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ALFAPARF MILANO copilul favorit al marii noastre familii
Dragostea pentru frumusețe, dedicaţia pentru perfecțiune și convingerea că noi putem ajunge foarte departe; datorită 

acestor calități ALFAPARF MILANO poate spune cu mândrie ca este brandul italian nr.1 in lume.

Cu ALFAPARF MILANO, frumusețea are un gust nou
Avem o abordare diferită, care ne face unici, o abordare care începe cu dragostea de a face lucruri bune, cu gust 

şi pasiune. Lumea noastră constă în excelență, entuziasm și vibrații bune. Nu în ultimul rând, oferim femeilor o 

experiență tipic italiană originală în salon.

Un stilist este un artist care crează cu mâinile
Ironic, prietenos, uneori puţin cam nebun, dar, de asemenea, curajos, dedicat și vizionar. Îi place să trăiască 

aventuros și să iţi asume riscuri, la fel ca şi nouă, celor de la Alfaparf Milano. Părul este materialul familiar pe 

care el crează. El știe cum să-l trateze, cum să-l modeleze, pentru a face orice femeie să se simtă mulţumită 

de felul în care arată.

Nu Ne luam prea îN serios, dar suNtem foarte serioşi îN tot ceea ce facem. şi stiliştii Ne 

iubesc peNtru asta!

P R O D U S E  P R O F E S I O N A L E  P E N T R U  S T I L I Ș T I 

ÎNGRIJIRE
pag. 27

STYLING
pag. 55

CULOARE
pag. 3

CINE ESTE ALFAPARF MILANO?

Când vorbim despre spiritul Alfaparf Milano vorbim despre personalitate, creativitate, inovație și 
calitate. Pe lângă toate acestea, modul italian de a aborda relaţionarea ne face să menţinem un 
contact constant cu clienții noștri, spijinindu-i  cu programe de educaţie şi cu toate actualizările 
de care au într-adevăr nevoie. Şi acesta nu este un discurs pe care l-aţi mai auzit la alte branduri, 
este ceea ce facem.

FORMĂ
pag. 21
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CULOARE
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  De peste 35 de ani, COLORAREA PROFESIONALĂ a reprezentat pentru 

ALFAPARF MILANO  o pasiune pură, care s-a transformat într-o obsesie, cu unicul 
scop de a obține rezultate perfecte. Fiecare nuanţă creată, îmbogățită cu reflexe, a 
fost formulată special, folosind cea mai recentă tehnologie și acel gust tipic italian 
perfecţionist pe care noi, ALFAPARF MILANO, ne-am angajat să îl aplicăm în tot ceea ce 
facem.  În fiecare secundă, pe cele 5 continente,o femeie iese dintr-un salon de coafură 
purtând culoarea noastră și astfel ne include în aspectul ei exterior şi în viața ei.

OFFICINA DEL COLORE 

Acum lumea ALFAPARF MILANO este la tine ÎN SALON, prin OFFICINA DEL COLORE

TRAINING

Cursuri de produse 
și tehnici de colorare 

pentru stiliști și patroni 
de salon.

VIZIBILITATE

Saloanele din rețeaua 
OFFICINA DEL COLORE 

vor fi listate către 
clienții finali pe diverse 
medii de comunicare 

(website, social media, 
editoriale).

IMAGINE

Materiale de marketing  
inscripționate cu 

OFFICINA DEL COLORE 
pentru personalizarea 

Salonului

EXCLUSIVITATE

Condiții comerciale 
avantajoase, și inițiative 

de susținere pentru 
creșterea afacerii 
dumneavoastră.                

 

PRODUSE PROFESIONALE PENTRU EXCELENţĂ 

Evolution
of the Color3

110 opțiuni de
vopsea permanentă

pură și perfectă

Colorwear

mai mult decât vopseaua 

obişnuită ton pe ton

rEvolutionJC

o explozie de culori cu 

aplicare directă

Pigmenţi

6 pigmenţi puri 

ultra-concentraţi
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GAMA
6 pigmenți puri ultra concentrați
6 tratamente de bază

PUNCTE CHEIE
• ÎN SALON
Pigmenții puri pot fi introduși în fiecare serviciu efectuat în salon, pentru a adăuga o doză de culoare, a intensifica sau a 
da strălucire oricărei culori. Au o multitudine de posibilități de utilizare, pe care le veți descoperi în scurt timp; un produs 
personalizat și extrem de versatil. 

• ACASĂ
Clientele dumneavoastră nu vor mai trebui să aleagă între tratamentul firului de păr și întreținerea culorii, datorită  rețetei 
creată special pentru aceste două nevoi. Clientele vor putea să reproducă singure rețeta acasă. 

Se adaptează oricărei situații
Pigmenții puri își pot modifica structura ăn funcție de pH-ul mediului înconjurător, dacă este alcalin sau acid.
Aceasta înseamnă că pigmenții lucrează la fel de bine, în orice combinație.
Cele două patente în curs certifică acest fapt. 

PIGMENȚI PURI ULTRA CONCENTRAȚI
Inovația care permite personalizarea culorii printr-o varietate incredibilă de 
produse și servicii, în salon și acasă.

2 patente în curs.

COLOR.35

Gm
Golden
Mahogany

COLOR.13

Ag
Ash Gold

COLOR.21

Va
Violet Ash

Rd
Red

COLOR.6

Cp
Copper

COLOR.4

Gd
Gold

COLOR.3

Nu
Nutritive

Re
Reparative

Hd
Hydrating

CARE

CARECARE

+

6 pigmenți puri
ultra concentrați pentru o 
mare versatilitate a culorii

6 tratamente de bază
pentru îngrijirea și 

condiţionarea părului
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• Pentru a crea noi nuanțe de culoare, amestecați pigmenții puri cu vopselele 

Evolution of the Color și Color Wear.

• Efectuați prima colorare pe păr natural, pentru a adăuga reflexe când nu aveți 

nevoie de acoperire păr alb: propuneți un tratament mască pigmentat. Durabilitatea 

culorii: între 5 până la 8 șamponări.

• Reîmprospătarea culorii: propuneți serviciul de pigmentare cu mască. Durabilitatea 

culorii: între 5 până la 8 șamponări.

• Amplificarea strălucirii: pigmenții noștri puri lucrează foarte bine chiar și în 

amestec cu apă. Lăsați să acționeze 5 minute pentru o strălucire de neegalat.

• Repigmentare după un serviciu de decolorare.

• Profitați de timpul de acționare al tratamentelor în salon, reîmprospătând și 

culoarea: amestecați pigmenții puri cu șampon, mască sau fiolă tratament.

• Profitați de timpul de acționare al serviciului de remodelare, reîmprospătând și 

culoarea: amestecați cu Lisse Design sau Hydratexture. Durabilitatea culorii între 

5 până la 8 șamponări.

• Personalizarea coafatului și stilizării cu un plus de culoare, pentru ocazii speciale 

sau coafuri zilnice: amestecați cu produsele de styling Semi di Lino și S4U (spume 

și geluri). Durabilitatea culorii până la 5 șamponări.

Performanță în Salon

Modalități de utilizare a pigmenților:
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6 pigmenți
puri
ultra 
concentrați

Red.6 
Roșu.6
Pentru revitalizarea 
strălucirii nuanțelor 
de roșu sau pentru 
adăugarea
de noi tonuri de roșu .6

Copper.4
Cupru.4
Pentru intensificarea 
tonurilor de cupru sau 
adăugarea de noi tonuri 
de cupru .4

Gold.3
Auriu.3
Pentru a revitaliza 
tonurile de blond cald 
sau adăugarea de noi 
tonuri de auriu .3

Golden 
Mahogany.35 
Auriu Mahon .35 
Pentru a adăuga 
profunzime tonurilor de 
maro închis sau a adăuga 
un nou ton de .35.

Ash Gold.13
Cenușiu Auriu.13
Pentru a reîmprospăta 
blondul și maroul 
deschis sau a adăuga un 
nou ton de bej.

Violet Ash.21 
Violet Cenușiu .21
Pentru a amplifica tonurile 
reci de blond sau a 
revitaliza părul alb grizonat 
neutralizând tonurile 
nedorite de galben.

Format de salon - 90 ml
FĂRĂ PARAbENI

Format de revânzare - 8 ml
(Kit de 6 buc + 6 spatule pentru 
amestecarea pigmentului cu masca)
FĂRĂ PARAbENI

PASUL 1. Recomandați pigmentul pur cel mai potrivit pentru clientă, în funcție de dorința clientei de a revitaliza tonul existent, sau de a 

adăuga un nou ton de culoare. În tratamentul de bază stabilit, se adaugă combinația de pigment pur aleasă.  

PASUL 2. Recomandați șamponul și masca PIGMENTS în funcție de tipul de păr al clientei.

