατάλληλο για:
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Κατάλληλο για:

Golden Line
Σαμπουάν

96%

89%

GREEN CLAY

VOLUMIZING

Σαμπουάν 250ml

Σαμπουάν & Conditioner 250ml
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

κωδ. 55048143

κωδ. 55048180

Το Σαμπουάν Green Clay αποτελεί το πιο καινοτόμο καθαριστικό προϊόν της εταιρείας Top Dog µε υψηλή συγκέντρωση ενεργής βιολογικής Αλόης (80%), Βεντονίτη
και Πράσινης Αργίλου η οποία έχει βαθιά καθαριστική δράση. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και τις μη βακτηριακές οσμές, εξαφανίζει τη λιπαρότητα από το δέρμα
και βοηθάει στην καλύτερη ενυδάτωση του δέρματος και του τριχώματος. Οι πρωτεΐνες Κερατίνης και Μεταξιού ενισχύουν την ενυδατική δράση του σαμπουάν και
ταυτόχρονα η υψηλή περιεκτικότητα σε Argan, Ελαιόλαδο, Πρίμουλα, Καλέντουλα
και Jojoba συνεισφέρουν στη μακροπρόθεσμη υγεία της τρίχας του κατοικίδιου.
Το κύριο καθαριστικό συστατικό του σαμπουάν είναι η Πράσινη Άργιλος κι αυτό
το καθιστά κατάλληλο ακόμα και για καθημερινή χρήση. Είναι ένα υποαλλεργικό προϊόν που δίνει εκθεσιακό αποτέλεσμα σε φυλές με τρίχωμα τύπου wired
(σκληρός μανδύας) αφού μόνο με μια χρήση θα προσδώσει αποτελέσματα πολύ
υψηλού επιπέδου. Το Green Clay είναι το ιδανικό προϊόν για ιδιάζουσες δερματικές
καταστάσεις και δίνει λύσεις εκεί που κανένα άλλο σαμπουάν δεν μπορεί. Αυτό το
χαρακτηριστικό είναι που το καθιστά τόσο μοναδικό.

To Σαμπουάν Volumizing περιέχει 40% ενεργή Αλόη
και Σύστημα Αυξητικών Παραγόντων που το καθιστά κατάλληλο για την αύξηση του όγκου του τριχώματος κυρίως σε σγουρά τριχώματα τύπου κανίς
και μπισόν. Οι Πρωτεΐνες Μεταξιού και Κερατίνης
σε συνδυασμό με τους Αντιστατικούς Παράγοντες
διεισδύουν σε βάθος στην τρίχα με αποτέλεσμα να
διογκώνουν το τρίχωμα διορθώνοντας τυχόν ατέλειες του μανδύα. Μετά το πέρας του καλλωπισμού
εφαρμόστε το Top Dog Volumizing Spray και το Top
Dog Bright Shine για εκθαμβωτικά αποτελέσματα.
Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα White Musk
75ml.

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα (Barbadensis)*, Πράσινη Άργιλος, Βεντονίτης, Φυσικά Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Υδρολυµένη Κερατίνη, Πρωτεΐνες Μεταξιού, Ενεργά Αμινοξέα, Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Έλαιο Αrgan, Έλαιο Νυχτολούλουδου, Έλαιο
Καλέντουλας, Έλαιο Τζοτζόµπα, Ελαιόλαδο*, Βιταμίνη Ε, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό οξύ.

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόμενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραμβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Βιταμίνη Ε.

Σύντοµη Περιγραφή:
Εξειδικευμένο Σαμπουάν Απομάκρυνσης Λιπαρότητας,
Βαθιάς Ενυδάτωσης, Ενίσχυσης και Λάμψης του Τριχώματος

Σύντομη Περιγραφή:
Εξειδικευμένο Σαμπουάν για Αύξηση Όγκου

Για ιδιάζουσες καταστάσεις του δέρματος
που χρήζουν επαυξημένης φροντίδας.

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:
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Οικιακής Χρήσης
Αρώματα Καλλωπισμού

80%

80%

BABY POWDER

CITRONELLA

COOKIES

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Το άρωμα Baby Powder κατηγορίας eau de toilette
είναι ο πιο αναγνωρίσιμος και ο πιο ταχυκίνητος
κωδικός της εταιρίας. Ουσιαστικά πρόκειται για
μια αρωματική λοσιόν που ταυτόχρονα προσφέρει
ισχυρή ενυδάτωση του τριχώματος µε Πανθενόλη,
Έλαιο Τζοτζόµπα και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του έχει
πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο
φρεσκαρισμένο για μέρες. Χρησιμοποιείται ανάμεσα στους καλλωπισμούς για τη συντήρηση της
υγρασίας του μανδύα και της φρεσκάδας.

Το άρωμα Citronella eau de toilette αποτελεί μια μεγάλης διάρκειας αρωματική λοσιόν που προσφέρει
ισχυρή ενυδάτωση του τριχώµατος µε Πανθενόλη,
έλαιο Neem και Βιταµίνη Ε. Δρα συμπληρωματικά
ενισχύοντας την προστασία έναντι εξωπαρασίτων
καθώς περιέχει αιθέριο έλαιο Σιτρονέλας, αιθέριο
έλαιο Ευκαλύπτου, έλαιο Neem, αιθέριο έλαιο Μέντας, αιθέριο έλαιο Δυόσμου, αιθέριο έλαιο Βασιλικού και αιθέριο έλαιο Λεβάντας. Χρησιμοποιείται
ανάμεσα στους καλλωπισμούς για ενίσχυση της
προστασίας των κατοικίδιων που βρίσκονται συχνά
σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς
μήνες.

Το άρωμα Cookies κατηγορίας eau de toilette αποτελεί μια αρωματική λοσιόν που προσφέρει ισχυρή
ενυδάτωση του τριχώµατος µε Πανθενόλη, αιθέριο
έλαιο Λεβάντας και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του έχει
πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο
φρεσκαρισμένο για μέρες. Χρησιμοποιείται ανάμεσα στους καλλωπισμούς για τη συντήρηση της
υγρασίας του μανδύα και της φρεσκάδας.

