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Dancoly SPA procedūra – tā ir optimāla enerģētisku, barojošu un stimulējošu kom-
ponentu formula, kas nepieciešama, lai uzlabotu matu struktūru, to augšanu un 
aizkavētu matu izkrišanu.

Dancoly SPA procedūra apvieno ziedu un augu Zemes doto spēku un labvēlīgo masā-
žas ietekmi. Procedūra Dancoly atveseļo galvas ādu, veicina matu augšanu, padara 
tos stiprus un mirdzošus, bet frizieris pārtop par aromterapijas un SPA maģijas 
pavēlnieku. 

Kompleksās SPA procedūras formulas sastāvdaļas dabīgā veidā stimulē matu aug-
šanas fāzi, tātad arī mazina to izkrišanas intensitāti, attīra galvas ādu un aizsargā 
mata stiebru no bojājumiem. Pēc procedūras mati kļūst elastīgi, viegli, iegūst spīdu-
mu un saglabā apjomu. 

Dancoly SPA procedūra matu griešanu un krāsošanu padara par baudāmu procesu 
un šovu, paaugstina meistara  profesionalitātes līmeni, veicina klientu emocionālo 
piesaisti salonam. 

Procedūras sākumā nepieciešams veikt klienta diagnostiku – jānosaka galvas ādas 
tips, ma tu s tāvoklis, pēc  t am kli ents j āiepazīstina a r pi eejamo ēt erisko eļ ļu k lāstu.                 



Ēteriskā eļļa Matu tips Ārstnieciskais efekts

Roze Bojāti, krāsoti mati
Novērš galvas ādas iekaisumu, dziedē sīkas brūces, piemīt pretnoveco-
šanās iedarbība. Mitrina sausus, trauslus un šķeltus matus, veicina to 
augšanu, piedod spīdumu un dzīvības spēku. 

Lavanda Sausi mati, ļoti blaugz-
naina galvas āda

Uzlabo matu stāvokli, atjauno tos un piedod matiem dzīvības spēku. 
Aktīvi mitrina galvas ādu, palīdz atbrīvoties no niezes un blaugznām.

Bergamote Novērš matu izkri-
šanu

Nomierina iekaisušu galvas ādu, mazina matu izkrišanu, veicina to aug-
šanu. Uzlabo ādas šūnu atjaunošanos, atjauno matu struktūru. 

Eikalipts Taukaina galvas āda Normalizē taukainas ādas sekrēciju, nomierina nervu galiņus galvas 
ādā. Stiprina un baro matus, labi kondicionē taukainus matus. 

Ģerānija Sausa galvas āda
Veicina matu augšanu, piemīt antibakteriāla un pretiekaisuma iedarbī-
ba, likvidē blaugznas, labi attīra sausu galvas ādu, kurai ir nosliece uz 
blaugznu veidošanos. 
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 Terapijā izmantojamās ēteriskās eļļas ir esences, kas iegūtas no 
svaigiem ziediem, lapām, koku mizām, saknēm un visdažādākajiem augļiem. 
Ilggadējos pētījumos pierādīts, ka katrai eļļai piemīt unikāls terapeitisks efekts 
un labvēlīga ietekme uz cilvēka organismu: gan fiziskā, gan psiholoģiskā un 
emocionālā līmenī.
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1. Caur cilvēka galvu iet meridiāni, un to krustošanās centrs at-
rodas paura zonā. Meridiānu pirmie punkti atrodas matu aug-
šanas joslas sākumā.  Pirmais meridiāns atrodas matu joslas 
augšanas sākumā pieres centrā. Virzieties pa to paura virzienā, 
ar īkšķiem piespiežot galvas ādu it kā mēģinot uztaustīt kaulu.  
Pavirzieties no pirmā punkta 2 cm un turpiniet masēt nākamos 
punktus paura virzienā. 

Atrodiet nākamo meridiānu sākuma punktus un ar abiem 
īkšķiem pa punktiem masējiet tos  paura virzienā.

2. Nākamais solis – ausu zona. Veiciet 
masāžu ar abiem īkšķiem. Pirmais punkts – 
virs auss, otrais – viducī, trešais – zem auss 
ļipiņas. 

