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60ml.

100ml.

250ml.

300ml.

500ml.

Niezwykle lekka, nietłusta o kremowej konsystencji pasta do stylizacji 
fryzur. Idealna do nadawania krótkim fryzurom tekstury i podkreślania 
poszczególnych pasm, pazurków i separacji. Lekka, niepowtarzalna 
formuła na bazie wosku pszczelego sprawia, że włosy nabierają wyrazu 
i formy, są elastyczniejsze, łatwiej poddają się stylizacji.
Nawet niewielka ilość pasty daje widoczne rezultaty utrwalenia i silną 
kontrolę nad fryzurą. Dzięki lekkiej formule pozwala na swobodną 
restylizację fryzury w razie potrzeby.

Sposób użycia:
Niewielką ilość wosku rozetrzeć w dłoni i nanieść na 
wybrane partie włosów lub na całą ich powierzchnię. 
Stylizować, podkreślać według uznania. Polecany do 
stosowania na suche włosy.

Siła utrwalenia : 2
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083005

Siła utrwalenia : 4
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083006

Poziom utrwalenia
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Poziom utrwalenia

WAX - PASTA MATUJĄCA DO KSZTAŁTOWANIA FRYZURPASTA DO MODELOWANIA WŁOSÓW

Włóknista (żywiczna) pasta dodaje włosom większej objętości, 
mocno utrwala oraz nadaje efektbłyszczącego wykończenia. 
Świetnie sprawdza się w modelowaniu włosów głównie krótkich - 2,5-
7cm. Jest bardzo prosta i przyjemna w użyciu, dzięki temu świetnie 
sprawdzi się w codziennej stylizacji włosów. 

Poznaj doskonały kosmetyk TAHE BOTANIC STYLING PASTE

lanolina: środek absorbujący wilgoć (humectant) wspomaga bardzo 
mocne utrwalenie fryzury
wosk pszczeli: chroni włosy przed utratą naturalnej wilgoci, nadaje 
włosom elastyczność

Sposób użycia:
Przed nałożeniem rozetrzyj pastę w dłoniach w celu jej 
rozgrzania, następnie nałóż na suche włosy i wymodeluj 
fryzurę.

Siła utrwalenia : 2
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083003

Siła utrwalenia : 4
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083004
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Pianka idealna do nowoczesnej stylizacji włosów.  Zapewnia: piękny, 
innowacyjny i estetyczny styling. Zwiększa objętość włosów - od nasady 
aż po same końce. Idealnie sprawdza się do stylizacji włosów kręconych. 
Odpowiada na najnowsze trendy trwałej stylizacji fryzury.

Dzięki aktywnym czynnikom, które wchodzą w skład pianki, włosy 
uzyskują perfekcyjną kombinację permanentnego i modnego stylingu. 
Niezwykle szybko a zarazem prosto i nieskomplikowanie - oto recepta  
dla uzyskania idealnej stylizacji w mniej niż jedną godzinę.

Sposób użycia:
Stosować na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy 
i stylizować jak zwykle. Przed użyciem wstrząsnąć.

Siła utrwalenia : 2
Pojemność: 250 ml | Kod produktu: TA/12083001

Siła utrwalenia : 4
Pojemność: 250 ml | Kod produktu: TA/12083002

PIANKA DO WŁOSÓW NADAJĄCA POŁYSK

Poziom utrwalenia
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Lekka, kremowa pasta nadaje  blask i wykończenie fryzurze. Podkreśla 
pojedyncze pasma, nabłyszcza, nadaje tekstury. Ma lekką konsystencję, 
nie klei się, ani nie natłuszcza włosów.

nabłyszcza i nadaje metalicznego blasku
ma lekką formułę, nie klei się
tworzy separacje i podkreśla pasma
nadaje teksturę
zapewnia długotrwały efekt

Sposób użycia:
Rozgrzej w dłoni niewielką ilość i rozetrzyj palcami. 
Nakładaj na suche pasma włosów by nadać tekstury 
i podkreślić charakter stylizacji.

Siła utrwalenia : 2
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083007

Siła utrwalenia : 4
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083008

PASTA NABŁYSZCZAJĄCA DO DEFINIOWANIA WŁOSÓW

•
•
•
•
•

Poziom utrwalenia
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Ekstra mocny lakier bardzo mocno kontroluje fryzurę i nie obciąża 
włosów. Ma elastyczną formułę, uodparnia fryzurę na działanie wilgoci 
i zmiennych warunków atmosferycznych. Z jego pomocą utrwalisz nawet 
najbardziej awangardowe stylizacje, a także fryzury na specjalne okazje, 
które utrzymają się w nienagannym stanie przez wiele godzin.