Tu în Salon

PF014106 PF014102 PF014101 PF014104PF014112 PF014108 PF014111PF014107 PF014110PF014105 PF014103 PF014109

Am spus deja că pigmenții pot lucra oriunde, 
dar nu am spus că pot lucra și amestecați 
împreună. Într-adevăr, cei 6 pigmenți puri se 
pot amesteca între ei. Mai mult, intensitatea 
culorii rezultate poate fi  ajustată cu o 
concentrație mai mare sau mai mică de 
pigmenți în amestec. Vorbim acum despre 
servicii în salon extrem de personalizate și de 
creative. Potrivite pentru păr natural, vopsit 
sau decolorat. 
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6 tratamente
de bază

Nutriție
PENTRU PĂR
USCAT

Reparare
PENTRU PĂR
DETERIORAT

Un amestec de ingrediente 
active care crează un film 
special în jurul firului de 
păr, menținând astfel 
hidratarea și amplificând 
strălucirea.

Cu Uleiuri Vegetale
bogate în acizi grași,  
și Vitaminele A și
E, care hrănesc părul
lăsându-l moale și
revitalizat. 

Cu Peptide din mătase
care se distribuie
uniform pe lungimi
reparând zonele cele
mai deteriorate ale
firului de păr.

Format șampon - 200 ml
FĂRĂ SULFAȚI & FĂRĂ PARAbENI

Format mască - 200 ml 
FĂRĂ PARAbENI

Hidratare
PENTRU PĂR 
UȘOR USCAT

PASUL 3. Puneți întreg conținutul tubului de pigmenți în șampon. Închideți dopul și agitați pentru 10 secunde. Puneți întreg 

conținutul celui de-al doilea tub în mască, amestecați cu spatula până obțineți o culoare uniformă.

PASUL 4. Tratamentul pigmentat este acum gata de utilizare, pentru amplificarea culorii și menținerea aspectului sănătos al 

părului în fiecare zi.

Clienta acasă

PRODUSE PENTRU ACASĂ

PF014095 PF014096 PF014097PF014098 PF014099 PF014100

Este adevărat, pigmenții se pot adapta 
oricărei situații, dar pentru a rămâne 
eficienți în timp, ei trebuie să aibă un 
mediu corespunzător. Pentru acest motiv 
am inclus 3 șampoane specifice și 3 măști 
specifice în gama Pigments. Aceste produse 
sunt formulate pentru a susține acțiunea 
pigmenților puri și a face amestecul stabil 
în timp, pentru o performanță incredibilă 
de până la 12 luni, vizibilă de la prima 
aplicare. Trei game diferite care îndeplinesc 
nevoile specifice ale oricărui tip de păr.
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PERFORMANţE NEMAIÎNTÂLNITE ÎNTR-UN PROCES 
DE COLORARE 

• Putere de deschidere de până la 3 TONURI
• ACOPERIRE EXCEPţIONALĂ și longevitatea culorii

• PROCENT FOARTE MIC DE AMONIAC 
 (max. 1% în timpul aplicării)

• FĂRĂ PPD, acum o formulă și mai sigură

• ÎNGRIJIRE completă a SCALPULUI
• CALITATE și STRĂLUCIRE unică şi extraordinară

• MULTI LAMELLAR VEhICLE
Permite pigmenților să 
pătrundă adânc în structura 
firului de păr,  protejându-le 
integritatea, rezultă culori de 
lungă durată, și păr suplu și 
ușor de pieptănat.

• hyALURONIC ACID
Crează un film protector 
în jurul firului de păr, 
menținându-i hidratarea ideală, 
rezultă excelentă acoperire și 
uniformitate a culorii, și păr 
sănătos și rezistent.

• hyPER INTENSE COLOR 
SySTEM
Micropigmenți Cristalizați care 
permit o mai bună concentrare 
și stabilitate a culorii în păr, 
rezultă culori extrem de intense 
și strălucitoare.

TEhNOLOGIE 3D . GARANTEAZĂ REZULTATE PERFECTE

CULOARE COSMETICĂ PERMANENTĂ

Performanţe de neegalat în serviciile de colorare profesională: nuanţe cu efect 3D 
şi un păr perfect sănătos. Inovaţie absolută: primul produs de colorare care conţine 
acid hialuronic! Acidul hialuronic formează o reţea în jurul firului de păr, asigurând 
distribuirea uniformă a amestecului colorant şi o aderenţă perfectă.

DESTINAŢIA Dacă vă doriţi o culoare care durează şi o acoperire perfectă a părului alb. 
                              Vopsele din gama Evolution vă lasă părul sănătos, strălucitor şi mătăsos.

GAMA 110 nuanţe. tub de 60 g.

PUNCTE-CHEIE: tehnologie 3D, 3 componente exclusive, în 3 etape uşor de urmat.
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PLATINUM 
Nuanţe: 11.00 - 11.02 - 11.10 - 11.11 - 11.13 - 11.20 - 11.21 - OSP.

Caracteristici: Deschide până la 5 tonuri, la amestecare în părţi egale cu 0SP – Super intensificator de 
deschidere (începând de la nuanţa 5, şaten deschis).
Utilizare: În amestec cu oxidantul Oxid’O de 40 volume (12%). Respectaţi raportul de amestec de 1:2 
(30 ml cremă colorantă cu 60 ml oxidant Oxid’O de 40 volume (12%)). Timp de acționare: 50-55 minute.
Rezultat: Ideale pentru realizarea de blonduri deschise intense şi strălucitoare, părul căpătând nuanţe 
deschise, pastelate.

SUPER INTENSIFICATOR DE DESCHIDERE (0SP)
Poate fi amestecat cu toate nuanţele din seria Platinum, pentru creșterea puterii de deschidere cu încă 
un ton. Raport maxim de amestec 1:1 (30 g nuanţă Platinum + 30 g 0SP + 120 ml Oxid’O 40% Vol.).

CONTRASTI
Pentru crearea de contraste de culoare pe o bază închisă sau mediu-închisă (nuanţe de la 1 la 6, 

natural sau vopsit), în 15-20 de minute, fără decolorare. Utilizare: Raport de diluţie - 1:1,5 Utilizaţi 
cremă oxidantă Oxid’O în funcţie de intensitatea dorită a culorii. Produsul este disponibil în 2 nuanţe: 
roşu şi roşu-violet.

CORECTOARE
Nuanţe speciale, extrem de intense, destinate modificării, intensificării sau neutralizării rezultatului 
unei vopsiri. 3000 - Galben: se utilizează pentru accentuarea nuanţelor aurii. 7000 - Albastru: se 
utilizează pentru a neutraliza nuanţele de galben şi portocaliu. 410 - Grafit: este o nuanţă de gri ideală 
pentru a neutraliza reziduurile de roşu şi portocaliu şi pentru a intensifica tendinţele de reflexii gri din 
seriile Cenuşiu, Cenuşiu Natural şi Cenuşiu Violet.  2000 - Violet: se utilizează pentru intensificarea 
reflexelor violete din seriile Violet Pur, Mahon şi Roşu.

INTENSIFICATOR DE DESCHIDERE (000SSS)
Amestecat în proporţii egale cu nuanţele Evolution of the Color3, pentru creşterea puterii de deschidere 
cu până la un ton.

INTENSIFICATOR DE CULOARE - ROŞU (RB)
Intensificatorul de culoare Roşu poate fi amestecat cu toate nuanţele Evolution of the Color3, cu 
excepţia nuanţelor din seria Platinum, pentru a mări intensitatea reflexiilor de roşu.

Seriile speciale
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4.52 CASTANIU MEDIU MAhON VIOLET
Un maron cu tonuri proeminente 
mahon violet, pentru îmbogățirea 
profunzimii și reflexelor nuanțelor 
închise. 

9.2 BLOND FOARTE DESChIS VIOLET
Un blond rece cu tonuri ușoare reci, 
idealpentru a neutraliza tonurile de 
galben.

6.23 BLOND ÎNChIS
VIOLET AURIU
Un blond închis îmbogățit cu tonuri 
ușoare de cafea.  

8.23 BLOND DESChIS VIOLET AURIU
Un blond deschis cu tonuri ușoare 
de cappuccino.

11.32 BLOND PLATINAT
AURIU VIOLET
Un blond platinat ușor, pentru a 
crea un blond foarte deschis cu ton 
ușor auriu. 

5.62 CASTANIU DESChIS
ROȘU VIOLET
Un maro deschis cu ton de roșu violet 
intens.

7.6  BLOND MEDIU ROȘU
Un blond mediu roșu pentru acoperire 
perfectă 100% a părului alb.  

7.62 BLOND MEDIU 

ROȘU VIOLET
Un blond mediu cu reflex predominant 
de roșu violet. 

5.04 CASTANIU DESChIS 
UȘOR ARĂMIU
Un maro ușor arămiu care va intensifica 
culorile naturale calde, cu un efect de 
cupru.  
9.04 BLOND FOARTE DESChIS
UȘOR ARAMIU
Un blond cu reflex ușor de cupru pentru 
un ton de șampanie.