Piespiediet ādu, sataustiet kaulu, veiciet 
punktveida masāžu apļveida kustībām 
pulksteņrādītāja virzienā. 

3. Nākamais solis – pakausis. Ar 
īkšķi un rādītājpirkstu pakauša zonā 
atrodiet divus izvirzītos kauliņus, 
piespiediet tos un ar apļveida kustī-
bām veiciet punktveida masāžu.
 
Pēc tam ar atbrīvotu plaukstu un 
plati izplestiem pirkstiem viegli 
uzsitiet pa kaklu. 
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Nosaukums Iedarbība Turēšanas 
laiks

D-201 Aroma šampūns
Vitamīns E stiprina matus un uzlabo to augšanu. Kviešu asnu eļļa ir 
lielisks proteīnu avots un satur milzīgu vitamīnu un mikroelementu 
daudzumu, iedarbojas kā antioksidants, paātrina vielmaiņu. 

5 min 

D-501 – D-505  
Ēteriskā eļļa

D-402 Aroma gēls galvas 
masāžai Satur piparmētru un kviešu asnu eļļas. 5 – 15 min

Ja klientam ir vesela galvas āda un mati, piedāvājiet viņam izbaudīt Dancoly aromtera-
pijas maģiju. 
Aromterapija – tā ir māksla, kā ar ēterisko eļļu palīdzību var iedarboties uz cilvēka fizisko 
un emocionālo stāvokli. Ēteriskās eļļas ietekmē garastāvokli – ar savu smaržu tās no-
mierina, atslābina vai uzbudina un turklāt atjauno, mīkstina un dezinficē ādu un matus. 
Pastāv vairāki pielietošanas veidi: masāža ar ēteriskajām eļļām, elpošanas vingrinājumi, 
aplikācijas uz ādas un matiem u.c.  Darbam ar klientiem savā salonā variet vadīties pēc 
Dancoly speciālistu izstrādātas aromterapijas shēmas vai pielietot savu sistēmu. 

V E S E L I
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D-501 Rozes ēteriskā eļļa
Regulē emocionālo fonu, nomierina, mazina satraukumu un tonizē vispārējo sajūtu.

D-502 Lavandas ēteriskā eļļa
Tai piemīt antidepresīva ietekme, tā nomierina, regulē asinsspiedienu un stimulē asins cirkulā-
ciju smadzenēs.

D-503 Bergamotes ēteriskā eļļa 
Pateicoties tās iedarbībai uz hipotolāmu, tā stabilizē psihisko stāvokli,  tonizē fi zisko pašsajūtu, 
aktivē dzīvības enerģiju.

D-504 Eikalipta ēteriskā eļļa
Uzlabo garastāvokli, nomierina nervu sistēmu un palīdz mazināt nervu saspringumu. 

D-505 Ģerānijas ēteriskā eļļa
Pazemina stresa līmeni, nemieru, asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs. Novērš asinsvadu 
spazmas. 

Lietošana:

1.  Ēteriskās eļļas izvēle.
Ļaujiet klientam paostīt ēterisko eļļu, izstāstiet par tās iedarbību uz emocionālo stāvokli 
(vairāk par eļļām lasiet tālāk).  Veicot izvēli, uzpiliniet 1 pilienu eļļas uz plaukstas pamatnes, 
ķermeņa siltums to sasildīs un klients izjutīs tās aromātu un emocionālo iedarbību.

2. Sākot procedūru.
Kopā ar klientu veiciet vairākas dziļas ieelpas - elpošana harmonizē meistara un klienta paš-
sajūtu, rada uzticēšanās saikni un ļauj klientam iegrimt SPA un aromterapijas burvībā.

3. Matu attīrīšana. 
Izvēlieties klienta matu tipam piemērotu šampūnu: D-201 Aroma šampūns (sausiem un bo-
jātiem matiem), sajauciet to ar 2-3 pilieniem ēteriskās eļļas (D-501, D-505) vai D-202 Aroma 
šampūns (taukainiem matiem ar noslieci uz blaugznu veidošanos), sajauciet ar 2-3 pilieniem 
izvēlētās ēteriskās eļļas.

