
Продуктов каталог Nashi Argan

Арганово масло за коса с помпа
Античен ритуал за божественно красива коса

Маслото Арган е едно от най-редките, безценни и прецизни по състав есенциални масла за
коса. Известно е от векове на берберите от Мароко с уникалните си козметични, лечебни и
хранителни свойства. Научните изследвания доказаха, че Аргана е мощен стимулатор на
жизнените функции на клетките, обновява  трайно кожата и косата и ги хидратира в дълбочина.

Незабавен ефект за ВСЕКИ ТИП КОСА!
възвръща жизнеността и енергията на косата;
придава невероятен блясък и копринена мекота;
улеснява разресването при дълга и с екстеншън коса;
регенерира моментално увредената и суха коса;
укрепва и уплътнява фината коса;
укротява и дисциплинира буйната и гъста коса;
подхранва изтощената коса и успокоява скалпа;



защитава косата от UV лъчи и третиране с преса за коса;
не утежнява, не омазнява косата и скалпа;
подсилва цвета и улеснява стайлинга;
Маслото от Арган има дълбоко подхранващо и анти-стареене действие поради високото си
съдържание на анти– оксиданти и наситени мастни киселини/Омега 6/. Доказано заздравява и
успокоява кожата и скалпа.
Биологичното масло от Арган, използвано  в  продукта Nashi Argan се добива със студено
пресоване от жените в кооперативите в южните пустинни части на Мароко.

Начин на употреба: Нанесете малко количество /колкото монета от 1 лев/ по дължините на
чистата и влажна коса. За равномерно разпределение разрешете с рядък гребен.

Не изплаквайте!  Стилизирайте със сешоар и четка. Отлична протекция при третиране с преса
за коса и маша.

Арт. Номер 831 - 100 мл - 54 лв
Арт. Номер 752  - 30 мл - 24 лв

Нежно почистващ и хидратиращ шампоан за коса с Арганово масло

Нежно почиства всеки тип коса, незабавно възстановява нивото на хидратация на косъма,
придава мекота и нежен аромат. Неговата уникална формула възстановява естествената мекота



и блясък на косата, подхранва, трайно регенерира и защитава косъма.

Предимства:
• Възстановява влагата и уплътнява косъма
• Дава копринена мекота  и блясък на косата
• Прави косата по-лесна за разресване
• Защитава и запазва цвета
• Не утежнява косата и скалпа

Начин на употреба: Подходящ за всекидневна употреба. Нанасяйте умерено количество на
влажна коса в корените и по дължините. Изплакнете обилно. За оптимален резултат,
използвайте с другите продукти от серията с Арган - балсам за коса, маска за коса и арганово
масло.

Арт. Номер 646 - 200мл -28 лв
Арт. Номер 649 - 500мл-54 лв

Подхранващ и хидратиращ балсам за коса с Арганово масло

Идеален продукт за дълга, оплитаща се коса. Балсам за нежна грижа за всеки тип коса.
Възстановява идеално нивата на хидратация, без да утежнява косата. Спомага за



възстановяване на естествената здравина и блясък на косата. Продукт с бърз ефект –
препоръчително време на действие 3 мин. Косата е преродена и опитомена. Уханието е
неповторимо.

Предимства:
• Възстановява  и подхранва косъма
• Придава копринена мекота  и блясък на косата
• Прави косата по-лесна за поддържане
• Защитава и запазва цвета
• Не утежнява  и не омазнява

Начин на употреба: Нанесете балсама за коса след като измиете с шампоан за коса Арган и
оставете да въздейства 2 мин. След което изплакнете обилно. За оптимален ефект използвайте
и масло арган преди изсушаване.

Маслото Арган е едно от най-редките, безценни и прецизни по състав есенциални масла.
Известно е от векове на берберите от Мароко с уникалните си козметични, лечебни и
хранителни свойства. Научните изследвания доказаха, че Аргана е мощен стимулатор на
жизнените функции на клетките, обновява  трайно кожата и косата и ги хидратира в
дълбочина.Продуктите могат да бъдат поръчани по следните начини:

Предимства:

• Възстановява  и подхранва косъма
• Придава копринена мекота  и блясък на косата
• Прави косата по-лесна за поддържане
• Защитава и запазва цвета
• Не утежнява  и не омазнява

Начин на употреба: Нанесете балсама за коса след като измиете с шампоан за коса Арган и
оставете да въздейства 2 мин. След което изплакнете обилно. За оптимален ефект използвайте
и масло арган преди изсушаване.

Арт. Номер 648 - 200 мл- 28 лв
Арт. Номер 650 - 500 мл- 54 лв



Nashi Argan Deep Infusion е професионалната маска, в която ще се влюбите, благодарение на
лесната си употреба и незабавни резултати.
Тоя е предназначена да се използва веднъж седмично вместо балсам или като интензивно
лечение, особено при стресови периоди;  Deep Infusion прониква дълбоко в косата,
подхранвайки и възстановявайки структурата на идеалната коса, без да я претегля.  Избери го и
открий неговата текстура, еластичност и лекота на стайлинг още от първата употреба!

Арт. Номер 751 - 150 мл-36 лв
Арт. Номер 651 - 500 мл-74 лв



Hair mist - Парфюм за коса
Пръска любов на перфектната коса!

Nashi Argan Hair Mist е ароматът на косата, за да преживее топлината на нотките Nashi Argan с
всеки спрей, където и да сте!  Чувствен и дискретен, той е перфектен за носене в чантата и да
пръскате косата си винаги, когато пожелаете: с един-единствен жест той ароматизира косата ви
във завладяващия аромат на Арган, придавайки му копринена и невероятна мекота, за
дълготраен аромат  това няма да ви накара да минете незабелязано!

Арт. Номер 1053 - 20мл- 25 лв



NASHI ARGAN - CAPIXYL - Енергизиращ шампоан с Арган и Капиксил.