10 NUANţE NOI PENTRU O GAMĂ COMPLETĂ.

BRUNET  NOU PLATINAT  NOU

11.32

VIOLET  NOU

4.52

9.2

CUPRU  NOU

5.04

9.04

ROşU NOU

7.6

5.62

7.62

6.23

8.23
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OXIDANT-CREMĂ CU PEROXID DE HIDROGEN, 
STABILIZAT
Permite obţinerea unui amestec colorant mai cremos, care asigură o aplicare uşoară, mai 
precisă şi mai bine delimitată.  Este disponibil în 4 concentraţii/
Nu conţine parabeni, parafină sau uleiuri minerale.

PUNCTE-CHEIE: Formula îmbogăţită cu Elicos atenuează alcalinitatea vopselei, făcând-o mai puţin agresivă pentru pielea 
capului. Formează un film lipidic emolient pe piele, garantând astfel confortul aplicării şi protecţie maximă.
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Produse

10 VOLUME - (3%)
• Format: PF011591 - 1000 ml
           

20 VOLUME - (6%)
• Format: PF011592 - 1000 ml
        

30 VOLUME - (9%)
• Format: PF011593 - 1000 ml
     

40 VOLUME - (12%)
• Format: PF011594 - 1000 ml
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DESTINATĂ clientelor care doresc culori frumoase la modă și deschidere, fără amoniac.

GAMA 48 de nuanțe + 1 Intensificator de deschidere/ Format: 60 ml.

PUNCTE-CHEIE: Paletă de culori la moderne și competitive, versatile, cu care puteți crea multiple tonuri de culoare. 
Cu un stoc minim în salon, puteti oferi clientelor mai multe opțiuni de culori.  Componentele sistemului Color Wear au 
performanță înaltă și o mare varietate de utilizări. Acoperire perfectă a părului alb.  

VOPSEA TON PE TON.
SISTEM DE COLORARE FĂRĂ AMONIAC.

Cu o varietate de 

48 de nuanţe
+
1 Intensificator de 
deschidere 
+ 
2 Activatori
= 
Cu noul COLOR WEAR puteți crea  
până la 150 de culori!

FORMULA MAGICĂ
A NOULUI
COLOR WEAR
48 + 1 + 2 = 150!
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CULORI FASHION
Nuanţe splendide de şaten, mahon, roşu
intens, arămiu, auriu şi bej.

CULORI TEHNICE
Nuanţe naturale, care permit acoperirea cu până la 
100% a părului alb. Nuanţele de violet-cenușiu sunt 
excelente pentru neutralizarea tonurilor de galben 
nedorite. Nuanţele de cenuşiu sunt ideale pentru 
neutralizarea tonurilor intense de portocaliu sau 
galben obținute după decolorare.

CULORI INTENSE
Intensificatoare, pentru o culoare mai puternică şi 
mai vibrantă.
Clear&Gloss, atunci când este aplicat singur, redă 
strălucirea părului tern şi opac; amestecat cu o 
anumită nuanţă, permite obţinerea unei culori mai 
pastelată.

ACTIVATOR 5 VOLUME
Pentru rezultat de culoare ton pe ton. Perfect 
de folosit pe păr decolorat sau poros, datorită 
acțiunii sale controlată în timp. 

• Format: PF013773 - 1000 ml

ACTIVATOR 15 VOLUME
Pentru acoperirea perfectă a părului alb. Deschide 

până la o treaptă părul natural. Culori rezultate 
vibrante,  strălucire și intensitate, pentru clientele la 
modă care doresc o mică schimbare. 

• Format: PF013774 - 1000 ml

INTENSIFICATOR DE DESCHIDERE
Deschide pînă la 2 trepte părul natural, fără amoniac. 

Conferă strălucire maximă și efecte translucide 
culorilor fashion.

• Format: PF013772 - 60 ml

Produse

Cu o varietate de 

48 de nuanţe
+
1 Intensificator de 
deschidere 
+ 
2 Activatori
= 
Cu noul COLOR WEAR puteți crea  
până la 150 de culori!
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CREMĂ DE COLORARE DIRECTĂ
Alătură-te revoluției în CREATIVITATE ȘI CULOARE!

GAMA  8 nuanțe care se pot combina între ele, pentru a crea infinite tonuri de culoare. Format: 90ml.

PUNCTE CHEIE: Personalizarea imaginii clientelor prin simpla colorare directă. Culori vibrante ce conferă incredibilă 
suplețe și strălucire. Formulă nouă Clear specială pentru diminuarea tonurilor intense și crearea de tonuri deschise 
pastel. Are un ambalaj nou comfortabil de utilizat și ușor de măsurat. Textura cremoasă face ușoară aplicarea și crearea 
frumoaselor combinații de culori.

Maximă

P R E C I Z I E

Mare

V E R S A T I L I T A T E

Înaltă

P E R F O R M A N ţ Ă

Combinații pentru culori delicate pastel

Culori intense vibrante

rich
purple

pink pure
green

true
blue

magenta yellow

Combinații pentru culori unice personalizate 

rich
purple
pastel

pink
pastel

pure
green
pastel

true
blue
pastel

magenta
pastel

yellow
pastel

royal
purple

powder
blue

tropical
green

dark
turquois

vintage
red

mystic
lilac

neon
orange

smoke
grey

plum olive

emerald

spicy
orange

dark
raspberry

titanium mandarin teal

rock
pink

citron

chili
red

kiwi

deep
red

clear

deep
red

pastel

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


Produse

TRUE BLUE
• Format: PF012292 - 90 ml

PURE GREEN
• Format: PF012293 - 90 ml

RICH PURPLE
• Format PF012182 - 90 ml

DEEP RED
• Format: PF012185 - 90 ml

PINK
• Format: PF012183 - 90 ml

YELLOW
• Format: PF012184- 90 ml

MAGENTA
• Format: PF012181- 90 ml

CLEAR
• Format: PF012294- 90 ml
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Produse pentru salon

SUPERMECHES + HIGH LIFT
PUDRĂ DECOLORANTĂ - DECOLORARE 9 
TONURI
Decolorare intensă, chiar şi în cele mai dificile 
situaţii. Peptide de cheratină, care refac zonele 
poroase ale firului de păr şi îi protejează 
structura, ulei de baobab, care păstrează filmul 
lipidic al firului de păr, pentru a-i da strălucire şi 
catifelare.

• Format: PF009986 - 400 g

SUPERMECHES + NO AMMONIA
Pudră decolorantă fără amoniac, extrem de 
puternică. Asigură decolorarea cu până la 7 
tonuri. Poate fi aplicată şi pe scalp. Amestecul 
aderă perfect la firul de păr, pentru rezultate 
perfect uniforme. Părul rămâne sănătos şi 
hidratat. Aromă de măr.
Pudra de culoare albă permite urmărirea cu 
uşurinţă a procesului de decolorare.

• Format: PF004987 - 400 g

SUPERMECHES + FAST
CREMĂ DECOLORANTĂ ULTRA-RAPIDĂ 
Pentru decolorare rapidă şi protecţie absolută. 
Ingredientul de alcalinizare gata de utilizare 
scurtează procesul de decolorare; Uleiul de 
bumbac protejează părul de deshidratare, 
acţionând în special în zonele cele mai poroase.

• Format: PF010820 -  500 g

SUPERMECHES +
Decolorare 7 tonuri în 50 de minute
Pudră decolorantă puternică şi compactă 
Asigură decolorarea cu până la 7 tonuri. Vă 
permite să obţineţi rezultate incredibil de 
uniforme, cu maximă precizie. Părul arată 
minunat şi este sănătos. Culoarea albastră 
neutralizează tonurile de galben.

• Format: PF004138 - 400 g 
   PF004140 - cutie cu 12 pliculeţe x 50 g

DESTINAT stilistului care doreşte să exceleze în serviciul de decolorare.

PUNCTE-CHEIE:
• Complexul TJ: un sistem de fitomolecule concentrate, care creează un film uniform ce aderă perfect la firul de păr.
• Pulbere de mătase: pentru protejarea şi hidratarea părului.
• Guma de guar: pentru a asigura aderarea optimă a amestecului la firul de păr, obţinându-se rezultate perfect uniforme. 

Pentru un serviciu de decolorare plăcut şi eficient.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


DOUBLE DEFENCE CREAM
Creează o barieră de protecţie, care împiedică 
pătarea pielii în timpul vopsirii.

• Format: PF011237 - 150 ml

Produse complementare

c
U

L
O

A
R

E

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


FORMĂ

F
O

R
M

A

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


DESTINAŢIE: Dacă sunteţi în căutarea unui produs de îndreptare cu performanţe de înaltă clasă şi complet sigur.
Rezultatele se menţin până la 3 luni.

PUNCTE-CHEIE: Kera-Collagen Complex: conţine keratină hidrolizată, colagen şi proteine cuaternare. Ulei de Babassu: un ulei 
preţios cu extraordinare proprietăţi emoliente, produs din plante amazoniene, care lasă părul moale, mătăsos şi strălucitor. Formulă 
fără formaldehide.

