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Целью DNG-Group, которую она успешно достигает с 
помощью торговой марки #Barba Italiana, является 
удовлетворение любых эстетических потребностей 
современного мужчины для комфортного состояния и 
идеального внешнего вида.

Бренд предлагает каждому мужчине в любой точке мира 
уникальный ассортимент профессиональной косме-тики 
для полноценного ухода за внешностью и здоровьем. 
Продукция отражает 100% качество «Made in Italy».

В основу зарождения бренда #Barba Italiana легли 
внимание к деталям и углубленное изучение каждого 
аспекта. Важными преимуществами является использо-
вание натурального сырья, эфирных масел, бережное 
отношение к окружающей среде, современная упаковка, 
утонченный дизайн, высокое качество продукции, 
безопасность.

Задуманный и созданный в 2015 году молодым 
предпринимателем Giacomo De Nardis, бренд уже 
пользуется всемирной популярностью. Всего за нес-
колько лет он стал популярен более чем в 40 странах 
мира.

Благодаря четкому видению совершенства косме-
тической продукции #Barba Italiana предлагает услуги, 
связанные с гармонией чувств и эстетикой. Продукты 
из каждой линейки бренда основаны на инновационных 
рецептурах без использования парабенов, парафинов, 
ГМО, лаурил сульфат натрия и силиконов. Для 
создания косметики используют только натуральные 
ингредиенты, подаренные нам природой. 

Обучение и дизайн, в сочетании с традициями  
и инновациями, являются действительно выигрышной 
комбинацией для #Barba Italiana. Благодаря данному 
союзу созданы три бизнес-подразделения: Академия 
#Barba Italiana, отдел дизайна #Barba Italiana  
и технологический отдел #Barba Italiana, способные 
удовлетворить любые запросы парикмахеров, стили- 
стов, а также их клиентов.

Непрерывное желание и любовь к своему делу 
вдохновляет команду бренда изо дня в день расширять 
рамки своей деятельности и креативности, создаёт  
новые дизайны и тренды, предлагая новые услуги и 
продукцию для настоящих мужчин по всему миру. 

Наша история

Мы рады приветствовать Вас в мире #Barba 
Italiana, специально созданном  для настоящих 
джентльменов, которые поистине ценят уни-
кальность wellness-процедур и других услуг.



Метою DNG-Group, яку вона успішно досягає за допомо-
гою торгової марки #Barba Italiana, є задоволення 
будь-яких естетичних потреб сучасного чоловіка для 
комфортного стану та ідеального зовнішнього вигляду.

Бренд пропонує кожному чоловіку в будь-якому  
куточку світу унікальний асортимент професійної 
косметики, яка присвячена повноцінному догляду за 
зовнішністю і здоров’ям. Продукція демонструє 100% 
якість «Made in Italy».

В основі бренду #Barba Italiana — увага до деталей та 
поглиблене вивчення кожного аспекту. Важливими 
перевагами є використання натуральної сировини, 
ефірних олій, дбайливе ставлення до навколишнього 
середовища, сучасне пакування, витончений дизайн, 
висока якість продукції, безпека.

Задуманий і створений у 2015 році молодим під-
приємцем Giacomo De Nardis, бренд вже користується 
всесвітньою популярністю. Всього за декілька років  
він став популярним в більш ніж 40 країнах світу.

Завдяки чіткому баченню досконалості косметичної 
продукції #Barba Italiana пропонує послуги, пов’язані  
з гармонією почуттів. Продукти з кожної лінійки бренду 
основані на інноваційних рецептурах без використання 
парабенів, парафінів, ГМО, лаурилсульфат натрію  
та силіконів. Для створення косметики використо-
вують тільки натуральні інгредієнти, подаровані нам 
природою.

Навчання і дизайн, в поєднанні з традиціями та 
інноваціями, є дійсно виграшною комбінацією для 
#Barba Italiana. 

Завдяки такому союзу створені три бізнес-підрозділи: 
Академія #Barba Italiana, відділ дизайну #Barba Italiana 
і технологічний відділ #Barba Italiana, які здатні 
задовольнити будь-які запити перукарів, стилістів, а 
також їх клієнтів.

Безперервне бажання і любов до своєї справи нади- 
хають команду бренду #Barba Italiana щодня 
розширювати рамки своєї діяльності та креативності, 
створювати нові дизайни й тренди, пропонуючи нові 
послуги та продукцію для справжніх чоловіків по 
всьому світу.

Наша історія

Ми раді вітати Вас у світі #Barba Italiana, спеці-
ально створеному для справжніх джентельме-
нів, які по-справжньому цінують унікальність 
wellness-процедур та інших послуг.



Одновременно с брендом родилась и Академия #Barba 
Italiana, которая играет ключевую роль в обучении 
стилистов, партнеров и их сотрудников проведе-
нию wellness-ритуалов. Во время тренинга студенты  
Академии находятся под постоянным наставничеством 
наших превосходных мастеров-тренеров. Зачастую  
обучение проходит под руководством арт-директора 
команды #Barba Italiana — Giuseppe De Nardis, который 
после теоретической части демонстрирует примене-
ние косметических средств в ритуалах по уходу, учиты-
вая последние тренды работы в салонах красоты: уход 
за длинной или короткой бородой, бритье, уход за во-
лосами, ритуалы здоровья и вариации укладок.