4. Masāža.
5-10 ml Aroma gēla pievienojiet 2-3 pilienus izvēlētās ēteriskās eļļas. Ar masāžas kustībām 
iemasējiet galvas ādā un masāžu turpiniet 5-15 min. Pēc tam izskalojiet matus ar siltu ūdeni 
un nosusiniet tos ar dvieli. 

5. Leziediet matos kondicionieri. Izskalojiet. 
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Nosaukums Iedarbība Turēšanas 
laiks

D-201, D-202
Aroma šampūns

Vitamīns E stiprina matus un uzlabo to augšanu. Kviešu asnu eļļa ir 
lielisks proteīnu avots un satur milzīgu vitamīnu un mikroelementu 
daudzumu, iedarbojas kā antioksidants, paātrina vielmaiņu.

5 min

D-503 Bergamotes ēte-
riskā eļļa

Nomierina iekaisušu galvas ādu, mazina matu izkrišanu, veicina to 
augšanu. Uzlabo ādas šūnu atjaunošanos, atjauno matu struktūru.

D-402 Aroma gēls galvas 
masāžai Satur piparmētru un kviešu asnu eļļas. Novērš matu izkrišanu. 15 min

D-301 Aroma krēms Krēma sastāvā ir olīveļļa, kas labvēlīgi iedarbojas uz galvas ādu, 
palīdz mazināt matu izkrišanu. 15 min

D-306 Aroma kondicio-
nieris

Mandeļu, vīnogu kauliņu un olīveļļa lieliski mitrina matus.  Mati kļūst 
zīdaini, elastīgi un mīksti, iegūst skaistu spīdumu un veselīgu izskatu. 

C Ī Ņ Ā   P R E T   M A T U

I Z K R I Š A N U
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Lietošana:
1. Sākot procedūru. 
Kopā ar klientu veiciet vairākas dziļas ieelpas - elpošana harmonizē meis-
tara un klienta pašsajūtu, rada uzticēšanās saikni un ļauj klientam iegrimt 
SPA un aromterapijas burvībā. 

2. Matu attīrīšana. 
Izvēlieties klienta matu tipam piemērotu šampūnu: D-201 Aroma šampūns 
(sausiem un bojātiem matiem) vai D-202 Aroma šampūns (taukainiem 
matiem ar noslieci uz blaugznu veidošanos) un nelielam daudzumam 
šampūna pievienojiet 2-3 pilienus bergamotes ēteriskās eļļas. Sajauciet un 
ieziediet mitros matos. Pamasējiet galvu un kārtīgi izskalojiet matus.

3. Matu atjaunošana un barošana.
Ja mati ir veseli, tad pēc Aroma šampūna D-201 vai D-202 izmantošanas 
vienmērīgi visā matu garumā ieziediet Aroma kondicionieri D-306.  Izskalo-
jiet ar siltu ūdeni.
Ja mati ir bojāti un nepieciešams to stāvokli uzlabot, piedāvājiet klientam 
matu ārstniecības procedūru ar Aroma krēmu D-301. 
Nosusinātos matos, atstājot 1-2 mm brīvus pie galvas ādas,  ieziediet 
masu, kas sajaukta no aptuveni 50 ml Aroma krēma un 3-5 pilieniem ēte-
riskās eļļas. Atstājiet uz 10-15 minūtēm, izmantojiet klimazonu, fēnu, dvieli 
vai citu ierīci, lai radītu siltumu.
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Nosaukums Iedarbība Turēšanas 
laiks

D-201, D-202
Aroma šampūns

Vitamīns E stiprina matus un uz-
labo to augšanu. Kviešu asnu eļļa 
ir lielisks proteīnu avots un satur 
milzīgu vitamīnu un mikroele-
mentu daudzumu, iedarbojas kā 
antioksidants, paātrina vielmaiņu.