κωδ. 55048155

Με καταπληκτικό άρωμα παιδικής πούδρας.
Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Γαλακτωµατοποιητές, Simmondsia Chinensis
(Έλαιο Jojoba) Seed Oil, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Benzyl Benzoate, Coumarin, alphaIsomethyl Ionone, Geraniol, Linalool.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:
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90%

κωδ. 55048159

Συστατικά: Νερό, Cympopogon Nardus (Citronella)
Leaf Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract,
Γαλακτωµατοποιητές, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Melia Azadirachta Seed (Neem) Oil, Μενθόλη, Αιθέριο Έλαιο Βασιλικού, Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας,
Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Geraniol,
d-Limonene, Citronellol, Eugenol.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048157

Με καταπληκτικό άρωμα
σοκολατένιου μπισκότου.
Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας,
Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Benzyl
Benzoate, Coumarin.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

80%

80%

80%

FLOWER MIX

FRUIT MIX
κωδ. 55048153

κωδ. 55048151

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Το άρωμα Flower Mix κατηγορίας eau de toilette
αποτελεί μια αρωματική λοσιόν που προσφέρει
ισχυρή ενυδάτωση του τριχώµατος µε Πανθενόλη, αιθέριο έλαιο Δεντρολίβανου και Βιταμίνη
Ε. Το άρωμά του έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και
διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες.
Χρησιμοποιείται ανάμεσα στους καλλωπισμούς
για τη συντήρηση της υγρασίας του μανδύα και της
φρεσκάδας.

Το άρωμα Fruit Mix κατηγορίας eau de toilette αποτελεί μια αρωματική λοσιόν που προσφέρει ισχυρή
ενυδάτωση του τριχώµατος µε Πανθενόλη, έλαιο
Καλέντουλας και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του έχει
πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο
φρεσκαρισμένο για μέρες. Χρησιμοποιείται ανάμεσα στους καλλωπισμούς για τη συντήρηση της
υγρασίας του μανδύα και της φρεσκάδας.

Το άρωμα Narcissus κατηγορίας eau de toilette
αποτελεί μια αρωματική λοσιόν που προσφέρει
ισχυρή ενυδάτωση του τριχώματος µε Πανθενόλη,
έλαιο Υλάνγκ Υλάνγκ και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του
έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες. Χρησιμοποιείται
ανάμεσα στους καλλωπισμούς για τη συντήρηση
της υγρασίας του μανδύα και της φρεσκάδας.

Με καταπληκτικό άρωμα
ζουμερών φρούτων.

Με καταπληκτικό άρωμα
νυκτερινών λουλουδιών.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Καλέντουλας, Εκχύλισµα Καλέντουλας, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστηµα, Benzyl Alcohol.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Ylang Ylang, Βιταμίνη
E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Benzyl Benzoate,
Coumarin.

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048149

Με καταπληκτικό άρωμα
φρέσκων ανοιξιάτικων λουλουδιών.
Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Γαλακτωµατοποιητές, Αιθέριο Έλαιο
∆εντρολίβανου, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστηµα, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal,
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate,
Hydroxycitronellal.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

NARCISSUS
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Οικιακής Χρήσης
Αρώματα Καλλωπισμού

80%

80%

ORCHID

WILD POPPY

WHITE MUSK

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Άρωμα Καλλωπισμού 75ml

Το άρωμα Orchid κατηγορίας eau de toilette αποτελεί μια αρωματική λοσιόν που προσφέρει ισχυρή
ενυδάτωση του τριχώµατος µε Πανθενόλη, έλαιο
Αγιοκλήματος και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του έχει
πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο
φρεσκαρισμένο για μέρες. Χρησιμοποιείται ανάμεσα στους καλλωπισμούς για τη συντήρηση της
υγρασίας του μανδύα και της φρεσκάδας.

Το άρωμα Wild Poppy κατηγορίας eau de toilette
αποτελεί μια αρωματική λοσιόν που προσφέρει
ισχυρή ενυδάτωση του τριχώματος µε Πανθενόλη,
έλαιο Πρίμουλας και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του έχει
πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο
φρεσκαρισμένο για μέρες. Χρησιμοποιείται ανάμεσα στους καλλωπισμούς για τη συντήρηση της
υγρασίας του μανδύα και της φρεσκάδας.

Το άρωμα White Musk κατηγορίας eau de toilette
αποτελεί μια αρωματική λοσιόν που προσφέρει
ισχυρή ενυδάτωση του τριχώματος µε Πανθενόλη,
έλαιο Μακαντέμιας και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του
έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες. Χρησιμοποιείται
ανάμεσα στους καλλωπισμούς για τη συντήρηση
της υγρασίας του μανδύα και της φρεσκάδας.

Με καταπληκτικό άρωμα ορχιδέας.

Με καταπληκτικό άρωμα παπαρούνας.

Με το γνωστό και ακαταμάχητο
άρωμα White Musk.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Αγιοκλήματος,
Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate, Butyphenyl
Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Πρίμουλας, Βιταμίνη E,
Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Linalyl Acetate, Benzyl
Salicylate, Phenethyl Alcohol, Linalool.

κωδ. 55048161

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:
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80%

κωδ. 55048183

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048184

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Μακαντέμιας, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, alpha-Isomethyl
Ionone.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:
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Silver Line
Βελτιωτικά Τριχώματος

80%

95%

88%

BRIGHT SHINE

EAR & SKIN CARE
κωδ. 55048169

κωδ. 55048170

Σπρέι Λάμψης & Ενυδάτωσης

Σπρέι Ενεργού Αργύρου 150ml

Σπρέι Βουρτσίσματος και Όγκου 200ml

To Σπρέι Bright Shine αποτελεί ένα σύστημα ελαφρών σιλικόνων, ελαίου Αργκάν και Βιταμίνης Ε. H
βέλτιστη σύστασή του προσδίδει εξαιρετική λάμψη
και γυαλάδα στο τρίχωµα και μπορεί να ξεμπερδέψει απαιτητικούς κόμπους ψεκάζοντας τοπικά.
Βοηθάει στη διατήρηση του καλλωπισμού θωρακίζοντας την τρίχα και εσωκλείοντας την υγρασία.
Ιδανικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται 1 με 2 φορές
την εβδομάδα για βέλτιστα αποτελέσματα.

Το Ear & Skin Care 3in1 εξουδετερώνει οσµές που
οφείλονται σε βακτήρια και προστατεύει από την
ανάπτυξή τους. H εκπληκτική του δράση οφείλεται
στα μικρο-σωματίδια ενεργού Αργύρου ταχύτατης
δράσης που ενισχύουν την άµυνα εναντίων βακτηρίων, μυκήτων και ζυµών. Το μείγµα γαλακτωµατοποιητών σε συνδυασµό µε τα αιθέρια έλαια Τεϊόδεντρου και Μέντας προσφέρει καθαρισµό σε βάθος
και ανακουφίζει.