Одночасно з брендом #Barba Italiana народилася Ака- 
демія #Barba Italiana, яка грає ключову роль у навчан-
ні стилістів, партнерів та їх співробітників проведенню 
wellness-ритуалів. Під час тренінгу студенти Академії 
знаходяться під постійним наставництвом наших чудо-
вих майстрів-тренерів. Навчання часто проходить під 
керівництвом арт-директора команди #Barba Italiana—  
Giuseppe De Nardis, який після теоретичної частини де-
монструє застосування косметичних засобів у ритуалах 
по догляду, враховуючи останні тренди роботи в сало-
нах краси: догляд за довгою або короткою бородою, 
гоління, догляд за волоссям, ритуали здоров’я і варіації 
стайлінгу. 

АКАДЕМИЯ
 #BARBA ITALIANA

АКАДЕМІЯ
 #BARBA ITALIANA



Еще одним важным департаментом является исследо-
вательская лаборатория #Barba Italiana, которая отли-
чается (особым инновационным) аутентичным подхо-
дом к разработке продукции и услуг, направленных на 
трансформацию потребностей клиента в уникальный 
опыт от посещения салонов-партнеров #Barba Italiana.
Благодаря передовым исследованиям и прогрессив-
ным разработкам лаборатории #Barba Italiana мы 
предлагаем инновационное оборудование, которое 
облегчит работу профессионалов и раскроет весь по-
тенциал наших продуктов.

Ще одним важливим департаментом є дослідна лабо-
раторія #Barba Italiana, яка відрізняється (особливим 
інноваційним) автентичним підходом до розробки 
продукції та послуг, спрямованих на трансформацію 
потреб клієнта в унікальний досвід від відвідування са-
лонів-партнерів #Barba Italiana.
Завдяки передовим дослідженням і прогресивним 
розробкам лабораторії #Barba Italiana ми пропонуємо  
інноваційне обладнання, яке полегшить роботу профе-
сіоналів і розкриє весь потенціал наших продуктів. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ #BARBA ITALIANA

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ 
#BARBA ITALIANA



Барберское кресло с откидной 
спинкой Mario 
95 x 69 x 106 см
Максимальный наклон: 154 см 
Максимальная высота: 123 см 
Кожа и сталь с логотипом

Барберская рабочая зона 
104 x 210 x 31 см
Венге, плита OSB и стекло  
с выгравированным логотипом

Устойчивый дисплей со светодиодной 
подсветкой 
45 x 30,5 x 190 см
Венге, плита OSB, светодиодная  
подсветка с выгравированным  
логотипом

Барберське крісло з відкидною  
спинкою Mario
95 x 69 x 106 см
Максимальний нахил: 154 см
Максимальна висота: 123 см
Шкіра і сталь з логотипом

Барберська робоча зона
104 x 210 x 31 см
Венге, плита OSB і скло  
з вигравіюваним логотипом

Стійкий дисплей зі світлодіодним 
підсвічуванням
45 x 30,5 x 190 см
Венге, плита OSB, світлодіодне  
підсвічування з вигравіюваним  
логотипом



Департамент дизайна #Barba Italiana был основан  
с целью позаботиться об эксклюзивном оформлении 
интерьера салонов красоты и барбершопов. Заду-
манный и спроектированный известными итальян-
скими дизайнерами и техническими специалистами 
в этой области, брендовый декор сделает каждый 
салон уникальным и особенным, придаст изыскан- 
ность и элегантность в стиле #Barba Italiana.

Департамент дизайну #Barba Italiana був засно-
ваний з метою подбати про ексклюзивне оформ-
лення інтер’єру салонів краси та барбершопів. За-
думаний і спроєктований відомими італійськими 
дизайнерами й технічними фахівцями в цій галузі, 
брендовий декор зробить кожен салон унікальним 
і особливим, додасть вишуканості та елегантності  
в стилі #Barba Italiana.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ДИЗАЙНА 
#BARBA ITALIANA

ДЕПАРТАМЕНТ 
ДИЗАЙНУ 
#BARBA ITALIANA

МЫ ЦЕНИМ  
РЕМЕСЛЕННОЕ 
МАСТЕРСТВО

Департамент дизайна #Barba Italiana твердо верит 
в высокое качество продукции, созданной насто-
ящими мастерами. Поэтому наши маркетинговые  
инструменты производятся ремесленниками, кото-
рые проживают и работают в Италии. Каждый ма-
стер специализируется в определенной сфере и по-
стоянно находится в процессе усовершенствования 
своих знаний и навыков.
Мы убеждены, что красивые вещи рождаются от эн-
тузиазма ремесленника, уважающего свою работу  
и материал. Аккуратность и бережное отношение 
стоят в основе совершенных результатов работы 
мастера. 
Наша мечта: возродить деятельность небольших 
компаний, создающих превосходные материалы руч-
ной работы, и предотвратить возможность их по-
глощения крупными конгломератами. 
Маркетинговые материалы #Barba Italiana экспор-
тируются в более чем 40 стран мира, где ценят каче-
ство «Made in Italy». Мы уделяем огромное внимание 
ремесленничеству, деталям и с уважением относим-
ся к природе — именно это и отличает нас от других.

МИ ЦІНУЄМО 
МАЙСТЕРНІСТЬ 
РЕМІСНИКІВ

Департамент дизайну #Barba Italiana твердо вірить 
у високу якість продукції, створену справжніми май-
страми. Тому наші маркетингові інструменти виро-
бляються ремісниками, які проживають і працюють 
в Італії. Кожен майстер спеціалізується в певній сфе-
рі й постійно знаходиться в процесі вдосконалення 
своїх знань і навичок.
Ми переконані, що красиві речі народжуються від 
ентузіазму ремісника, який поважає свою роботу й 
матеріал. Акуратність та дбайливе ставлення стоять 
в основі досконалих результатів роботи майстра. 
Наша мрія: відродити діяльність невеликих компа-
ній, що створюють чудові матеріали ручної робо-
ти, і запобігти можливості їх поглинання великими  
конгломератами.
Маркетингові матеріали #Barba Italiana експорту-
ються в більш ніж 40 країн світу, де цінують якість 
«Made in Italy». Ми приділяємо велику увагу реміс-
ництву, деталям, з повагою ставимось до приро- 
ди —  саме це і відрізняє нас від інших.