5 min

D-501 Rozes ēte-
riskā eļļa

Novērš galvas ādas iekaisumu, 
dziedē sīkas brūces, piemīt pret-
novecošanas iedarbība. Piedod 
spēku trausliem matiem, mitrina 
sausus un šķeltus matus, veicina 
to augšanu, piedod spīdumu un 
dzīvības spēku, palīdz novērst to 
izkrišanu. 

D-301 Aromterapi-
jas krēms

Krēma sastāvā ir olīveļļa, kas 
labvēlīgi iedarbojas uz galvas ādu, 
palīdz mazināt matu izkrišanu.

15 min
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Lietošana: 

1. Sākot procedūru. 
Kopā ar klientu veiciet vairākas dziļas ieelpas - elpošana harmonizē meistara un 
klienta pašsajūtu, rada uzticēšanās saikni un ļauj klientam iegrimt SPA un arom-
terapijas burvībā.

2. Matu attīrīšana. 
Izvēlieties klienta matu tipam piemērotu šampūnu: D-201 Aroma šampūns 
(sausiem un bojātiem matiem) vai D-202 Aroma šampūns (taukainiem matiem ar 
noslieci uz blaugznu veidošanos) un nelielam daudzumam šampūna pievienojiet 
2-3 pilienus rozes ēteriskās eļļas. Sajauciet un ieziediet mitros matos. Pamasējiet 
galvu un kārtīgi izskalojiet matus. 

3. Matu atjaunošana un barošana.
Ja mati ir veseli, tad pēc Aroma šampūna D-201, D-202 izmantošanas vienmērīgi 
visā matu garumā ieziediet Aroma kondicionieri D-306.  Izskalojiet ar siltu ūdeni. 
Ja mati ir bojāti un nepieciešams to stāvokli uzlabot, piedāvājiet klientam matu 
ārstniecības procedūru ar Aroma krēmu D-301. 
Nosusinātos matos, atstājot 1-2 mm brīvus pie galvas ādas,  ieziediet masu, kas sa-
jaukta no aptuveni 50 ml Aroma krēma un 3-5 pilieniem ēteriskās eļļas. Atstājiet uz 
10-15 minūtēm, izmantojiet klimazonu, fēnu, dvieli vai citu ierīci, lai radītu siltumu. 
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Nosaukums Iedarbība Turēšanas 
laiks

D 201, D-202
Aroma šampūns

Vitamīns E stiprina matus un uzlabo to augšanu. Kviešu asnu eļļa ir 
lielisks proteīnu avots un satur milzīgu vitamīnu un mikroelementu 
daudzumu, iedarbojas kā antioksidants, paātrina vielmaiņu.

5 min

D-502 
Lavandas ēteriskā eļļa

Uzlabo matu stāvokli, atjauno un piedod matiem dzīvības spēku, aktīvi 
mitrina galvas ādu, palīdz atbrīvoties no niezes un blaugznām. 

D-402
Aroma gēls galvas  

masāžai
Satur piparmētru un kviešu asnu eļļas. Novērš matu izkrišanu. 5-15 min

A T V E S E Ļ O J O  Š A 

M A S Ā Ž A  P R E  T 

B L A U G Z N Ā M
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Lietošana: 

1. Diagnostika.
Gadījumā, ja galvas āda ir pārāk sausa vai pārāk taukaina, var rasties 
blaugznas. Sausai galvas ādai izmantojiet lavandas ēterisko eļļu, bet tau-
kainai – eikalipta ēterisko eļļu.
 
2. Sākot procedūru. 
Kopā ar klientu veiciet vairākas dziļas ieelpas - elpošana harmonizē meis-
tara un klienta pašsajūtu, rada uzticēšanās saikni un ļauj klientam iegrimt 
SPA un aromterapijas burvībā. 

3. Matu attīrīšana. 
Izvēlieties klienta matu tipam piemērotu šampūnu: D-201 Aroma šampūns 
(sausiem un bojātiem matiem) vai D-202 Aroma šampūns (taukainiem ma-
tiem ar noslieci uz blaugznu veidošanos) un nelielam daudzumam šampū-
na pievienojiet 2-3 pilienus D-502 lavandas ēteriskās eļļas sausai ādai, bet 
taukainai ādai – 2-3 pilienus D-504 eikalipta ēteriskās eļļas.  Veiciet vieglu 
galvas ādas masāžu un kārtīgi izskalojiet matus. 