TRATAMENTUL DE ÎNDREPTARE PROGRESIVĂ A PĂRULUI, 
CU KERATINĂ, PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR
100% SIGUR, 100% FLEXIBIL, 100% PERFORMANT.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-lisse-design-keratin-therapy


Produse pentru salon 

LOŢIUNE PENTRU NETEZIRE
Folosit împreună cu o sursă de căldură, 
rearanjează lanţurile de cheratină ale părului 
şi le netezeşte, fără a fi nevoie de substanţe 
chimice pentru distrugerea punţilor de sulf din 
fibra capilară.

• Format: PF008976 - 1000 ml

LOȚIUNE PENTRU NETEZIRE SILVER
O formulă destinată în special pentru părul 
blond/cu şuviţe în tonuri reci şi/sau păr alb 
natural. Nu permite îngălbenirea părului, cauzată 
de utilizarea plăcii de îndreptare la temperaturi 
ridicate. Se recomandă utilizarea în pasul doi al 
serviciului LISSE DESIGN Keratin Therapy, în locul 
Fluidului pentru netezire.

• Format: PF010293 -  500 ml

ŞAMPON PENTRU CURĂŢARE ÎN 
PROFUNZIME
Fără săruri şi SLES. Curăţă în profunzime şi face 
părul uşor de pieptănat. Deschide cuticulele, 
pregătind părul pentru tratamentul de netezire. 

• Format: PF008973 -  500 ml

MASCĂ DE HIDRATARE
Hidratează părul şi îl face mai rezistent, încetinind 
procesul natural de uscare. Părul are un aspect 
strălucitor, luminos şi este uşor de pieptănat.

• Format: PF008974 - 500 g

CREMĂ DE DESCURCARE
Ajută la menţinerea şi la intensificarea efectelor 
cosmetice în timpul tratamentului. Părul este 
mai uşor de periat şi de coafat cu placa, fiind 
protejat de acţiunea căldurii.

• Format: PF008975 - 125 ml

APLICATOR LISSE DESIGN 
Noul aplicator care transformă loțiunea în spumă, 
fiind astfel mult mai ușor și rapid de aplicat. 
Economie de timp înseamnă mai multe servicii în 
salon, și profit mai mare!.

• Format : PP015392 

ŞAMPON PENTRU ÎNTREȚINERE CU 
KERATINĂ
Curăţă delicat părul şi ajută la menţinerea şi 
păstrarea pe termen lung a efectelor cosmetice 
obţinute prin tratamentele la salon. Formula, 
îmbogăţită cu cheratină şi  ulei de Babassu, lasă 
părul moale, strălucitor şi uşor de descurcat. 
Mod de utilizare: Aplicaţi pe părul umed şi 
masaţi uşor. Clătiţi şi repetaţi procedura, dacă 
este nevoie.

• Format: PF009064 - 250 ml

BALSAM PENTRU ÎNTREȚINERE CU 
KERATINĂ
Hrăneşte şi hidratează părul şi ajută la 
menţinerea şi păstrarea pe termen lung a 
efectelor cosmetice obţinute prin tratamentele 
la salon. Formula, îmbogăţită cu cheratină şi  ulei 
de Babassu, lasă părul moale, strălucitor şi uşor 
de pieptănat.
Mod de utilizare: aplicaţi pe părul umed şi lăsaţi 
să acţioneze timp de 3 minute. Pieptănaţi părul, 
pentru a întinde produsul pe toată lungimea, 
apoi clătiţi.

• Format: PF009063 - 250 ml

LAPTE DE PĂR CU KERATINĂ
Regenerare cu cheratină şi colagen 
Un fluid delicat şi mătăsos care reîncarcă părul 
cu cheratină şi colagen, menţinându-l neted, 
puternic, mătăsos şi uşor de pieptănat.
Mod de utilizare: Aplicaţi pe părul umed, 
pieptănaţi pe lungimi până la vârfuri pentru a 
asigura distribuţia uniformă, apoi uscaţi părul.

• Format: PF010710 - 125 ml

ULEI ELIXIR CU EFECT DE MĂTASE
Ulei-elixir, cu efect de netezire
Această formulă conţine preţiosul Ulei de 
Babassu din pădurile amazoniene, care lasă 
părul mătăsos şi moale, dar şi extraordinar 
de strălucitor. Ideal pentru prevenirea uscării 
părului şi apariţiei vârfurilor despicate. Mod de 
utilizare: aplicaţi câteva picături pe părul umed 
pentru un efect de protecţie şi intensificare a 
strălucirii, sau pe părul uscat, pentru catifelare şi 
strălucire sublimă.

• Format: PF010081 - 50 ml
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Produse pentru acasă

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-lisse-design-keratin-therapy


PUNCTE-CHEIE: Datorită capacităţii lor de absorbţie, particulele  absorbante pot reţine apa în interiorul firului de păr (apa 
reprezintă aproximativ 32% din structura părului) şi, împreună cu ea, principiile active responsabile pentru ruperea punţilor de sulf.

Acest lucru permite Hydra Texture să exceleze în două domenii importante. 
• Realizarea de inovatoare SERVICII MULTITEXTURĂ - efectuarea, atât a procesului de întindere, cât şi a celui de ondulare.
• Garantarea HIDRATĂRII PERMANENTE pe toată durata procesului.

ULTIMA DESCOPERIRE ÎN TRATAMENTELE DE 
PERMANENT 
Un sistem nou de ondulare/îndreptare permanentă, uşor şi flexibil.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


Produse

MOVEMENT
Soluţie pentru ondulare permanentă, pentru 
crearea de bucle sau onduleuri cu ajutorul 
bigudiurilor.

• Format: PF003776 - 500 ml

STRAIGHTEN
Cremă pentru îndreptare permanentă. Cremă 
pentru netezirea, îndreptarea sau reducerea 
volumului buclelor.

• Format: PF003775 - 300 g

NEUTRALIZATOR
Recrează textura părului, lăsându-l bine hidratat 
şi strălucind de frumuseţe.

• Format: PF003773 - 1000 ml

MIRACLE SERUM
Concentrat pentru restructurare intensă.
Se amestecă impreună cu soluţia pentru 
ondulare sau crema pentru întinderea părului 
de la Hydra Texture,  pentru a reface structura 
părului şi pentru a-l proteja  pe durata de 
aplicare a soluţiei.

• Format: PF003774 - 6 fiole x 10 ml
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PRECIOUS NATURE 
MENIU ITALIAN PENTRU PĂR
Un meniu Mediteranean ce hrăneşte părul tuturor femeilor.
ŞASE INGREDIENTE 100% NATURALE

NICIUN PRODUS NU CONŢINE INGREDIENTE CUM AR FI:
SULFAŢI, PARAbENI, PARAFINĂ, ULEIURI MINERALE, VOPSELE SINTETICE SAU ALERGENI*

* Alergeni derivaţi din extracte de plante sau parfumuri.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                               

meNiu mediteraNeaN peNtru orice tip de păr

păr luNG &
DREPT

Şampon
Mască

Ulei
CU

Smochine
& Portocală

păr oNdulat &
creŢ

Şampon
Mască

Ulei
CU

Strugure
& Lavandă

păr
VOPSIT

Şampon
Mască
Spray
CU

Migdale
& Fistic
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Gama

Meniu  pentru

păr Vopsit

Meniu  pentru

păr oNdulat 
& creŢ

Meniu  pentru

păr luNG &
DREPT
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DESTINAŢIE: Păr vopsit.

PUNCTE-CHEIE: +25%* Intensitate a culorii după 12 spălări pe păr vopsit.
ULEI DE MIGDALE: bogat în emolienţi, are proprietăţi de hrănire şi îngrijire a firului de păr. 
ESENŢĂ DE FISTIC: cunoscut pentru proprietăţile deosebite antioxidante şi foto-protectoare, ajută la menţinerea 
durabilităţii, intensităţii şi strălucirii culorii.

Cea mai noua dietă care protejează maxim culoarea pentru prelungirea strălucirii 

şi a durabilităţii culorii.

*Test Instrumental: tratament Precious Nature vs. tratament corespondent ne-profesional.

PENTRU

păr Vopsit

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-precious-nature-colored-hair


ŞAMPON PENTRU PROTECŢIA CULORII 
Curăţă delicat părul vopsit şi menţine 
intensitatea şi strălucirea extraordinară a 
culorii. 
• Format: PF012513 - 250 ml 
              PF012519 - 1000 ml             

MASCĂ PENTRU PROTECŢIA CULORII 
Tratament intensiv pentru întărirea firului de 
păr şi protecţia de neegalat a culorii părului 
vopsit. Aplicaţi după şamponare, lăsaţi să 
acţioneze 3-5 minute, apoi clătiţi.

• Format: PF012516 - 200 g
              PF012522 - 500 g

SPRAY FĂRĂ CLĂTIRE PENTRU PROTECŢIA 
CULORII 
Spray protector ultra-uşor, conferă maximă 
durabilitate a culorii datorită filtrelor UV care 
previn mătuirea.  Pulverizaţi uniform pe păr 
ud, pieptănaţi, şi apoi stilizaţi.