«Вещи, которые долго создаются, 
служат дольше»

«Речі, які довго створюються, 
слугують довше»



Тривалентный шампунь MICHELANGELO
Тривалентний шампунь MICHELANGELO

1000 – 250 - 100 – 10 мл

Шампунь для ежедневного использования ENEA
Шампунь для щоденного використання ENEA

1000 – 250 – 100 - 10 мл

Шампунь, нейтрализующий желтый пигмент, 
GIACINTO

Шампунь, що нейтралізує жовтий пігмент, 
GIACINTO

250 – 10 мл

Шампунь-кондиционер CESARE 2 в 1
 Шампунь-кондиціонер CESARE 2 в 1

1000 – 250 – 10 мл

Тривалентный лосьон LEONARDO 
Тривалентний лосьйон LEONARDO

100 мл

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС | ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ



СТАЙЛИНГОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ СТАЙЛІНГУ

Матовая паста для волос сильной 
фиксаци NEBBIOLO

Матова паста для волосся сильної 
фіксації NEBBIOLO

100 мл

Матовая паста сверхсильной  
фиксации INSOLIA

Матова паста надсильної  
фіксації INSOLIA

100 – 50 мл

Фиксирующая помадка для волос 
BAROLO

Помадка, що фіксує волосся, 
BAROLO

100 мл

Гель-помадка для волос CHIANTI
Гель-помадка для волосся CHIANTI

120 – 10 мл

Гель сильной фиксации AMARONE
Гель сильної фіксації AMARONE

120 – 10 мл

Гель для волос D’AVOLA
Гель для волосся D’AVOLA

120 – 10 мл

Гель для укладки волос PRIMITIVO
Гель для укладання волосся PRIMITIVO

120 – 10 мл

Гель без геля AGLIANICO
Гель без гелю AGLIANICO

200 мл

Мицеллярная вода для волос SOAVE
Міцелярна вода для волосся SOAVE

200 мл

Бриолин для волос сильной 
фиксации VALPOLICELLA

Бріолін для волосся сильної
фіксації VALPOLICELLA

100 – 50 мл

Бриолин для волос сверхсильной 
фиксации VALPOLICELLA superiore

Бріолін для волосся надсильної 
фіксації VALPOLICELLA superiore

100 мл

Лак для волос сильной 
фиксации RIBOLLA

Лак для волосся сильної 
фіксації RIBOLLA

300 мл



Шампунь для бороды 
RAFFAELLO

Шампунь для бороди 
RAFFAELLO

100 – 10 мл

Мaсло для бороды 
REMO 

Олійка для бороди 
REMO

50 мл

Сыворотка для роста 
бороды CARONTE

Сироватка для росту
бороди CARONTE

50 мл

Масло для бороды 
TIZIANO

Олійка для бороди 
TIZIANO

100 – 5 мл

Мaсло для бороды 
ROMOLO 

Олійка для бороди
ROMOLO

50 – 30 мл

Крем-пилинг для бороды против 
шелушения кожи DONATELLO
Крем-пілінг для бороди проти 

лущенняшкіри DONATELLO

100 мл

Моделирующая паста
для бороды AMERIGO

Моделююча паста 
для бороди AMERIGO

60 мл

Гель для бритья DANTE
Гель для гоління DANTE

100 – 10 мл

Пена для бритья MONTE BIANCO
Піна для гоління MONTE BIANCO

150 мл

Успокаивающая эссенция для 
ритуала бритья VESUVIO

Заспокійлива есенція для ритуалу  
гоління VESUVIO

20 мл

Освежающая эссенция для ритуала бритья 
ETNA

Освіжаюча есенція для ритуалу гоління 
ETNA

20 мл

Энергетическая эссенция для 
ритуала бритья STROMBOLI

Енергетична есенція для ритуалу  
гоління STROMBOLI

20 мл

Бальзам после бритья GRAN PARADISO
Бальзам після гоління GRAN PARADISO

100 – 30 мл

Эликсир CRISTALLO
Еліксир CRISTALLO

10 мл

Спрей после бритья VIRGILIO
Спрей після гоління VIRGILIO

75 мл

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БРИТЬЯ | ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ГОЛІННЯ  

УХОД ЗА БОРОДОЙ | ДОГЛЯД ЗА БОРОДОЮ



Солнцезащитный кремообразный спрей 
MAESTRALE SPF 30 

Сонцезахисний кремоподібний спрей 
MAESTRALE SPF 30

100 мл

Солнцезащитный спрей 
SCIROCCO SPF 20 

Сонцезахисний спрей
SCIROCCO SPF 20

100 мл

Автозагар AURELIO
Автозасмага AURELIO

75 мл

Крем для депиляции ADAMO
Крем для депіляції ADAMO

150 мл

Спрей после загара 
TRAMONTANA 

Спрей після засмаги 
TRAMONTANA 

100 мл

Шампунь и гель для душа 2 в 1 LEVANTE
Шампунь і гель для душу 2 в 1 LEVANTE

100 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ | СОНЦЕЗАХИСНА ЛІНІЯ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА | ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ

УХОД ЗА ТЕЛОМ | ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ



Волосы – это визуальное выражение нашего здоро-
вья, как внутреннего, так и внешнего. Природа, как 
никто другой знает, что нужно волосам для полно-
ценного здоровья и красоты, открывая нам магию 
чистоты эфирных масел и натуральных ингре- 
диентов, способствующих профилактике и оздо-
ровлению кожи головы.

ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

ЗДОРОВ’Я ВОЛОССЯ

Волосся - це візуальне вираження нашого здоров’я, 
як внутрішнього, так і зовнішнього. Природа, як 
ніхто інший знає, що потрібно волоссю для повно-
цінного здоров’я і краси, відкриваючи нам магію 
чистоти ефірних олій і натуральних інгредієнтів, 
які сприяють профілактиці та оздоровленню шкіри 
голови.
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Тривалентний шампунь 
MICHELANGELO

Тривалентный шампунь 
MICHELANGELO

Тривалентный лосьон 
LEONARDO

Тривалентний лосьйон 
LEONARDO

Несмываемый лосьон состоит из 14 видов нату-
ральных эфирных масел и маточного молочка. 
Каждое масло работает в синергии друг с другом, 
что способствует восстановлению и укреплению 
волосяных фолликулов, продлевая их жизненный 
цикл. Обладает дезинфицирующими, укрепляю-
щими свойствами, препятствует возникновению 
перхоти, стабилизирует секрецию сальных желез, 
снижая образование себума. Предотвращает вы-
падение волос. 
Способ применения: встряхнуть и нанести про-
дукт на кожу головы массажными движениями до 
полного впитывания. Не смывать. Повторять про-
цедуру ежедневно (и даже несколько раз в день).
При сильном выпадении волос рекомендуется ис-
пользовать несколько раз в день.

Шампунь обладает очищающими и кондицио-
нирующими свойствами. Придает волосам объ-
ем, предотвращает выпадение волос и появле-
ние перхоти. Благодаря высокой концентрации 
эфирных масел апельсина, лаванды и эвкалипта, 
шампунь обладает дезинфицирующими, укрепля-
ющими свойствами и также стабилизирует секре-
цию сальных желез. Волосы становятся мягкими, 
блестящими и увлажненными. Шампунь с прият-
ным ароматом успешно прошел многочисленные 
тестирования на предмет частого применения. 
Способ применения: нанести на сухие или мо-
крые волосы массажными движениями. Оставить 
на несколько минут, смыть и подсушить волосы 
полотенцем.

Лосьйон, що не змивається, складається з 14 видів 
натуральних ефірних олій та маточного молочка. 
Кожна олія працює в синергії з іншими, що спри-
яє відновленню і зміцненню волосяних фолікулів, 
продовжує їх життєвий цикл. Має дезинфікуваль-
ні та зміцнювальні  властивості, перешкоджає 
виникненню лупи, стабілізує секрецію сальних за-
лоз, знижує утворення себуму. Запобігає випадін-
ню волосся.
Спосіб застосування: струснути та нанести 
продукт на шкіру голови масажними рухами до 
повного вбирання. Не змивати. Повторювати про-
цедуру щодня. При сильному випадінні волосся 
рекомендується використовувати декілька разів 
на день.

Шампунь має очищуючі і кондиціонуючі власти-
вості. Надає волоссю об’єм, запобігає випадінню 
волосся і появі лупи. Завдяки високій концентра-
ції ефірних олій апельсина, лаванди та евкаліп-
та, шампунь має дезінфікувальні й зміцнювальні 
властивості, а також стабілізує секрецію сальних 
залоз. Волосся стає м’яким, блискучим та зволо-
женим. Шампунь з приємним ароматом  успішно 
пройшов численні тестування щодо частого за-
стосування.
Спосіб застосування: нанести на сухе або мокре 
волосся масажними рухами. Залишити на кілька 
хвилин, змити та підсушити рушником.

1000 – 250 – 100 – 10 мл 100 мл



1000 – 250 – 10 мл 1000 – 250 – 100 – 10 мл

Шампунь-кондиционер 
CESARE 2 в 1

Шампунь-кондиціонер 
CESARE 2 в 1

Шампунь обладает прекрасными кондициони-
рующими свойствами. Экстракты босвеллии, 
эфирные масла иланг-иланга и пачули прекрасно 
очищают кожу головы, придают силу и энергию 
волосам. В его состав также входят протеины 
шелка, ростков пшеницы, сои и кашемира, кото-
рые добавляют волосам мягкость и контролиру-
ют завиток. 
Способ применения: нанести небольшое количе-
ство шампуня-кондиционера на мокрые волосы 
массажными движениями. Оставить на несколько 
минут, затем тщательно смыть и подсушить поло-
тенцем. При необходимости повторить процедуру.

Шампунь має прекрасні кондиціонувальні вла-
стивості. Екстракти босвеллії, ефірні масла 
іланг-ілангу і пачулі, прекрасно очищують шкіру 
голови, надають силу та енергію волоссю. До  
його складу також входять протеїни шовку, па-
ростків пшениці, сої й кашеміру, що додають во-
лоссю м’якість і контролюють завиток.
Спосіб застосування: нанести невелику кіль-
кість шампуню-кондиціонера на мокре волосся 
масажними рухами. Залишити на кілька хвилин,  
потім ретельно змити й підсушити рушником. У 
разі потреби повторити процедуру.

Шампунь для ежедневного использования 
ENEA

Шампунь для щоденного використання 
ENEA

Шампунь мягкого действия разработан для часто-
го и длительного использования. В состав шампу-
ня входят масла лаванды и бергамота, обладаю-
щие глубокими очищающими свойствами. Кроме 
того, в состав входит эфирное масло перечной 
мяты, которое прекрасно стимулирует рост волос 
и тонизирует.
Способ применения: нанести небольшое коли-
чество шампуня на мокрые волосы массажными 
движениями. Оставить на несколько минут, затем 
тщательно смыть и подсушить полотенцем. При 
необходимости повторить процедуру. Продукт 
успешно прошел многочисленные тестирования 
на предмет частого применения.

