


ILLUMYNA FAMILY



• Възстановява всички типове коса, 
като връща нейната жизненост, 
яркост и еластичност.
• Предлага персонализирани

услуги и ритуали.
• Малко на брой продукти, но със

стотици възможни
индивидуални комбинации .

ILLUMYNA
Системата от продукти със синергичено и целенасочено действие в 

различните нива на косъма

Кутикула

Кортекс



• Възстановява и връща живота на Cell 
Membrane Complex /СМС/.
• Какво е Cell Membrane Complex /СМС/? -

основна част от капилярната материя на 
косъма. Ролята на СМС е защита на
мекотата и свежестта на косата.
• СМС поддържа клетките на кутикула и 

кортекса заедно, задържайки вътрешна
хидратация.
• При здрава коса слоевете на кутикулата са

близо и образуват гладка повърхност.
• При увредена коса,изчерпаният СМС

причинява загуба на хидратация. Слоевете 
на кутикулата се отварят, а повърхността на 
косъма е груба и неравна.

Как работи ILLUMYNA



Защо да изберете ILLUMYNA ?

ILLUMYNA е иновативен продукт, 
който ще повиши евективността на 

вашия бизнес 



Sensus App
• Инсталирай БЕЗПЛАТНО

приложението Sensus App. В него 
може да разгледаш всички всички
продукти на ILLUMYNA
• Използвай приложението с над 500 

комбинации, за да получиш 
идеалната формула за персонално 
лечение на разлини типове коса.



ILLUMYNA SALON / HOME CARE

NUTRI REPAIR SHAMPOO
1200/250 ml

NUTRI COLOR SHAMPOO
1200/250 ml

ZERO YELLOW SHAMPOO
1200/250 ml

DAILY VOLUME SHAMPOO
1200/250 ml

NUTRI DISCIPLINE SHAMPOO
1200/250 ml



ILLUMYNA SALON / HOME CARE
NUTRI REPAIR SHAMPOO 1200/250 ml

Описание: Подхранващ шампоан за преструктуриране, обогатен
с Растителен кератин, Мед и Киноа. Не съдържа SLS и SLES.
Използвай за: Тънка до нормална, химически третирана, 
увредена и хвърчаща коса. 
Активни съставки: 
• Киноа – Протеин извлечен то Био отглеждана киноа. Без 

следи от глутен. Хидратира в дълбочина, придава блясък на 
косата. 

• Мед – Добит от нектара на диво растящи цветя, съдържа 
флавоноиди и полифеноли с антиоксидантно действие.

• Растителен кератин  - Смес от 18 растителни аминокиселини. 
Укрепва косъма, подобрява еластичността му, придава блясък 
и жизненост на косата.

• NUTRI REPAIR SHAMPOO 1200 мл
• NUTRI REPAIR SHAMPOO 250 мл



ILLUMYNA SALON / HOME CARE
NUTRI COLOR SHAMPOO 1200/250 ml

Описание: Подхранващ шампоан за боядисана коса, обогатен с 
Растителен кератин, Акай Бери и Годжи Бери. Не съдържа SLS и 
SLES.
Използвай за: Нормална до суха, боядисана коса.
Активни съставки: 
• Акай Бери – Богати на фитостероли, мастни киселини и 

витамин С.  Съживяват и хидратират боядисаната коса. Имат
успокояващо действие върху скалпа. 

• Годжи Бери – Богати на витамини, минерални соли, 
аминокиселини, растителни мастни киселини и Витамин А. 
Мощен антиоксидант, който предпазва цвета на косата от 
стареене от свободни радикали.

• Растителен кератин  - Смес от 18 растителни аминокиселини. 
Укрепва косъма, подобрява еластичността му, придава блясък 
и жизненост на косата.