Η επαγγελµατική λοσιόν Volume+ είναι ειδικά
σχεδιασμένη για να δίνει μεγάλη αύξηση όγκου
στα σηµεία του τριχώματος που θα εφαρμοστεί.
Γεµίζει κενά και βελτιώνει τη συνολική πυκνότατα. ∆ίνει θρέψη και βαθιά ενυδάτωση. Κατάλληλο
για διαγωνισµούς κατά τη διάρκεια ψαλιδίσµατος
απαιτητικών σχεδίων σε σγουρά, διπλά, μεταξένια
και μακριά τριχώματα σε περιπτώσεις που είναι
απαραίτητος ο όγκος. Βοηθάει ενεργά κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος του μανδύα και διογκώνει
γεμίζοντας τα κενά παρέχοντας ένα συμμετρικότερο
και αρτιότερο τελικό αποτέλεσμα.

75ml κωδ. 55048163 | 200ml κωδ. 55048164

Ως προϊόν επαγγελματικής χρήσης συμβάλλει στο
τελικό αποτέλεσμα κατά το ψαλίδισμα και το φινίρισμα του κατοικίδιου στο πέρας του καλλωπισμού
χρησιμοποιώντας το σε μορφή νέφους. ∆ίνει ένα
επαγγελματικό αποτέλεσμα κατά την διάρκεια διαγωνισμών και ενισχύει την υγεία του τριχώματος.
∆ε χρειάζεται ξέβγαλµα.
Συστατικά: Σύστηµα Σιλικόνων, Έλαιο Argan, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Linalyl Acetate, Benzyl Salicylate,
Phenethyl Alcohol, Linalool.

Η τριπλή δράση του Ear & Skin Care το καθιστά
απαραίτητο προϊόν για κάθε κατοικίδιο:
1) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σώμα για άμεση
αποσμητική δράση.
2) Σε τραύματα και πληγές για άμυνα από βακτήρια, ζήμες και μύκητες καθώς και για επιτάχυνση της
επούλωσης.
3) Κάνοντας 1 με 2 ψεκασμούς σε κάθε αυτί για
καθαρισμό του ακουστικού πόρου, για άμυνα από
βακτήρια και προστασία από συχνές και επαναλαμβανόμενες ωτίτιδες.
Συστατικά: Νερό, Μικρο-σωµατίδια Αργύρου
24ppm, Γαλακτωµατοποιητές, Αιθέριο Έλαιο Μέντας, Αιθέριο Έλαιο Tea Tree.

VOLUME PLUS

Δε χρειάζεται ξέβγαλμα.
Συστατικά: Νερό, Πανθενόλη, Κερατίνη & Πρωτεΐνες Σίτου, Μαλακτικές Ύλες, Σιλικόνη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, EDTA, Άρωµα, Βιταμίνη Ε, Ρυθμιστής
Οξύτητας: Κιτρικό Οξύ, Hexyl Cinnamal, Linalool,
Benzyl Salycilate, Butyphenyl Methylpropional,
Hydroxycitronellal.

Για ιδιάζουσες καταστάσεις του δέρματος
που χρήζουν επαυξημένης φροντίδας.

Κατάλληλο για:
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Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:

90%

90%

80%

WOUND RELIEF
OINTMENT

MIRACLE DETANGLER

EASY COMB
κωδ. 55048166

κωδ. 55048182

Σπρέι Απομάκρυνσης Κόμπων 200ml

Σπρέι Χτενίσματος 150ml

Αλοιφή Ανάπλασης & Επούλωσης Δέρματος 50ml

Η επαγγελµατική αντιστατική λοσιόν Miracle
Detangler είναι σχεδιασμένη για να διευκολύνει
σε μεγάλο βαθµό το ξεμπέρδεμα ακόµα και στους
πιο απαιτητικούς κόµπους. Εκμηδενίζει το στατικό
ηλεκτρισµό, θωρακίζει το τρίχωµα από σκόνη και
περιβαλλοντικούς παράγοντες και απομακρύνει
την ενσωματωμένη νεκρή τρίχα. Περιέχει σύστηµα
από σιλικόνες και αντιστατικούς παράγοντες που σε
συνδυασµό µε την Πανθενόλη, τη Βιταμίνη Ε και την
Υδρολυµένη Κερατίνη βοηθάει στη θρέψη της τρίχας, στη λάµψη του τριχώματος και στη διευκόλυνση
του περάσµατος της χτένας κάνοντας τη διαδικασία
της αφαίρεσης κόµπων περισσότερο ανεκτή στο
κατοικίδιο. Κατάλληλο τόσο για στεγνό όσο και για
βρεγμένο τρίχωµα. ∆εν αφήνει υπόλειµµα.

Το Σπρέι Easy Comb αποτελεί µια ισχυρή αντιστατική λοσιόν για το καθημερινό χτένισµα. Μηδενίζει
το στατικό ηλεκτρισµό, αποτρέπει το φριζάρισµα και
τον κυµατισµό του τριχώματος, δίνει μεταξένια υφή,
βελτιώνει το ψαλίδισµα, κρατάει τη φυσική φόρµα
της τρίχας και συντηρεί το τρίχωµα μεταξύ των καλλωπισµών. ∆εν αφήνει υπόλειµµα.

Η κρέμα Wound Relief βοηθάει στην ανακούφιση
από εκδορές, πληγές, εκζέματα, εγκαύματα, ατοπίες
καθώς και χειρουργικές τομές. Περιέχει 80% ενεργή
Αλόη, Κερί Μέλισσας, έλαιο Καλέντουλας, Ελαιόλαδο, Κολλοειδή Άργυρο και Οξείδιο του Ψευδαργύρου που βοηθάνε στην επιτάχυνση της επούλωσης.
Η σύνθεσή της ενισχύει το δερματικό φραγμό και τη
θωράκιση της υγρασίας στο σημείο εφαρμογής. Τα
αιθέρια έλαια Τεϊόδεντρου, Λεβάντας και Δεντρολίβανου συνεισφέρουν στην προστασία του σημείου
εφαρμογής από εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί
να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος
ή των πελμάτων. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια
του κατοικίδιου.

κωδ. 55048167

∆ε χρειάζεται ξέβγαλµα.
Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Κερατίνη, Μαλακτικές Ύλες, Σιλικόνη, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστηµα, EDTA, Άρωµα, Βιταμίνη Ε, Ρυθμιστής
Οξύτητας: Κιτρικό Οξύ, Hexyl Cinnamal, Linalool,
Benzyl Salycilate, Butyphenyl Methylpropional,
Hydroxycitronellal.