Шампунь м’якої дії розроблений для частого і три-
валого використання. До складу шампуню входять 
олії лаванди й бергамота, що мають глибокі очи-
щувальні властивості. Крім того, до складу вхо-
дить ефірна олія перцевої м’яти, яка чудово сти-
мулює ріст волосся і тонізує.
Спосіб застосування: нанести невелику кіль-
кість шампуню на мокре волосся масажними ру-
хами. Залишити на кілька хвилин, потім ретельно  
змити й підсушити рушником. У разі потреби  
повторити процедуру. Продукт успішно пройшов 
численні тестування щодо частого застосування.
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Шампунь, що нейтралізує жовтий пігмент 
GIACINTO

Шампунь, нейтрализующий желтый пигмент 
GIACINTO

Шампунь, нейтрализующий желтый пигмент, 
тонирующий шампунь для седых или осветлен-
ных волос. Эфирное масло голубой ромашки 
нейтрализует жёлтый пигмент, а масло ромашки 
обычной снимает покраснения кожи. Экстракты 
мелиссы лекарственной и вербены успокаивают 
кожу головы. В состав также входят эфирные мас-
ла бергамота и лаванды, которые широко извест-
ны своими очищающими свойствами. 
Способ применения: нанести шампунь на мо-
крые волосы массажными движениями. Оста-
вить на несколько минут, затем тщательно смыть  
и подсушить полотенцем. 

Шампунь, що нейтралізує жовтий пігмент, тоную-
чий шампунь для сивого або освітленого волосся. 
Ефірна олія блакитної ромашки нейтралізує жо-
втий пігмент, а олія ромашки звичайної знімає 
почервоніння шкіри. Екстракти меліси лікарської 
і вербени заспокоюють шкіру голови. До складу 
також входять ефірні олії бергамоту і лаванди, які 
широко відомі своїми очищуючими властивостя-
ми.
Спосіб застосування: нанести шампунь на мокре 
волосся масажними рухами. Залишити на кілька 
хвилин, потім ретельно змити й підсушити руш-
ником.

250 – 10 мл



Энотерапия, или винная терапия, известна чело- 
вечеству с давних времен. Винотерапия — это про-
цедура с применением производных виноградной 
лозы (виноградных листьев, косточек, оболочки 
винограда, масла виноградных косточек). Масло  
виноградных косточек содержит ценные пита-
тельные вещества: полифенолы и витамины, 
обладающие антиоксидантными и защитными 
свойствами.
Витамины A, C, E стимулируют выработку коллагена, 
способствуют регенерации волосяного стержня, 
питанию волосяных фолликулов, защищают от 
ультрафиолетовых лучей, а также придают волосам 
ухоженный и здоровый вид.

СТАЙЛИНГ

СТАЙЛІНГ
Енотерапія, або винна терапія, відома людству  
з давніх часів. Винотерапія — це процедура із засто-
суванням похідних виноградної лози (виноградно-
го листя, кісточок, оболонки винограду, олії вино-
градних кісточок). 
Олія виноградних кісточок містить цінні поживні 
речовини: поліфеноли й вітаміни, що мають анти- 
оксидантні і захисні властвості. 
Вітаміни A, C, E стимулюють вироблення колагену, 
сприяють регенерації волосяного стрижня, живлен-
ня волосяних фолікулів, захищають від ультрафіо-
летових променів, а також надають волоссю догля-
нутий та здоровий вигляд.





Гель без геля 
AGLIANICO

Гель без гелю 
AGLIANICO

200 мл200 мл

Гель без геля придает волосам форму и объем, не 
утяжеляя их. 
Он идеально подходит для создания естествен-
ной укладки. Благодаря антиоксидантным свой-
ствам красного винограда гель придает волосам 
силу, блеск и мягкость. Также обладает эффектом  
антифриз. Может быть использован при создании   
укладок феном. 
Способ применения: нанести на влажные или су-
хие волосы. Перейти к желаемой укладке. 

Гель без гелю надає волоссю форму й об’єм, не  
обтяжуючи його.
Він ідеально підходить для створення природного 
стайлінгу. Завдяки антиоксидантним властивос-
тям червоного винограду гель надає волоссю силу, 
блиск і м’якість. Також має ефект антифриз. Може 
бути використаний при формуванні укладки фе-
ном.
Спосіб застосування: нанести на вологе або сухе 
волосся. Перейти до бажаного стайлінгу.

Мицеллярная вода для волос 
SOAVE

Міцелярна вода для волосся 
SOAVE

Мицеллярная вода прекрасно разглаживает, рас-
путывает и улучшает структуру волос, а также 
облегчает их прочесывание во время стрижки. 
В состав входят: масло виноградных косточек, 
эфирное масло ладана, обладающие превосход-
ными антиоксидантными и энергетическими 
свойствами, а эфирные масла пачули и иланг- 
иланга, способствуют удалению остатков стай-
линговых продуктов с волос. 
Способ применения: распылить на сухие или 
влажные волосы. Перейти к стрижке. 

Міцелярна вода чудово розгладжує, розплутує  
і покращує структуру волосся, а також полегшує 
його прочісування під час стрижки. До складу  
входять: олія виноградних кісточок, ефірна 
олія ладану, що мають чудові антиоксидантні  
й енергетичні властивості, а ефірні олії пачулі та 
іланг-ілангу сприяють видаленню залишків стай-
лінгових продуктів з волосся.
Спосіб застосування: розпилити на сухе або во-
логе волосся. Перейти до стрижки.
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УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 3 | БЛЕСК 6
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 3 | БЛИСК 6



300 мл

Лак для волос 
RIBOLLA

Лак для волосся 
RIBOLLA

Инновационный лак для волос сильной фикса-
ции, придает объем и форму. Подходит для всех 
типов волос. Легко вычесывается гребнем. В со-
став лака входит масло косточек винограда, об-
ладающее мощными антиоксидантными и пита-
тельными свойствами. 
Способ применения: нанести непосредственно 
на сухие или влажные волосы для создания же-
лаемой укладки. 

