CARE•TREATMENT•STYLING

כחברה מובילה ומתמחה בענף מוצרי השיער,
"גדעון קוסמטיקס" משיקה את המותג ,JUL
מותג חדש המציע מגוון רחב של מוצרים מקצועיים ואיכותיים,
שפותחו בסטנדרטים בינלאומיים ,המתבססים על ידע ,מחקר
ופיתוח אותם הובילו אנשי מקצוע מרחבי העולם.
כל זאת תוך התאמה לאקלים ולשיער הישראלי.
את מהלך פיתוח המותג הוביל צוות מיומן ,בצמוד למעצבי שיער
בכירים ,על מנת לענות על צרכי מעצבי השיער ולקוחותיהם.
 JULמעניק פתרונות אולטימטיביים לשימוש מקצועי במספרות
ולהמשך הטיפול בבית.
להשגת אפקטיביות מרבית ,שולבו במוצרי הסדרה
רכיבים טבעיים שנמצאו כמסייעים בשמירה ,טיפוח ושיקום השיער.
מרכיבים ייחודיים כגון :אצות ממי הים התיכון ,ויטמינים ,פרוטאינים
ומינרלים .כמו כן הפורמולות מועשרות בתמציות צמחים נבחרות,
ביניהן ,תמציות רוזמרין ותפוזים טבעיות,
עץ התה ,ג'ינסנג וצמח הדקורית ,ג'ינקו בילובה ואלוורה.
כל אלו נלקחו היישר מהטבע במטרה
להעניק מראה שיער מבריק ,מטופח ובריא.
שימוש קבוע במגוון מוצרי סדרת הטיפול ,הטיפוח והעיצוב
 JULמבטיח תוצאות מושלמות לטווח ארוך.

סדרה לטיפול בשיער יבש ופגום

מוצרי קטגוריית הטיפול והטיפוח לשיער יבש ופגום עשירים ברכיבים
היוצרים מעטפת הגנה חיצונית המחזקת ומונעת שינויים במבנה סיב
השערה ,תוך הענקת לחות ,רכות ,חיוניות וברק לשיער.
שימוש קבוע במוצרים יסייעו בתהליך שיקום ,טיפוח והזנת השיער.

שמפו לשיער יבש ופגום
עשיר ברכיבי ה CHONDRUS CRISPUS-וה-
 HYPNEA MUSCIFORMISהיוצרים מבנה
פולימרי טבעי העוטף את סיב השערה
ומעשיר אותו ברכות .מכיל את רכיב
ה CRAMBE MARITIMA-המכיל מסנני קרינה
 UVלהגנה מפני נזקי השמש ואת רכיב
ה ALARYA-המגן על השערה מפני תהליכים
כימיים .שיער יבש ופגום הופך למלא חיוניות,
מבריק ,קל לסירוק ונעים למגע.
 400מ"ל

קרם הזנה
לשיער צבוע ,יבש ופגום

סרום הזנה
לשיער יבש ופגום

מסכת הזנה
לשיער יבש ופגום

קרם לטיפול וטיפוח של שיער צבוע או
יבש ופגום ללא שטיפה .הפורמולה מועשרת
בפוליפנולים מונעי חמצון המצפים את סיב
השערה בשכבת הגנה מושלמת לשיער רך,
נעים ומלא ברק .מכיל קומפלקס אצות
המשלב את רכיבי הCHONDRUS CRISPUS-
וה ,HYPNEA MUSCIFORMIS-היוצרים מבנה
פולימרי טבעי העוטף את סיב השערה
ומעניק לו לחות .הקרם נספג במהירות ,בעל
מרקם קליל שאינו מכביד על השיער.

מעניק גמישות ושליטה בשיער ,משקם קצוות
מפוצלים .לשימוש יומיומי .שיער עמום וחסר
ברק הופך למלא חיוניות ,רך וקליל למגע.
שילוב של רכיבי האצות הCHONDRUS -
 CRISPUSוה HYPNEA MUSCIFORMIS -יוצר
מבנה פולימרי טבעי העוטף את סיב השערה
ומעשיר אותו ברכות .רכיב הCRAMBE -
 MARITIMAמכיל מסנני קרינה  UVהמעניקים
לשיער הגנה מפני נזקי השמש.

