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НАШИЯТ СВЕЖ ПОДХОД
Джоуи Скандицо е стилист и собственик
на единадесет салонa. Работейки в
салон, на фотосесии, в TV продукции и
ревюта, той започва да изпитва
нуждата от продукти, които неговите
служители и клиенти, да разбират и
използват изключително лесно.
От съчетаването на високоефективни
съставки с прости, лесни за употреба
продукти, се ражда ELEVEN Australia.
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“Грижата за косата не
трябва да е сложна,
а просто да работи.”

НАШИТЕ КРЕАТИВНИ ДИРЕКТОРИ
ELEVEN Australia си сътрудничи с
четирикратния победител във „Фризьор на
годината“ в Австралия, Джоуи Скандицо и
международно признатия фотограф, както и
отличен с наградата "Австралийски фотограф
на годината", Андрю О'Туул. Това мощно дуо
гарантира, че марката винаги е на върха и
следва световните тенденции.

– Joey Scandizzo
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НАШИЯТ ГЕРОЙ
През 2011 на пазара излезе MIRACLE
HAIR TREATMENT и бързо се превърна в
#1 терапия без отмиване в Австралия,
място, което заема и до днес.

Miracle Hair Treatment е терапия без
отмиване подходяща за всеки тип коса,
която има единадесет ползи за здрава,
красива коса - от това се роди и името
„ELEVEN Australia“.
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Добавя блясък и омекотява
Контролира фриза и хвърчащите краища
Хидратира
Укрепва косата
Предотвратява цъвтящите краища
Разплита косата
Притежава термозащита до 210 градуса
Подсилва естествената плътност
Подхранва сухата коса
Защитава цвета с UVA и UVB филтри
Защита от слънчеви лъчи и хлор
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“Australian Hair
Fashion Awards"
за най-добра
опаковка и
нов дизайн

ЛЕСНО Е
Нашите продукти са лесни за
употреба, защото правят точно
това, което казват, че ще направят.
Името на продуктите улеснява
избора на подходящ такъв.

ОТГОВОРНИ СМЕ
Продуктите, които се произвеждат в
Австралия са изцяло в 100%
рециклируеми опаковки. Ние сме
одобрени от най-голямата световна
организация за правата на
животните PETA и разполагаме с
вегански шампоани, балсами,
терапии и стилизиращи продукти,
които не съдържат животински
продукти. Нашите продукти са
подходящи за боядисана коса и не
влияят на цвета.
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НАШИТЕ СЪСТАВКИ
Продуктите на ELEVEN Australia са
произведени от високоефективни
съставки като масло от авокадо,
масло от макадамия, алое вера,
акация и др.
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HYDRATE MY HAIR
MOISTURE CONDITIONER
Подхранващ и хидратиращ
балсам
•
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SMOOTH ME NOW ANTIFRIZZ SHAMPOO
Изглаждащ шампоан с
анти-фриз ефект
I WANT BODY
VOLUME SHAMPOO
Лек шампоан, който осигурява
обем, текстура и блясък
• За фина коса, но и за
HYDRATE MY HAIR MOISTURE
нормална коса, която
SHAMPOO
има нужда от обем
Хидратиращ шампоан, който
• Запазва цвета
овлажнява сухата или
увредена коса
• За нормална до суха коса
• Запазва цвета

I WANT BODY VOLUME
CONDITIONER
Лек балсам, който осигурява
обем, текстура и блясък
• За фина коса, но и
нормална, която има
нужда от обем
• Запазва цвета

DEEP CLEAN SHAMPOO
Почистващ шампоан, който
премахва излишното
омазняване от косата и
скалпа
•
•

Почиства и овлажнява
косата и скалпа
Подходящ за всеки тип

•

За средно гъста и
много гъста коса, със
стърчащи краища

•

Запазва цвета

SMOOTH ME NOW
ANTI-FRIZZ CONDITIONER
Изглаждащ балсам с антифриз ефект
•

•

За средно гъста и
много гъста коса, със
стърчащи краища
Запазва цвета

ТРИК:
ЗА ПЕРФЕКТЕН РУС

РЕЗУЛТАТ

А КОМБИНИРАЙТЕ

ЗА ВСЯКА БЛОНДИНК
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С ШАМПОАН ПО ИЗБО

KEEP MY COLOUR
BLONDE SHAMPOO
Сребърен шампоан (цветен
коректор) за боядисана и
естествено студено-руса коса
•
•

Поддържа студените руси
цветове и тонове
Запазва цвета

DETANGLE MY HAIR
LEAVE-IN SPRAY
Разплитащ спрей с екстракт от
круша, който овлажнява и
изглажда косата, без да я
утежнява.
• Подхранва и овлажнява
• Подходящ за всеки тип коса
• Напръскайте щедро на влажна
коса и разрешете

3 MINUTE REPAIR RINSE OUT
TREATMENT
Обогатена с протеини 3 минутна,
възстановяваща терапия
•
•
•
•

ТРИК:

Възстановява и укрепва сухата и
увредена коса
За всеки тип коса
Запазва цвета
Използвайте веднъж седмично или при
необходимост
ШТТТ...

