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BYŁ SOBIE KIEDYŚ M3K, DZISIAJ TO COLORGRACE

M3K to historia Sens.ùs licząca sobie ponad 20 lat.
M3K to tradycja, bezpieczeństwo, zaufanie i kobiecość!

Postanowiliśmy ochrzcić nowy M3K imieniem kobiety, na trwale wpisanym na kartach 
historii piękna, ponieważ pragniemy, aby kobiety odnalazły w Sens.ùs bodziec, który pozwoli 

im poczuć się zachwycająco, niczym księżniczki.

Niech będą ważne, wyjątkowe, wbrew mijającemu czasowi - to najpiękniejsze życzenie, jakie 
chcielibyśmy złożyć naszym wiernym klientkom i ich przyszłym pokoleniom.

Imię Grace kryje w sobie głębokie znaczenie piękna i delikatności.
Grace to absolutna ikona stylu i elegancji, uwielbiana przez kobiety wszystkich pokoleń.
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 Produkt, który przeszedł ewolucję w ciągu pierwszych 20 lat Sens.ùs, od narodzin marki 
aż do dzisiaj.

Doskonała synergia Natury i Nauki, zbudowana z Parametrów, Efektu, Zrównoważonego rozwoju, 
Personalizacji i Kreatywności.

Całe doświadczenie Sens.ùs zostało zamknięte w Colorgrace, Nowym Klasyku Koloryzacji 
o 100 odcieniach.

Koloryzacja przekazywana z pokolenia na pokolenie niczym tradycja, ponieważ piękno 
tkwi w każdej z nas, w każdej fazie życia, w swej różnorodności i w niezliczonych formach.

Matka i jej córki to opowieść o koloryzacji Grace, która jest następowaniem kolejnych 
pokoleń i przyzwyczajeń.

Piękno, które nie znika, ale jest przekazywane i pielęgnowane wraz z mijaniem czasu.

Colorgrace gwarantuje bowiem nie tylko doskonałe krycie białych włosów, ale zapewnia 
także żywe, nasycone kolory na włosach odzyskujących młodość.

COLORGRACE TO HISTORIA 
I SYNTEZA NASZEGO 
DOŚWIADCZENIA.

 Colorgrace to produkt do 
koloryzacji, który od 20 lat 
gwarantuje niezawodność 
milionom kobiet na świecie.
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Nasze włosy generują dźwięki uzależnione 
od ich stanu zdrowia, a Sens.ùs jest 
pierwszą włoską firmą, która prowadzi 
badania nad tym interesującym 
zjawiskiem, opracowując w tym celu 
wykres ruchu harmonicznego włosów.

Nasz dział R&D zlecił profesjonalnemu technikowi przeprowadzenie analizy pasma 
poddanego zabiegowi przy użyciu Colorgrace oraz pasma naturalnego, umieszczając oba 
w komorze dźwiękowej.

Efekt jest nadzwyczajny.

Oba pasma generowały dźwięki o podobnej częstotliwości i jakości, dając pokrywające 
się wykresy ruchu harmonicznego.

 DŹWIĘK PASMA 
COLORGRACE TO DŹWIĘK 
NIEPRZEMIJAJĄCEGO PIĘKNA.

Włosy o naturalnej gładkiej i jednolitej 
powierzchni, wydają delikatny dźwięk, niemal

jak łagodny i harmonijny szept.

Złuszczona i nieregularna powierzchnia, 
typowa dla włosów zmęczonych zabiegami 
koloryzującymi i kosmetycznymi,  wydaje 
intensywny, metaliczny i ostry dźwięk.

DŹWIĘK NIEPRZEMIJAJĄCEGO 
PIĘKNA
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To wybitny System koloryzacji utleniającej.

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie „wiedzy o kolorze” pozwoliło 
laboratoriom R&D Sens.ùs opracować formułę COLORGRACE, opartą o zrównoważone 
i etyczne technologie najnowszej generacji.

COLORGRACE oferuje wszystkie korzyści trwałej, profesjonalnej koloryzacji utleniającej, 
bez parafenylenodiaminy (PPD) i bez rezorcyny, gwarantując skuteczny, delikatny i 
bezpieczny zabieg.