Μόνο για εξωτερική χρήση.

∆ε χρειάζεται ξέβγαλµα.
Συστατικά: Νερό, Κολλοειδής Άργυρος 24ppm,
Αλόη Βέρα, Κερί Μέλισσας, Βεντονίτης, Βεταΐνη,
Γαλακτωματοποιητές, Οξείδιο του Ψευδαργύρου,
Έλαιο Καλέντουλας, Βιολογικό Ελαιόλαδο, Τριγλυκερίδια Λιπαρών Οξέων, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστημα, Βιταμίνη Ε, Βιταμίνη C, Αιθέριο Έλαιο Τεϊόδεντρου, Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας, Αιθέριο Έλαιο
Δεντρολίβανου.

Συστατικά: Νερό, Κατιονικοί Γαλακτωµατοποιητές,
Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Κερατίνη, Μαλακτικές Ύλες,
Σιλικόνη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, EDTA, Άρωµα,
Βιταμίνη Ε, Ρυθμιστής Οξύτητας: Κιτρικό Οξύ, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate, Butyphenyl
Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:
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Golden Line
Εκθεσιακά Προϊόντα

95%

SECRET OIL

GREEN CLAY MASK

κωδ. 55048168

κωδ. 55048178

Έλαιο Θεραπείας Τριχώματος και Δέρματος 200ml

Μάσκα Πράσινης Αργίλου 200ml

Το Secret Oil αποτελεί ένα ειδικό μείγµα ελαίων,
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, το οποίο συνδυαστικά με τα σαμπουάν και το conditioner της Top
Dog ενισχύει το επίπεδο ενυδάτωσης και συνεισφέρει στη μακροπρόθεσμη υγεία του δέρματος
και του τριχώματος. Είναι το ιδανικό προϊόν για τον
επαγγελματία που θέλει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσφέροντας αποτέλεσμα που
ξεχωρίζει.

Η μάσκα Πράσινης Αργίλου αποτελεί μια κρέμα βαθειάς αναδόμησης με εστίαση στην υφή της τρίχας
για εκθεσιακά αποτελέσματα κυρίως σε σκληρούς
τύπους τριχωμάτων. Δίνει εξαιρετική υφή και όγκο
στην τρίχα αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κάθε φυλής και ενυδατώνει σε βάθος το
μανδύα δίνοντας μεγάλη διάρκεια στον καλλωπισμό. Συστήνεται η χρήση της αμέσως μετά το σαμπουάν Green Clay της Top Dog για τέλειο επίπεδο
ενυδάτωσης και προετοιμασίας του μανδύα για την
έκθεση.

Συστατικά: Έλαιο Αrgan, Έλαιο Πρίµουλας, Έλαιο
Καλέντουλας, Ελαιόλαδο*, Τριγλυκερίδια Λιπαρών
Οξέων, Γαλακτωµατοποιητές, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστηµα, Βιταμίνη Ε.
*Βιολογικής Καλλιέργειας

Κατάλληλο για:
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96%

Συστατικά: Νερό, Πράσινη Άργιλος, Αλόη Βέρα,
Κατιονικοί Γαλακτωματοποιητές, Τριγλυκερίδια
Λιπαρών Οξέων, Ελαιόλαδο, Έλαιο Αργκάν, Έλαιο
Πρίμουλας, Έλαιο Τζοτζόμπα, Έλαιο Καλέντουλας,
Μαλακτικές Ύλες, Πανθενόλη, Γλυκερίνη, Βεταΐνη, Κερατίνη, Αμινοξέα Μεταξιού, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Βιταμίνη Ε, Κιτρικό Οξύ, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate, Butyphenyl
Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Κατάλληλο για:
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Επαγγελματικής Χρήσης
Σαμπουάν

94%

92%

BABY POWDER

CITRONELLA

COLOUR PLUS

Σαμπουάν & Conditioner 4lt

Σαμπουάν & Conditioner 4lt

Σαμπουάν 4lt

Το Σαμπουάν και Conditioner Baby Powder περιέχει 80% ενεργή Αλόη και πολύ ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για
κουτάβια ή για πολύ ηλικιωμένα κατοικίδια καθώς
και για κατοικίδια που έχουν έντονα προβλήματα
δερματοπάθειας. Το Ελαιόλαδο, το Έλαιο Τζοτζόµπα,
η Πανθενόλη και η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα
σε βάθος. Προσδίδει εξαιρετική γυαλάδα ακόμα και
σε θαμπά τριχώματα καθώς και πλούσιο και συμμετρικό μαλλί χωρίς κενά, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει
πολύ μαλακό και αφράτο μανδύα που δεν δυσκολεύει τον επαγγελματία κομμωτή στο φινίρισμα του
κουρέματος. Η μαλακτική του σύνθεση κάνει το
χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει στην απομάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το ιδανικά με το
άρωμα Baby Powder 200ml.

To Σαμπουάν και Conditioner Citronella περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Η ιδιαίτερη σύνθεσή του συμβάλλει στην άμυνα του κατοικίδιου έναντι εξωπαρασίτων. Το Έλαιο Neem βοηθάει στην αποτροπή
των τσιμπημάτων από έντομα ενώ η δράση του
ενισχύεται σημαντικά και από τα αιθέρια έλαια
Σιτρονέλλας, Ευκαλύπτου, Λεβάντας, ∆εντρολίβανου και Βασιλικού. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη
και η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του
τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος.
Προσδίδει εξαιρετική γυαλάδα ακόμα και σε θαμπά
τριχώματα καθώς και πλούσιο και συμμετρικό μαλλί
χωρίς κενά, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει πολύ μαλακό
και αφράτο μανδύα που δεν δυσκολεύει τον επαγγελματία κομμωτή στο φινίρισμα του κουρέματος. Η
μαλακτική του σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει στην ανώδυνη απομάκρυνση της
νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα
Citronella 300ml.

Το Σαµπουάν Colour Plus αποτελεί ένα καθαριστικό προϊόν, ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε
διαγωνισµούς, µε 40% ενεργή Αλόη και Ελαιόλαδο.
Περιέχει ένα ειδικό µείγµα σιλικονών και TiO2 που
προσροφώνται από την τρίχα και αλλάζουν το βαθµό
σκέδασης του φωτός αφήνοντας µια πολύ απαλή
και µη λιπαρή αίσθηση πάνω στην τρίχα. Παράλληλα δηµιουργείται ένα προστατευτικό µικροφίλµ
πάνω στην τρίχα που προσδίδει ένα πραγµατικά
εντονότερο χρώµα που διατηρείται για µέρες χωρίς
να διαβρώνει ή να καταστρέφει την τρίχα. Το έλαιο
Πρίµουλας έχει ευεργετική δράση σε εκζέµατα και
κάνει πολύ βαθιά ενυδάτωση στο δέρµα λόγω των
λιπαρών οξέων που περιέχει. Συνδυάστε το ιδανικά
με το άρωμα Wild Poppy 200ml.