- Възстановява хидратацията
- Заздравява косъма
- Сгъстяващ ефект
- Възстановява естествения блясък

Nashi Argan Capixyl  енергизиращ анти-косопаден шампоан се препоръчва когато ползвате
нощната анти-косопадна програма. Той почиства косата и скалпа така, че серума за домашна
грижа е по-ефективен на добре измит скалп и коса. Също така е подходящ за честа употреба.
Формулата съдържа съставката Capixyl, разстителни стволови клетки и арганово олио.
Ползвайки този шампоан деликатно почиствате и балансирате състоянието на скалпа. Защитава
стъблото на косъма и подпомага възстановяването на фибрите, посредством активните
стволови клетки.

Не съдържа сулфати, фосфати и парабени!

Начин на употреба: Нанесете на леко влажна коса и изплакнете, след което нанесете серум анти
косопад от серията.
Арт. Номер 744 - 200 мл-30лв
Арт. Номер 999 - 500 мл - 62 лв



NASHI ARGAN CAPIXYL - 7 NIGHT PROGRAM

Специална 7 нощна антикосопадна грижа. Превенция на косопада и реактивиране на растежа
на косата. Формулата на NASHI ARGAN CAPIXYL е концентрат от активни съставки, които
съчетават красотата на косата с превенцията на косопада. Седемдневната нощна програма
активира около 35% от фоликулите. Коренът на всеки косъм е дълбоко ревитализиран, скалпът
е чист и спокоен, косата е подхранена и готова за нов разтеж.

Начин на приложение: Нанасяйте последователно 7 нощи, за по-добро действие - преди сън.
Впръскайте 8 дози от продукта /2 в челната област, 2 на тила, 2 от ляво и 2 от дясно/ на скалпа и
масажирайте. БЕЗ ОТМИВАНЕ!
При контакт на продукта с очите, изплакнете незабавно!

Арт. Номер 747 - 20мл-38 лв



Антикосопаден серум

Професионален Серум за интензивно лечение, което предотвратява косопада и стимулира
активността на корена на косата благодарение на интензивното фитоактивно действие.
Абсорбцията на активните съставки се засилва по време на сън. Постепенното подобрение се
проявява в 4-седмичен пълен цикъл: през първата седмица активността на корена се събужда
отново и косъмчетата за косъма се подобряват; през втората и третата седмица стимулираният



и подхранван корен ускорява своята активност, съживява косата, докато през четвъртата
седмица процесът на удебеляване е видим и косата придобива нов тонус и жизненост.
Арт. Номер 1120 - 100 мл - 129 лв

НОВО! NASHI ARGAN – CAPIXYL - Грижа АНТИКОСОПАД

30 дневна нощна програма и БЕЗПЛАТЕН ПОДАРЪК шампоан против косопад с Арган и
Капиксил

Събуждане с естествена, лека и обгрижена коса

Действие по време на специфичната нощна програма.

Превенцията на косопада е по-ефективна докато спим поради ред причини:

Поемането на активни източници не се влияе от атмосферните фактори, като смог и слънчева
светлина. Метаболизмът на тялото е забавен и кожата диша повече, улеснявайки абсорбацията.
Прилагането преди сън дава по-добър ефект: активните субстанции са напълно усвоени,
избягвайки така ефектите от процедури, които замърсяват косата



Тя възкресява твоите коси с Арган.
- Ревитализира корена на косъма
- Стимулира растежа на нова коса
- Уплътнява фибрата на косъма
- Абсолютно обновяване и красота за косата

Резултати:

Първа седмица: Корените са ревитализирани. В първите 7-8 дни фоликулите нарастват с около
35%. Първият резултат е заздравяване на връзката на косата и скалпа, като по този начин се
създават идеалните условия за нейния растеж.

Втора и трета седмица: Активността на стимулираните и подхранване на корените се ускорява,
косата се заздравява и се закрепва за скалпа. Оформят се нови клетки, които засилват растежа.

Четвърта седмица: Косата е видимо по-плътна.

Арт. Номер 1121 – 100 мл -138 лв + подарък шампоан от 200 мл

Хидратираща спрей-маска за коса с Арган / без измиване/



Моментално възстановява и изглажда структурата на косъма. Придава плътност и обем,
удължава трайността на прическата. Прави косата лъскава и  блестяща. Укротява сухите
крайчета. Не утежнява и не омазнява. Улеснява стайлинга и предпазва при топлинна обработка
с маша или сешоар.
Начин на употреба: Впръсквайте по дължината на измита и влажна коса. Разресвайте с гребен
за по–равномерно нанасяне при дълга коса. Не изплаквайте! Изсушете с четка и сешоар или
стилизирайте в желаната прическа.

Арт. Номер 675 - 150 мл - 35лв

NASHI FILLER THERAPY

Ново: ФИЛЪР ТЕРАПИЯ

„Иновативна колагенова професионална терапия за коса. Реконструира в дълбочина фибрите на
косата, стимулира естествените възстановителни процеси и тотално обновява косата.“
Само за 25 минути изтрива уврежданията причинени през годините.
ФИЛЪР ТЕРАПИЯ У ДОМА:
Комплексното действие на трите продукта допълва, активира и запечатва активните агенти в
косъма и запазва за дълго ефекта от терапията в салона!

ФИЛЪР ШАМПОАН ЗА СУХА И УВРЕДЕНА КОСА БЕЗ ГЛАНЦ
БЕЗ СУЛФАТИ, ФОСФАТИ, ХЛОР, ПАРАБЕНИ, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ И КОЛОРАНТИ.
-Дълбоко хидратира
-Дава плътност и еластичност на косъма
-Връща блясъка



Метод на употреба: Нанесете на влажна коса. Масажирайте по дължините, за максимално
активиране в косъма. Изплакнете и повторете отново.
Арт. Номер 00848 - 250 мл. -32 лв

NASHI FILLER THERAPY

Ново: ФИЛЪР ТЕРАПИЯ

„Иновативна колагенова професионална терапия за коса. Реконструира в дълбочина фибрите на
косата, стимулира естествените възстановителни процеси и тотално обновява косата.“
Само за 25 минути изтрива уврежданията причинени през годините.
ФИЛЪР ТЕРАПИЯ У ДОМА:
Комплексното действие на трите продукта допълва, активира и запечатва активните агенти в
косъма и запазва за дълго ефекта от терапията в салона!