פורמולה ייחודית פורצת דרך עשירה
בפרוטאינים ובקפסולות כחולות המכילות
ריכוז גבוה של מינרלים ,המונעים תהליך
התחמצנות ,מחזקים את השיער ומעניקים
לו גמישות .המסכה מזינה ומעניקה לשיער
חיוניות ,רכות ,לחות וברק מושלמים .בעלת
מרקם עשיר וניחוח נפלא.

 300מ"ל

 125מ"ל

 500מ"ל

מגן חום לשיער
פורמולה המכילה את רכיב ה,ALARYA -
המגן על השערה מפני תהליכים כימיים
ויוצר מעטפת הגנה חיצונית ,המחזקת
ומונעת שינויים במבנה סיב השערה .רכיב
ה CRAMBE MARITIMA -מכיל מסנני קרינה
 UVהמעניקים לשיער הגנה מפני נזקי חום.
מתקבל מראה שיער עשיר בלחות ,גמיש ורך
למגע .אינו מכביד על השיער ואינו יוצר
תחושת שמנוניות.
 125מ"ל

טיפול וטיפוח לשיער צבוע

מוצרי קטגוריית הטיפול והטיפוח לשיער צבוע שומרים על
איכות ועמידות הצבע לאורך זמן ומעניקים לשיער ברק
מושלם ורב מימדי .מוצרים אלו מגנים על סיב השערה
מפני נזקי השמש ,מחדירים לו לחות ומעניקים לשיער
רכות וטיפוח מושלמים.

שמפו מזין לשיער צבוע

שמפו סילבר

סרום שומר צבע

מסכה לשיער צבוע

שמפו לשיער צבוע ,מונע את דהיית הצבע
ומעניק לו ברק מושלם לאורך זמן .נוסחה
המכילה תמצית תפוזים טבעית ,בשילוב
רכיבי לחות מזינים ,מעניקים לשיערך רכות
וטיפוח מושלמים ומספקים הגנה מושלמת
לצבע השיער מפני נזקי השמש .להשגת
מראה שיער מטופח ,רך ונעים למגע ולצבע
שיער עמיד לאורך זמן.

מיועד לשיער לבן ,צבוע בלונדיני ושיער עם
גוונים .פורמולה ייחודית המכילה פיגמנט
צבע סגול שמטרתו לנטרל פיגמנטים
צהובים ,למראה צבע שיער אחיד .מכיל
רכיבי טיפוח והזנה המסייעים לשמירה על
סיב השערה .להשגת מראה שיער מלא ברק,
רך ונעים למגע.

סרום מרוכז ,המתאים לשימוש על שיער צבוע
ופגום .תמצית המכילה קומפלקס אצות מן
הטבע לשמירת איכות ועמידות הצבע .רכיב
ה INULA-מדגיש את צבע השיער ומעניק לו
מימד חדש .פוליפנולים מונעי חמצון מצפים
את סיב השערה בשכבת הגנה מושלמת,
לאטימת הצבע ולעמידותו לאורך זמן .ניתן
לשימוש יומיומי ,אינו מכביד על השיער ואינו
משאיר תחושת שמנוניות .מעניק לשיער
רכות ,ברק ורמת גימור מושלמת.

פורמולה המכילה תמצית אצות מן הטבע,
מעצימה את שמירת איכות ,עמידות ועוצמת
הצבע לאורך זמן .שילוב של רכיב הINULA-
מדגיש את צבע השיער ומעניק לו מימד
חדש .פוליפנולים מונעי חמצון מצפים את
סיב השערה בשכבת הגנה מושלמת ,לאטימת
הצבע ולברק מושלם .שימוש קבוע ולאורך
זמן יעניק רכות וגמישות מבלי לפגוע בנפח
הטבעי של השיער.

 400מ"ל

 400מ"ל

 125מ"ל

 500מ"ל

בקרוב:
אמפולות לטיפול בשיער צבוע
אמפולה לשימוש לאחר תהליכי הצביעה השונים ,מצפה
את סיב השערה בשכבת הגנה מושלמת ,משפרת את
עמידותו של הצבע ומעניקה לו ברק מושלם ורב מימדי
לאורך זמן .מועשרת ברכיב הBIOMIMETIC CERAMIDE-
בשילוב פרוטאינים וויטמין  ,PPלטיפול ,טיפוח ושיקום
של שיער צבוע ופגום .מומלץ להשתמש לאחר תהליך
הצביעה במספרה .ניתן גם במקרה הצורך להשתמש
בהתאם להמלצות מעצב השיער.
 12x24מ"ל

סדרה לטיפול בשיער דק

קטגוריה המותאמת לטיפול וטיפוח שיער דק ,דליל ,עדין וחסר
נפח .המוצרים יוצרים נפח ,מעניקים רכות וברק לשיער ,ומסייעים
בנטרול חשמל סטטי.

