
 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALMAIN COULEURS COUTURE 

«Від-кутюр» для волосся 

Фарбування волосся професійними засобами преміум-класу – це 

гарантія бездоганного результату. Це стійкість та насиченість 

кольору, це шовковисте, блискуче та здорове волосся. Засоби для 

фарбування преміум-класу створюються провідними світовими 

технологами з використанням інноваційних технологій та 

складових. Та що буде, якщо у їх розробці додатково приймуть 

участь провідні світові дизайнери моди? 

 

BALMAIN COULEURS COUTURE 

Фарба для волосся, що створена провідним французьким 

модним домом Balmain Paris 

 

Відчуття бездоганності, витонченість та новітність – саме так варто 

казати про цю фарбу. Що таке BALMAIN COULEURS COUTURE? 

Це французька довершеність для краси вашого волосся. Це 

фарбування, одночасно доповнене СПА-доглядом. Це відтінки, 

створенні на основі останніх подіумних тенденцій. Це 40-річний 

досвід фахівців, який допоміг розробити продукт для створення 

довершеного образу. 

На сьогодні не існує фарби, яка б була настільки пов’язана зі світом 

моди. Її обирають провідні світові стилісти, зірки шоу-бізнесу та 

кіно, відомі персони.  

BALMAIN COULEURS COUTURE  

справжня зірка у вашому бездоганному образі 



Фарба BALMAIN COULEURS COUTURE – перша гібридна фарба, 

що може одночасно використовуватись у п’яти напрямках:  

 Для перманентного та напів перманентного фарбування.  

 Освітлення волосся. 

 Фарбування «тон у тон». 

 Безаміачного тонування. 

 

BALMAIN COULEURS COUTURE 

Привабливе, розкішне, дивовижне волосся, у яке хочеться 

закохуватись! 

Преваги фарбування можна поділити на три складові 

Максимальний догляд за волоссям  

Фарбування перетворюється на справжню СПА-процедуру. Спеціально 

розроблена формула дозволила знизити рівень вмісту аміаку у фарбі, 

завдяки чому волосся майже не пошкоджується. Додатково до складу 

входять потужні доглядові активні речовини – протеїни шовку та аргановий 

еліксир. Дієвий реконструктор – протеїн шовку захищає від шкідливого 

впливу під час фарбування, відновлює пошкодженні ділянки та укріплює 

волосся. Аргановий еліксир, завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів 

та олії, зволожує волосся, живить його та робить еластичним. 

Додаткова перевага – під час фарбування не відчувається неприємний 

запах! 

Стійкість кольору та виска якість фарбування 

Завдяки своїй унікальній гібридності та чистим мікропігментам, фарба 

створює насичений та досконалий колір.  Він стійко і надійно тримається 

на натуральному, фарбованому чи сивому волоссі, незалежно від того, чи 

виконувалось перманентне фарбування чи безаміачне тонування. 

Широкий вибір відтінків   

Фахівцями бренду розроблено 60 відтінків. Кожен з них пророблено до 

дрібниць і кожен має свою неповторну, особливу формулу. Створювачі 

палітри відтінків фарби – справжні художники-митці, які не мають меж у 

фантазії та змішуванні кольорів. Холодні та теплі поєднання кольорових 

нюансів, неперевершена гра зі світлими та темними відтінками – у фарбі 

BALMAIN COULEURS COUTURE ви знайдете своє ідеальне втілення.  

BALMAIN COULEURS COUTURE 

Ексклюзивно у Persona 

Persona – один із трьох салонів краси в Україні, що пропонують 

своїм клієнтам фарбування BALMAIN COULEURS COUTURE. 

Будь-яке фарбування на ваш вибір, додатковий догляд завдяки 

відновлюючому шампуню та інтенсивно зволожуючому 

кондиціонеру Couleurs Couture роблять волосся бездоганним. 



 

 