• Format: PF012510 - 125 ml

Produse
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DESTINAŢIE: Păr ondulat şi creţ.

PUNCTE-CHEIE: +15%* Bucle definite până la 3 zile.
SERUM DE STRUGURE: potoleşte părul rebel şi conferă elasticitate buclelor, menţinându-le hidratarea optimă. 
LAVANDĂ: ajută la definirea buclelor şi onduleurilor, şi controlează volumul, fără a îngreuna părul.

Rutina perfectă pentru a obţine definire impecabilă a buclelor şi onduleurilor 

fără a îngreuna părul.

*Test Instrumental: tratament Precious Nature vs. tratament corespondent ne-profesional.

PENTRU

păr oNdulat & creŢ

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-precious-nature-thirsty-hair


ŞAMPON PENTRU PĂR ONDULAT 
Curăţă delicat părul, conferă control maxim 
al buclelor şi onduleurilor, 
fără a îngreuna părul. 

• Format: PF012512 - 250 ml 
              PF012518 - 1000 ml             

MASCĂ PENTRU PĂR ONDULAT
Tratament intensiv hrănitor, conferă 
catifelare şi strălucire buclelor, cu efect 
anti-frizz. Aplicaţi după şamponare, lăsaţi să 
acționeze 3-5 min. şi clătiţi. Pentru definire 
maximă şi controlul volumului, aplicaţi pe păr 
ud fără clătire, pieptănaţi şi stilizaţi.

• Format:  PF012515 - 200 g 
              PF012521 - 500 g

ULEI PREŢIOS PENTRU PĂR ONDULAT
Ulei preţios ultra uşor, fără clătire, pentru 
control maxim al buclelor. Lasă părul uşor 
de pieptănat şi reduce timpul de uscare şi 
stilizare.

• Format: PF012509 - 100 ml

Produse
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DESTINAŢIE: Păr lung şi drept.

PUNCTE-CHEIE:  +20%* Efect de netezire până la 3 zile
ULEI DE SMOCHINE: cu extraordinare proprietăţi de îmbogaţire şi netezire, lasă părul suplu şi uşor.
EXTRACT DE PORTOCALE: amplifică strălucirea părului de la rădăcină până la vârfuri.

Reţeta ideală pentru păr neted şi impecabil de suplu.

*Test Instrumental: tratament Precious Nature vs. tratament corespondent ne-profesional.

PENTRU

păr luNG & drept

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-precious-nature-long-and-straight-hair


ŞAMPON PENTRU PĂR DREPT
Şampon de netezire cu efect de control 
intens al volumului, pentru păr strălucitor şi 
uşor de modelat.
• Format: PF012511 - 250 ml
              PF012517 - 1000 ml            

MASCĂ PENTRU PĂR DREPT
Tratament intensiv care face părul neted, 
lucios şi suplu. Sigilează vârfurile şi are efect 
anti-frizz. Aplicaţi după şamponare, lăsaţi să 
acţioneze 3-5 minute, apoi clătiţi.
• Format: PF012514 - 200 g
              PF012520 - 500 g

ULEI PREŢIOS PENTRU PĂR DREPT
Ulei preţios hranitor, conferă strălucire de 
briliant şi protecţie împotriva umidităţii, face 
părul mătăsos şi uşor de pieptănat. Reduce 
timpul de uscare şi stilizare. Aplicaţi pe păr 
ud sau uscat. Pentru condiţionare intensă, 
aplicaţi pe păr uscat, lăsaţi să acţioneze 5 
minute, apoi şamponaţi. 

• Format: PF012508 - 100 ml

Produse
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UN PROGRAM DE ÎNFRUMUSEŢARE ÎNCEPE CU 
UN PĂR SĂNĂTOS.
Datorită formulelor inovatoare, bogate în ingrediente active atent selectate şi 

echilibrate,  gama SEMI DI LINO acţionează în toate cele trei straturi ale fibrei capilare.

Toate produsele de ÎNGRIJIRE din gama SEMI DI LINO conţin 2 complexe de ultimă 

generaţie, care oferă strălucire extraordinară şi de durată, protejând culoarea: 

Complexul Shine Fix şi Complexul Color Fix.
Nu conţin sulfaţi, parabeni, parafine, uleiuri minerale sau alergeni.
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DIAMOND
Strălucire extremă şi de durată, culori intense, protejate în timp. 
Părul este revitalizat şi străluceşte ca un diamant.

DESTINAŢIE: Gama este dedicată părului normal, care nu necesită un tratament pentru o anumită problemă.

PUNCTE-CHEIE: O formulă perfect echilibrată, care este delicată, dar extrem de eficientă.
Un concentrat puternic, care revitalizează firul de păr, oferind combinaţia corectă de elemente necesare pentru a-l face să arate 
minunat, zi după zi. Vitaminele A, E şi F redau fibrei capilare o nouă energie. Datorită proprietăţilor antioxidante, aceste vitamine 
combat formarea radicalilor liberi, care sunt principalii responsabili ai îmbătrânirii fibrei capilare.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-semi-di-lino-diamond


EXTRAORDINARY ALL-IN-1 FLUID
Un fluid multifuncţional incredibil într-un singur 
flacon, care aduce părului 10 beneficii:
1) conferă strălucire extremă şi imediată
2) protejează culoarea cosmetică şi îi 
prelungeşte strălucirea şi intensitatea.
3) uşurează descurcarea părului, înlăturând 
problemele nedorite
4)  protejează părul de razele UVA şi UVB.
5) previne despicarea vârfurilor
6) controlează coafura
7) protejează părul de umiditate
8)  sigilează cuticula, pentru un păr senzual şi 
mătăsos
9)  lasă părul moale şi mătăsos
10) uşurează uscarea părului, făcând-o mai 
rapidă
Mod de utilizare: puneţi 2-3 picături de produs 
în palme, apoi masaţi-l în părul umed sau uscat, 
întinzând produsul pe lungimi şi pe vârfuri. 
Coafaţi după dorinţă, fără să clătiţi.

• Format: PF010003 - 125 ml

CRISTALLI LIQUIDI
Serum de strălucire instant, pentru toate 
tipurile de păr: un fluid preţios care conferă 
strălucire imediată părului, făcându-l mătăsos şi 
uşor de modelat.
Protejează părul de agresiunea factorilor externi 
creând un film uşor şi elastic anti-umiditate şi 
anti-uscare, produsul fiind potrivit pentru orice 
climat. Rezultate vizibile de la prima aplicare.
Extractul de seminţe de In: bogat în acizi graşi, 
omega 3 şi omega 6, uniformizează cuticula 
firului de păr.  Vitamina E: previne procesul de 
oxidare şi inhibă formarea de radicali
liberi.
Utilizare: aplicaţi câteva picături pe palme şi 
distribuiţi pe părul ud sau uscat. Continuaţi cu 
stilizarea.

• Format: PF010000 - 16 ml
                  PF010001 - 30 ml 
                  PF010002 - 50 ml

CRISTALLI SPRAY
Încercaţi şi produsul în varianta spray. 
Mod de utilizare: pulverizaţi uniform pe părul 
uscat.

• Format: PF010004 - 125 ml

Produse

ŞAMPON PENTRU STRĂLUCIRE
Şampon de strălucire pentru păr normal. Curăţă
delicat părul şi conferă strălucire extremă, 
lăsând părul suplu şi mătăsos.
Utilizare: aplicaţi pe părul ud, masaţi, apoi clătiţi
bine. Repetaţi aplicarea dacă este necesar.

• Format: PF009992  - 250 ml
                  PF009993 - 1000 ml

BALSAM PENTRU STRĂLUCIRE
Balsam de strălucire pentru păr normal,
descurcă perfect părul şi îl face suplu, uşor şi
extrem de strălucitor. 
Utilizare: aplicaţi după şamponare, masaţi, apoi 
clătiţi bine.

• Format: PF009995 - 250 ml
                  PF009994 - 1000 ml

MASCĂ PENTRU STRĂLUCIRE
Mască tratament de strălucire pentru păr
normal. Netezeşte cuticula, revitalizează părul, 
făcându-l moale, fluid şi cu o strălucire
intensă şi vibrantă.

• Format: PF009996 - 200 ml
                  PF009997 - 500 ml

ILLUMINATING ESSENTIAL OIL
Tratament intensiv pentru amplificarea 
strălucirii, pentru toate tipurile de păr: 
îmbogăţeşte fibra capilară, reduce porozitatea 
cuticulei şi lasă părul extrem de mătăsos şi 
stălucitor. Rezultate vizibile chiar de la prima 
aplicare.
Extractul de Seminţe de In: bogat în acizi graşi, 
omega 3 şi omega 6, uniformizează cuticula 
firului de păr.
Utilizare: aplicaţi conţinutul unei fiole pe părul 
ud după şamponare. Lăsaţi să acţioneze câteva 
minute, apoi clătiţi bine.