ПОДХРАНВАЩ И РЕГЕНЕРИРАЩ БАЛСАМ-МАСКА ЗА СУХА И УВРЕДЕНА КОСА
БЕЗ ГЛАНЦ
БЕЗ СУЛФАТИ, ФОСФАТИ, ХЛОР, ПАРАБЕНИ, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ И КОЛОРАНТИ.
-Дълбоко подхранва сухата и увредена коса
-Трайно хидратира
-Дава плътност и еластичност на косъма
-Връща гланца и блясъка.
Метод на употреба: Нанесете балсама на измита и подсушена с кърпа коса. Масажирайте по
дължините и втрийте в крайчетата, за максимално обновяване на косъма. Оставете да
въздейства 2-3 минути и след това изплакнете с хладка вода.
Арт. Номер 00859  - 150 мл.-30 лв



NASHI FILLER THERAPY

Ново: ФИЛЪР ТЕРАПИЯ

„Иновативна колагенова професионална терапия за коса. Реконструира в дълбочина фибрите на
косата, стимулира естествените възстановителни процеси и тотално обновява косата.“
Само за 25 минути изтрива уврежданията причинени през годините.
ФИЛЪР ТЕРАПИЯ У ДОМА:
Комплексното действие на трите продукта допълва, активира и запечатва активните агенти в
косъма и запазва за дълго ефекта от терапията в салона!
ТОТАЛЕН ЛИФТИНГ ЗА КОСА. МОМЕНТАЛНО ОБНОВЯВА И ПРЕОБРАЗЯВА,
ДИСЦИПЛИНИРА, ДАРЯВА ПЛЪТНОСТ И ГЛАНЦ.
БЕЗ СУЛФАТИ, ФОСФАТИ, ХЛОР, ПАРАБЕНИ, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ, PEG, EDTA И
КОЛОРАНТИ.

Лифтинг спрей маска за коса



-Възстановява плътността и витализира
-Придава мекота и блясък
-Дисциплинира косата и пази от накъсване
- Подмладява косъма и го гланцира
Метод на употреба: Спрейвайте маската по дължините на измитата и подсушена с кърпа коса.
Масажирайте емулсията до образуването на нежна пяна. Оставете да действа активно 3
минути. След това изплакнете с хладка вода.

Арт. Номер 1111 - 100 мл - 59 лв

NASHI FILLER THERAPY

Ново: ФИЛЪР ТЕРАПИЯ
„Иновативна колагенова професионална терапия за коса. Реконструира в дълбочина фибрите на
косата, стимулира естествените възстановителни процеси и тотално обновява косата.“
Само за 25 минути изтрива уврежданията причинени през годините.
ФИЛЪР ТЕРАПИЯ У ДОМА:
Комплексното действие на трите продукта допълва, активира и запечатва активните агенти в
косъма и запазва за дълго ефекта от терапията в салона!
ТОТАЛЕН ЛИФТИНГ ЗА КОСА. МОМЕНТАЛНО ОБНОВЯВА И ПРЕОБРАЗЯВА,
ДИСЦИПЛИНИРА, ДАРЯВА ПЛЪТНОСТ И ГЛАНЦ.
БЕЗ СУЛФАТИ, ФОСФАТИ, ХЛОР, ПАРАБЕНИ, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ, PEG, EDTA И
КОЛОРАНТИ.

Повдигащ агент за незабавно действие за суха и увредена коса е предназначен за употреба
след разтваряне на шампоан и балсам Nashi Filler. Серумът незабавно обгръща косата със
защитен филм и стяга покритието на косата, обогатява косата с нови поколения активни
съставки на колаген, кератин, еластин и растителни стволови клетки, укрепва структурата на
косата, придава на косата еластичност и блясък.  Особено подходящ за боядисване на коса,
помага за запазването на цвета на боядисаната коса.



Арт. Номер 1111 - 1бр - 8 лв
Кутия 24 бр - 144 лв

Refresh Silver - Матиращ Шампоан и поддръжка на руси и бели коси

Шампоанът Nashi Refresh Silver Extra White премахва жълтите отенъци при русите коси, при
бели или сиви коси и подобрява цветния блясък на изсветлената, русата коса.

Приложение:
Нанесете върху суха коса.  Масажирайте внимателно скалпа и дължината.  Добавете малко
вода и продължете да масажирате, след това изплакнете.

Оставете шампоана за 2-3 минути преди да изплакнете, за да премахнете жълтите нюанси още
по-ефективно.

Арт. Номер 949 - 250мл-33лв



Шампан хармония за всеки тип коса

Пречистете и защитите скалпа си!
Armonia е дермо-балансиращ шампоан, специално проектиран за лечение на всички типове
кожа/скалп.  Благодарение на специфично пречистващо действие, той почиства и елиминира
всичкимърсотий  по скалпа, придавайки приятно усещане за хигиена и свежест.
Почистете и възстановете баланса на скалпа, като поддържате дължината лека.
Противодействие при дразнене  на кожата. Успокоява зачервяванията.
Арт. Номер 595  - 250мл - 33 лв



Професионален шампоан за руси, изрусени или посивели коси.
Овлажнява косата, придава мекота и лъскавина. Съдържа арганово масло и масло от ленено
семе. Подчертава красотата на косата и придава перлен блясък на блондинките.
Елиминира нежеланите жълти нюанси на русите, изрусените или побелелите коси.
Серия: Blondy Joy Purple



Арт. Номер 1165 - 250 мл - 33 лв





Професионален балсам за руси, изрусени или посивели коси.
Овлажнява косата, придава мекота и лъскавина.
Съдържа арганово масло и масло от ленено семе.
Подчертава красотата на косата и придава перлен блясък на блондинките.
Елиминира нежеланите жълти нюанси на русите, изрусените или побелелите коси.

