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La preziosità sta nel Semplice
Skarby tkwia w prostocie

Ambrosia
®lo Shampoo che respira

Ambrosia® ha origini molto antiche. 
Nella mitologia rappresentava la 
bevanda degli dei. Il termine
deriva dal greco 
am (non) e brotòs (mortale),
ovvero il nettare degli immortali.
È a questa affascinante storia che
Ambrosia Eternal Ritual Beauty 
si ispira, creando una formula unica, 
uno straordinario nettare in grado di 
donare l’eterna bellezza ai tuoi capelli. 
Ambrosia Eternal Ritual Beauty
è preziosa, profumatissima
e potentissima!

Ambrosia Eternal Ritual Beauty
ha creato e brevettato
un prodotto unico al mondo
Lo Shampoo che respira® 
donando al cliente
la possibilità UNICA di
fruire del nuovo servizio
La piega che respira®. 
Un prodigioso rituale
che si compone di:
- Ambrosia Shampoo Prezioso 
- Ambrosia Conditioner Prezioso
- Ambrosia Mask Prezioso
- Ambrosia Mirum Leave-In Prezioso
- Ambrosia Oleum Nectar Prezioso
- Ambrosia Tantum Shampoo Prezioso

Dello stesso giallo oro dell’ambrosia è 
l’Olio di Argan biologico, spremuto a 
freddo noto come l’oro del deserto per 
le sue preziose proprietà e miscelato 
sapientemente con l’Olio di Monoi 
biologico, da secoli considerato 
secondo l’antica leggenda polinesiana 
un olio sacro per le sorprendenti
ed innumerevoli virtù.
Ambrosia Eternal Ritual Beauty 
permette ai tuoi capelli e alla cute
di respirare, conferisce lucentezza
e setosità in quanto nutre
e ripara in profondità lo stelo.

Rytuał Pielęgnacji włosów - PREMIUM

WYŁĄCZNY IMORTER w Polsce: Premax Polska
tel.: 880 134 943

kontakt@premaxpolska.pl

Ambrosia® - ta nazwa ma starożytne 
pochodzenie. W mitologii był to 

drogocenny złocisty  napój bogów. 
Termin wywodzi się z greki: am (non) 

i brotòs (śmiertelny), czyli nektar 
nieśmiertelnych. Jego picie miało 

gwarantować bogom właśnie 
nieśmiertelność. Ta właśnie ta 

legenda stała się inspiracją dla 
stworzenia unikalnej formuły rytuału 

pielęgnacji włosów: Ambrosia 
Eternal Ritual Beauty. Ambrosia 

nada Twoim włosom niesamowity 
blask, zapach i miękkość, która nie 

przeminie!  Ambrosia Eternal Ritual 
Beauty to produkty unikatowe w 

skali świata: „Szampon, który 
oddycha® pielęgnacja, która " oraz 

oddycha®. Ten wspaniały rytuał 
składa się z: 

-  Ambrosia Szampon Prezioso
 - Ambrosia Odżywka Prezioso

 - Ambrosia Maska Prezioso 
- Ambrosia Mirum bez 

spłukiwania Prezioso 
-  Ambrosia Oleum Nectar 

Prezioso 
- Ambrosia Szampon Tantum 

Prezioso
Tak jak mitologiczna Ambrozja, nasze 

produkty mają postać płynnego, 
przepięknie pachnącego złocistego 

oleju. Produkty zawierają organiczny, 
tłoczony na zimno , olej arganowy

nazywany złotem pustyni oraz 
polinezyjski .  Piękny, olej Monoi

subtelnie egzotyczny zapach 
zawdzięczają wyciągom z kwiatów 

Gardenii oraz dodatkowi oleju 
kokosowego. Ambrosia Eternal 

Ritual Beauty pozwala włosom i 
skórze głowy . Włosy oddychać

odzyskują blask i  jedwabistość, stają 
się dogłębnie odżywione i niezwykle 

miękkie. Po zastosowaniu pełnego 
rytuału pielęgnacyjnego AMBROSIA - 

piękny zapach utrzymuje się na 
włosach aż do kolejnego mycia.

