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ROZJAŚNIACZ 
PLaTinUM 
ProTeiny jedwabiU

ROZJAŚNIACZ 
PLATINUM CLASSIC 
koMPLeks LighTPro

Formuła rozjaśniacza Platinum pozwala rozjaśnić włosy nawet o  6-7 
tonów. Produkt zawiera wyselekcjonowane proteiny jedwabiu, chroniące 
strukturę włosów w trakcie rozjaśniania, dzięki czemu po pełnym zabiegu 
włosy pozostają w lepszej kondycji, są lśniące i miłe w dotyku. 

450 g

Formuła rozjaśniacza Platinum Classic pozwala rozjaśnić włosy nawet 
o 6-7 tonów. Zawiera kompleks LightPro nadający włosom odpowiedni 
stopień rozjaśnienia, dzięki czemu włosy uzyskują chłodne, platynowe 
odcienie. Po pełnym zabiegu włosy pozostają lśniące i miłe w dotyku.

450 g

UTLENIACZE W KREMIE 3%, 6%, 9%, 12%

Utleniacze w kremie Joanna Professional są od lat cenione przez fryzjerów. 
Dzięki swojej unikalnej, kremowej ale delikatnej konsystencji gwarantują doskonałe 
rezultaty oraz komfort stosowania. Polecane są do  wszystkich zabiegów 
farbowania oraz rozjaśniania włosów. 

130 g oraz 1000 g
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Profesjonalne formuły odżywek koloryzujących 
Joanna Professional oparte są o  składniki 
intensywnie kondycjonujące i wyselekcjonowane 
barwniki bezpośrednie. Bez udziału wody 
utlenionej i  amoniaku już w  3 minuty, w  prosty 
i  skuteczny sposób pozwalają intensyfikować, 
odświeżać lub zmieniać refleks włosów. 
Zapewniają szybki efekt, który utrzymuje się 
do  3-4 myć, nadają włosom wyjątkowy połysk, 
wygładzenie i miękkość w dotyku. 

200 g

LINIA OdŚWIEżAJąCA KOLOR 
COLOR BOOST COMPLEX

LINIA TONUJąCA KOLOR  
COLOR BOOST COMPLEX

NEUTRALIZUJE NIEPOżądANY, żÓŁTAWY REFLEKS BLONd,
NAdAJE CHŁOdNY, POPIELATY OdCIEŃ I BLASK

NEUTRALIZUJE NIEPOżądANY, żÓŁTAWY REFLEKS BLONd, 
NAdAJE CIEPŁY RÓżOWY OdCIEŃ I BLASK

INTENSYFIKUJą WYBRANE OdCIENIE WŁOSÓW

Włosy rozjaśniane, blond lub siwe często przybierają żółtawe zabarwienie. Produkty 
z tej linii doskonale neutralizują ten niepożądany refleks i nadają chłodny, popielaty 
odcień, którego intensywność zwiększa się stopniowo po każdym użyciu. Formuły 
kosmetyków są wzbogacone w  ochronne mikroproteiny, dzięki czemu włosy 
nabierają pięknego blasku, pozostają lekkie i miłe w dotyku. 

SZAMPON 500 g 
ODŻYWKA 500 g

Włosy rozjaśniane, blond lub siwe często przybierają żółtawe zabarwienie. 
Produkty z tej linii doskonale neutralizują ten niepożądany odcień i nadają ciepły, 
różowy refleks, którego intensywność zwiększa się stopniowo po każdym użyciu. 
Formuła kosmetyków została wzbogacona w  ochronne mikroproteiny, dzięki 
czemu włosy nabierają pięknego blasku, pozostają lekkie i miłe w dotyku. 