LAKIER DO WŁOSÓW CHRONIĄCY PRZED WILGOCIĄ

Sposób użycia:
Spryskiwać  suche włosy z odległości do wykończenia 
stylizacji. Można również zastosować do nadania 
dodatkowej objętości.

Siła utrwalenia : 3
Pojemność: 500 ml | Kod produktu: TA/12083009

Siła utrwalenia : 5
Pojemność: 500 ml | Kod produktu: TA/12083010

bardzo silnie utrwala fryzurę
nadaje fryzurze kontrolę i ochronę przed wilgocią
elastycznie utrwala, nie pozostawia osadów na włosach
produkt stosowany przez profesjonalistów

•
•
•
•

Poziom utrwalenia
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Elastyczne utrwalenie fryzury oraz doskonały połysk i naturalny wygląd 
włosów. Dzięki formule zawierającej mikroskładniki kosmetyk tworzy 
ochronną powłokę, która zapewnia mocne, długotrwałe i niewidoczne 
utrwalenie, bez obciążania włosów. Lakier bardzo szybko schnie, co 
ważne nie skleja włosów i  łatwo można go wyczesać.

Naturalne utrwalenie z lakierem TAHE BOTANIC STYLING.

Produkt przeznaczony jest do stylizacji każdego rodzaju włosów. 
Doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Lakier do włosów 
z efektem pamięci.

Sposób użycia:
Rozpylać bezpośrednio na suche włosy jednolitym 
strumieniem. 

Siła utrwalenia : 3
Pojemność: 300 ml | Kod produktu: TA/12083011

Siła utrwalenia : 5
Pojemność: 300 ml | Kod produktu: TA/12083012

LAKIER DO WŁOSÓW ELASTYCZNIE UTRWALAJĄCY

Poziom utrwalenia
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Zapewnia włosom teksturę oraz wygładzenie. Ponadto znacznie ułatwia 
kontrolę fryzury, nie kruszy się na włosach. Doskonały dla osób, które 
preferują elastyczną stylizację oraz miękkie i miłe w dotyku wykończenie 
fryzury. Żel wygładzający do stylizowania włosów kręconych lub 
puszących. Zawiera białka, posiada właściwości nawilżające, które 
odżywiają włosy  pozostawiając je lśniące i wygładzone. 

Sposób użycia:
Niewielka ilość nanosić pasmami na wilgotne włosy. 
Stylizować za pomocą szczotki i suszarki.

Siła utrwalenia : 2
Pojemność: 60 ml | Kod produktu: TA/12083019

ŻEL WYGŁADZAJĄCY

Poziom utrwalenia
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Krem do modelowania nadaje wysoki połysk i elastyczne utrwalenie. 
Przeznaczony do każdego rodzaju włosów. Nie pozostawia tłustych 
śladów. Idealny do pracy dowolną techniką. Wygładza niesforne, kręcone 
kosmyki, nawilża i dodaje blasku. Do wszystkich rodzajów włosów.

Gładkie, posłuszne i lśniące włosy 
z KREMEM MODELING TAHE BOTANIC STYLING.

Sposób użycia:
Nakładaćna umyte i osuszone ręcznikiem lub na suche 
włosy. Nie spłukiwać.

•

•

Siła utrwalenia : 2
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083013

Siła utrwalenia : 4
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083014

KREM DO MODELOWANIA WŁOSÓW

kontrola
blask
definiowanie loków

wygładzenie
redukcja puszących się
kosmyków

Aby nadać lokom kształt nanieść obfitą ilość na
wilgotne włosy od połowy długości i na końce. 

Jako krem do układania nałożyć odpowiedniąilość na wilgotne włosy. 
Rozprowadzić równomiernie. Stylizować według potrzeb.

•
•
•

•
•

Poziom utrwalenia
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Chroni przed utratą nawilżenia oraz wzmacnia naturalną wytrzymałość 
włosów. Stworzony dla widocznie doskonałych stylizacji z mocnym 
utrwaleniem i odczuwalnie zwiększoną energią. Nadaje długotrwały 
efekt ze względu na połączenie formuły anionowej. Zapewnia naturalne 
i elastyczne utrwalenie przez 24 godziny.

Sposób użycia:
Żel rozprowadzić w dłoniach, nałożyć na wilgotne włosy 
i stylizować dla uzyskania pożądanego efektu.