4. Galvas ādas ārstēšana.
5-10 ml Aroma gēla D-402 pievienojiet 2-3 pilienus izvēlētās ēteriskās eļ-
ļas. Ar masāžas kustībām ieziediet to galvas ādā un masāžu turpiniet 5-10  
min. Noskalojiet gēlu ar siltu ūdeni, nelietojot šampūnu. Nosusiniet matus 
ar dvieli.
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Nosaukums Ārstnieciskais efekts

D-501 Rozes ēteriskā eļļa Padara ādu  jaunāku, vairo spēka un prieka sajūtu un pārliecību par sevi. 

D-502 Lavandas ēteriskā eļļa Atslābina un nomierina. Baro sausu ādu, padara to mīkstu un maigu. 

D-503 Bergamotes ēteriskā eļļa Antidepresants, kas lieliski atbrīvo no nervu spriedzes, tonizē un 
mazina ādas iekaisumu.  

D-504 Eikalipta ēteriskā eļļa Uzmundrina, mazina ādas taukainību, piedod svaiguma un vēsuma 
sajūtu.

D-505 Ģerānijas ēteriskā eļļa Atslābina un nomierina.

D-402 Aroma gēls masāžai Atslābina, padara ādu maigu un ievērojami uzlabo tās stāvokli.

D-304 Aroma krēms ar lavandas 
eļļu

Dziļi mitrina un mīkstina ādu, padara to elastīgu. Lavandas aromāts 
atslābina un nomierina.

D-305 Aroma krēms ar rozes 
eļļu

Dziļi baro un atjauno ādu. Rozes aromāts izsauc prieka un siltuma 
sajūtu. 

D-601 Krēms vannai ar lavandas 
eļļu Maigi attīra ādu, atbrīvo to no noguruma, mitrina un padara elastīgu. 

D-602 Krēms vannai ar rozes 
eļļu Maigi attīra ādu, atbrīvo to no noguruma, padara mundru un elastīgu. 

D-701 Losjons ķermenim ar 
rozes eļļu

Lieliski mitrina ādu, padara to maigu un elastīgu, piedod svaiguma 
sajūtu. 

S P A 

P R O C E D Ū R A S 

Ķ E R M E N I M
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Lietošana: 
SPA manikīrs
1. Ēteriskās eļļas izvēle
Veiciet klienta roku ādas un nagu diagnostiku. Ēteriskās eļļas izvēles pamatā ir vai nu klienta 
ādas tips, vai vēlamā emociju gamma – atslābums pēc saspringtas dienas (piedāvājiet lavandas 
vai pelargonijas ēterisko eļļu) vai mundrums rīta agrumā (eikalipta ēteriskā eļļa).  Gada auksta-
jos mēnešos patīkamu siltumu klientam sniegs rozes ēteriskā eļļa, bet tveicīgās dienās veldzēs 
eikalipta ēteriskā eļļa.

2. Vanniņa rokām.
Siltam ūdenim vanniņā pievienojiet pāris pilienus D-601 Krēma vannai ar lavandas eļļu (roku mit-
rināšanai) vai D-602 Krēma vannai ar rozes eļļu (ādas elastībai).

3. Roku masāža ādas barošanai un mitrināšanai. 
Sajauciet D-402 Aroma gēla masāžai ar 2-3 pilieniem izvēlētās ēteriskās eļļas. Vadoties pēc klien-
ta emocionālā stāvokļa un vēlamā rezultāta, izvēlieties masāžas veidu: relaksējošu, kas palīdz 
mazināt saspringumu un panākt vispārēju atslābumu, vai tonizējošu, kas aktivē dzīvības spēkus. 