SZAMPON 500 g
ODŻYWKA 500 g

OdżYWKI KOLORYZUJąCE
COLOR BOOST COMPLEX



4

dO WŁOSÓW WYMAgAJąCYCH SZCZEgÓLNEJ PIELęgNACJI

dO WŁOSÓW OSŁABIONYCH, ŁAMLIWYCH I SZORSTKICH

LINIA REgENERUJąCA argan oiL

LINIA OdBUdOWUJąCA keraTyna

Produkty Joanna Professional z olejkiem arganowym – jednym z najcenniejszych 
olejków świata o  wyjątkowych właściwościach regenerujących – są polecane 
do  włosów osłabionych zabiegami fryzjerskimi, skłonnych do  puszenia się, 
wymagających szczególnej troski. Wyraźnie wygładzają włókna włosów, ułatwiają 
rozczesywanie i sprawiają, że włosy wyglądają zdrowo i stają się aksamitnie miękkie.

SZAMPON 5000 ml  

SZAMPON 1000 ml  

SZAMPON 500 ml  

ODŻYWKA 1000 g 

ODŻYWKA 500 g 

MASKA 500 g  

SERUM 125 ml  

Skuteczna linia do  pielęgnacji włosów szorstkich, matowych, łamliwych 
i zniszczonych zawierająca keratynę. Ten innowacyjny składnik rozpoznaje i odbudowuje 
najbardziej uszkodzone miejsca na powierzchni włosów, aby je wzmocnić i uzupełnić 
ubytki. Po zastosowaniu włosy są odbudowane, mocniejsze i pełne sprężystości.

SZAMPON 5000 ml 

SZAMPON 1000 ml 

SZAMPON 500 ml 

ODŻYWKA 1000 g 

ODŻYWKA 500 g 

MASKA 500 g  

ODŻYWKA W SPRAYU 300 ml 
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LINIA OCHRONNA FILTR UV
dO WŁOSÓW FARBOWANYCH 

Pielęgnacyjne formuły tych produktów zostały wzbogacone o filtr UV chroniący przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Znakomicie poprawiają kondycję 
i  wygląd włosów, podkreślając piękny i  głęboki blask ich koloru. Zapobiegają 
elektryzowaniu się włosów oraz ułatwiają rozczesywanie. Posiadają owocowy zapach 
dojrzałej wiśni.

SZAMPON 5000 ml 

SZAMPON 1000 ml  

ODŻYWKA 1000 g 

MASKA 500 g 

dO WŁOSÓW SUCHYCH, ZNISZCZONYCH, PO ZABIEgACH FRYZJERSKICH

LINIA WYgŁAdZAJąCA jedwab

Nowoczesne receptury produktów z  tej gamy zawierają hydrolizowa ne proteiny 
jedwabiu, nadające odpowiedni poziom nawilżenia włosów. Zapewniają 
kompleksową pielęgnację włosów i  nadają im gładkość, miękkość oraz łatwość 
rozczesywania. Efektywnie poprawiają kondycję włosów, nadając im połysk i zdrowy, 
zadbany wygląd.

SZAMPON 5000 ml  

SZAMPON 1000 ml  

SZAMPON 500 ml  

ODŻYWKA 1000 g 

ODŻYWKA 500 g 

MASKA 500 g 

ODŻYWKA W SPRAYU 300 ml 
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Linia UniwersaLna 
CERAMIdY
dO WSZYSTKICH ROdZAJÓW WŁOSÓW 

Linia uniwersalnych produktów do pielęgnacji każdego rodzaju włosów została 
wzbogacona o ceramidy, które chronią włókna włosów i zapewniają im właściwe 
nawilżenie, elastyczność oraz sprężystość. Szampon doskonale myje i pielęgnuje 
wszystkie rodzaje włosów, a odżywka poprawia elastyczność i nawilżenie włókien 
włosowych, ułatwia rozczesywanie i przywraca naturalny połysk.