Серия: Blondy Joy Purple
Арт. Номер 1165  - 150 мл - 33 лв

ЛИЦЕ и ТЯЛО

Пилинг ексфолиант за тяло

Перфектен за:



Искате да премахнете грапавостта и мъртвите клетки
Търсите силно хидратиращ скраб, който предотвратява сухата кожа
Искате скраб да се използва както на суха, така и на мокра кожа
Искате ревитализирана и светла кожа
Харесвате гъсти и мощни ексфолианти за тяло
Арт. Номер 1028 - 250 мл - 48 лв

ПОДХРАНВАЩ КРЕМ РЪЦЕ

Кадифено и нежно докосване
Защитава и запазва красотата дори на най- деликатните и взискателни ръце. Благотворното
действие на аргановото масло успокоява възпаленията и зачервяванията, отнема дискомфорта и
възвръща естествената мекота на кожата. Специалната текстура и богатия натурален състав
правят този крем ежедневна бюти терапия за ръце. Отличава се с бързо абсорбиране и не мазна
текстура.
Обогатената нова формула съдържа арганово масло, витамин Е,з абавящ стареенето, масло от
сладък бадем за оптимална защита и комбинация от глицерин и алантоин за перфектна
хидратация, мекота и нежност на ръцете.

РЕЗУЛТАТИ



• Дълбоко подхранва
• Успокоява възпаленията, отнема сухотата
• Хидратира и ежедневно защитава
• Не мазна формула - бързо и дълбоко абсорбиране
• Предпазва от стареене, загрубяване и нежелани петънца
Не съдържа: парабени, петролни и животински деривати и оцветители

Арт. Номер 770  - 30 мл.-14лв
Арт. Номер 882  - 500мл-62 лв

КРЕМ КОПРИНА ЗА ТЯЛО

Гладка и хидратирана кожа
Арганово масло за младост и ежедневна хидратация, допълнено с еластизиращото действие на
оризово масло и глауцин за липоразглаждане и дрениране. Нежен крем за перфектно тяло с
уникален аромат.

РЕЗУЛТАТИ:
• Отслабващ и моделиращ ефект
• Копринено гладка кожа



• Трайна хидратация
•Тонус, компактност и еластичност
Арт. Номер 789 - 200 мл.-54 лв

ПИЛИНГ  КАДИФЕ ЗА ЛИЦЕ

Чиста, млада и гладка кожа
Деликатен пилинг, който обновява и ревитализира кожата на лицето. Ексфолира мъртвите
клетки,  изчиства порите, хидратира и придава равномерен свеж тен. Специален микс от
подхранващи и обновяващи кожата съставки: микрогранули от кайсиеви ядки, нежни перлички
Жожоба, органично Арганово масло и глицерин. Дарява с блясък, хидратира незабавно,
активира обновяването и подобрява дишането на кожата на лицето. Формулата е обогатена и с
витамин Е, който гарантира видим анти- ейдж ефект.

РЕЗУЛТАТИ:
• Обновява, подхранва и избистря тена .
• Перфектно хидратира , подходящ и за деликатна кожа
• Блокира действието на свободните радикали, причина за стареенето на кожата.
Арт. Номер 812  - 75 мл. -54 лв



СЕРУМ ПЕРФЕКТНО ЛИЦЕ С АРГАН

Анти – стареене, хидратация и красота
Органик Арганово масло в комбинация с Хиалурон, Скуалан, масло Амарант, вода Хамамелис
и витамин Е в един уникален серум. Богата, нежна и екстремно хидратираща емулсия,
подходяща за всеки тип кожа. Ежедневна грижа с „флаш ефект“ за тонус, енергия, блясък,
изгладени пори и бръчици. 24/7 отнема умората от лицето, както и торбичките и тъмните
кръгове под очите.

РЕЗУЛТАТИ:
• Балансира  влагата и поддържа оптималното й ниво
• Визуален лифтинг ефект от първото приложение
• Подхранена, гладка и тонизирана кожа
•Идеална основа за грим с бърз разкрасителен резултат
Арт. Номер 793 - 30 мл.-60 лв



Lip balm

Хидратиращ балсам за устни,  скъпоценен балсам за устни, идеален за овлажняване и
възстановяване на естествената им красота.  Благодарение на зелената си формула, тя
ремонтира дори най-сухите и най-напуканите устни, гарантиращи защита срещу студ и
атмосферни агенти
Арт. Номер 854 - 12 лв



Душ гел Nashi argan с Арганово масло и Карите

е лек гел за душ, който почиства кожата, като я прави гладка и я обгръща в топлите и
съблазнителни нотки на линията Nashi Argan.  Благодарение на своята формула, обогатена с
арганово масло, алое вера, алантоин и масло от карите, тя помага за възстановяване на
естествената еластичност на кожата.
Арт. Номер 813 - 300мл-40лв



Почистващо масло за лице Nashi Argan Cleansing Oil

е почистващ препарат за премахване на грим в маслена текстура, който превръща вашата
процедура за почистване на лицето в неустоим ритуал за красота.  Неговите ценни масла
произвеждат копринена емулсия, която ви обгръща в нежен масаж, ефективно премахва грима
и замърсяванията и придава на кожата ви лицето, шията и деколте приятно усещане за
благополучие, което никога няма да искате да останете без!  Памучните тампони и агресивните
кърпички стават нещо от миналото, единственото нещо, от което се нуждаете, са ръцете,
водата… и няколко секунди!
Арт. Номер 951 - 150мл-36лв



Слънцезащита

NASHI ARGAN SUN Beach Defence Styling Spray – стилизиращ защитен спрей за плаж

Спрей против заплитане на косата, изложена на слънчеви лъчи. Формулата, обогатена със смес
от ценни натурални елементи, от органичен произход (сертифицирано арганово олио и ленено
масло), екстракти от коприна и ултравиолетови филтри, прави косата лесна за разресване и
след къпане в морето. Косата става копринено мека, с блясък и лесна за оформяне. Може да се
използва след измиване с шампоан, за да улесни разресването.
Екологично чист продукт:
-> Опаковки с нулево вредно влияние върху околната среда
-> Произведен с енергия от възобновяеми източници
Предимства
Био органични - масло от арган (Argania Spinosa Kernel Oil) и ленено масло (Linum
Usitatissimum Oil). Аргановото масло е скъпоценно и рядко.  За неговия добив процесът е
особено дълъг и трудоемък: изискват се 40 кг плодове от дървото Argania Spinosa, за да  се
получи един литър масло. То стимулира жизнените функции, клетъчното подхранване и
овлажнява всеки косъм в дълбочина.
Начин на употреба: Напръскайте върху суха или влажна коса, преди и по време на излагане на
слънце или след ползване на шампоан. Не изплаквайте. Продуктът трябва да бъде нанасян
отново, след контакт с морска вода. Защитаващ и хидратиращ. Перфектен за твоя стайлинг.