4. Barojoša maska roku ādas mitrināšanai.
Uzklājiet uz plaukstām un apakšdelmiem D-304 Aroma krēmu ar lavandas eļļu vai D-305  Aroma 
krēmu ar rozes eļļu. Lai saglabātu siltumu, rokas apklājiet ar plēvīti vai frotē dvieli vai uzvelciet 
karstu kokvilnas vai lina cimdu.  Siltais apklājs sniedz divējādu efektu: pirmkārt, ādas poras 
atveras un maskas sastāvdaļas aktīvi pabaro ādu un, otrkārt, tiek aktivēta asins cirkulācija, un, pa-
teicoties tai, tiek intensīvi mitrinātas un barotas ādas šūnas uz organisma iekšējo resursu rēķina. 

SPA pedikīrs
1. Ēteriskās eļļas izvēle
Veiciet klienta pēdu ādas un nagu diagnostiku. Ēteriskās eļļas izvēles pamatā ir vai nu klienta 
ādas tips, vai vēlamā emociju gamma – atslābums pēc saspringtas dienas (piedāvājiet lavandas 
vai pelargonijas ēterisko eļļu) vai mundrums rīta agrumā (eikalipta ēteriskā eļļa).  Gada auksta-
jos mēnešos patīkamu siltumu klientam sniegs rozes ēteriskā eļļa, bet tveicīgās dienās veldzēs 
eikalipta ēteriskā eļļa.

2. Vanniņa kājām.
Siltam ūdenim vanniņā pievienojiet pāris pilienus D-601 Krēma vannai ar lavandas eļļu (ādas mit-
rināšanai) vai D-602 Krēma vannai ar rozes eļļu (ādas elastībai).

3. Pēdu masāža ādas barošanai un mitrināšanai. 
Sajauciet D-402 Aroma gēla masāžai ar 2-3 pilieniem izvēlētās ēteriskās eļļas. Vadoties pēc klien-
ta emocionālā stāvokļa un vēlamā rezultāta, izvēlieties masāžas veidu: relaksējošu, kas palīdz 
mazināt saspringumu un panākt vispārēju atslābumu, vai tonizējošu, kas aktivē dzīvības spēkus. 
Pēc procedūras uzklājiet ādai D-701 Losjonu ķermenim, kas padarīs ādu mundru un elastīgu. 

Pēc solārija apmeklējuma.
Pēc solārija apmeklējuma iesakām izmantot D-701 Losjonu ķermenim, kas ādu padara mundru un 
elastīgu. Tāpat var izmantot arī D-304, D-305 Aroma krēmus. Sajauciet Aroma krēmu ar izvēlēto 
D-501 – D-505 ēterisko eļļu un ar spēcīgām masējošām kustībām ieziediet ķermeni, pēc 10-15 
minūtēm noskalojieties. Jūsu ķermenis sajutīs vieglumu un svaigumu.
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D-1
SPA komplekts matu kopšanai (izmantošanai tikai salonos)
D-201 Aroma šampūns (sausiem un bojātiem matiem), 1000 ml x 1
D-202 Aroma šampūns (taukainiem matiem ar noslieci uz blaugznu veidošanos), 
1000 ml x 1
D-301 Ārstnieciskais aroma krēms, 700 g x 1
D-401 Aroma maģija (mitrinošais sprejs), 250 ml x 1
D-402 Aroma gēls galvas ādas masāžai, 250 ml x 1
D-501 Rozes ēteriskā eļļa
D-502 Lavandas ēteriskā eļļa
D-503 Bergamotes ēteriskā eļļa
D-504 Eikalipta ēteriskā eļļa
D-505 Ģerānijas ēteriskā eļļa

D-201
Aroma šampūns (sausiem un bojātiem matiem), 1000 ml.
Tā sastāva pamatā ir unikāla mīkstinoša formula un ārstnieciskie ekstrakti, šam-
pūns piedod matiem spīdumu un mitrina tos. 
Lietošana: pievienot šampūnam 2-3 pilienus izvēlētās ēteriskās eļļas un ieziest 
matos. Iemasēt un izskalot.

D-202
Aroma šampūns (taukainiem matiem ar noslieci uz blaugznu veidošanos), 
1000 ml. 
Šampūns radīts, lai novērstu blaugznu veidošanos un matu taukošanos, tā iedarbī-
ba uz galvas ādu ir ļoti maiga. 
Lietošana:  pievienot šampūnam 2-3 pilienus izvēlētās ēteriskās eļļas un ieziest 
matos. Iemasēt un izskalot.