 Stosunek mieszania 1:1,5
 Szeroka gama kolorów 100% krycie białych włosów
 Rozjaśnienie do 4 tonów i więcej

z serią Superrozjaśniaczy - Stosunek mieszania 1:2 
 Pełna ochrona skóry i włosów 
 Połyskujący efekt
 Doskonałe zrównoważenie bazy-odcieni 
 Powtarzalność efektu
 Prosty sposób użycia
 Niezawodność i długa trwałość koloru 
 Liczne usługi na naszej aplikacji Sens.ùs 
 Przyjemny, neutralny zapach

COLORGRACE to dynamiczna i wielozadaniowa farba w kremie o bogatej teksturze, o 
silnych właściwościach nawilżających i pielęgnacyjnych, która nadaje czystości, głębi i 
naturalności odcieniom.

COLORGRACE ma działanie otulające, kosmetyczne i ochronne, dzięki swojemu 
ekskluzywnemu kompleksowi K.A.P.SHINETRIPLEX, i gwarantuje doskonałe krycie 
białych włosów, równomierność, połysk i trwałość koloru, o stabilnym - z upływem czasu 
- kierunku kolorystycznym i stopniu głębi.

Kolor jest naturalny, klasyczny i lśniący.

Kompleks K.A.P.  SHINE  TRIPLEX pozwala
farbować i pielęgnować skórę i włosy, 
odżywiając je od środka.

KAPS keratyny i proteiny związane z 
keratyną to podstawowe komponenty 
wewnętrznej struktury włosów.

WIEDZA O KOLORZE WŁAŚCIWOŚCI

KORZYŚCI

TAJEMNICE COLORGRACE

COLORGRACE,
WYBITNY SYSTEM KOLORYZACJI
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INULIN

KAPS

ISOSORBIDE DICAPRILATE

Naturalny kompleks będący bazą ColorGrace.

K.A.P.SHINE Triplex to serce nowej formuły tej linii o wysoce skutecznych właściwościach.

Dzięki kompleksowi K.A.P. SHINE TRIPLEX można farbować i pielęgnować skórę i 
włosy, odżywiając je od środka!

Głębokie działanie na korę 
włosa dzięki algom oraz 

białkom ryżu i soi
WŁAŚCIWOŚCI: Odbudowanie

KORZYŚCI: Zdrowsze włosy

Działanie pielęgnacyjne na
poziomie kutykuli, dzięki

Isosorbide Dicaprylate
WŁAŚCIWOŚCI: Nawilżanie

KORZYŚCI: Lśniące włosy

Lepsza ochrona skóry głowy i włosów,
dzięki inulinie działającej jak

 prebiotyk i probiotyk
WŁAŚCIWOŚCI: Emoliencyjne

KORZYŚCI: Miękkie włosy

Zwykłe, codzienne działania, takie jak promienie UV, stosowanie prostownic i suszarek, 
wpływają na stan zdrowia włosów.

Proteomika, dziedzina zajmująca się badaniami białek, to wyraz awangardowego spojrzenia 
ColorGrace na kwestie poznania najważniejszych potrzeb włosów, przy wykorzystaniu 
naturalnych składników o nadzwyczajnych właściwościach.

Dzięki temu włosy poddawane zabiegom z wykorzystaniem protein odzyskują zdrowie i pełnię życia.

COLOR GRACE
W KIERUNKU AWANGARDY

 TAK NARODZIŁ SIĘ
K.A.P. SHINE TRIPLEX
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Lux

Economy

 BROSZURA

 BANNER NA TKANINIE 60X90

PALETY KOLORÓW

POSTER 50X70

WPROWADŹ COLORGRACE DO 
SWOJEGO SALONU



14  15

scan here
to listen
to the sound 
of beauty



www.ilovesensus.it
G&P COSMETICS SRL

via Lorenzo Mascheroni, 27 - 20145 - MILANO (MI) - ilovesensus.it
UK RP - Passion4hair Ltd., 41 Queen St, CO1 2PQ

REV.00 03/22