שמפו לנפח בשיער דק

מסכה לטיפול בשיער דק

מכיל תמציות ג'ינסנג לחיזוק סיב השערה
וליצירת נפח מושלם .השמפו מנטרל חשמל
סטטי ומעניק לשיער רכות ,ברק ,נפח ומראה
אוורירי ומלא.

מסכה המועשרת בוויטמין  B5המרכך את
השיער ומחזיר לו את הגמישות הטבעית,
ותמצית אצות ים עשירה במינרלים ולחות.
מנטרלת חשמל סטטי בשיער .למראה שיער
רך ומלא ברק וליצירת נפח מושלם.

 400מ"ל

 500מ"ל

סדרה לטיפול
בעור הקרקפת והשיער
מוצרי קטגוריית הטיפול בעור הקרקפת מועשרים ברכיבים
המסייעים לשמירת עור קרקפת נקי ובריא לאורך זמן,
לחיזוק שורשי השיער ולשיער במראה מלא ומבריק.

שמפו לטיפול בעור הקרקפת,
לשיער נקי מקשקשים
שמפו המועשר ברכיבים המופקים מאצות
הגדלות במים קרים ,המעודדים את
התחדשות תאי עור הקרקפת ,מונעים עור
מגורה ומווסתים את שומניות העור .מכיל
תערובת רכיבים ייחודית המטפלת בתופעת
הקשקשים ומותירה את עור הקרקפת נקי
ובריא לאורך זמן.
 400מ"ל

שמפו לחיזוק סיב השערה
פורמולה המכילה ויטמין  ,PPהממריץ את
זרימת הדם המובילה חומרי הזנה אל שורשי
השיער ומנקה את עור הקרקפת משאריות
שומן .פולימר קטיוני מצפה את סיב השערה
ומקנה לה חוזק .פרו-ויטמין  ,B5חודר וממלא
את סיב השערה למראה שיער מלא .שילוב
של ויטמין  Eונוגדי חמצון נלחם ברדיקלים
חופשיים ומגן על השיער מפני נזקי השמש.
 400מ"ל

סדרה לטיפול בשיער
לאחר החלקה

מוצרי קטגוריית הטיפול וטיפוח השיער שעבר
תהליך החלקה מועשרים ברכיבים להזנה והגנה
ושומרים על תוצאות ההחלקה לאורך זמן.

שמפו לשיקום השיער
לאחר החלקה
טכנולוגיה חדשנית המשלבת את רכיב האצות
  ALARYAעם נוסחת ניקוי עדינה ,המזינהומעניקה לחות לשיער ,מחזקת ומונעת
שינויים נוספים במבנה השערה .למראה שיער
חלק ,מבריק ורך למגע.
 400מ"ל

מגן חום לתהליך החלקה
מגן חום המסייע להגנה על השיער בפני נזקי
חום הנגרמים בתהליך ההחלקה .פורמולה
המכילה קרטין המסייע בתיקון נזקי השיער
ואת רכיב האצות ALARYA -יוצרת מעטפת
הגנה חיצונית לסיב השערה ומונעת שינויים
נוספים במבנה השערה .למראה שיער חזק
ובריא יותר ,מלא חיים ,רווי בלחות ,גמיש ורך
למגע .לשימוש מקצועי במספרות.
 125מ"ל

מסכה לשיקום השיער
לאחר החלקה
טכנולוגיה חדשנית המשלבת את רכיב ה-
 ALARYAוקומפלקס של ויטמינים ושמנים
ייחודים ,מזינה ,משקמת ובונה את סיב
השערה ושומרת על איכות ההחלקה לאורך
זמן .מתקבל מראה שיער בריא ,חלק ,מבריק
ורך למגע.
 500מ"ל

מוצרי עיצוב וייצוב

להשגת מראות אופנתיים במגוון סגנונות ,במרקמים שונים
לגימור ולהדגשת תספורות ותסרוקות.