Защитен стилизиращ спрей за плаж
·         UV защитен фактор
·         Предотвратява заплитането ефективно и незабавно – преди и след баня
·         Предпазва от UV лъчите
·         Улеснява разресването
·         Запазва прическата за по-дълго време
·         Предпазва от промяна на цвета
·         Без изплакване
Арт. Номер 729 - 150 мл-32 лв

NASHI ARGAN SUN Shampoo After Sun Hydrating – Хидратиращ шампоан за след слънце
с UV защита

Хидратиращ и защитен шампоан, който поддържа еластичността на влакната на косъма.
Обогатени със смес от ценни натурални елементи от биологично масло от арган и ленено
масло, антиоксидантни елементи – (витамин Е). Подходящ за всеки тип коса. Нежно почиства и
възстановява идеалното ниво на влага и естествената мекота. Защитава цвета на боядисаната
коса.
Екологично чист продукт:



-> Опаковки с нулево вредно влияние върху околната среда
-> Произведен с енергия от възобновяеми източници
Предимства
Био органични - масло от арган (Argania Spinosa Kernel Oil) и ленено масло (Linum
Usitatissimum Oil). Аргановото масло е скъпоценно и рядко.  За неговия добив процесът е
особено дълъг и трудоемък: Изискват се 40 кг плодове от дървото Argania Spinosa, за да  се
получи един литър масло. То стимулира жизнените функции, клетъчното подхранване и
овлажнява всеки косъм в дълбочина.

Начин на употреба: Нанесете на влажна коса и масажирайте, за да получите мека пяна,
оставете да подейства три минути преди  да изплакнете. Повторете, ако е необходимо. За
най-добър резултат използвайте заедно с възстановяващата маска за след слънце  Nashi Argan.
(Mask After Sun Repairing)
·         UV защитен фактор
·         Премахва остатъците от хлор, сол и пясък
·         Възвръща оптималната хидратация
·         Подхранва без да утежнява
·         Възвръща блясъка
·         Улеснява контрола на косата
·         Предпазва цвета на косата
·         Намалява времето за изсушаване
Арт. Номер 727 - 200 мл-28лв



NASHI ARGAN SUN – Mask After Sun Repairing – Възстановяваща маска за след слънце

Хидратираща подхранваща маска, обогатена със смес от ценни природни елементи от
органичен произход (сертифицирано масло от арган и ленено масло) и ултравиолетови филтри.
Подходяща за всички типове коса. Ефективно се противопоставя на действието на
атмосферните условия, на солта и на хлора. Подпомага хидратацията и подхранва косата, като я
прави по-мека, блестяща и копринено нежна. Улеснява стилизирането. Не утежнява.
Екологично чист продукт:
-> Опаковки с нулево вредно влияние върху околната среда
-> Произведен с енергия от възобновяеми източници
Предимства
Био органични - масло от арган (Argania Spinosa Kernel Oil) и ленено масло (Linum
Usitatissimum Oil). Аргановото масло е скъпоценно и рядко.  За неговия добив процесът е
особено дълъг и трудоемък: 40 кг плодове от дървото Argania Spinosa се изискват, за да  се
получи един литър масло. То стимулира жизнените функции, клетъчното подхранване и
овлажнява всеки косъм в дълбочина.

Начин на употреба: Нанесете равномерно върху измита, полусуха коса и масажирайте
внимателно от корените до върховете. Оставете да подейства в продължение на 1-2 минути и
изплакнете.
Възстановяваща маска за след слънце с кватернизиран микрополимер и копринен ефект
·         UV защитен фактор



·         Възвръща оптималната хидратация
·         Възстановява увредената коса
·          Придава форма
·         Предотвратява заплитането дори на много увредена коса
·         Предпазва цвета на косата
·         Възвръща блясъка
Арт. Номер 728 - 150 мл -36 лв

Слънцезащита за лице и тяло Nashi Argan
Кожата ви да се превърна в златисто-кафяво на слънце, но желаете да не отнема толкова време?
Дайте й тласък с Nashi Argan крем за защита от слънце SPF 15, SPF 30,SPF 50 които съчетават
най-добрата защита срещу UVA-UVB лъчи с ценни хидратиращи, против стареене съставки, за
равномерен тен и мека, кадифена кожа!
Арт. Номер 921 - SPF 15 /150 мл 40 лв
Арт. Номер 922 - SPF 30 /150 мл 40 лв
Арт. Номер 923 - SPF 50 / 150 мл 48 лв



Парфюм

Nashi Argan ДНК дестилира и бутилира в съблазнителна, елегантна и загадъчна същност, която
подобрява самочувствието ви и улавя емоцията.  Изисква се от #NashiLovers, ароматът
преработва подписващите елементи на марката: отваря се с интензивни плодови нотки,
последвани от цъфтящо сърце, където Жасмин, Роза Центфиолия и Иланг Иланг се съчетават,
за да образуват вечна чувственост.  Но "есенцията" на Аши Анган достига връхната си точка в
обгръщащата топлина, давана от Арган, Сандалово дърво, Амбър и Ванилия

Арт. Номер 892 - 50мл-98лв НЕ Е НАЛИЧЕН



Тоалетна Вода
Love - Eau de Toilette е аромат, който не остава незабелязан!

Връхни плодови нотки, отворени, за да оставят място на цветно и женствено сърце, запечатано
с нотки на ванилия, по -топли и по -чувствени.