Інноваційний лак для волосся сильної фіксації, 
надає об’єм і форму. Підходить для всіх типів во-
лосся. Легко вичісується гребенем. До складу лаку 
входить олія кісточок винограду, що має потужні 
антиоксидантні та поживні властивості.
Спосіб застосування: нанести безпосередньо на 
сухе або вологе волосся для створення бажаного 
стайлінгу.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 8 | БЛЕСК 5
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 8 | БЛИСК 5
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Гель-помадка для волос 
CHIANTI

Гель-помадка для волосся 
CHIANTI

Гель-помадка для волос с сильным уровнем фик-
сации моделирует и укладывает все типы волос. 
Содержит масло виноградных косточек, обладаю-
щее высокими антиоксидантными и питательны-
ми свойствами. Придает волосам форму и гаранти-
рует длительную фиксацию. Идеально подходит 
для непослушных волос. Без стайлинговых смол. 
Способ применения: равномерно нанести на 
слегка влажные или сухие волосы и придать им 
желаемую форму.

Гель-помадка для волосся із сильним рівнем фік-
сації використовується для всіх типів волосся. 
Містить олію виноградних кісточок, що має по-
тужні антиоксидантні й поживні властивості. На-
дає волоссю форму й гарантує тривалу фіксацію. 
Ідеально підходить для неслухняного волосся. Не 
містить стайлінгових смол.
Спосіб застосування: рівномірно нанести на злег-
ка вологе або сухе волосся і надати йому бажаної 
форми.

120 – 10 мл 120 – 10 мл

Гель для волос 
PRIMITIVO

Гель для волосся 
PRIMITIVO

Гель со средним уровнем фиксации моделирует 
волосы любого типа. Содержит масло виноград-
ных косточек, обладает мощными антиокси-
дантными, питательными и активизирующими 
свойствами. Придает волосам естественный вид. 
Идеально подходит для укладки вьющихся волос. 
Может быть использован при укладке волос фе-
ном.
Способ применения: равномерно нанести на 
влажные или сухие волосы, перейти к желаемой 
укладке.

Гель середнього рівня фіксації, ідеально моде-
лює волосся будь-якого типу. Містить олію вино-
градних кісточок, має  потужні антиоксидантні,  
поживні й активізуючі властивості. Надає волоссю 
природний вигляд. Ідеально підходить для стай-
лінгу кучерявого волосся. Можна використову- 
вати при моделюванні зачіски за допомогою фена. 
Спосіб застосування: рівномірно нанести на 
вологе або сухе волосся, перейти до бажаного  
стайлінгу.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 5 | БЛЕСК 5
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 5 | БЛИСК 5

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 7 | БЛЕСК 7
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 7 | БЛИСК 7
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Гель для волос 
D’AVOLA

Гель для волосся 
D’AVOLA

Придает угольный оттенок седым волосам, делает 
их блестящими и мягкими. 
В состав входит масло виноградных косточек, 
которое обладает высокими антиоксидантными и 
питательными свойствами. Содержит графитный 
пигмент, который нейтрализует желтый оттенок 
волос. 
Способ применения: равномерно нанести не-
большое количество на вымытые и высушенные 
полотенцем или сухие волосы.

Надає вугільний відтінок сивому волоссю, робить 
їх блискучим і м’яким.
До складу входить олія виноградних кісточок, яка 
має високі антиоксидантні й поживні властиво-
сті. Містить графітний пігмент, що нейтралізує 
жовтий відтінок волосся.
Спосіб застосування: рівномірно нанести неве-
лику кількість на вимите й висушене рушником 
або сухе волосся.

Гель сильной фиксации 
AMARONE

Гель сильної фіксації 
AMARONE

Инновационная рецептура геля с сильным 
уровнем фиксации моделирует и укладывает  
даже самые непослушные волосы. Содержит  
масло виноградных косточек, обладающее 
высокими антиоксидантными и питательными 
свойствами. Придает волосам жизненную  
силу и гарантирует длительную фиксацию. 
Идеально подходит для укладки и контроля 
волос. 
Способ применения: нанести необходимое 
количество на влажные или сухие волосы, 
перейти к укладке.

Інноваційна рецептура гелю з сильним рівнем 
фіксації моделює навіть найнеслухняніше волос-
ся. Містить олію виноградних кісточок, що має 
високі антиоксидантні й поживні властивості.  
Надає волоссю життєву силу і гарантує трива-
лу фіксацію. Ідеально підходить для стайлінгу  
і контролю за волоссям. 
Спосіб застосування: нанести необхідну кіль-
кість на вологе або сухе волосся, перейти до  
стайлінгу.

120 – 10 мл 120 – 10 мл

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 8 | БЛЕСК 5
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 8 | БЛИСК 5

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 3 | БЛЕСК 5
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 3 | БЛИСК 5
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Бриолин для волос сильной фиксации
VALPOLICELLA

Бриолин для волос сверхсильной 
фиксации VALPOLICELLA SUPERIORE

Бріолін для волосся сильної фіксації
VALPOLICELLA

Бріолін для волосся надсильної фіксації 
VALPOLICELLA SUPERIORE

Бриолин сильной фиксации для создания укладок 
в стиле “Old school”. Содержит масло виноградных 
косточек, которое обладает мощными антиок-
сидантными, питательными и энергетическими 
свойствами. Обеспечивает высокий уровень фик-
сации даже без укладки волос феном. Идеально 
подходит для укладки и выравнивания вьющихся 
волос.
Способ нанесения: разогреть в руках и нанести 
необходимое количество на сухие или влажные 
волосы.