Ambrosia
®szampon, który oddycha



250 ml / 8.45 FL.OZ

250 ml / 8.45 FL.OZ

250 ml / 8.45 FL.OZ

100 ml /3.38 FL.OZ

250 ml / 8.45 FL.OZ

150 ml / 5.07 FL.OZ

1000 ml / 33.08 FL.OZ1000 ml / 33.08 FL.OZ

1000 ml / 33.08 FL.OZ

500 ml / 16.09 FL.OZ

Odżywczy i regulujący szampon wzbogacony o kombinację
Oleju Arganowego i  Monoi (oba oleje posiadają certyfikaty 
ekologiczne). Idealny do każdego rodzaju włosów. Dzięki 
postaci delikatnego mikro musu, jaki powstaje na włosach - 
oczyszcza oraz normalizuje pracę gruczołów łojowych 
produkujących sebum.  Formuła technologii mikroanionowej 
(MT) tworzy na powierzchni włosa i skórze głowy sieć, która 
pozwala komórkom oddychać i przywraca naturalną 
miękkość. Odżywione i nawodnione włosy staja się 
nadzwyczaj miękkie i lśniące, a włosy koloryzowane nabierają 
głębokiego koloru. Znacząco skraca czas schnięcia/suszenia 
oraz eliminuje elektryzowanie się włosów. Efekt „ODDECHU" 
wyczuwalny jest też również na skórze głowy. 
Sposób użycia: aplikuj na mokre włosy, delikatnie masuj, aż 
uzyskasz delikatny mikro mus, pozostaw na 2/3 minuty, 
delikatnie spłucz. Następnie zastosuj Ambrosia®
Precious Conditioner Odżywka lub Maskę

Zabieg kondycjonujący i  nawilżający wzbogacony
o połączenie Oleju Arganowego i Monoi z certyfikatem 
organicznym. Odżywia i nawilża każdy  rodzaj włosów, nawet 
mocno przesuszone i zniszczone zabiegami rozjaśniania. 
Nadaje miękkość i połysk. Wydobywa kolor włosów 
farbowanych. Ułatwia rozczesywanie. Nie obciąża włosów. 
Specjalna formuła technologii mikroanionowej (MT) tworzy 
sieć połączeń, pozwalając włosom i skórze głowy swobodnie 
oddychać. Znacznie skraca czas suszenia. 
Sposób użycia: nakładać na umyte szamponem Ambrosia® 
Prezioso i wysuszone ręcznikiem włosy, rozprowadzić 
grzebieniem na całej długości włosów. Pozostawić na 2/3 
minuty. Spłukać.

Spray natychmiastowo nawilżający - bez płukania. 
Wzbogacony o połączenie Oleju Arganowego i Monoi
z certyfikatem organicznym. Zastosowany na wilgotnych 
włosach – rozplątuje je i nawilża je, sprawia, że odzyskują 
blask, stają się miękkie. Chroni przed temperaturą suszarki
i prostownicy/lokówki. Nie obciąża. Ułatwia stylizację
i znacznie skraca czas schnięcia/suszenia. Praktyczny i szybki 
w użyciu, skuteczny w wyniku, Na suche włosy: doskonały do 
  odświeżenia fryzury/loków/fal. Dzięki swojej formule 
technologii mikroanionów (MT) tworzy specjalną siateczkę 
na włosach, dzięki czemu oddychają!
Sposób użycia: spryskaj długość i końce, przeczesz włosy. Nie 
spłukiwać. Na suchych włosach rozpylaj, aby odświeżyć 
stylizację.

