
Love your style



Love your style

ü Свежа линия, с плодови аромати, характеризираща се с 
изискан и елегантен образ.

ü T @ b> ù е перфектният продукт за създаване на уникален 
стил. 

ü T @ b> ù е  в пълен синхрон с грижа към природата, 
околната среда, здравето на фризьора и клиента. 



Styling Preparation – използвай за перфектна основа преди
изсушаване.



Playing with style – използвай за перфектен завършен стил.



Define your look – използвай за завършване и фиксиране на косата и 
създай съвършен и дълготраен стил.



Първото число показва
нивото на контрол на 

продукта.

Второто число показва
нивото на блясък на 
продукта.

Системата за номериране
Улеснява избора на стилизант

пример



пример



• Формат: 200 ml

ПРОДУКТ
Утра лек стилизиращ и хидратиращ спрей, с
деликатен изглаждащ ефект.  

ВИЗИИ
Изгладени и блестящи визии.

НАНАСЯНЕ
Напръскайте върху влажна или суха коса. 
Разпределете равномерно с гребен по дължините и 
краищата. За изгладен резултат изсушете косата със
сешоар. За оформени къдрици оставете косата
да изсъхне естествено.



• Формат: 200 ml 

ПРОДУКТ
Сух шампоан за всички типове коса. Моментално 
съживява косата и нежно абсорбира себум,
изпотяване и примеси, оставя косата мека и чиста.

ВИЗИИ
Перфектния продукт за освежаване на косата и 
придаване на обем и текстура на следващия ден.

НАНАСЯНЕ
Разклатете добре. Нанесете в корените. Масажирайте
с върха на пръстите и разрешете косата по цялата
дължина.



• Формат: 200 ml 

ПРОДУКТ
Спрей за обем в корените. Придава плътност и 
допълнителен обем на косата, без да оставя следи. 
Препоръчва се за фина и безжизнена коса.

ВИЗИИ
Моментално повдигане от корена и цялостно
обемна визия след изсушаване.

НАНАСЯНЕ
Напръскайте свободно в корените на подсушена с 
кърпа коса. Изсушете със сесоар за да стилизирате
косата.



• Формат: 200 ml

ПРОДУКТ
Крем с изглаждащ ефект и термозащита. Подходящ
за къдрава и непекорна коса.
24 часова* защита от влагата *.

ВИЗИИ
Изгладени и блестящи визии.

НАНАСЯНЕ
Нанесете количество колкото 1-2 лешника на измита и 
подсушена с кърпа коса. Разпределете равномерно с 
гребен по дължините и краищата. За изгладен резултат
изсушете косата със сешоар. За оформени къдрици
оставете косата да изсъхне естествено.

* Инструментален тест. 



• Формат: 200 ml

ПРОДУКТ
Крем за дефинирани вълни и къдрици . За красиво
движение и блясък на къдрици и S образни вълни . 
Укротява къдриците. 24 часа анти фриз контрол*

ВИЗИИ
Дефинирани и еластични вълни , без втвърдяване
на косата.

НАНАСЯНЕ
Нанесете равномерно на влажна коса по
дължините , изсушете в дифузер или сешоар.

* Инструментален тест. 



• Формат: 300 ml

ПРОДУКТ
Текстурираща пяна. Права обем, като
същевременно оставя дължините и краищата леки 
и подвижни. Подходяща а всички методи на
сушене. 

ВИЗИИ
Супер обемни визии , плътни и небрежни опашки и 
визии с обем в корена.

НАНАСЯНЕ
Разклатете добре преди употреба. Нанесете на 
подсушена с кърпа коса в корена и по дължините
изсушете с помощта на кръгла четка.



• Формат: 75ml

ПРОДУКТ
Паста с висока разделителна способност за 
дефиниран, персонализиран стил. Благодарение на 
фибрите, може да реактивирате действиети й с леко
мокри ръце.

ВИЗИИ
Структурирани или небрежни визии , дефинирани
акценти. 

НАНАСЯНЕ
Вземете количество колкото лешник и затоплете между 
дланите си. Оформете с пръсти в желаната форма.



• Формат: 300 ml

ПРОДУКТ
Текстурираща пяна за супер обем и силна фиксация.

ВИЗИИ
Красиви обемни къдрици , опашки или плитки с 
дълготрайна силна фиксация.

НАНАСЯНЕ
Разклатете добре преди употреба. Нанесете на 
подсушена с кърпа коса в корена и по дължините
изсушете с помощта на кръгла четка или дифузер.



• Формат: 7 g

ПРОДУКТ
Текстурираща пудра за обем.