• Format: PF009998 - 12 fiole x 13 ml

ILLUMINATING SHINE LOTION
Tratament intensiv de remineralizare şi
finisare, conferă elasticitate şi restaurează 
strălucirea naturală a părului. Extractul de 
Seminţe de In: bogat în acizi graşi, omega 3 şi 
omega 6, uniformizează cuticula firului de păr.
Utilizare: aplicaţi conţinutul unei fiole pe părul 
ud după şamponare, apoi uscaţi şi stilizaţi părul. 
NU se clăteşte.

• Format: PF009999 - 12 fiole x 13 ml
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h

MOISTURE
Hrănire în profunzime, de la rădăcini şi până la vârfuri, pentru ca părul să-şi recapete 
strălucirea şi aspectul mătăsos.

DESTINAŢIE: Gama este dedicată părului uscat, care necesită un tratament specific pentru a-şi recăpăta aspectul mătăsos şi 
hidratarea şi pentru a fi uşor de pieptănat.

PUNCTE-CHEIE: Este cu adevărat o „terapie” care hrăneşte părul, fără a-l îngreuna. Într-un timp extrem de scurt, părul îşi 
recapătă hidratarea, fiind hrănit în profunzime. Îmbogăţit cu zaharuri nutritive: aceste micromolecule din miere reţin hidratarea în 
interiorul fibrei capilare, regenerând părul şi hrănindu-l intens.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-semi-di-lino-scalp-care


NUTRITIVE SHAMPOO
Şampon de hidratare pentru păr uscat:curăţă
delicat şi reface suprafaţa firului de păr, 
conferind supleţe şi strălucire extremă.

• Format: PF010005 - 250 ml
                  PF010006 - 1000 ml

NUTRITIVE MASK
Masca de hidratare are efect anti-uscare,
menţine hidratarea de la rădăcină pînă la
vârfuri. Îmbunătăţeşte aspectul părului,
făcându-l moale, uşor de pieptănat şi
strălucitor. Utilizare: se aplică pe păr ud după
şamponare, se lasă să acţioneze 5-10 minute,
apoi se clăteşte.

• Format: PF010007 - 200 ml
                  PF010008 - 500 ml

NUTRITIVE LEAVE-IN CONDITIONER
Balsam de hidratare bogat în nutrienţi care 
catifelează părul, îl face mătăsos şi uşor de 
modelat. Conferă hidratare şi strălucire
părului.
Utilizare: se aplică pe păr ud după şamponare.

NU se clăteşte.

• Format: PF010010 - 250 ml
                  PF010011 - 1000 ml

NUTRITIVE ESSENTIAL OIL
Tratament intensiv de hidratare shock,
conferă nutriţie în profunzime, combate
deshidratarea şi face părul moale, mătăsos
şi revitalizat. Utilizare: se aplică pe părul ud
după şamponare. Se lasă să acţioneze cu
aport de căldură, sau se usucă cu foenul
şi apoi se întinde cu placa.
Produsul se clăteşte.

• Format: PF010009 - 6 fiole x 13 ml

SPLIT ENDS RECOVERY FLUID
Fluid pentru repararea vârfurilor despicate:
combate uscarea problematică şi despicarea 
vârfurilor. Sigilează cuticula vârfurilor despicate, 
şi formează un film invizibil care îmbracă şi
protejează vârfurile.
Utilizare: Se poate aplica pe păr ud sau uscat.
NU se clăteşte

• Format: PF010012 - 125 ml

Produse
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RECONSTRUCTION
Restructurare constantă şi în profunzime a cortexului firului de păr, pentru o rezistenţă 
ridicată, dar cu menţinerea catifelării şi aspectului fluid.

DESTINAŢIE: Gama este dedicată părului deteriorat şi fragil, care necesită tratament specific pentru a-şi recăpăta rezistenţa şi 
elasticitatea.

PUNCTE-CHEIE: O terapie „intensivă” care regenerează părul zi după zi, pentru a-i reda rezistenţa şi elasticitatea. Spre deosebire 
de tratamentele normale de regenerare, produsele RECONSTRUCTION refac părul fără a-l întări, redându-i catifelarea şi fluiditatea 
extremă. Îmbogăţită cu un complex Cortex Repair, gama reface în profunzime părul deteriorat, hidratându-l şi reconstruindu-l din 
interior, pentru un aspect moale şi mătăsos, iar extractul de Bambus este fundamental pentru refacerea rezistenţei şi elasticităţii 
fibrei capilare profunde.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-semi-di-lino-reconstruction


SOS EMERGENCY OIL
Tratament profesional de reparare în
profunzime a  părului deteriorat. Ingredienţii
activi pătrund adânc în cortex şi umplu
zonele deteriorate, şi favorizează perfecta
coeziune a structurii interne. Conferă
rezistenţă cu acţiune anti-rupere şi fortifică
părul. Părul rămâne elastic. Utilizare: aplicaţi
conţinutul unei fiole pe părul ud după
şamponare. Lasaţi să acţioneze 5-10 minute
cu aport de căldură, uscaţi părul şi apoi
întindeţi cu placa. Se clăteşte.

• Format: PF010015 - 6 fiole x 13 ml

REPARATIVE LOTION
Loţiune tratament de reparare pentru păr 
deteriorat, repară şi întăreşte părul degradat şi 
fragil. Folosită zilnic, conferă părului rezistenţă 
naturală. Părul este reparat din interior, devine 
mai puternic şi mai elastic.
Utilizare: aplicaţi conţinutul unei fiole pe părul 
ud, apoi stilizaţi. Nu se clăteşte.

• Format: PF010016 - 6 fiole x 13 ml

REPARATIVE SHAMPOO
Şampon de reparare pentru păr deteriorat:
curăţă delicat şi reface în profunzime
firul de păr, restaurându-i forţa şi
elasticitatea.
Utilizare: aplicaţi pe părul ud, masaţi, apoi
clătiţi bine.

• Format: PF010013 - 250 ml
                  PF010014 - 1000 ml

REPARATIVE MASK
Mască restructurantă pentru păr deteriorat:
tratament intensiv de condiţionare care reface 
în profunzime. Repară degradarea din interior,
reconstruind cuticula. Părul îşi recapătă 
frumuseţea naturală.
Utilizare. Se aplică pe părul ud, se lasă să
acţioneze 5-10 minute, apoi se clăteşte.

• Format: PF010017 - 200 ml
                  PF010018 - 500 ml

DAILY ANTI BREAKAGE FLUID
Spray tratament anti-rupere a părului, de folosit 
zilnic, pentru păr fragil: completează procesul
de reparare sigilând cuticula, creează o barieră 
protectivă eficientă şi creşte rezistenţa părului la 
rupere, păstrându-i fluiditatea.
Utilizare: se aplică pe părul ud.
Nu se clăteşte.

• Format: PF010019 - 125 ml

Produse
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VOLUME
Păr cu volum extraordinar şi ţinută de neegalat, dar în acelaşi timp suplu şi strălucitor.

DESTINAŢIE: Gama este creată special pentru părul fin şi fără volum, care are nevoie de susţinere.

PUNCTE-CHEIE: Formula sa inovatoare şi textura uşoară şi delicată acţionează în interiorul fibrei capilare şi la rădăcină,  
amplificându-i volumul. Complexul Hyper Volume oferă susţinere firului de păr, pentru a garanta un volum compact. După numai 
un singur tratament, părul este vizibil mai dens şi incredibil de uşor.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-semi-di-lino-volume


MAGNIFYING SHAMPOO
Conferă susţinere părului, pentru un efect 
de volum incredibil, dar fără senzaţie de 
îngreunare.
Mod de utilizare: Aplicaţi pe părul umed şi 
masaţi bine. Masaţi uşor, până la formarea unei 
spume dense Clătiţi bine. Dacă este necesar, 
repetaţi procedura.

• Format: PF010020 - 250 ml
                  PF010021 - 1000 ml

MAGNIFYING CONDITIONER
Descurcă părul şi îi conferă textură, pentru un 
aspect mai dens şi un volum de neegalat.
Mod de utilizare: utilizaţi după spălarea cu 
şampon. Masaţi pe păr şi apoi clătiţi bine.

• Format: PF010022 - 250 ml
                  PF010023 - 1000 ml

MAGNIFYING ECO-MOUSSE
O explozie de volum, care readuce la viaţă 
părul fin. Ridică firul de păr de la rădăcină, 
crescându-i volumul, pentru rezultate de 
neegalat.
Mod de utilizare: aplicaţi 2-3 doze de produs 
în palmă, apoi aplicaţi-l pe părul umed, 
distribuindu-l în mod uniform pe lungimi şi pe 
vârfuri. Coafaţi după dorinţă, fără să clătiţi.

• Format: PF010024 - 125 ml

Produse
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DISCIPLINE
Control maxim şi definire perfectă a părului, datorită acţiunii intensive care combate 
electrizarea şi protejează împotriva umezelii, chiar şi în condiţii de umiditate extremă. 