Delikatny szampon bez siarczanów (sulphate free), 
wzbogacony o połączenie Oleju Arganowego i Monoi
z certyfikatem organicznym. Delikatnie oczyszcza włosy, 
odżywiając je i nadając im blask.  Nadaje się do wszystkich 
rodzajów włosów, nawet delikatnych włosów dzieci, zalecany 
do codziennego użytku. Dzięki formule technologii 
mikroanionów (MT) tworzy na włosach  sieć i pozwala im 
oddychać! Dzięki temu zdrowa i dotleniona skóra głowy, 
odżywia włosy. Stają się one miękkie, gładkie i nawilżone. 
Znacząco skraca czas suszenia. Sposób użycia: nakładać na 
mokre włosy, delikatnie masować skórę głowy - do uzyskania 
mikro musu. Pozostawić na 1-3 minuty spłukać. Następnie 
zastosować  Ambrosia® Odżywka Conditioner lub Maska Mask 
Prezioso.

Intensywna maska   regenerująca do kompleksowej 
restrukturyzacji wszystkich typów włosów. Naprawia
i głęboko nawilża uszkodzone włosy, nawet te zmęczone 
chemicznymi zabiegami, nie obciążając ich. Wzmacnia
i regeneruje włókno włosa na całej długości. Zaskakujący 
wynik jest widoczny już po pierwszej aplikacji: dzięki formule 
technologii mikroanionów (MT) tworzy wyjątkową siateczkę 
na włosach, która sprawia, że   łodyga oddycha. Włosy stają się  
ultra jedwabiste i zdrowe, nawilżone i mocne. Likwiduje 
puszenie się. Rozplątuje  nawet na najbardziej wrażliwe włosy
i znacząco skraca czas suszenia. Systematyczne stosowanie 
gwarantuje piękniejsze i pełne blasku włosy na zawsze. 
Sposób użycia: nakładać na umyte szamponem Ambrosia® 
Prezioso włosy, pozostawić na 7 do 15 minut, w zależności od 
potrzeb i oczekiwań. Spłukać.

Dodatkowy odżywczy i rozświetlający nektar, pochodzący
z połączenia tłoczonych na zimno Oleju Arganowego
i Monoi z certyfikatem organicznym. Posiada doskonałe 
właściwości antyoksydacyjne, naprawcze i sprawia, że   włosy 
są lśniące i jedwabiste w dotyku. Łatwo się wchłania. Ma lekką 
konsystencję. Rozświetla, eliminuje elektryzowanie się 
włosów. Scala rozdwojone końcówki. Dzięki formule 
technologii mikroanionowej (MT) tworzy sieć na włosach 
sprawiając, że oddychają.
 Sposób użycia: Zastosuj niewielką ilość produktu na długości
i końcówkach, zarówno na mokrych, jak suchych włosach. Dla 
intensywnej regeneracji, raz w tygodniu zastosuj olej na noc 
na nieumyte włosy. Rano umyj włosy szamponem i zastosuj 
odżywkę/maskę.
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OLEJ / OLEUM NECTARMASKA / MASKSZAMPON TANTUM

SZAMPON ODŻYWKA / CONDITIONER MIRUM BEZ SPŁUKIWANIA

Shampoo nutriente e disciplinante arricchito con la 
combinazione di Olio di Argan e Monoi di certificazione 
biologica. Ideale per ogni tipo di capello, la sua speciale micro 
mousse deterge delicatamente, svolge un’azione sebo 
normalizzante e grazie alla sua formula microanionictecnology 
(MT) crea un reticolo suicapelli facendoli respirare, dona allo 
stelo la naturale morbidezza e idratazione, nutrendo in 
profondità. I capelli risultano forti e setosi, luminosi e sani, 
inoltre risalta e protegge il colore. Riduce sensibilmente i tempi 
di asciugatura, elimina il crespo. L’effetto “che Respira” si riflette 
anche sul cuoio capelluto. Modo d’uso: aapplicare sui capelli 
bagnati, massaggiare delicatamente fino ad ottenere una 
micro mousse delicata, lasciare in posa 2/3 minuti prima di 
risciacquare. Procedere poi con Ambrosia® Conditioner/Mask 
Prezioso.