Бриолин придает волосам текстуру и блеск. Ис-
пользуется для создания классических укла-
док. После применения волосы приобретают  
естественный вид. Подходит для укладки длин-
ных волос. Разглаживает завитки. Не сушит воло-
сы.
Способ применения: нанести на сухие волосы, 
чтобы подчеркнуть отдельные локоны или всю 
стрижку.

Бріолін сильної фіксації для стайлінгу в стилі “Old 
school”. Містить олію виноградних кісточок, що 
має потужні антиоксидантні, поживні та енерге-
тичні властивості. Забезпечує високий рівень фік-
сації навіть без використання фена. Ідеально під-
ходить для стайлінгу і вирівнювання кучерявого 
волосся. 
Спосіб нанесення: розігріти в руках і нанести не-
обхідну кількість на сухе або вологе волосся.

Бріолін надає волоссю текстуру й блиск. Вико-
ристовується для класичного стайлінгу. Після за-
стосування волосся набуває природного вигляду. 
Підходить для моделювання зачісок на довгому 
волоссі. Розгладжує завитки. Не сушить волосся.
Спосіб застосування: нанести на сухе волосся, 
щоб підкреслити окремі локони або всю стрижку.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 7 |  БЛЕСК 10
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 7 | БЛИСК 10

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 10 | БЛЕСК 10
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 10 | БЛИСК 10

100 - 50 мл 100 мл
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100 мл

Матовая паста для волос  
сильной фиксации NEBBIOLO

Матова паста для волосся 
сильної фіксації NEBBIOLO

Паста моделирует и укладывает лю-
бой тип волос. Идеально подходит для 
создания взбитых текстур и ирокезов.
Способ применения: нанести на су-
хие или влажные волосы, перейти к 
желаемой укладке.

Паста моделює будь-який тип волос-
ся. Ідеально підходить для створення 
різноманітних текстур й ірокезів.
Спосіб застосування: нанести на сухе 
або вологе волосся, перейти до бажа-
ного стайлінгу.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 8 | БЛЕСК 1
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 8 | БЛИСК 1

100 мл

Фиксирующая помадка для 
волос BAROLO

Помадка для фіксації волосся 
BAROLO

Революционная желеобразная по-
мадка с очень высоким уровнем 
фиксации. Моделирует и фиксирует 
волосы любого типа. Прическа будет 
держаться часами.
Способ применения: нанести на су-
хие волосы и смоделировать прическу 
руками для усиления эффекта фикса-
ции, который продлится весь день.

Революційна желеподібна помадка 
з дуже високим рівнем фіксації. Мо-
делює та фіксує волосся будь-якого 
типу. Завдяки помадці зачіска буде 
триматися годинами.
Спосіб застосування: нанести на сухе 
волосся й змоделювати зачіску ру-
ками для посилення ефекту фіксації, 
який триватиме весь день.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ10 | БЛЕСК  5
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 10 | БЛИСК 5

100 - 50 мл

Матовая паста сверхсильной  
фиксации INSOLIA

Матова паста надсильної  
фіксації INSOLIA

Паста имеет пластичную текстуру  
и обладает высоким уровнем фик-
сации. Разделяет и сохраняет форму 
волос, не пересушивая их. Идеально 
подходит для создания мужских при-
чесок с коком и/или гребнем. 
Способ применения: для создания 
объема и формы нанести на сухие или 
влажные волосы. Перед нанесением 
разогреть в руках.

Паста має пластичну текстуру і ви-
сокий рівень фіксації. Розділяє й збе-
рігає форму волосся, не пересушує 
його. Ідеально підходить для створен-
ня чоловічих зачісок з коком й/або  
гребенем.
Спосіб застосування: для ство-
рення об’єму й форми нанести 
на сухе або вологе волосся. Пе-
ред використанням розігріти  
в руках.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 10 | БЛЕСК 1
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 10 | БЛИСК 1
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Начиная с древних времен бритье считалось 
по-настоящему важным мужским ритуалом 
личной гигиены. Это особый момент внимания  
и изысканности, когда мужчина может расслабиться 
и отвлечься от обыденности, независимо от того, 
находится он дома или в салоне. Те ощущения, 
которые мужчина испытывает во время ритуала и 
после, являются принципиальными особенностями 
процедуры правильного бритья. И вновь познать 
их грань можно благодаря продукции, которая 
позволяет открывать для себя эту гармонию чувств.

БРИТЬЕ

ГОЛІННЯ

З давніх часів гоління вважалося по-справжньому 
важливим чоловічим ритуалом особистої гігієни. 
Це особливий момент уваги та вишуканості, коли 
чоловік може розслабитися й відволіктися від бу-
денності, незалежно від того, знаходиться він вдо-
ма або в салоні. Ті відчуття, які чоловік відчуває під 
час ритуалу та після, є принциповими особливостя-
ми процедури правильного гоління. І знову пізнати 
їхні грані можна завдяки продукції, яка дозволяє 
відкривати для себе цю гармонію почуттів.