DESTINAŢIE: Această gamă este creată pentru părul rebel, care are nevoie să-şi recapete strălucirea şi supleţea.

PUNCTE-CHEIE: O formulă exclusivă cu Unt de Migdale, cu o textură incredibil de plăcută,
care permite remodelarea şi redefinirea formei fibrei capilare. Control şi strălucire de neegalat, care nu încarcă părul, pentru 
rezultate de durată. 72 de ore de păr disciplinat, chiar şi în condiţii de umiditate 90%.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


FRIZZ CONTROL SHAMPOO
Datorită texturii fluide plăcute, acest şampon 
netezeşte şi catifelează părul, fără a-l îngreuna, 
făcându-l uşor de aranjat şi conferindu-i 
strălucire.
Mod de utilizare: Aplicaţi pe părul umed şi 
masaţi bine. Masaţi uşor, până la formarea unei 
spume dense. Clătiţi bine. Dacă este necesar, 
repetaţi procedura.

• Format: PF011023 - 250 ml
            PF011025 - 1000 ml

FRIZZ CONTROL BUTTER MASK
Cremă-tratament cu protecţie la umiditate, a 
cărei intensă acţiune de disciplinare face părul 
neted şi extrem de strălucitor.
Mod de utilizare: aplicaţi 1 sau 2 doze de 
produs pe părul umed, apoi întindeţi pe lungimi 
şi pe vârfuri, masând uşor. Lăsaţi să acţioneze 
timp de 5 minute. Masaţi până la formarea unei 
spume dense, apoi clătiţi bine.

• Format: PF011026 - 200 ml
            PF011028 - 500 ml

FRIZZ CONTROL
SMOOTHING CREAM
Cremă pentru netezire, esenţială pentru 
coafurile de păr drept realizate cu placa de 
îndreptat sau cu uscătorul; facilitează uscarea şi 
protejează părul împotriva căldurii excesive.
Mod de utilizare: puneţi 2-3 picături de produs 
în palme, apoi masaţi-l în părul umed sau uscat, 
întinzând produsul pe lungimi şi pe vârfuri. 
Coafaţi după dorinţă, fără să clătiţi.

• Format: PF011031 - 150 ml

FRIZZ CONTROL
CURLY HAIR MOUSSE
Spumă ecologică uşoară, care defineşte părul 
cârlionţat şi îl protejează împotriva căldurii 
excesive a uscătorului şi a plăcii de îndreptat.
Mod de utilizare: puneţi 2-3 doze de produs 
în palmă, apoi aplicaţi-l pe părul umed, 
distribuindu-l în mod uniform pe lungimi şi pe 
vârfuri. Coafaţi după dorinţă, fără să clătiţi.

• Format: PF011029 - 125 ml

HUMIDITY BLOCK SPRAY
Un spray absolut necesar, care protejează 
părul împotriva umidităţii, creând o barieră 
protectoare şi intensificând strălucirea, în timp 
ce menţine coafura perfectă; nu încarcă părul.
Mod de utilizare: pulverizaţi uniform pe părul 
uscat.

• Format: PF011033 - 125 ml

Produse
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SCALP CARE
Prima gamă dedicată în întregime sănătăţii scalpului, creată pentru a satisface cu 

adevărat toate nevoile, atât pentru scalpul sănătos, cât şi pentru scalpul cu probleme,  

fără a neglija efectul extraordinar asupra părului.

DESTINAŢIE: Dacă aveţi nevoie de un tratament special pentru scalp şi nu doriţi să renunţaţi la părul strălucitor. Singura gamă 
care tratează probleme specifice, dar creează şi menţine un mediu propice pentru regenerarea rădăcinii părului.

PUNCTE-CHEIE: Produs cu acţiune specifică asupra scalpului, datorită puternicului amestec de ingrediente naturale active, 
cu eficacitate dovedită în îngrijirea pielii. Îmbogăţit cu Renovagenyl:  alfa-glucan purificat, extras din frunzele de piersic, care ajută 
scalpul să-şi recapete capacitatea naturală de a se regenera şi reînnoi, precum şi ingrediente active pentru probleme specifice 
(căderea părului, mătreaţă, secreţie excesivă de sebum).

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-semi-di-lino-scalp-care


SCALP STIMULATING ELIXIR
Ser fără clătire, care se aplică pe scalp şi pe 
lungimea părului, pentru a prelungi efectul 
benefic între două tratamente la salon. În urma 
tratamentului, părul devine mai puternic şi mai 
rezistent la rădăcină, având un diametru mai 
mare la bază.  Pentru păr strălucitor, rezistent şi 
frumos. Aplicare zilnică, timp de 1 lună.

• Format: PF010029 - 125 ml
              

SCALP STIMULATING 
SUPER SERUM
Tratament concentrat pentru scalp (utilizare 
profesională), pentru un impuls revitalizant, 
direct la rădăcina părului. Recomandare de 
aplicare: 1 fiolă / săptămână, timp de 6-8 
săptămâni Aplicaţi şi apoi efectuaţi un masaj 
adecvat.

• Format: PF010032 - 12 fiole x 10 ml
                  

ENERGIZING SHAMPOO
Normalizează ciclul de viaţă şi creşterea părului, 
stimulând scalpul şi pregătindu-l pentru un 
tratament intensiv.  
Ajută la prevenirea şi reducerea căderii părului.

• Format: PF010026 – 250 ml 
           PF010027 – 1000 ml

Produse

ENERGIZING LOTION
Tratament intensiv care stimulează scalpul, 
normalizând ciclul de viaţă şi creşterea părului. 
Ajută la prevenirea şi reducerea căderii părului. 
Recomandare de aplicare: 1 fiolă de 2-3 ori/
săptămână, timp de 6-8 săptămâni Aplicaţi şi 
apoi efectuaţi un masaj adecvat.

• Format:  PF010028 - 12 fiole x10 ml (pentru tratamente 

profesionale şi la domiciliu)

PURYFING SHAMPOO
Normalizează descuamarea scalpului, combătând 
reapariţia mătreţii.

• Format: PF010030 – 250 ml 

BALANCING SHAMPOO
Îndepărtează sebumul în exces şi îi normalizează 
secreţia. Părul rămâne curat mai mult timp, fără a 
avea un aspect îngreunat.

• Format: PF010031 – 250 ml (pentru utilizare în salon şi 

la domiciliu)
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NOI CREDEM IN  
LIBERTATEA
DE EXPRIMARE

PUNCTE CHEIE PERLE CARE REFLECTĂ LUMINA
Particule speciale care difuzează lumina în toate direcțiile, conferind o infinitate de tonuri reflexe, și strălucire incredibilă. 

CERAMIDE: Conferă forță și hrănește firul de păr, pastrându-l compact și uniform.  

FITOCHERATINĂ: Datorită structurii sale similare cu cea a firului de păr natural, acționează din interiorul fibrei, conferind 

părului aspect sănătos și vibrant. 

O nouă colecție de tratamente dedicate îngrijirii părului blond, natural sau vopsit  (rece sau cald) și 
părului alb & grizonat. Formule create pentru a revitaliza și a da infinite reflexii de lumină, eliminând 
“efectul galben” nedorit, în timp ce condiționează și catifelează părul.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano


Gama

Pentru 
Blond Rece 
și păr Alb 
& Grizonat 

Pentru 

păr Alb 
& Grizonat

Pentru
Blonduri
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PENTRU
blondURI 

BLONDE AMBITION
PENTRU BLONDURI RECI: 
Un șampon pigmentat creat pentru a neutraliza 
tonurile nedorite de galben, și a aplifica strălucirea  
părului blond rece sau platinat, natural sau vopsit. 
Potrivit pentru utilizare frecventă. 
FĂRĂ SULFAȚI & FĂRĂ PARABENI

ȘAMPON
•Format: PF013176  - 250 ml          

GOLD FEVER
PENTRU BLONDURI CALDE: 
Un șampon pigmentat special creat pentru a reda 
vitalitatea și strălucirea părului blond cu reflexe 
calde, natural sau vopsit. Potrivit pentru utilizare 
frecventă. 
FĂRĂ SULFAȚI & FĂRĂ PARABENI

ȘAMPON
• Format: PF013177  - 250 ml

BLONDE PARADE
PENTRU TOATE BLONDURILE: 
Tratament hrănitor care îngrijește și catifelează 
părul, accentuând strălucirea părului blond. 
FĂRĂ PARABENI

MASCĂ 
• Format: PF013180  - 150 ml

Produsele

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-thats-it


Produsele

PENTRU PaR ALB 
& GRIZONAT

GREY PRIDE 
Un șampon pigmentat, special creat pentru 
a da o nouă strălucire și vitalitate părului 
natural sau părului alb vopsit; elimină tonurile 
nedorite de “galben” .  Potrivit pentru utilizare 
frecventă.