D-306
Aroma kondicionieris, 1000 ml.
Lietošana: pēc šampūna izmantošanas ieziest to matos, pamasēt un izskalot.

D-301
Ārstnieciskais aroma krēms, 700 g
Satur vīnogu kauliņu eļļu, kurai piemīt antioksidanta īpašības, mandeļu eļļu, kas 
dziļi mitrina, un olīveļļu, kas satur lielu daudzumu barojošu vielu. Padara matus 
maigus, gludus un spīdīgus. 
Lietošana: pēc šampūna izmantošanas sajaukt krēmu ar 3-4 pilieniem izvēlētās 
ēteriskās eļļas,  ieziest un noturēt matos 10 – 15 minūtes,  izmantojot klimazonu. 
Pēc tam izskalot.

P R O D U K C I J A
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D-402 
Aroma gēls masāžai, 250 ml.
Satur piparmētru un kviešu asnu eļļas, kas labvēlīgi iedarbojas uz galvas ādu.
Lietošana: pievienojiet gēlam pāris pilienus ēteriskās eļļas un iemasējiet to galvas 
ādā. 

D-401 
Aroma maģija (mitrinošais sprejs), 250 ml.
Tā pamatā ir saulespuķu, kviešu asnu ekstrakti un rozes ēteriskā eļļa.  Sprejs aiz-
sargā matus no UV staru iedarbības, un mati kļūst mīksti un gludi jau pēc pirmās 
uzsmidzināšanas reizes. 
Lietošana: pirms lietošanas sakratiet, pēc tam izsmidziniet uz matiem. Sprejs 
padarīs tos mirdzošus, zīdainus un mīkstus. 

D-403
Balzāms matu gludumam un spīdumam, 100 g
Ar vērtīgo rozes eļļu sastāvā balzāms mitrina un padara matus gludus, uzlabo 
sausu un bojātu matu stāvokli un novērš to šķelšanos. Balzāms aizsargā matus no 
UV staru radītiem bojājumiem. 
Lietošana: pēc matu mazgāšanas nosusiniet tos ar dvieli un ieziediet balzāmu. 

D-404
Lavandas serums matu spīdumam, 100 g
Aktīvi atjauno un dziļi kondicionē sausus, bojātus un ķīmiski apstrādātus matus, 
piedod tiem spīdumu un pasargā no karstuma un UV  staru iedarbības.
Lietot pēc matu mazgāšanas ar šampūnu. Ieziediet un rūpīgi iemasējiet matu 
galos. 

D-406
Krēms mitruma saglabāšanai, 150 g
Tā sastāvā ietilpst augu ekstrakti, kas palīdz saglabāt mitrumu. Tie baro un mit-
rina no biežas veidošanas un ikdienas stresa nogurušus matus, sniedzot dubultu 
rezultātu. 
Lietošana: ieziediet līdzekli plaukstās un iesmērējiet sausos matos.
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D-203
Šampūns ar lavandas eļļu (sausiem matiem), 300 ml.
Tā sastāvā ir jauna mīkstinoša formula. Augu ekstrakti ar lavandas eļļu piedod matiem 
spīdumu un mitrina tos.

D-302
Kondicionieris ar lavandas eļļu, 300 ml.
Tā pamatā ir jauna mīkstinoša formula, kuras sastāvā ir augu ekstrakti  ar lavandas 
ēterisko eļļu. Dziļi pabaro un mitrina matus, padara tos spīdīgus.

D-204
Šampūns ar rozes eļļu (bojātiem matiem), 300 ml.
Jaunā formula, kas radīta uz augu bāzes, matus mīkstina, bet rozes eļļa – mitrina.    
Mati iegūst spīdumu un košumu.

D-303
Kondicionieris ar rozes eļļu, 300 ml.
Šis līdzeklis sastāv no tīriem augu ekstraktiem matu nogludināšanai, tas satur rozes 
eļļu matu mitrināšanai un piedod matiem spīdumu un košumu.