Siła utrwalenia : 3
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083016

Siła utrwalenia : 5
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083017

ŻEL MODELUJĄCO - UTRWALAJĄCY
DO STYLIZACJI WŁOSÓW Z EFEKTEM 24H

mocne utrwalenie
aktywne formuły
wzmocnienie

nawilżenie
doskonały rezultat

•
•
•

•
•

Poziom utrwalenia
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Idealny do naturalnych stylizacji lub do podkreślania poszczególnych partii 
włosów i pojedynczych kosmyków, lekki żel do włosów TAHE BOTANIC 
STYLING  ŻEL utrwali i podkreśli naturalny ruch fryzury. Nie musisz się 
obawiać sztywnego, nienaturalnego utrwalenia. Z tym elastycznym żelem 
o lekkiej niekleistej formule ułożysz naturalne i niezapomniane fryzury. 

Sposób użycia:
Rozetrzyj odpowiednią ilość żelu w dłoni i nanieś na 
wybrane partie włosów. Stosuj na suchych włosach, 
w zależności od tego, jaki efekt pragniesz uzyskać.

Siła utrwalenia : 5
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083015

ŻEL DO  STYLIZACJI KOŃCOWEJ WŁOSÓW

nie obciąża i nie skleja włosów
ma lekką formułę
nadaje delikatnej tekstury

zachowuje naturalny ruch włosów
nadaje naturalny blask

•
•
•

•
•

Poziom utrwalenia
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Rozpyla delikatną mgiełkę tworzącą na powierzchni włosów niewidzialną 
barierą chroniącą przed urządzeniami termicznymi takimi jak suszarka, 
prostownica czy lokówka. Zawiera formułę skutecznej ochrony przed 
ciepłem narzędzi do stylizacji. Może być stosowany zarówno na suche, 
jak i na wilgotne włosy. 

Dzięki lekkiej konsystencji może być stosowany w połączeniu z innymi 
kosmetykami do stylizacji, by uzyskać pożądany efekt. Pozostawia włosy 
naturalnie wyglądające, niejako „bez produktu”.

Sposób użycia:
Wilgotne lub suche włosy spryskać od nasady po końce. 
Rozczesać i przystąpić do suszenia, prostowania czy 
kręcenia włosów za pomocą  narzędzi do stylizacji.

Siła utrwalenia : 2
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083020

SPRAY THERMO - OCHRONNY

Poziom utrwalenia
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60ml.

100ml

250ml.

300ml.
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Bardzo mocny, elastyczny żel teksturyzujący do tworzenia kreatywnych 
fryzur i ultra mocnej stylizacji.Nadaje efekt bardzo mocnej kontroli fryzury 
przez cały dzień. Długotrwałe, mocne i elastyczne podkreślenie fryzury.

Sposób użycia:
Nałóż dłońmi niewielką ilość produktu na wilgotne włosy, 
a następnie układaj je jak zwykle lub nałóż niewielką 
ilość na suche włosy w celu uzyskania efektu dodatkowej 
separacji.

Siła utrwalenia : 4
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083018

ŻEL DO STYLIZACJI WODOODPORNY

Poziom utrwalenia
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Zapewnia włosom utrwalenie i zdrowy, jedwabisty blask. Świetnie 
sprawdza się jako optymalna baza do suszenia oraz nadawania kształtu 
fryzurze, jako środek do odbijania i podnoszenia włosów przy nasadzie, 
jak również do stylizacji fryzur za pomocą suszarki lub prostownicy.

Wszechstronna stylizacja tylko ze sprayem TAHE BOTANIC STYLING  ! 

Sposób użycia:

•

•

•

Na włosy suche rozpylać z odległości około 20 cm, 
a następnie układać fryzurę.
Rozpylić na wilgotne włosy od nasady i stylizować 
powietrzem z suszarki.
Rozpylić na pasma włosów i stylizować lokówką 
lub prostownicą.

Siła utrwalenia : 4
Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083022

SPRAY DO STYLIZACJI

Poziom utrwalenia

60ml.

100ml

250ml.

300ml.

500ml.

Spray nie przetłuszcza włosów, włosy stają się lekkie i odżywione oraz 
łatwe do rozczesania. Ponadto uzyskują piękny połysk i zdrowy wygląd 
- bez przeciążenia. 

Idealny do nadania fryzurze efektu końcowego - spektakularnego blasku. 
Zapobiega puszeniu się włosów.

Sposób użycia:
Wstrząsnąć przed aplikacją. Niewielką ilość produktu 
rozpylić na suchych lub lekko wilgotnych  włosach 
z odległości ok. 10-15 cm.

Pojemność: 100 ml | Kod produktu: TA/12083021

SPRAY NADAJĄCY POŁYSK



TAHE POLSKA 