ВИЗИИ
Фиксирани къси прически. Небрежни дълги визии.

НАНАСЯНЕ
Напръскайте на косата за глобална фиксация. Нанесете 
с ръце за локализирана текстура.



• Формат: 75ml

ПРОДУКТ
Кремообразна паста със средна фиксация. 

ВИЗИИ
Естествени, небрежни визии, дефинирани акценти. 

НАНАСЯНЕ
Втрийте малко количество паста в дланта на ръката си
и работете върху суха коса, разделяйки секциите с 
пръсти.



• Формат: 75ml

ПРОДУКТ
Склуптурираща паста с матов ефект и силна
фиксация.

ВИЗИИ
Текстурирани и оформени къси прически с матов 
ефект. 

НАНАСЯНЕ
Втрийте малко количество паста в дланта на ръката си
и работете върху суха коса, разделяйки секциите с 
пръсти.



• Формат: 150 ml

ПРОДУКТ
Гел със супер силна фиксация и блясък. Без 
слепване или видими следи. Не съдържа алкохол.

ВИЗИИ
Пригладени или повдигнати нагоре визии с 
моментална фиксация и дълготраен ефект.

НАНАСЯНЕ
Нанесете на суха или влажна
коса с пръсти , за цялостен стайлинг или използвайте
пръсти , за да оформите детайл .



• Формат: 200 ml

ПРОДУКТ
Термозащитен спрей. Защитава косата от 
температура до 230 градуса.

ВИЗИИ
Перфектния продукт за защита от топлина.

НАНАСЯНЕ
Нанесете на суха или влажна коса. Оформете със
сешоар и/или с преса и маша.



• Формат: 200 ml

ПРОДУКТ
Спрей за подчертан блясък. С нежен и лек аромат.

ВИЗИИ
Цялостен блясък за всяка визия.

НАНАСЯНЕ
Нанесете на суха коса на разстояние от 25см. 



• Формат: 400 ml

ПРОДУКТ
Средно фиксиращ спрей. Формула, която осигурява
антистатична и анти фриз защита до 24 часа.  

ВИЗИИ
Дълготрайна фиксация и натурален блясък за 
всички визии. Без „ фризи „  ефект.

НАНАСЯНЕ
Нанесете на суха коса на разстояние от 30см. 



• Формат: 400 ml

ПРОДУКТ
Силно фиксиращ спрей за дълготраен ефект.

ВИЗИИ
Дълготрайна фиксация и лек блясък за всички
визии. 

НАНАСЯНЕ
Нанесете на суха коса на разстояние от 30см. 



• Формат: 400 ml

ПРОДУКТ
Силно фиксиращ спрей за коса БЕЗ газ. Формула, 
която осигурява антивлага ефект.

ВИЗИИ
Дълготрайна фиксация и подчертан блясък за 
всички визии. Защита от влага.

НАНАСЯНЕ
Нанесете на суха коса на разстояние от 25см. 



• Формат: 75ml

ПРОДУКТ
Силна фиксираща полираща вакса, контролира и 
придава на косата допълнително блясък.

ВИЗИИ
Перфектния продукт за къси изгладени прически и 
блестящи пригладени назад опашки.

НАНАСЯНЕ
За цялостен блясък и фиксация, нанесете малко
количество в дланите си и разнесете равномерно. 
Нанесете с върха на пръстите си, за изглаждане на 
бебешките коси.



• Формат: 100 ml

ПРОДУКТ
Специално създаден серум за стресирани коса, 
Формулата му с ценно анти-ейдж действие 
балансира структурата, защитава и придава блясък. 

ВИЗИИ
Блестящи визии със свободно движеща се коса.

НАНАСЯНЕ
Нанесете развномерно малко количество на измита и 
подсушена с кърпа коса. Изсушете със сешоар за 
изгладена визия или използвайте върху суха коса за 
заглажадне на крайчетата.  



• Формат: 100 ml

ПРОДУКТ
Серум за боядисана коса, който съдържа
слънцезащитен агент и антиоксиданти. Гарантира
защита и по-дълготраен цвят. 

ВИЗИИ
Блестящи визии със свободно движеща се коса и 
защитен от слънцето цвят.

НАНАСЯНЕ
Нанесете развномерно малко количество на измита и 
подсушена с кърпа коса. Изсушете със сешоар за 
изгладена визия или използвайте върху суха коса за 
заглажадне на крайчетата.  



Sens.us Bulgaria

sensus_bg

www.appros.bg

info@appros.bg

Sensus App  

+359887689243

Love your style

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