НАПРЪСКАЙТЕ В КОРЕНИТЕ ЗА ДА

Л НА ВАШАТА

НАЙ-ДОБРИЯТ ПРИЯТЕ

ОСВЕЖИТЕ !!! WOW!!!

KEEP MY COLOUR TREATMENT
BLONDE
Сребърна / виолетова терапия,
която овлажнява косата и
придава блясък
• Подчертава студените руси
цветове и тонове
• За боядисана и естествено
руса коса
• Запазва цвета

АГИ

КОСА ПРЕЗ ЛЯТОТО, ВИН

MIRACLE HAIR TREATMENT
Терапия без отмиване с 11 ползи
•
•
•
•
•

ТРИК:

За всеки тип коса
Подранва и укрепва
Контролира фриза
Запазва цвета
UV- & термозащита до
220 °C

ЗА
ВСЕКИ ТИП КОСА И
ТОВА Е ПРОДУКТ ЗА
ВСЕКИ ДЕН
ВСЯКА СИТУАЦИЯ,

ДО ВАС!

GIVE ME HOLD STRONG
HAIRSPRAY
Лак за коса със силна
фиксация за
стилизиране и финиш
• За всеки тип коса
• Разклатете бутилката и
напръскайте на
разстояние 25 см върху
суха коса

I WANT BODY VOLUME
FOAM
Лека пяна, която
осигурява обем и
контрол без фиксация
• За фина коса и
такава, която се
нуждае от обем
• За най-добър
резултат нанесете
на влажна коса и
изсушете

HOLD
FACTOR

12345

SEA SALT
TEXTURE SPRAY
Лек спрей за незабавни
резултати
• Осигурява плътност и
текстура
• Създава усещането,
което косата
придобива от солената
вода

MAKE ME SHINE
SPRAY GLOSS
Лек глос спрей, който
придава много блясък
• Изглажда косата
• За всеки тип коса
• Разклатете
бутилката и
напръскайте на
разстояние за
перфектен блясък

•

HOLD
FACTOR

12345

Нанесете върху суха
или влажна коса

GIVE ME HOLD FLEXIBLE
HAIRSPRAY
Гъвкав лак за коса
•
•

•

За всеки тип коса
Разклатете бутилката
и напръскайте на
разстояние 25 см
върху суха коса
Лесен за измиване

I WANT BODY
VOLUME POWDER
Лека стилизираща пудра , която
осигурява обем и текстура
• Подходяща за всеки тип коса
• Нанесете на суха коса в корените, за
да изградите обем и по дължините,
за да изградите текстура

GIVE ME CLEAN HAIR DRY SHAMPOO
Сух шампоан за незабавно свежо усещане
•
•

Премахва омазняването,
замърсяванията и миризмите
Нанесете върху суха коса и
разрешете добре

FRIZZ CONTROL SHAPING
CREAM
Лек стайлинг крем, който
придава естествен блясък
•

•

Осигурява перфектен
контрол, без да
утежнява косата
Нанесете на суха или
влажна коса

I WANT BODY
TEXTURE SPRAY
Двуфазен спрей, който придава плътност
и обем
• За финна коса и такава, която има
нужда от обем
• Разклатете, за да активирате пудрата,
напръскайте на мокра коса за обем
или на суха коса за текстура

SMOOTH & SHINE
ANTI-FRIZZ SERUM
Изглаждащ серум, който
премахва фриза и придава блясък
• За всеки тип коса
• Нанесете на мокра или суха
коса

HOLD
FACTOR
12345

KEEP MY CURL DEFINING CREAM
Стилизиращ крем, който
дефинира къдриците
• Придава, мека, лъскава и плътна
визия
• За естествено къдрава коса
• Нанесете на суха или влажна коса

HOLD
FACTOR

12345

HOLD
FACTOR

12345

ТРИК:

DRY POWDER
VOLUME PASTE
Осигурява обем и текстура и
премахва излишното омазняване
точно като сух шампоан
• Осигурява текстура и
естествен блясък
• Нанесете на суха коса и
масажирайте в корените

ЗА ЧИСТА КОСА, НУЖДАЕЩА СЕ ОТ ОБЕМ

ВО НА

И ТЕКСТУРА, НАНЕСЕТЕ МАЛКО КОЛИЧЕСТ

HOLD
FACTOR

СУХА КОСА, НАВСЯКЪДЕ

12345

HOLD
FACTOR

12345

HOLD
FACTOR

12345

ТРИК::