Търсите ли аромат, който да бъде до вас ден след ден, който да отразява вашия сладък и
решителен характер? With Love - Eau de Toilette най -накрая го открихте

Арт. Номер.       - 50 мл - 58 лв



Nashi Argan

Home Fragrance се състои от микс от естествени есенции, като етеричното масло от петнисто
герани, екстракт от градински чай и горчиво оранжево масло, които създават традиционния
аромат на Nashi Argan.  Домашният аромат е подходящ за всяка среда, това е дифузор, който се
отличава с елегантността на дизайна и удоволствието от излъчвания аромат: постоянно и с
правилния интензитет!

Арт. Номер 850  - 200мл-72лв + 8 бр дървени пръчки



Nashi argan ароматна свещ

Осветете ароматната свещ и пресъздайте атмосферата на Nashi Argan във вашия дом: оставете
себе си да бъдете изумени от свежите и оживени нотки

Арт. Номер 906  - 160гр-54лв

КОМПЛЕКТИ



SET NASHI LOVERS BEAUTY – Комплект с подарък несесер
(Арган шампоан 200 ml; Арган балсам 200 ml; Душ гел 300ml )

1.Гелът за душ Nashi Argan е лек гел за душ, който почиства кожата, като я прави гладка и я
обгръща в топлите и съблазнителни нотки на линията Nashi Argan.  Благодарение на своята
формула, обогатена с арганово масло, алое вера, алантоин и масло от карите, тя помага за
възстановяване на естествената еластичност на кожата. 300 мл
2.Нежно почистващ и хидратиращ шампоан за коса с Арганово масло - 200мл
Нежно почиства всеки тип коса, незабавно възстановява нивото на хидратация на косъма,
придава мекота и нежен аромат. Неговата уникална формула възстановява естествената мекота
и блясък на косата, подхранва, трайно регенерира и защитава косъма.
3. Подхранващ и хидратиращ балсам за коса с Арганово масло 200 мл - Идеален продукт за
дълга, оплитаща се коса. Балсам за нежна грижа за всеки тип коса. Възстановява идеално
нивата на хидратация, без да утежнява косата. Спомага за възстановяване на естествената
здравина и блясък на косата. Продукт с бърз ефект – препоръчително време на действие 3 мин.
Косата е преродена и опитомена. Уханието е неповторимо.
Арт. Номер 1106  - 80 лв  ( 3 продукта)



NASHI ARGAN Празничен комплект(шампоан 200 ml+балсам 200ml; олио 30ml)
1.Арганово масло за коса с помпа Античен ритуал за божественно красива коса
Маслото Арган е едно от най-редките, безценни и прецизни по състав есенциални масла за
коса. Известно е от векове на берберите от Мароко с уникалните си козметични, лечебни и
хранителни свойства. Научните изследвания доказаха, че Аргана е мощен стимулатор на
жизнените функции на клетките, обновява  трайно кожата и косата и ги хидратира в
дълбочина.30мл
2.Нежно почистващ и хидратиращ шампоан за коса с Арганово масло - 200мл
Нежно почиства всеки тип коса, незабавно възстановява нивото на хидратация на косъма,
придава мекота и нежен аромат. Неговата уникална формула възстановява естествената мекота
и блясък на косата, подхранва, трайно регенерира и защитава косъма.
3. Подхранващ и хидратиращ балсам за коса с Арганово масло - Идеален продукт за дълга,
оплитаща се коса. Балсам за нежна грижа за всеки тип коса. Възстановява идеално нивата на
хидратация, без да утежнява косата. Спомага за възстановяване на естествената здравина и
блясък на косата. Продукт с бърз ефект – препоръчително време на действие 3 мин. Косата е
преродена и опитомена. Уханието е неповторимо.-
Арт. Номер 908 – 72 лв ( 3 продукта)



NASHI LOVERS ( Shampo 200 ml; Instant mask 150ml; ry hand balm30g)

1.Нежно почистващ и хидратиращ шампоан за коса с Арганово масло - 200мл
Нежно почиства всеки тип коса, незабавно възстановява нивото на хидратация на косъма,
придава мекота и нежен аромат. Неговата уникална формула възстановява естествената мекота
и блясък на косата, подхранва, трайно регенерира и защитава косъма.
2.Хидратираща спрей-маска за коса с Арган / без измиване/ Моментално възстановява и
изглажда структурата на косъма. Придава плътност и обем, удължава трайността на
прическата. Прави косата лъскава и  блестяща. Укротява сухите крайчета. Не утежнява и не
омазнява. Улеснява стайлинга и предпазва при топлинна обработка с маша или сешоар.
Начин на употреба: Впръсквайте по дължината на измита и влажна коса. Разресвайте с гребен
за по–равномерно нанасяне при дълга коса. Не изплаквайте! Изсушете с четка и сешоар или
стилизирайте в желаната прическа.



3.ПОДХРАНВАЩ КРЕМ РЪЦЕ Кадифено и нежно докосване
Защитава и запазва красотата дори на най- деликатните и взискателни ръце. Благотворното
действие на аргановото масло успокоява възпаленията и зачервяванията, отнема дискомфорта и
възвръща естествената мекота на кожата. Специалната текстура и богатия натурален състав
правят този крем ежедневна бюти терапия за ръце. Отличава се с бързо абсорбиране и не мазна
текстура.
Обогатената нова формула съдържа арганово масло, витамин Е,з абавящ стареенето, масло от
сладък бадем за оптимална защита и комбинация от глицерин и алантоин за перфектна
хидратация, мекота и нежност на ръцете.

РЕЗУЛТАТИ
• Дълбоко подхранва
• Успокоява възпаленията, отнема сухотата
• Хидратира и ежедневно защитава
• Не мазна формула - бързо и дълбоко абсорбиране
• Предпазва от стареене, загрубяване и нежелани петънца
Не съдържа: парабени, петролни и животински деривати и оцветители
Арт. Номер 1112 – 65  лв ( 3 продукта)

HAIR GIFT Limited Edition (Арганово масло + Блясък устни)
Лимитирано издание!
Маслото Арган е истински еликсир за кра- сива и здрава коса. Косъма моментално поема
маслото, без да се утежнява. От първо приложение косата е по-лъскава и жизнена от всякога.
Резултати: невероятен блясък и коприне-
на мекота, хидратира и подхранва без да омазнява косата, запазва цвета и улеснява
стилизирането, осигурява термална защита при ползване на маша или преса, предпазва косата
от цъфтеж и накъсване Най-продавания еликсир за коса в подаръчен комплект с гланц за устни.