SZAMPON 5000 ml  

SZAMPON 1000 ml 

ODŻYWKA 1000 g 

dO WŁOSÓW CIENKICH, PŁASKICH, dELIKATNYCH

LINIA NAdAJąCA OBJęTOŚĆ 
VOLUME’UP COMPLEX

Produkty z  tej linii szczególnie polecane są do  pielęgnacji włosów cienkich, 
płaskich i delikatnych. Dzięki kompleksowi Volume’Up kosmetyki te zauważalnie 
zwiększają objętość fryzury unosząc włosy już od samej nasady, a zawarty w nich 
kolagen morski nawilża i wzmacnia je bez zbędnego obciążania. Fryzura zyskuje 
pełny kształt i zdrowy wygląd, a włosy są pełne wigoru i życia.

SZAMPON 1000 ml  

SZAMPON 500 ml  

ODŻYWKA 1000 g 

ODŻYWKA 500 g 

SPRAY 300 ml  

PIANKA 150 ml 
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dO WSZYSTKICH ROdZAJÓW WŁOSÓW 

LINIA ZAKWASZAJąCA 
ACIdPRO COMPLEX

Produkty zakwaszające polecane są do pielęgnacji wszystkich rodzajów włosów, 
szczególnie po  alkalicznych zabiegach fryzjerskich takich jak farbowanie, 
rozjaśnianie oraz trwała ondulacja. Zawierają kompleks AcidPro – wyjątkowo 
skuteczną kombinację składników przywracającą pH włosa oraz jego zdrowy 
wygląd i połysk. Kosmetyki z tej linii domykają naruszone łuski włosów, stabilizują 
kolor we wnętrzu włosa i przywracają im gładkość, blask i łatwość rozczesywania.

SZAMPON 1000 ml  

SZAMPON 500 ml  

ODŻYWKA 1000 g 

ODŻYWKA 500 g 

SZAMPON OCZYSZCZAJąCY 
CLEANPRO COMPLEX

dO WSZYSTKICH ROdZAJÓW WŁOSÓW 

Szampon oczyszczający dokładnie oczyszcza skórę głowy i  włosy, usuwając 
pozostałości kosmetyków do stylizacji, preparatów do  intensywnej pielęgnacji, 
sebum oraz zanieczyszczenia środowiskowe. Zawiera kompleks CleanPro 
– wyjątkowo skuteczny zestaw składników powierzchniowo-czynnych 
o  intensywnych właściwościach myjących. Znakomicie przygotowuje włosy 
do zabiegów fryzjerskich, pozostawiając je świeże i nieobciążone.

SZAMPON 1000 ml 

Formuły tych produktów zostały wzbogacone o proteiny mleczne, które odżywiają 
i wygładzają włosy, nadając im miękkość i elastyczność. Znakomicie poprawiają 
kondycję i wygląd włosów, podkreślając ich jedwabistość, miękkość i połysk. 

SZAMPON 1000 ml  

KURACJA 500 g 

LINIA OdżYWCZA  
PROTEINY MLECZNE
dO WŁOSÓW SUCHYCH I ZNISZCZONYCH 
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BRYLANTYNA W żELU

Brylantyna perfekcyjnie utrwala, nadaje 
blask i ułatwia układanie włosów. Zawiera 
pielęgnującą provitaminę B5, ochronny 
filtr UV oraz specjalne czynniki stylizujące. 
Pozwala ujarzmić nawet najbardziej 
niesforne kosmyki.

200 g  

LOTIONY dO UKŁAdANIA WŁOSÓW

Lotiony przeznaczone są do  modelowania wszystkich rodzajów włosów, 
nadając im puszystość i połysk. Zawierają polimer stylizujący oraz pielęgnującą 
prowitaminę B5. Zwiększają trwałość fryzury, zachowując przy tym naturalność 
i lekkość.

BARDZO MOCNY 1000 ml 

BARDZO MOCNY 300 ml 

MOCNY 300 ml 
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Pasta utrwalająca znakomicie modeluje 
fryzurę, a sieć włókienek pasty zapewnia 
włosom elastyczną strukturę, pozwalając 
na  dowolne zmiany w  ciągu dnia. 
Kosmetyk w wyjątkowy sposób podkreśla 
charakter uczesania. 