MATTE TEXTURE
STYLING PASTE
Лесна за работа паста за стайлинг
със средна фиксация. Идеален за
момчета и момичета с къса коса
• Придава матова текстура на косата
• Прави косата лесна за оформяне
• Нанесете върху суха или влажна
коса и създайте желаната от вас
прическа

НАНАСЯЙТЕ СМЕЛО В КОРЕНА И ПО

ДЪЛЖИНИТЕ, ЗА ДА ИМАТЕ ВЪЗМОЖН
ОСТ
ÄNDA FRÅN BOTTEN TILL TOPP
ARNA. DET GER

ДА СМЕНЯТЕ
СИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН
DIGСТИЛА
FORMBAR

SLICK HOLD STYLING POMADE
Помада, перфектна за
създаване на мокър вид
• Придава естествен блясък
• Нанесете върху суха или
влажна коса и създайте
желаната от вас прическа
STRONG HOLD STYLING PASTE
Стайлинг паста със силна фиксация
• Придава на косата матова и
твърда текстура
Нанесете върху суха или влажна
•
коса и създайте желаната от вас
прическа

EXTRA HOLD STYLING CLAY
Tвърда глина с изключително силна
фиксация. Изключително добър за
къса коса
• Косата има матова и
максимално твърда текстура
• Затоплете продукта между
дланите си и нанесете върху
суха или влажна коса и създайте
желаната от вас прическа

HOLD
FACTOR
12345

MEDIUM HOLD
STYLING CREAM
Гладък крем със средна фиксация
за оформяне и създаване на
структура и движение
• Придава естествен блясък
• За всеки тип коса
• Нанесете на влажна или суха
коса

ПРЕСА ЗА КОСА
Перфектният инструмент за
стайлинг и създаване на права коса,
вълни или къдрици с блясък.

MAPLE WOOD
PADDLE BRUSH
Четка за разресване от
екологично устойчево
кленово дърво за
оформяне. Перфектна за
разресване на заплетена
коса.

WIDE TOOTH COMB
Гребен с широки зъби от
органично кленово дърво, за
разресване и стилизиране.
Перфектен за разресване на
заплетена и къдрава коса.
NEON ORANGE COMB
Гребен с широки зъби от
въглеродни влакна с
антистатични свойства, за
разресване и оформяне.
Перфектен за заплетена
коса и разпространение на
продукти за грижа за косата
като балсами и терапии.

60 % глигански косъм
+
40 % найлонови влакна
=
Най-доброто от двата свята
- прави косата естествена
лъскава, докато вие
получавате пълен контрол.
SMALL ROUND BRUSH
Четка с диаметър 25 мм:
Оптималният размер за повече
движение и къдрици.
MEDIUM ROUND BRUSH
Четка, диаметър 33 мм:
Идеална за големи вълни с голям
обем и къдрици.

LARGE ROUND BRUSH
Четка, диаметър 43 мм:
Идеалният размер за създаване
на обем и изглаждане на косата.
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WASH ME ALL OVER HAND &
BODY WASH
Сапун за ръце и тяло с
фантастичен свеж аромат
•
Съдържа масло от папая,
лавандула, жожоба и бадеми
•
pH неутрален и овлажняващ
•
Без сулфати
MOISTURE LOTION
HAND & BODY CREAM
Перфектен крем за ръце и тяло,
който да използвате всеки ден
• Съдържа кокосово масло,
екстракт от лайка и алое вера
• Витамин E
• Екстрактът от краставица
осигурява силно овлажняване

ЕНТ

НА,

ИТЕ

ЗА

НАШИТЕ СЪСТАВКИ
Висококачествените
продукти се правят от
качествени съставки.
Точно за това, нашите
продукти съдържат:

Хидролизирани
протеини от
пшеница и соя
Подхранва косата и
създава обем

Кокосово масло
Бори се със
свободните радикали

Портокалово масло
Органична
краставица
Хидратира сухата
кожа

Почиства косата и скалпа

Аминокиселини от
коприна
Омекотява и „опитомява“
косата

Слънчогледово
масло
Почиства скалпа
Органично арганово масло
Омекотява косата и придава блясък
Екстракт от папая
Ексфолира кожата

Пустинна праскова
Оплътнява и подхранва косата

Царевичен протеин
Подхранва косата
и създава обем
Алое Вера
Хидратира сухата кожа

Семена от акация
Подхранват и омекотяват
косата
Масло от макадамия
Хидратира и подхранва
косата

Пустинен лайм
Хидратира
косата

Масло от авокадо
Подхранва и омекотява косата

Масло от карите
Подхранва и
възстановява косата
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