• NUTRI COLOR SHAMPOO 1200 мл
• NUTRI COLOR SHAMPOO 250 мл



ILLUMYNA SALON / HOME CARE
NUTRI DISCIPLINE SHAMPOO 1200/250 ml

Описание: Подхранващ дисциплиниращ шампоан, 
обогатен с Растителен кератин и Киноа. Силен анти влага 
ефект. Не съдържа SLS и SLES.
Използвай за: Средно гъста, суха и не покорна коса.
Активни съставки: 
• Киноа – Протеин извлечен то Био отглеждана киноа. Без 

следи от глутен. Хидратира в дълбочина, придава блясък 
и мекота на косата.
• Растителен кератин  - Смес от 18 растителни

аминокиселини. Укрепва косъма, подобрява 
еластичността му, придава блясък и жизненост на косата.

• NUTRI DISCIPLINE SHAMPOO 1200 мл
• NUTRI DISCIPLINE SHAMPOO 250 мл



ILLUMYNA SALON / HOME CARE
DAILY VOLUME SHAMPOO 1200/250 ml

Описание: Лек шампоан за фина коса, подходящ за ежедневна 
употреба, обогатен с Растителен кератин, Киноа и Бамбук. Не 
съдържа SLS и SLES.
Използвай за: Нормална, фина и без тонус коса.
Активни съставки: 
• Бамбук – Богат на силиций. Той стимулира растежа на косата

и противодейства на стареенето. 
• Киноа – Протеин извлечен то Био отглеждана киноа. Без 

следи от глутен. Хидратира в дълбочина, придава блясък и 
мекота на косата.

• Растителен кератин  - Смес от 18 растителни аминокиселини. 
Укрепва косъма, подобрява еластичността му, придава блясък 
и жизненост на косата.

• DAILY VOLUME SHAMPOO 1200 мл
• DAILY VOLUME SHAMPOO 250 мл



ILLUMYNA SALON / HOME CARE
ZERO YELLOW SHAMPOO 1200/250 ml

Описание: Антижълт шампоан, обогатен с Растителен кератин, 
Киноа и BIO PLATINUM PEPTIDE. Не съдържа SLS и SLES.
Използвай за: Неотрализиране на жълти оттенъци върх , 
кичури, изсветлена и сива коса.
Активни съставки: 
• BIO PLATINUM PEPTIDE – Антиоксидантен и антибактериален

ефект. Клетъчно обновяване и анти-стареене. 
• Киноа – Протеин извлечен то Био отглеждана киноа. Без 

следи от глутен. Хидратира в дълбочина, придава блясък и 
мекота на косата.

• Растителен кератин  - Смес от 18 растителни аминокиселини. 
Укрепва косъма, подобрява еластичността му, придава блясък 
и жизненост на косата.

• ZERO YELLOW SHAMPOO 1200 мл
• ZERO YELLOW SHAMPOO 250 мл



ILLUMYNA SALON / HOME CARE

NUTRI NORMAL & 
FINE MASK 500 ml

NUTRI NORMAL & 
THICK MASK 500 ml

NUTRI COLOR 
CONDITIONER 250 ml

NUTRI REPAIR 
MASK 250 ml

ZERO YELLOW CONDITIONER
1200/250 ml

NUTRI DISCIPLINE 
MASK 250 ml



ILLUMYNA SALON CARE

• NUTRI NORMAL &
FINE MASK 500 ml

• NUTRI NORMAL & THICK 
MASK 500 ml

• Описание: Подхранваща маска за тънка, суха 
и третирана коса. Обогатена с Растителен 
кератин и Киноа. Не съдържа SLS и SLES.
• Използвай за: Тънка и финна коса, 

подложена на често третиране.
• Активни съставки: Растителен кератин и 

Киноа

• Описание: Подхранваща маска за средно гъста, 
суха и третирана коса. Обогатена с Растителен 
кератин и Арганово масло. Не съдържа SLS и 
SLES.

• Използвай за: Средно гъста, много суха, 
подложена на често третиране.