D-205
Šampūns ar eikalipta eļļu (taukainiem un bojātiem matiem), 300 ml.
Satur dabīgu salvijas ekstraktu, eikalipta un tējas koka eļļas. Aizkavē blaugznu raša-
nos, regulē tauku dziedzeru darbību un atjauno galvas ādas veselību un spēku. 

D-304
Aroma krēms ar lavandas eļļu, 250 g
Tā sastāvā ietilpst dabīga lavandas ēteriskā eļļa, kas ievērojami uzlabo matu zvīņu 
stāvokli, mazina matu trauslumu, aizsargā pret mitruma zudumu un atgriež matiem 
elastību un spīdumu.

D-305
Aroma krēms ar rozes eļļu, 250 g
Tā sastāvā ir dabīga rozes ēteriskā eļļa, kas nodrošina ilgaicīgu mitrināšanu, vienlaikus 
stiprinot matus, un rada aizsargmembrānu, atjaunojot bojātos matu posmus.

D-401
Aroma maģija (mitrinošais sprejs), 250 ml.
Uzsmidzinot spreju, kura sastāvā ir rozes ēteriskā eļļa un kviešu asnu eļļa, mati uzreiz 
kļūst mīkstāki un gludāki, sprejs arī pasargā matus no UV staru iedarbības.

D-403
Balzāms matu gludumam un spīdumam, 100 g
Tā sastāvā ir dabīgā rozes eļļa un vīnogu kauliņu eļļa, kas mitrina un  nogludina matus, 
kā arī uzlabo sausu un bojātu matu stāvokli. Balzāms padara matus zīdainus un gludus 
un pasargā no UV staru iedarbības. 
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D-404
Lavandas serums matu spīdumam, 100 ml.
Intensīvi atjauno un dziļi mitrina bojātus un ķīmiskai apstrādei pakļautus matus, 
piedodot matiem brīnišķīgu spīdumu. Satur dabīgo lavandas un vīnogu kauliņu eļļu. 
Pasargā no UVA-UVB staru iedarbības.

D-405
Vasks „Kristāls”, 80 g
Pēdējais akcents, lai izceltu frizūras struktūru. Piedod matiem spīdumu, teksturē fri-
zūru, izceļot šķipsnas. Radīts uz bišu vaska bāzes un satur kviešu asnu un rozes eļļas.

D-406
Dubultas iedarbības mitrinošais krēms, 150 ml.
Aizsargvielas un mitrinošās komponentes, kas iegūtas no augu ekstraktiem,  aizsargā, 
baro un mitrina matus, kā arī dziedē bojātus matus pēc krāsošanas un nelabvēlīgas 
ārējas iedarbības. 

D-601
Krēms vannai ar lavandas eļļu, 400 ml.
Maigi attīra ādu, lavandas eļļa to mīkstina un mitrina.

D-602
Krēms vannai ar rozes eļļu, 400 ml.
Maigi attīra ādu, rozes eļļa to mitrina un nogludina. 
Lietošana: uzklājiet uz samitrinātas ādas ar vieglām masējošām kustībām vai maigu 
birstīti. Noskalojiet. 

D-701
Losjons ķermenim ar rozes eļļu, 400 ml.
Satur vīnogu kauliņu un rozes eļļas, kā arī tīrus augu ekstraktus, kas palīdz noglu-
dināt, barot un mitrināt ādu.

D-801
Komplekts bojātiem matiem.
Sastāvs: šampūns ar rozes eļļu, 300 ml; kondicionieris ar rozes eļļu, 300 ml; mitrinošs 
krēms ar dubultu iedarbību, 150 ml; dvielis. 

D-802
Komplekts sausiem matiem.
Sastāvs: lavandas šampūns, 300 ml; lavandas kondicionieris 300 ml; mitrinošs krēms 
ar dubultu iedarbību, 150 ml; dvielis.

D-803
Komplekts ķermenim.
Sastāvs: šampūns ar rozes eļļu, 300 ml; krēms vannai ar rozes eļļu, 400 ml; losjons 
ķermenim ar rozes eļļu, 400 ml; dvielis. 
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