200 g
 

PASTA UTRWALAJąCA

Guma stylizująca zawiera pielęgnującą 
prowitaminę B5, ochronny filtr UV 
oraz specjalne czynniki stylizujące. Jej 
unikalna konsystencja ułatwia kreowanie 
ekstremalnych fryzur, zapewniając 
megamocne utrwalenie na długi czas. 

200 g
 

gUMA STYLIZUJąCA

Betonowy żel fantastycznie utrwala 
nawet najbardziej wymyślne fryzury. 
Zawiera polimer y stylizujące oraz 
pielęgnującą prowitaminę B5. Jest świetny 
do  kreatywnej stylizacji i  znakomicie 
ułatwia modelowanie włosów.

200 g
 

żEL BETONOWY

Pasta matująca dzięki swej teksturze 
znakomicie modeluje fryzurę zapewniając 
jej elastyczność przez długi czas. Nadaje 
efekt supernowocześnie wystylizowanej, 
m atowe j,  z m i e r z w i o n e j  f r y z u r y 
pozostawiając włosy miękkie i sprężyste.

200 g
 

PASTA MATUJąCA
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PIANKA dO LOKÓW

Pianka do  loków znakomicie ułatwia 
modelowanie włosów kręconych i podkreśla 
ich kształt. Zawiera polimer podkreślający 
skręt loków oraz filtr UV. Zwiększa trwałość 
fryzury, eksponuje loki i  nadaje im 
sprężystość oraz elastyczność. 

150 ml
 

Krem do loków pozwala ujarzmić nieposłuszne 
kosmyki, dyscyplinuje i podkreśla loki. Zawiera 
polimer podkreślający skręt loków oraz filtr 
UV. Zapewnia fryzurze miękkość, elastyczność 
i sprężystość.

200 g
 

KREM dO LOKÓW

Lekka konsystencja sprayu oparta jest 
na starannie dobranych składnikach. Wspaniale 
nabłyszcza fryzurę bez nadmiernego obciążania, 
a filtr UV chroni ją przed działaniem czynników 
zewnętrznych. 

150 ml
 

SPRAY NABŁYSZCZAJąCY

Znakomicie ułatwia modelowanie włosów 
kręconych, eksponuje loki i pozwala ujarzmić 
nieposłuszne kosmyki. Zawiera polimer 
podkreślający skręt oraz filtr UV. Zwiększa 
trwałość fryzury zachowując jej sprężystość 
i nadany kształt. 

300 ml
 

SPRAY dO LOKÓW
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Spray do  włosów nadaje włosom 
wyjątkową gładkość i miękkość w dotyku. 
Formuła sprayu zawiera specjalny składnik 
zapewniający ochronę termiczną włosów 
oraz składniki o  działaniu nawilżającym 
i  odżywczym. Włosy są doskonale 
wygładzone, błyszczące i miłe w dotyku.

300 ml

SPRAY STYLIZUJąCY

Znakomicie wygładza włosy, zapobiega ich puszeniu 
nadając włosom wyjątkową gładkość i  piękny blask. 
Formuła kremu zawiera regenerujący panthenol oraz 
specjalny składnik zapewniający ochronę termiczną 
podczas stosowania suszarki, żelazka lub prostownicy. 
Włosy są perfekcyjnie wygładzone i miłe w dotyku.

200 g

KREM STYLIZUJąCY

Serum jedwabiste zawiera czynniki 
termoochronne, witaminę E oraz 
sprawdzone składniki silikonowe, które 
zapobiegają puszeniu i skręcaniu się włosów 
pod wpływem wilgoci. Serum jedwabiste 
nadaje gładkość i  piękny, zdrowy wygląd 
nawet zniszczonym włosom.

125 ml

jedwabisTe serUM 
WYgŁAdZAJąCE
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