κωδ. 55048133

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Έλαιο JoJoba (Τζοτζόµπα), Βιταµίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Coumarin,
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool.

Κατάλληλο για:
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94%

κωδ. 55048137

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Αιθέριο Έλαιο Σιτρονέλλας, Αιθέριο Έλαιο Ευκαλύπτου, Έλαιο Neem, Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας, Αιθέριο
Έλαιο Βασιλικού, Αιθέριο Έλαιο Μέντας, Αιθέριο
Έλαιο ∆υόσµου, Αιθέριο Έλαιο ∆εντρολίβανου,
Βιταµίνη Ε, Άρωµα, Ρυθµιστής pH: Κιτρικό Οξύ,
Geraniol, d-Limonene, Citronellol, Eugenol.

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048139

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Φυσικός Βεντονίτης,
Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Σιλικόνες , Ελαιόλαδο, TiO2, Έλαιο Πρίµουλας, Βιταµίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό
Οξύ, Linalyl Acetate, Benzyl Salicylate, Phenethyl
Alcohol, Linalool.

Κατάλληλο για:

94%

94%

88%

NARCISSUS

COOKIES
κωδ. 55048135

κωδ. 55048142

Σαμπουάν & Conditioner 4lt

Σαμπουάν & Conditioner 4lt

Σαμπουάν 4lt

To Σαµπουάν και Conditioner Narcissus περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη
και η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του
τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος.
Το έλαιο Υλάνγκ Υλάνγκ γνωστό για τις αγχολυτικές του ιδιότητες βοηθάει στη μείωση του στρες και
ενισχύει την ήρεµη συµπεριφορά στα κατοικίδια.
Προσδίδει εξαιρετική γυαλάδα ακόμα και σε θαμπά
τριχώματα καθώς και πλούσιο και συμμετρικό μαλλί
χωρίς κενά, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει πολύ μαλακό
και αφράτο μανδύα που δεν δυσκολεύει τον επαγγελματία κομμωτή στο φινίρισμα του κουρέματος. Η
μαλακτική του σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει στην αποµάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα Narcissus
200ml.

To Σαµπουάν και Conditioner Cookies περιέχει 40%
ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες
που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους τύπους τριχώµατος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη και η Βιταµίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του τριχώματος
και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος. Το εκχύλισµα
Λεβάντας γνωστό για τις αντιµυκητιασικές και αντισηπτικές του ιδιότητες προσφέρει ισχυρή προστασία
εναντίον διαφόρων µυκήτων. Προσδίδει εξαιρετική
γυαλάδα ακόμα και σε θαμπά τριχώματα καθώς και
πλούσιο και συμμετρικό μαλλί χωρίς κενά, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει πολύ μαλακό και αφράτο μανδύα
που δεν δυσκολεύει τον επαγγελματία κομμωτή
στο φινίρισμα του κουρέματος. Η μαλακτική του
σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει
στην αποµάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το
ιδανικά με το άρωμα Cookies 200ml.

Εξειδικευμένο Ήπιο Σαμπουάν για Βαθύ και Απαιτητικό Καθαρισµό. Περιέχει 25% επιπλέον καθαριστικούς παράγοντες για την αφαίρεση ακόµα και
της πιο απαιτητικής βρωµιάς. Αναζωογονεί το δέρµα
και το τρίχωµα δίνοντας φρεσκάδα και υγεία που διαρκεί για µέρες ενώ ταυτόχρονα αφαιρεί αποτελεσματικά επιμένουσες οσμές. Προτείνεται για χρήση
σαν πρώτο χέρι και λειτουργεί συνεργικά µε όλα τα
σαµπουάν Top Dog ενισχύοντας την αποτελεσµατικότητα τους στο δεύτερο χέρι λουσίµατος. Συνδυάστε το ιδανικά με οποιοδήποτε Top Dog άρωμα της
αρεσκείας σας.

κωδ. 55048129

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Έλαιο Ylang Ylang, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθµιστής
pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Coumarin.

Κατάλληλο για:

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας, Βιταµίνη Ε, Άρωµα, Ρυθµιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Coumarin.

Κατάλληλο για:

DEEP CLEANING

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο, Βιταµίνη Ε, Άρωµα, Ρυθµιστής pH: Κιτρικό
Οξύ, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate,
Butyphenyl Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Κατάλληλο για:
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Επαγγελματικής Χρήσης
Σαμπουάν

94%

94%

FLOWER MIX

FRUIT MIX

KERATIN COMPLEX

Σαμπουάν & Conditioner 4lt

Σαμπουάν & Conditioner 4lt

Σαμπουάν 4lt

To Σαµπουάν και Conditioner Flower Mix περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη και
η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάµωση του τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος. Το εκχύλισµα ∆εντρολίβανου ενισχύει τη λάµψη και την
ελαστικότητα του τριχώματος. Προσδίδει εξαιρετική
γυαλάδα ακόμα και σε θαμπά τριχώματα καθώς και
πλούσιο και συμμετρικό μαλλί χωρίς κενά, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει πολύ μαλακό και αφράτο μανδύα
που δεν δυσκολεύει τον επαγγελματία κομμωτή
στο φινίρισμα του κουρέματος. Η μαλακτική του
σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει
στην αποµάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το
ιδανικά με το άρωμα Flower Mix 200ml.

To Σαµπουάν και Conditioner Fruit Mix περιέχει
40% ενεργή Αλόη και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που το καθιστούν ιδανικό για όλους τους
τύπους τριχώματος. Το Ελαιόλαδο, η Πανθενόλη και
η Βιταμίνη Ε βοηθούν στην ενδυνάμωση του τριχώματος και ενυδατώνουν το δέρµα σε βάθος. Το έλαιο
Καλέντουλας έχει πλούσιες καταπραϋντικές και
επουλωτικές ιδιότητες που ενισχύουν το δερματικό
φραγμό και συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση
από επιδερµικά τραύµατα. Προσδίδει εξαιρετική
γυαλάδα ακόμα και σε θαμπά τριχώματα καθώς
και πλούσιο και συμμετρικό μαλλί χωρίς κενά, ενώ
ταυτόχρονα χαρίζει πολύ μαλακό και αφράτο μανδύα που δεν δυσκολεύει τον επαγγελματία κομμωτή στο φινίρισμα του κουρέματος. Η μαλακτική του
σύνθεση κάνει το χτένισµα πιο εύκολο και βοηθάει
στην αποµάκρυνση της νεκρής τρίχας. Συνδυάστε το
ιδανικά με το άρωμα Fruit Mix 200ml.