Trattamento condizionante ed idratante arricchito con la 
combinazione di Olio di Argan e Monoi di certificazione 
biologica. Districa e nutre delicatamente ogni tipo di capello, 
restituisce il benessere naturale senza appesantire, grazie alla 
sua formula microanionictecnology (MT) crea uno speciale 
reticolo sui capelli, facendo respirare anche quelli piů sottili, 
riduce sensibilmente i tempi di asciugatura. Modo d’uso: 
Applicare sui capelli lavati e tamponati, pettinare e lasciare in 
posa 2/3 minuti prima di risciacquare.

Spray idratante istantaneo senza risciacquo, arricchito con la 
combinazione di Olio di Argan e Monoi di certificazione 
biologica. Su capelli umidi, districa i nodi e idrata anche i 
capelli più danneggiati, illumina ed elimina il crespo, 
proteggendoli dalle alte temperature di phon e piastra. Non 
appesantisce, facilita la piega e riduce sensibilmente i tempi di 
asciugatura. Pratico e veloce nell’utilizzo, efficace nel risultato, 
ottimo per riattivare la piega. Grazie alla sua formula 
microanionictecnology (MT) crea uno speciale reticolo sui 
capelli facendoli respirare. Modo d’uso: Vaporizzare su 
lunghezza e punte, pettinare i capelli, non risciacquare. Sui 
capelli asciutti, vaporizzare per riattivare la piega.

Nettare extra nutriente ed illuminante, nasce dalla 
combinazione di Olio di Argan e Monoi di certificazione 
biologica, lavorati a freddo, dalle proprietŕ antiossidanti 
eccellenti, ripara e rende i capelli luminosi e setosi al tatto. Di 
facile assorbimento, dalla texture leggera, illumina, elimina il 
crespo e le doppie punte, riparando in profonditŕ. Grazie alla 
formula microanionictecnology (MT) crea un reticolo sui 
capelli facendoli respirare. Modo d’uso: Applicare una 
piccola quantitŕ di prodotto su lunghezza e punte, sia da 
capello umido che da capello asciutto. Per un trattamento 
intensivo, puň essere utilizzato anche sui capelli sporchi prima 
dello shampoo, una volta a settimana, come impacco 
nutriente e fortificante.

Maschera rigenerante intensiva, per un trattamento 
ristrutturante completo per tutti i tipi di capello. Ripara ed 
idrata in profonditŕ i capelli danneggiati, anche quelli piů sottili 
senza appesantirli. Rinforza e rigenera la fibra capillare su tutta 
la lunghezza. Il risultato sorprendente č visibile sin dalla prima 
applicazione: grazie alla formula microanionictecnology (MT) 
crea uno speciale reticolo sui capelli che fa respirare lo stelo, 
rendendoli ultra setosi e sani, luminosi e forti. Addio crespo, 
ottima districabilitŕ anche sui capelli piů sfibrati e riduce 
sensibilmente i tempi di asciugatura. L’utilizzo nel tempo 
garantisce, grazie alla speciale combinazione di Olio di Argan 
e Monoi di certificazione biologica, capelli piů belli e piů 
idratati per sempre. Modo d’uso: applicare su capelli lavati 
con Ambrosia® Shampoo Prezioso, lasciare in posa dai 7 ai 15 
minuti, a seconda delle esigenze e del servizio.

Shampoo delicato, privo di solfati, arricchito con la 
combinazione di Olio di Argan e Monoi di certificazione 
biologica. Deterge dolcemente i capelli, donando nutrimento 
e lucentezza. Adatto a tutti i tipi di capelli, anche quelli delicati 
dei bambini, consigliato per un uso quotidiano. Grazie alla sua 
formula microanionictecnology (MT) crea un reticolo sui 
capelli facendoli respirare, per un cuoio capelluto sano e 
ossigenato donando allo stelo la naturale morbidezza e 
idratazione, nutrendo in profonditŕ, riduce sensibilmente i 
tempi di asciugatura. Modo d’uso: applicare su capelli bagnati, 
massaggiando delicatamente il cuoio capelluto. Risciacquare e 
procedere con Ambrosia® Conditioner/Mask Prezioso.