Арт. Номер 1134  – 59 лв ( 2 продукта)

Хидратираща спрей-маска за коса с Арган / без измиване/ Подарък  дървена четка

Моментално възстановява и изглажда структурата на косъма. Придава плътност и обем,
удължава трайността на прическата. Прави косата лъскава и  блестяща. Укротява сухите
крайчета. Не утежнява и не омазнява. Улеснява стайлинга и предпазва при топлинна обработка
с маша или сешоар.
Начин на употреба: Впръсквайте по дължината на измита и влажна коса. Разресвайте с гребен
за по–равномерно нанасяне при дълга коса. Не изплаквайте! Изсушете с четка и сешоар или
стилизирайте в желаната прическа.
Арт. Номер 1154 - 150 мл - 35 лв



СТИЛИЗАНТИ

CURLY  MAKER Хидратант за къдрици и дифузор

Подхранващ моделиращ крем за къдрици. Гарантира желаната фиксация и контролира всяка
букла. Хидратира и защитава, заглажда сухите непокорни крайчета.

Без парабени, сулфати, фосфати, натриев хлорид и колоранти.
- Ревитализира естествените къдрици
- Дефинира изкусителни вълни
- Предотвратява нежеланото накъдряне
- Мемори ефект при оформяне с дифузор
- Без нежелани остатъци и лепливост

ПЕРФЕКТНИ КЪДРИЦИ
Начин на употреба: нанесете от моделиращия крем по цялата дължина на косата и по краищата.
Изсушете със сешоар като оформяте къдриците с дифузор за по- стегнати букли. Може да
нанасяте и на суха коса за съживяване на къдриците.
Арт. Номер 0010 - 150 мл-32 лв



SHINE THERMO PROTECTOR Хидратиращ  термозащитен спрей

Термо защитен  гланц спрей. Предпазва косата  от топлинен стрес при употреба на сешоар,
маша и преса. Удължава трайността на прическата.

Без фосфати, парабени, натриев хлорид, колоранти, PEG и EDTA.
- Супер лъскава коса
- Дълготрайна прическа
- Копринена мекота при докосване
- Невидим без остатъци по косъма
- Лесно отнемане само с четка

ГЛАНЦ И МЕКОТА
Начин на употреба: спрейвайте по дължините на суха коса от около 30 см. преди стилизиране
със сешоар и четка, маша или преса.
Арт. Номер 0025 - 250 мл - 40лв



Ароматният Nashi Style Shimmer & Shine е спрей за блясък, който създава лъскав и оптимален
финиш.

Прилагане на Nashi Style Shimmer & Shine
Напръскайте спрея за блясък Nashi Style Shimmer & Shine от 20 до 25 см на суха коса.
Арт. Номер 0085 - 150мл-30лв



SMOOTHER Крем хидратант за идеално права коса

Изглаждащ крем за лесно изправяне на коса. Дава блясък и моментално омекотява. Идеален за
стилизиране на буйна, упорита и недисциплинирана коса.
Без фосфати, парабени, натриев хлорид, колоранти, PEG и EDTA.
- Идеално права коса при всяко време
- Антистатик за коса
- Супер блясък
- Контрол над нежеланото накъдряне
- Ефект „копринена” коса
- Защитава цвета и дава трайност на прическата
ИЗКУСИТЕЛНА ПРАВА КОСА
Начин на употреба: разнесете равномерно продукта по цялата дължина на влажната коса.
Изпънете със сешоар с четка. За идеално права коса, изправете с преса.
Арт. Номер 0015 – 150 мл - 32 лв



ROOT BOOST Хидратация и супер обем в корена
Пяна мус спомага корените дори на най- фината коса да се насладят на нов непознат досега
обем. Придава плътност и сила на косъма, без да утежнява и слепва.
Без сулфати, фосфати, парабени, натриев хлорид, колоранти, пропилен гликол и EDTA.
- Придава обем в корена
- Уплътнява и сгъстява косата
- Заздравява структурата на косъма
- Устойчива на всякакви атмосферни условия
ОБЕМ И ПЛЪТНОСТ В КОРЕНА
Начин на употреба:  Впръсквайте в корените на влажната коса и с гребен разнесете към
краищата. Оформете прическата със сешоар и четка.
Арт. Номер 0020 – 250 мл - 32 лв



SEA SALT Хидратиращ фикс с мокър ефект

Уплътняващ спрей за коса. Създава плътност, оформя леки вълни и придава естествено
движение на косата. За див, младежки, непокорен и небрежен стил.
Без фосфати, парабени, натриев хлорид, колоранти, пропилен гликол и EDTA.
- Уплътнява косата
- Дава визия „плажен” стил с мат ефект
- Осигурява гъвкава фиксация
- Има антистатичен ефект
„ПЛАЖНА” ВИЗИЯ
Начин на употреба: спрейвайте директно на влажна коса и пристъпете към оформяне с
пръсти, за да се получи желания вид и стайлинг.
Арт. Номер 0050 – 200 мл – 28 лв



SHAPER Вакса хидратация и блясък

Не мазна моделираща вакса. Идеална за стилизиране на всеки тип коса.
Изглажда и придава гъвкавост, обем и плътност. Силна фиксация и максимален контрол.
Без фосфати, парабени, натриев хлорид, колоранти, пропилен гликол и EDTA.
- Гланц ефект
- Гъвкава фиксация
ДЕФИНИРА ЛИНИЯТА С ГЛАНЦ ФИНИШ
Начин на употреба: Стоплете между дланите малко количество вакса и оформете сухата коса за
финал и подчертаване на желаната прическа.
Арт. Номер 0035 – 50 мл-24 лв