Το Σαμπουάν Keratin Complex περιέχει 40% ενεργή
Αλόη, Ελαιόλαδο και Κερατίνη η οποία αναδοµεί την
κατεστραµµένη τρίχα και μειώνει την τριχόπτωση.
Ταυτόχρονα το πλούσιο σύμπλεγμα ελαίων Αργκάν
και Αγιοκλήµατος προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση
χωρίς να λαδώνει. Ιδανικό επίσης σε περιπτώσεις που θέλουµε να αναδείξουμε το αποτέλεσµα
µε χρήση ψαλιδιού (scissoring) ή και ακόµα μετά
το stripping σαν εμπλουτιστικό σαμπουάν για τη
ρίζα της τρίχας. Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα
Orchid 200ml.

κωδ. 55048127
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94%

κωδ. 55048131

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Αιθέριο Έλαιο ∆εντρολίβανου, Βιταµίνη Ε, Άρωµα,
Ρυθµιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Benzoate, Hexyl
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl
Salicylate, Hydroxycitronellal.

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Έλαιο Καλέντουλας, Βιταµίνη Ε, Άρωµα, Ρυθµιστής
pH: Κιτρικό Οξύ, Benzyl Alcohol.

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048141

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο
Συντηρητικό Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Αμινοξέα
Κερατίνης, Ελαιόλαδο, Έλαιο Argan, Έλαιο Αγιοκλήµατος, Βιταμίνη Ε, Άρωµα, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό Οξύ, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate,
Butyphenyl Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Κατάλληλο για:

90%

CONDITIONER
κωδ. 55048148

Κρέμα Ενυδάτωσης, Θρέψης και Λάμψης 1lt
Η Μαλακτική κρέμα Τοp Dog αποτελεί ένα πλούσιο θρεπτικό γαλάκτωµα διαφόρων ελαίων και
ελαφριών Σιλικονών που ενυδατώνει σε βάθος,
εµπλουτίζει την τρίχα µε Πανθενόλη, Κερατίνη και
Βιταμίνη Ε και επαναφέρει την υγεία ακόµα και στα
πιο ταλαιπωρηµένα ή σπασµένα τριχώµατα. ∆ίνει
εξαιρετικό αποτέλεσμα και όγκο διευκολύνοντας
το ψαλίδισµα για πιο συµµετρικές κοπές. Βοηθάει
πολύ στο μαλάκωμα των κόµπων και επιταχύνει
το στέγνωµα σε όλες τις περιπτώσεις λόγω της µοναδικής του σύνθεσης. Σχεδιασµένο για απαιτητικά
αποτελέσµατα σε διαγωνισµούς.
Συστατικά: Νερό, Αλόη Βέρα, Κατιονικοί Γαλακτωµατοποιητές, Τριγλυκερίδια Λιπαρών Οξέων,
Σιλικόνες, Ελαιόλαδο, Έλαιο Αργκάν, Έλαιο Πρίµουλας, Έλαιο Τζοτζόµπα, Έλαιο Καλέντουλας,
Μαλακτικές Ύλες, Πανθενόλη, Γλυκερίνη, Βεταΐνη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Άρωµα, Αιθέριο
Έλαιο Βασιλικού, Βιταµίνη Ε, Κιτρικό Οξύ, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate, Butyphenyl
Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Κατάλληλο για:
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silver line
επαγγελματικής χρήσης

golden line
επαγγελματικής χρήσης

96%

89%

DERMA EQUILIBRIUM

VOLUMIZING

Σαμπουάν 1lt

Σαμπουάν & Conditioner 4lt
Υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση 20:1
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

κωδ. 55048146

Το Σαμπουάν Derma Equilibrium έχει μια καινοτόμα σύνθεση μοναδική για την ελληνική αγορά!
Περιέχει 80% ενεργή Αλόη, Κολλοειδή και Ενεργό
Άργυρο και πολύ ήπιους καθαριστικούς παράγοντες
που το καθιστούν ιδανικό για ατοπικά και πολύ ευαίσθητα δέρµατα καθώς και για περιπτώσεις όπου
είναι αναγκαίος ο άµεσος περιορισµός των έντονων
και δυσάρεστων οσµών που οφείλονται σε βακτήρια ή σε υπερβολική παραγωγή σµήγµατος. Ταυτόχρονα ενισχύει το δερματικό φραγμό και έχει ήπια
επουλωτική δράση. Τα αποτελέσματα είναι ορατά
από την πρώτη χρήση και διαρκούν αναλλοίωτα για
μέρες. ∆εν περιέχει αρώµατα και είναι σχεδιασμένο
για πολύ συχνή χρήση ακόµα και καθημερινά εάν
αυτό κριθεί αναγκαίο.
Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Πανθενόλη, Κολλοειδής Άργυρος, Κιτρικός Άργυρος, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστηµα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο, Βιταµίνη Ε,
Αιθέριο ‘Ελαιο Τεϊόδεντρου, Αιθέριο Έλαιο Μέντας.

κωδ. 55048181

To Σαμπουάν Volumizing περιέχει 40% ενεργή Αλόη
και Σύστημα Αυξητικών Παραγόντων που το καθιστά κατάλληλο για την αύξηση του όγκου του τριχώματος κυρίως σε σγουρά τριχώματα τύπου κανίς
και μπισόν. Οι Πρωτεΐνες Μεταξιού και Κερατίνης
σε συνδυασμό με τους Αντιστατικούς Παράγοντες
διεισδύουν σε βάθος στην τρίχα με αποτέλεσμα να
διογκώνουν το τρίχωμα διορθώνοντας τυχόν ατέλειες του μανδύα. Μετά το πέρας του καλλωπισμού
εφαρμόστε το Top Dog Volumizing Spray και το Top
Dog Bright Shine για εκθαμβωτικά αποτελέσματα.
Συνδυάστε το ιδανικά με το άρωμα White Musk
200ml.
Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα, Φυσικά
Επιφανειοδραστικά Προερχόμενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραμβέλαιο, Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Μαλακτικές Ύλες, Ελαιόλαδο,
Βιταμίνη Ε.