ווקס על בסיס מים
לעיצוב השיער
ווקס על בסיס מים לעיצוב ,פיסול ויצירת
אפקטים אופנתיים בשיער .מכיל תמצית
אלוורה לברק וסיבי כותנה להזנת שיער
יבש .לשימוש על שיער לח/יבש למגוון
סגנונות העיצוב.
 150מ"ל

גלייז לעיצוב תלתלים
מושלמים

קרם לעיצוב ,הזנה וטיפוח
התלתלים

פורמולה ייחודית לבנייה ,פיסול ,יצירת נפח
ועיצוב תלתלים מושלמים .מעניק לשיער
ברק ,אלסטיות ,שמירה על תנועה טבעית
במראה קליל וקופצני.

קומפלקס אצות המשלב את רכיבי

 400מ"ל

ה  CHONDRUS CRISPUS -ו ה HYPNEA -
 ,MUSCIFORMISיוצר מבנה פולימרי טבעי

ומעניק לשיער טיפוח וברק מושלמים.
מכיל שמנים יוקרתיים בשילוב סיבי כותנה
המעניקים גמישות לתלתלים והזנה לשיער.
לעיצוב ולהדגשת תלתלים ,החדרת לחות,
ויצירת מראה אלסטי וטבעי.
 300מ"ל

ספריי סיליקון לברק מושלם
ליצירת פיניש ,ברק וגימור מושלמים .אינו
דביק .קומפלקס אצות ייחודי המשלב את
רכיבי ה CHONDRUS CRISPUS -וHYPNEA -
 MUSCIFORMISיוצר מבנה פולימרי העוטף
את סיב השערה ומעשיר אותה בלחות.
רכיב ה CRAMBE MARITIMA-מעניק לשיער
הגנה מפני נזקי השמש.
 125מ"ל

מוס לעיצוב תלתלים
מושלמים

ספריי חזק
לעיצוב תסרוקות

חימר לעיצוב השיער

מוס לעיצוב תלתלים מושלמים .מעניק
לשיער נפח ומראה מעוצב .שומר על
תלתלים מעוצבים ומלאי ברק לאורך
זמן .מכיל קומפלקס אצות המשלב את
רכיבי האצות הCHONDRUS CRISPUS -
ו HYPNEA MUSCIFORMIS-היוצרים מבנה
פולימרי טבעי העוטף את סיב השערה
ומעשירים אותו ברכות .פורמולה ייחודית
המותירה את השיער נקי ללא שאריות חומר.

נוסחה חדשנית המאפשרת השגת מראה
מעוצב ואופנתי לכל סגנונות התסרוקות
והתספורות .מעניק תמיכה ויציבות לאורך
זמן ,אינו דביק ומאפשר הברשת שיער
תוך כדי בניית שלבי התסרוקת .מותיר
את השיער מעוצב ומבריק ,ללא שאריות.

חימר לעיצוב שיער להשגת מראה
אופנתי ואחיזה לאורך זמן ,עם אפקט
וגימור במראה מט .מעניק אחיזה חזקה
ואפשרויות עיצוב בלתי מוגבלות .מכיל
את רכיב הקאולין ודונג דבורים .למראה
מודגש ,לשימוש בכל סוגי השיער.

 500מ"ל

 150מ"ל

 500מ"ל

שמפו לשיער
יבש ופגום

מסכת הזנה לשיער
יבש ופגום

קרם הזנה לשיער
צבוע ,יבש ופגום

סרום הזנה לשיער
יבש ופגום

מגן חום לשיער

שמפו משקם לאחר
החלקה

מגן חום לתהליך
ההחלקה

מסכה לשיקום
לאחר החלקה

שמפו נפח
לשיער דק

מסכה לטיפול
בשיער דק ועדין

שמפו לחיזוק
סיב השערה

שמפו לניקוי
וטיפול בקשקשים

שמפו לשיער
צבוע

מסכה לשיער צבוע

סרום שומר צבע

אמפולה לטיפול
בשיער צבוע

חימר לעיצוב שיער

ווקס על בסיס מים
לעיצוב השיער

שמפו סילבר

קרם לעיצוב ,הזנה
וטיפוח התלתלים

גלייז לעיצוב תלתלים
מושלמים

ספריי סיליקון לברק
מושלם

מוס לעיצוב תלתלים
מושלמים

ספריי חזק לעיצוב
תסרוקות

בקרוב

מיתוג ועיצוב:

יצרן ומשווק בלעדי גדעון קוסמטיקס בע”מ.
רחוב שידלובסקי  5א.ת.חדש ,יבנה .שירות לקוחות 1-800-225-922

GIDONCOSMETICS.CO.IL