• Активни съставки: Растителен кератин и 
Арганово масло



• ZERO YELLOW CONDITIONER 1200 ml
• ZERO YELLOW CONDITIONER 250 ml

ZERO YELLOW CONDITIONER 1200/250 ml
Описание: Антижълт балсам, обогатен с Растителен кератин, 
Киноа и BIO PLATINUM PEPTIDE. Не съдържа SLS и SLES.
Използвай за: Неотрализиране на жълти оттенъци върху , 
кичури, изсветлена и сива коса.
Активни съставки: 
• BIO PLATINUM PEPTIDE – Антиоксидантен и антибактериален

ефект. Клетъчно обновяване и анти-стареене. 
• Киноа – Протеин извлечен то Био отглеждана киноа. Без 

следи от глутен. Хидратира в дълбочина, придава блясък и 
мекота на косата.

• Растителен кератин  - Смес от 18 растителни аминокиселини. 
Укрепва косъма, подобрява еластичността му, придава блясък 
и жизненост на косата.

ILLUMYNA SALON / HOME CARE



ILLUMYNA HOME CARE

• NUTRI REPAIR MASK 250 ml

• NUTRI DISCIPLINE MASK 250 ml

• Описание: Подхранваща маска за тънка, суха 
и третирана коса. Обогатена с Растителен 
кератин и Киноа. Не съдържа SLS и SLES.
• Използвай за: Тънка и фина коса, подложена 

на често третиране.
• Активни съставки: Растителен кератин и 

Киноа и Мед

• Описание: Подхранваща дисциплинираща
маска обогатен с Растителен кератин и Киноа. 
Силен анти влага ефект. Не съдържа SLS и SLES.

• Използвай за: Средно гъста, много суха, 
непокорна коса, подложена на често 
третиране.

• Активни съставки: Растителен кератин и Киноа



ILLUMYNA HOME CARE

• NUTRI COLOR CONDITIONER 250 ml

• Описание: Подхранващ балсам за боядисана
коса, обогатен с Растителен кератин, Акай Бери 
и Годжи Бери. Не съдържа SLS и SLES.
• Използвай за: Нормална до суха, боядисана 

коса.
• Активни съставки: Растителен кератин , Акай

Бери и Годжи Бери



ILLUMYNA SALON CARE

NUTRI PLUS BOOSTER
125 ml

DISCIPLINE PLUS BOOSTER
125 ml

REPAIR PLUS BOOSTER
125 ml

SHINE PLUS BOOSTER
125 ml

Какво е BOOSTER?
• Ценни концентрати от активни съставки персонализират обработката

на косата.
• Те се комбинират с маските и балсамите ILLUMYNA за подобряване на 

действието им върху косъма.



ILLUMYNA SALON CARE

• NUTRI PLUS BOOSTER 125 ml

• Описание: Интензивно подхранващо лечение за суха,тънка
до средно плътна коса. Скъпоценен концентрат от 18 
аминокиселини на растителна основа и аминокиселината
цистеин. Микс от колаген и протеин от киноа и масло от 
макадамия. 

• Използвай за: Много суха коса, подложена на чести 
химически обработки. 

• Действие: Интензивно овлажняващо действие оставя косата
мека и копринена, като я хидратира дълбоко. 



ILLUMYNA SALON CARE

• Описание: Итнензивно лечение за суха и плътна коса. 
Скъпоценен концентрат от 18 аминокиселини на 
растителна основа. Съдържа колаген и нектар от цветен
прашец. Богат на флавоноиди и полифеноли.
• Използвай за: Плътна, къдрава и суха коса. 
• Действие: AntiAge действие, интензивно подхранване и 

анти-статичен ефект, оставя косата еластична и 
управляема, докато я хидратира дълбоко. 