Για ιδιάζουσες καταστάσεις του δέρματος
που χρήζουν επαυξημένης φροντίδας.

Κατάλληλο για:
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Κατάλληλο για:

96%

96%

GREEN CLAY

GREEN CLAY MASK

Σαμπουάν 1lt

Μάσκα Πράσινης Αργίλου 1lt

Το Σαμπουάν Green Clay αποτελεί το πιο καινοτόμο καθαριστικό προϊόν
της εταιρείας Top Dog µε υψηλή συγκέντρωση ενεργής βιολογικής Αλόης
(80%), Βεντονίτη και Πράσινης Αργίλου η οποία έχει βαθιά καθαριστική
δράση. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και τις μη βακτηριακές οσμές,
εξαφανίζει τη λιπαρότητα από το δέρμα και βοηθάει στην καλύτερη ενυδάτωση του δέρµατος και του τριχώματος. Οι πρωτεΐνες Κερατίνης και
Μεταξιού ενισχύουν την ενυδατική δράση του σαμπουάν και ταυτόχρονα
η υψηλή περιεκτικότητα σε Argan, Ελαιόλαδο, Πρίμουλα, Καλέντουλα και
Jojoba συνεισφέρουν στη μακροπρόθεσμη υγεία της τρίχας του κατοικίδιου. Το κύριο καθαριστικό συστατικό του σαμπουάν είναι η Πράσινη
Άργιλος κι αυτό το καθιστά κατάλληλο ακόμα και για καθημερινή χρήση.
Το Green Clay είναι το ιδανικό προϊόν για ιδιάζουσες δερματικές καταστάσεις και δίνει λύσεις εκεί που κανένα άλλο σαμπουάν δεν μπορεί.
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι που το καθιστά τόσο μοναδικό. Ταυτόχρονα
είναι ένα υποαλλεργικό προϊόν που δίνει εκθεσιακό αποτέλεσμα σε φυλές με τρίχωμα τύπου wired (σκληρός μανδύας) αφού μόνο με μια χρήση
θα προσδώσει αποτελέσματα πολύ υψηλού επιπέδου. Βοηθάει την τρίχα
να διατηρήσει τη φυσική της γραμμή και διευκολύνει το ψαλίδι κατά το
κούρεµα καθιστώντας το προϊόν απαραίτητο στον επαγγελματία groomer
που θέλει να κάνει τη διαφορά σε ένα Show ή διαγωνισµό.

Η μάσκα Πράσινης Αργίλου αποτελεί μια κρέμα βαθειάς αναδόμησης με εστίαση στην υφή της τρίχας
για εκθεσιακά αποτελέσματα κυρίως σε σκληρούς
τύπους τριχωμάτων. Δίνει εξαιρετική υφή και όγκο
στην τρίχα αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κάθε φυλής και ενυδατώνει σε βάθος το
μανδύα δίνοντας μεγάλη διάρκεια στον καλλωπισμό. Συστήνεται η χρήση της αμέσως μετά το σαμπουάν Green Clay της Top Dog για τέλειο επίπεδο
ενυδάτωσης και προετοιμασίας του μανδύα για την
έκθεση.

κωδ. 55048144

κωδ. 55048179

Συστατικά: Νερό, Πράσινη Άργιλος, Αλόη Βέρα,
Κατιονικοί Γαλακτωματοποιητές, Τριγλυκερίδια
Λιπαρών Οξέων, Ελαιόλαδο, Έλαιο Αργκάν, Έλαιο
Πρίμουλας, Έλαιο Τζοτζόμπα, Έλαιο Καλέντουλας,
Μαλακτικές Ύλες, Πανθενόλη, Γλυκερίνη, Βεταΐνη, Κερατίνη, Αμινοξέα Μεταξιού, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Βιταμίνη Ε, Κιτρικό Οξύ, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate, Butyphenyl
Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Συστατικά: Νερό, Γλυκερίνη, Αλόη Βέρα (Barbadensis)*, Πράσινη Άργιλος, Βεντονίτης, Φυσικά Επιφανειοδραστικά Προερχόµενα από το Φοινικέλαιο και το Ελαιοκραµβέλαιο, Υδρολυµένη Κερατίνη, Πρωτεΐνες Μεταξιού, Ενεργά Αμινοξέα, Πανθενόλη, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Έλαιο
Αrgan, Έλαιο Νυχτολούλουδου, Έλαιο Καλέντουλας, Έλαιο Τζοτζόµπα,
Ελαιόλαδο*, Βιταμίνη Ε, Ρυθμιστής pH: Κιτρικό οξύ.

Για ιδιάζουσες καταστάσεις του δέρματος
που χρήζουν επαυξημένης φροντίδας.

*Βιολογικής Καλλιέργειας

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:
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Επαγγελματικής Χρήσης
Αρώματα Καλλωπισμού

80%

80%

BABY POWDER

CITRONELLA

COOKIES

Επαγγελματικό Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Επαγγελματικό Άρωμα Καλλωπισμού 300ml

Επαγγελματικό Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Το επαγγελματικό άρωμα Baby Powder είναι ο πιο
αναγνωρίσιμος και ο πιο ταχυκίνητος κωδικός της
εταιρίας. Είναι κατηγορίας eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα οικιακής χρήσης που είναι eau
de toilette. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και πιο έντονη μυρωδιά. Ταυτόχρονα
λειτουργεί σαν λοσιόν ισχυρής ενυδάτωσης του
τριχώματος µε Πανθενόλη, Έλαιο Τζοτζόµπα και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του έχει πολύ μεγάλη διάρκεια
και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες
καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα
οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό
το αισθητικό αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

Το επαγγελματικό άρωμα Citronella αποτελεί μια
μεγάλης διάρκειας αρωματική λοσιόν που προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση του τριχώµατος µε Πανθενόλη, Έλαιο Neem και Βιταµίνη Ε. Ενισχύει την
προστασία έναντι εξωπαρασίτων καθώς περιέχει
αιθέριο έλαιο Σιτρονέλας, αιθέριο έλαιο Ευκαλύπτου, Έλαιο Neem, αιθέριο έλαιο Μέντας, αιθέριο
έλαιο Δυόσμου, αιθέριο Έλαιο Βασιλικού και αιθέριο Έλαιο Λεβάντας. Είναι το ιδανικό προϊόν για
κατοικίδια που γυμνάζονται έντονα και βρίσκονται
συχνά σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα κατά τους
ζεστούς μήνες.