FIBER – Хидратираща мат финиш вакса

Перфектна за оформяне на къса коса. Гарантира дефиниция и силна фиксация. Мат ефект.
Без сулфати, фосфати, парабени, натриев хлорид, РPG и EDTA.
- Матиращ ефект
– Силна фиксация
- Идеална за късо подстригани коси
ПЕРФЕКТНО ОФОРМЯНЕ И МАТ ЕФЕКТ
Начин на употреба: Затоплете между дланите малко количество вакса и оформете сухата коса
за финал на желаната прическа.
Арт. Номер 0030 – 50 мл – 24 лв

TERRA – Хидратираща аргил вакса- не омазнява

Модерна не мазна формула с Аргил. Позволява моделиране на косата, запазвайки всеки косъм
по косъм - отделно. Гарантира ремоделиране и лесна смяна на визията. Универсален продукт за
всеки тип коса – дори най-фината.
Без фосфати, парабени, натриев хлорид, колоранти, пропилен гликол, PEG и EDTA.
- Променяте стайлинга по всяко време
- Гъвкава фиксация и чист скалп
- Дефинирани кичури, без омазняване



ПЛЪТНОСТ И ОБЕМ Начин на употреба: Стоплете между дланите малко количество вакса и
оформете сухата коса като щипвате с върховете на пръстите кичурчета коса в корена за обем
или оформяте връхчетата за финал на прическата.
Арт. Номер 0040 – 50мл-24лв

Силно фиксиращ гел, идеален за скулптиране и целодневна хард прическа.

Без сулфати, фосфати, парабени, натриев хлорид, пропилен гликол и EDTA.

- Супер силна фиксация
- Дълготрайност на прическата
- Приложим при всяка визия

СУПЕР СИЛНА ФИКСАЦИЯ
Начин на употреба: препоръчваме ви да нанесете на още влажна коса и след това да оформите
желаната прическа.
Арт. Номер 0045  – 150 мл-21лв



HAIR SPRAY Лак за силна фиксация

Супер силна фиксация без слепване. Придава плътност и защитава прическата от влага.
Импрегнира косъма и действа антистатично.

Без фосфати, парабени, натриев хлорид, колоранти, пропилен гликол и EDTA.

- Супер силен фикс
- Антистатик ефект
- Подходящ финиш за всеки стайлинг

ПЛЪТНОСТ И ФИКС

.Начин на употреба: Пръскайте от 30 см. разстояние на суха коса.
Арт. Номер 0060 – 300 мл - 30 лв



Био лак за обем и блясък, средна фиксация без газ ECO HAIRSPRAY
Арт. Номер 0080 – 300 мл – 32 лв



Пяна за обен
Арт. Номер 0055 – 300мл-28 лв



Серия NASHI MASS SOLUTION Плътност, обем, коса+

Ревитализиращ лосион за скалп, обем

Иновативно съживяващо лечение за по-плътна и по-гъста коса, идеално за намаляване на
загубата на коса поради накъсване и поддържане на естествения растеж.  Неговата формула, с
натурални активни съставки (органичен арган, камелия японска и ленено семе, екстракти от
хесперидин и божур), балансира хидролипидната бариера на скалпа и премахва примесите,
които запушват порите.  Стимулира микроциркулацията и подобрява растежа на косата от
корена.  Силният аминокиселинен комплекс (аргинин, валин, кофеин, хистидин) прониква във
влакната на косата чрез уплътняване на стъблото.
Арт. Номер 01027  – 100 мл – 68 лв



Уплътняващ шампоан за тънка коса

Шампоан за по-плътна и силна коса, започвайки от корена. Той има сгъстяващ, подсилващ и
подхранващ ефект, намалява загубата на коса чрез накъсване на косъм и слаба коса.  Неговата
формула, богата на натурални активни съставки (органични масла от арган, баобаб и ленено
семе, кигела африкана, градински чай, канела и гинко билоба), балансира хидролипидната
бариера на кожата и елиминира замърсяванията, които запушват порите и стимулират
микроциркулацията.  скалп.  Силният аминокиселинен комплекс (валин, кофеин, хистидин и
аргинин) прониква във влакната на косата чрез пълнене на стъблото.  За видимо по-дебела и
обемна коса, както винаги сте искали.
Арт. Номер 01023  – 250 мл – 46 лв



Специално за мъже

Почистващ гел лице - брада

Перфектен за:
Търсите мек почистващ препарат, който премахва излишъка от примеси
Искате да защитите кожата и брадата си от прекомерна сухота, така че те да се чувстват  свежи
и във форма през целия ден

Арт. Номер 901 – 50 мл  - 18 лв



Крем глина за бръснене

Улеснява бръсненето, хидратира,оставя кожата мека

Арт. Номер 01033 – 150 мл  - 30 лв



Балсам хидратант след бръснене

Искате всяка сутрин да овлажнявате и тонизирате лицето и брадата. Търсите успокояващ
продукт след бръснене, който нормализира кожата

Арт. Номер 903 – 100 мл - 39 лв

Дул гел коса и тяло

Искате практичен продукт „всичко в едно“, но все пак изисквате качество и грижа.
Търсите почистващ продукт, който можете да използвате и след спорт, който регенерира и
ревитализира кожата и косъма.

Арт. Номер 902 – 200мл - 30 лв



Олио коса и брада

Искате да оформяте и подхранвате косата и брадата си, премахвайки фриза
Търсите конкретен продукт, с който да стилизирате косата и брадата си, без да ги правите
мазни

Арт. Номер 902 – 50 мл - 30 лв



Боя за коса

ЗАЛОЖЕТЕ НА НОВОТО В БОЯДИСВАНЕТО! NASHI COLOR - 3D рефлекс технология.
100% ПОКРИВАЕМОСТ, много МЕКОТА, изключителен БЛЯСЪК и ниско ниво на амоняк.

Арт. Номер NCH – 60 мл - 16 лв ( + 1бр 90мл оксидант /10; 20; 30; 40 vol)



Характеризира се с обвиваща текстура, лесно смесване и бързо приложение. Без амоняк.
Гарантира искрящ цвят, подхранване, блясък и трайност. Покрива 100% белите коси

Арт. Номер NL –  60мл боя – 30 лв (+ 2бр х 90 мл оксидант + 1бр 60мл Nutri олио (7; 20; 30;
40 vol)