• DISCIPLINE PLUS BOOSTER 125 ml



ILLUMYNA SALON CARE

• Описание: Ултра леко лечение за боядисана и 
чувствителна коса. Скъпоценен концентрат от 18 
аминокиселини на растителна основа и 
аминокиселината цистеин. Съдържа кератин на 
растителна основа и луменисцин.
• Използвай за: Коса лишена от блясък и подлагана на 

чести химически процедури.
• Действие: Абсорбира UV лъчите и ги превръща в нов 

източник на светлина, който придава на косата
изключителен блясък.

• SHINE PLUS BOOSTER 125 ml



ILLUMYNA SALON CARE

• Описание: Интензивно възстановително лечение за 
много увредена, тънка и крехка коса. Скъпоценен
концентрат от 18 аминокиселини на растителна основа и 
аминокиселината цистеин. Микс от хиалуронова
киселина колаген и протеин от киноа.
• Използвай за: много фина и слаба коса, подлагана на 

чести химически обработки, която се заплита и е 
склонна към накъсване. 
• Действие: укрепва, уплътнява и преструктурира слабата

и лишена от жизненост коса, докато я хидратира в 
дълбочина. 

• REPAIR PLUS BOOSTER 125 ml



ILLUMYNA SALON / HOME CARE
Какво е ELEXIR?

• Хидратиращи продукти без изплакаване, които осигурят завършващо докосване
на ритуалите с ILLUMYNA. 

• Могат да бъдат смесени по между си, като разширяват обхвата на услугите, които
можете да предложите.

ILLUMYLIGHT OIL
125 ml

NUTRI BLEND OIL
60 ml

LIFT VOLUME 
FLUID 125 ml

THERMO DISCIPLINE 
MILK 125 ml

THERMO REPAIR 
MILK 125 ml

DAILY REPAIR 
LEAVE-IN 200 ml



ILLUMYNA SALON / HOME CARE

ILLUMYLIGHT OIL
125 ml

NUTRI BLEND OIL
60 ml

LIFT VOLUME FLUID
125 ml

Ø Хидратация
Ø Лесно разресване
Ø Здрав вид

Ø Плътност 
Ø Анти Frizz ефект
Ø Блясък

Ø Блясък
Ø UV Защита
Ø Дълготраен цвят



ILLUMYNA SALON / HOME CARE

THERMO DISCIPLINE MILK
125 ml

THERMO REPAIR MILK
125 ml

DAILY REPAIR LEAVE-IN
200 ml

Ø Анти влага
Ø Термо защита
Ø Дисциплина

Ø Плътност
Ø Термо защита
Ø Хидратация

Ø Лесно разресване
Ø Блясък
Ø Хидратация



ILLUMYNA SALON CARE - РИТУАЛИ

Ежедневна грижа – измиване  

Ø Шампоан
Ø Маска/Балсам
Ø Еликсир 
Ø Себестойност

Бърз ритуал за хидратиране, подходящ за нормална коса



ILLUMYNA SALON CARE - РИТУАЛИ
Седмична грижа - измиване

Ø Шампоан
Ø Маска/Балсам + 2 Бустера
Ø Еликсир 
Ø Себестойност

Мигновенно, хидратиращо персонализирано лечеине на 
третирана коса.



ILLUMYNA SALON CARE - РИТУАЛИ
Месечна персонална дълбоко преструктурираща терапия

Ø Шампоан
Ø 2 Бустера
Ø Маска/Балсам 
Ø Еликсир 
Ø Себестойност

Персонализирано, интензивно, преструктуриращо лечение с 
микс от 2 бустера 



Sensus App
• Инсталирай БЕЗПЛАТНО

приложението Sensus App. В него 
може да разгледаш всички всички
продукти на ILLUMYNA
• Използвай приложението с над 500 

комбинации, за да получиш 
идеалната формула за персонално 
лечение на разлини типове коса.



Sens.us Bulgaria

sensus_bg

www.appros.bg

info@appros.bg

Sensus App  

+359887689243

https://www.facebook.com/sensusbg
https://www.instagram.com/sensus_bg/
https://appros.bg/