Το επαγγελματικό άρωμα Cookies είναι κατηγορίας
eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα οικιακής χρήσης που είναι eau de toilette. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και πιο έντονη
μυρωδιά. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν λοσιόν ισχυρής ενυδάτωσης του τριχώµατος µε Πανθενόλη,
αιθέριο έλαιο Λεβάντας και Βιταµίνη Ε. Το άρωμά
του έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες καταδεικνύοντας
με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό το αισθητικό
αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

κωδ. 55048156

Με καταπληκτικό άρωμα παιδικής πούδρας.
Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Γαλακτωµατοποιητές, Simmondsia Chinensis
(Έλαιο Jojoba) Seed Oil, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Benzyl Benzoate, Coumarin, alphaIsomethyl Ionone, Geraniol, Linalool.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:
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90%

κωδ. 55048160

Συστατικά: Νερό, Cympopogon Nardus (Citronella)
Leaf Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract,
Γαλακτωµατοποιητές, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Melia Azadirachta Seed (Neem) Oil, Μενθόλη, Αιθέριο Έλαιο Βασιλικού, Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας,
Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Geraniol,
d-Limonene, Citronellol, Eugenol.

κωδ. 55048158

Με καταπληκτικό άρωμα σοκολατένιου μπισκότου.
Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Αιθέριο Έλαιο Λεβάντας,
Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Benzyl
Benzoate, Coumarin.

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Εξισορροπηµένο pH

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:

80%

80%

80%

FLOWER MIX

FRUIT MIX

NARCISSUS

Επαγγελματικό Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Επαγγελματικό Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Επαγγελματικό Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Το επαγγελματικό άρωμα Flower Mix είναι κατηγορίας eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα
οικιακής χρήσης που είναι eau de toilette. Αυτό
ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και
πιο έντονη μυρωδιά. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν
λοσιόν ισχυρής ενυδάτωσης του τριχώματος µε
Πανθενόλη, αιθέριο έλαιο Δεντρολίβανου και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του έχει πολύ μεγάλη διάρκεια
και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες
καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα
οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό
το αισθητικό αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

Το επαγγελματικό άρωμα Fruit Mix είναι κατηγορίας eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα
οικιακής χρήσης που είναι eau de toilette. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και πιο
έντονη μυρωδιά. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν λοσιόν
ισχυρής ενυδάτωσης του τριχώματος µε Πανθενόλη, έλαιο Καλέντουλας και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά
του έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες καταδεικνύοντας
με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό το αισθητικό
αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

Το επαγγελματικό άρωμα Narcissus είναι κατηγορίας eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα
οικιακής χρήσης που είναι eau de toilette. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και πιο
έντονη μυρωδιά. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν λοσιόν
ισχυρής ενυδάτωσης του τριχώματος µε Πανθενόλη, έλαιο Υλάνγκ Υλάνγκ και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά
του έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες καταδεικνύοντας
με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό το αισθητικό
αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

Με καταπληκτικό άρωμα
φρέσκων ανοιξιάτικων λουλουδιών.

Με καταπληκτικό άρωμα ζουμερών φρούτων.

Με καταπληκτικό άρωμα νυκτερινών λουλουδιών.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Καλέντουλας, Εκχύλισµα Καλέντουλας, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστηµα, Benzyl Alcohol.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Ylang Ylang, Βιταμίνη
E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Benzyl Benzoate,
Coumarin.

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048150

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Γαλακτωµατοποιητές, Αιθέριο Έλαιο
∆εντρολίβανου, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό
Σύστηµα, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal,
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Salicylate,
Hydroxycitronellal.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048154

κωδ. 55048152
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Επαγγελματικής Χρήσης
Αρώματα Καλλωπισμού

80%

80%

ORCHID

WILD POPPY

WHITE MUSK

Επαγγελματικό Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Άρωμα Καλλωπισμού 200ml

Το επαγγελματικό άρωμα Orchid είναι κατηγορίας
eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα οικιακής χρήσης που είναι eau de toilette. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και πιο έντονη
μυρωδιά. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν λοσιόν ισχυρής ενυδάτωσης του τριχώματος µε Πανθενόλη,
έλαιο Αγιοκλήματος και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του
έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες καταδεικνύοντας
με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό το αισθητικό
αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

Το επαγγελματικό άρωμα Wild Poppy είναι κατηγορίας eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα
οικιακής χρήσης που είναι eau de toilette. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και πιο
έντονη μυρωδιά. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν λοσιόν
ισχυρής ενυδάτωσης του τριχώματος µε Πανθενόλη, έλαιο Πρίμουλας και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά του
έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες καταδεικνύοντας
με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό το αισθητικό
αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

Το επαγγελματικό άρωμα White Musk είναι κατηγορίας eau de parfume σε αντίθεση με τα αρώματα
οικιακής χρήσης που είναι eau de toilette. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φόρμουλα έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αρωματικά έλαια και πιο
έντονη μυρωδιά. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν λοσιόν
ισχυρής ενυδάτωσης του τριχώματος µε Πανθενόλη, έλαιο Μακαντέμιας και Βιταμίνη Ε. Το άρωμά
του έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και διατηρεί το κατοικίδιο φρεσκαρισμένο για μέρες καταδεικνύοντας
με αυτόν τον τρόπο πιο έντονα τα οφέλη του καλλωπισμού και καθιστώντας πιο ορατό το αισθητικό
αποτέλεσμα στον τελικό πελάτη.

Με καταπληκτικό άρωμα ορχιδέας.

Με καταπληκτικό άρωμα παπαρούνας.

Με το γνωστό και ακαταμάχητο
άρωμα White Musk.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωματοποιητές,
Έλαιο
Αγιοκλήματος,
Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστημα, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salycilate, Butyphenyl
Methylpropional, Hydroxycitronellal.

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Πρίμουλας, Βιταμίνη E,
Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Linalyl Acetate, Benzyl
Salicylate, Phenethyl Alcohol, Linalool.

κωδ. 55048162

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:
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80%

κωδ. 55048185

Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:

κωδ. 55048186

Συστατικά: Νερό, Άρωµα, Γλυκερίνη, Πανθενόλη,
Γαλακτωµατοποιητές, Έλαιο Μακαντέμιας, Βιταμίνη E, Ήπιο Συντηρητικό Σύστηµα, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, alpha-Isomethyl
Ionone.
Σύντοµη Περιγραφή:
Άρωµα που διαρκεί
Με βάση το νερό
Χωρίς Parabens / Αλκοόλ / Χρωστικές
Υποαλλεργικό
Εξισορροπηµένο pH

Κατάλληλο για:
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