FĂRĂ PARABENI

ȘAMPON
• Format: PF013178  - 250 ml           

FOREVER GREY 
Tratament balsam pentru iluminarea tonurilor 
părului alb și grizonat, lasă părul moale și ușor 
de pieptănat. 

FĂRĂ PARABENI

BALSAM 
Format: PF013181  - 150 ml

 “Ideal
si pentru a face  

barba mai moale!”

PENTRU BLOND RECE
SI PAR ALB&GRIZONAT

NEVER BRASS
Un șampon extrem de pigmentat, pentru blond 
rece sau păr alb grizonat. Aliatul perfect în salon, 
are o acțiune intensă anti-galben; pentru utilizare în 
timpul serviciilor profesionale în salon. 

FĂRĂ PARABENI

ȘAMPON
• Format: PF013179  - 250 ml   

Produsele
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DESTINAŢIE: Permite crearea cu uşurinţă a tuturor tipurilor de coafuri în „stil arhitectonic”, şi satisface toate obsesiile în ceea 
ce priveşte aspectul, menţinând părul exact aşa cum vă doriţi.

PUNCTE-CHEIE: Fixare puternică şi strălucire. Spray-ul fixativ este extrem de fin, incredibil de uscat şi de înaltă precizie; se 
îndepărtează uşor prin pieptănare. Garantează strălucirea excepţională, menţinând un efect natural surprinzător. Cu extract din 
seminţe de in: bogat în acizi graşi Omega 3 şi Omega 6, netezeşte suprafaţa firului de păr şi îi intensifică strălucirea. Nu conţine 
sulfaţi, parabeni, parafine, uleiuri minerale sau alergeni.

SPRAY FIXATIV
Strălucire extremă şi de durată, cu fixare perfectă şi rezultate naturale.

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-semi-di-lino-styling


ILLUMINATING EXTRA STRONG 
HAIRSPRAY
Spray fixativ cu fixare extra puternică, conferă
strălucire absolută şi de lungă durată. Poate fi 
modelat uşor. Formează un film special care 
învăluie firul de păr fără a-l încărca, protejându-l 
de umiditate, pentru fixare extremă fără a lăsa 
părul lipicios şi încărcat. Coafura rămâne fixată 
întreaga zi. Se indepărtează prin periere.
Nivel fixare: 4.

• Format: PF010071- 500 ml

ILLUMINATING HAIRSPRAY - 
THE ORIGINAL
Spray fixativ cu fixare puternică, conferă
strălucire absolută şi de lungă durată.
Atingerea finală ce conferă susţinere 
coafurii fără a încărca părul. Părul rămâne 
flexibil şi strălucitor.
Nivel fixare: 3.
• Format: PF012305 - 500 ml
            PF012306 - 300 ml

ILLUMINATING SCULPTING HAIRSPRAY
Fixativ creativ fără aerosol, cu fixare puternică, 
conferă strălucire absolută şi de lungă durată. 
Pentru crearea de coafuri construite şi forme 
definite, structurate. Formează un film special 
care invăluie firul de păr fără a-l încărca,
protejându-l de umiditate, pentru fixare 
extremă fără a lăsa părul lipicios şi încărcat. 
Netezeşte suprafaţa firului de păr amplificând 
strălucirea. Ideal pentru toate tipurile şi 
lungimile de păr.
Nivel fixare: 3.

• Format: PF010062 - 250 ml

ILLUMINATING VOLUMIZER HAIRSPRAY
Spray fixativ pentru volum, fără aerosol, cu 
fixare flexibilă, conferă strălucire absolută şi 
de lungă durată. Formează un film special care 
invăluie firul de păr conferind suport incredibil, 
extra volum şi fixare pentru orice tip de coafură. 
Special pentru parul fin şi subţire, nu încarcă 
părul. 
Nivel fixare: 2.

• Format: PF010073 - 250 ml

Produse
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STYLING
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DESTINAŢIE: Această gamă este concepută special pentru crearea de stiluri inovatoare diverse şi pentru definirea coafurii, 
pentru un look elegant şi original.

PUNCTE-CHEIE: Formulele avansate sunt concepute pentru a garanta rezultate impecabile de fiecare dată, oferind stiliştilor 
acea atingere de final care defineşte şi dă strălucire coafurii şi pune în valoare frumuseţea fiecărei femei. Strălucire de lungă 
durată, fixare perfectă şi un rezultat impecabil, dar cu aspect natural. Nu conţin sulfaţi, parafine, uleiuri minerale sau alergeni.

cu 27% mai multă strălucire faţă de produsele concurente de pe piaţa produselor profesionale

STYLING

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-semi-di-lino-styling


ILLUMINATING STRONG MOUSSE 
Fixează perfect chiar şi coafurile cele mai 
elaborate, stimulând creativitatea la limite 
extreme.

Fixare puternică.

• Format: PF010076 - 250 ml

ILLUMINATING MOUSSE
Creează o susţinere flexibilă, oferind elasticitate 
firelor de păr. Un efect natural, care lasă 
părul bine definit, mătăsos şi excepţional de 
strălucitor.   

Fixare flexibilă.

• Format: PF010075 - 250 ml
           

ILLUMINATING THERMAL PROTECTOR
Un produs esenţial, care vă permite să creaţi în 
mod liber, experimentând coafuri inovatoare, 
care vor străluci în lumina reflectoarelor. Se 
activează la căldură, creând o barieră termo-
activă care oferă protecţie fibrei capilare.

Fără fixare.

• Format: PF010077 - 125 ml

ILLUMINATING POLISH 
Defineşte detaliile coafurii, amplificând 
efectul de strălucire, cu un uşor aspect umed. 
Perfecţiunea rezultatului este garantată de 
precizia fixării fiecărei şuviţe.

Fixare flexibilă.

• Format: PF010074 - 50 ml

Produse
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STYLE FOR YOU
S4U transpune noile tendinţe din moda străzii în două game ultra-performante, 
pentru coafuri care ignoră orice convenţionalism sau tradiţie.

TX’T
GEL PENTRU VOLUM
Creează o textură de păr drept sau ondulat, 
care rămâne flexibilă, maleabilă şi îşi păstrează 
aspectul natural. 
Utilizare: Aplicaţi pe părul umed înainte de 
uscarea cu peria sau montarea bigudiurilor.  
Fixare: flexibilă.

• Format: PF004866 - 150 ml

FX’D
SPRAY CU FIXARE PUTERNICĂ
Fixare puternică şi control, pentru protecţia 
oricărei coafuri, întreaga zi.  Răşinile de fixare 
speciale nu lipesc firele de păr, păstrând 
flexibilitatea, pentru a putea remodela părul. 
Conţine agenţi de protecţie împotriva umidităţii. 
Fixare: puternică

• Format: PF004869 - 300 ml

TWIST’R
PENTRU PĂR CâRLIONŢAT ŞI ONDULAT
Amplifică, defineşte, controlează şi separă 
buclele, cu un extraordinar efect antistatic. 
Efectul durează timp îndelungat. Conţine filtre 
UV. 
Definire maximă şi fixare medie.

• Format: PF005004 - 100 ml

FROZ’N
GEL CU ASPECT ÎNGHEŢAT
Gel extrem care „îngheaţă” părul şi accentuează 
coafura, creând rezultate extreme şi 
neobişnuite. Garantează o separare perfectă a 
buclelor şi o fixare îndelungată. 

• Format: PF005005 - 150 ml

VINTAGE
PUDRĂ PENTRU VOLUM
Învăluie părul într-o transparenţă extra-mată, 
conferind părului un stil “grunge”  şi look-uri ce 
amintesc de anii de glorie ai rock-ului. 
Fixare: medie, cu efect de matifiere.

• Format: PF005691 - 10 g

Produse

D’FINR
CEARĂ-CREMĂ, CU EFECT DE 
STRĂLUCIRE
Defineşte şi pune în evidenţă coafura, dând 
părului un fantastic efect de strălucire.
Utilizare: Aplicaţi în palme. Utilizaţi pe părul 
uşor umed, pentru a crea forme elastice sau pe 
părul uscat, pentru a crea detalii de coafură şi 
pentru a rearanja şuviţele.
Fixare: medie

• Format: PF004870 - 75 g

F’NK
PASTĂ MODELATOARE OPACĂ
Aplicaţi la rădăcină, pentru a intensifica textura 
părului sau pentru a crea volum. Aplicaţi pe 
vârfuri, pentru un efect ciufulit sau răvăşit.
Utilizare: Luaţi o cantitate redusă pe degete.  
Aplicaţi pe părul uscat sau aproape uscat.  
Utilizaţi la rădăcină, pentru a intensifica textura 
părului şi pentru a da volum, sau aplicaţi pe 
şuviţe sau pe vârfuri, pentru efecte speciale.  
Lucraţi şuviţa în mod repetat, pentru a crea un 
look dezordonat. 
Fixare: medie-puternică.

• Format: PF004871 - 100 g

https://www.glemis.ro/alfaparf-milano-style-for-you
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