Гель для бритья 
DANTE

Гель для гоління 
DANTE

Спрей после бритья 
VIRGILIO

Спрей після гоління 
VIRGILIO

Разработанный с использованием системы «мешо-
чек в клапане», что позволяет поместить продукт 
в мешочек, в то время как сжатый воздух заполня-
ет пространство между бутылкой и самим мешоч-
ком. Благодаря 100% натуральным компонентам, 
таким как: ромашка, выращенная с использова-
нием экологически чистых технологий, бисабо-
лол, ментол и гиалуроновая кислота, он идеально 
подходит для особенно нежной и чувствительной 
кожи. Кроме того, содержит DHA (докозагексаено-
вая кислота), которая придает лицу слегка золоти-
стый и ровный цвет кожи.
Способ применения: распылить продукт на рас-
стоянии 20 см от лица. Дать продукту высохнуть. 
Идеально использовать после бритья с гелем 
Dante или с муссом для бритья Monte Bianco. Воз-
можно использование несколько раз в день в каче-
стве освежающего продукта.

Розроблений з використанням системи «мішечок 
у клапані». Система дозволяє помістити продукт у 
мішечок, в той час як стиснене повітря заповнює 
простір між пляшкою і самим мішечком. Завдяки 
100% натуральним компонентам таким як: ро-
машка, вирощена з використанням екологічно 
чистих технологій, бісаболол, ментол і гіалуроно-
ва кислота, він ідеально підходить для особливо 
ніжної та чутливої шкіри. Крім того, містить DHA 
(докозагексаєнова кислота), яка надає обличчю 
золотистий та рівний колір шкіри. 
Спосіб застосування: розпилити продукт на від-
стані 20 см від обличчя. Дати продукту висохнути. 
Ідеально використовувати після гоління з гелем 
Dante або з мусом для гоління Monte Bianco. Мож-
ливе використання декілька разів на день у якості 
продукту, який освіжає.

Успокаивающий прозрачный гель для бритья. 
Отлично подходит для создания идеальных 
контуров усов, эспаньолки и бакенбардов. В его 
состав входит пантенол, который часто называют 
«витамином красоты» и первоклассным 
ингредиентом для сухой или раздраженной кожи. 
Обогащенный сахарозой и аминокислотами, 
гель для бритья идеально подходит для 
очень чувствительной кожи. После бритья не 
появляется раздражение, кожа не краснеет. Гель 
предотвращает врастание волос. Не пенится.
Способ применения: нанести на кожу и перейти 
к процедуре бритья. Мы рекомендуем наносить 
спрей после бритья Virgilio или крем после бритья 
Gran Paradiso для придания коже бархатистости. 

Заспокійливий прозорий гель для гоління. Дуже 
добре підходить для створення ідеальних кон-
турів вусів, еспаньйолки й бакенбардів. До його 
складу входить пантенол, який часто називають 
«вітаміном краси» та першокласним інгредієн-
том для сухої або подразненої шкіри. Збагачений 
сахарозою й амінокислотами, гель для гоління 
ідеально підходить для дуже чутливої шкіри. Піс-
ля гоління не з’являється подразнення, шкіра не 
червоніє. Гель запобігає вростанню волосся. Не 
піниться.
Спосіб застосування: нанести на шкіру й перей-
ти до процедури гоління. Рекомендуємо наносити 
спрей після гоління Virgilio або крем після гоління 
Gran Paradiso для надання шкірі бархатистості.

100 – 10 мл 75 мл
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Энергетическая эссенция для бритья 
сочетает эфирные масла апельсина и 
бергамота. Обладает освежающими и 
ароматерапевтическими свойствами 
и гарантирует незабываемое удоволь-
ствие во время бритья.
Способ применения: нанести max 4 
капли на разогретое полотенце.

Енергетична есенція для гоління по-
єднує ефірні олії апельсина та берга-
мота. Освіжає й має ароматерапевтич-
ні властивості. Гарантує незабутнє 
задоволення під час гоління. 
Спосіб застосування: нанести max 4 
краплі на розігрітий рушник.

Успокаивающая эссенция для бритья 
сочетает эфирные масла эвкалипта и 
мяты. Обладает освежающими, смяг-
чающими и ароматерапевтическими 
свойствами и гарантирует незабывае-
мое удовольствие от процесса бритья. 
Способ применения: нанести max 4 
капли на разогретое полотенце.

Заспокійлива есенція для гоління 
поєднує ефірні олії евкаліпта і м’яти. 
Освіжає, пом’якшує й має аромате-
рапевтичні властивості та гарантує 
незабутнє задоволення від процесу 
гоління. 
Спосіб застосування: нанести max 4 
краплі на розігрітий рушник.

Освіжаюча есенція для гоління 
ETNA

Успокаивающая эссенция для 
бритья VESUVIO

Освежающая эссенция для 
бритья ETNA

Энергетическая эссенция 
STROMBOLI

Заспокійлива есенція для 
гоління VESUVIO

Освежающая эссенция для бритья 
в состав которой входят: лаванда, 
азулен, бисаболол и лемонграсс, об-
ладающие успокаивающими и аро-
матерапевтическими свойствами. 
Гарантирует незабываемое удоволь-
ствие во время бритья. 
Способ применения: нанести max 4 
капли на разогретое полотенце.

Есенція для гоління, що освіжає, до 
складу якої входять: лаванда, азулен, 
бісаболол і лемонграсс, що мають за-
спокійливі й ароматерапевтичні вла-
стивості. Гарантує незабутнє задово-
лення під час гоління. 
Спосіб застосування: нанести max 4 
краплі на розігрітий рушник.

20 мл 20 мл 20 мл

Енергетична есенція 
STROMBOLI
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Мусс-пена для бритья 
MONTE BIANCO

ЭДЕЛЬВЕЙС: ОСОБЕННЫЙ ЦВЕТОК ДЛЯ 
МУЖЧИН

ЕДЕЛЬВЕЙС: ОСОБЛИВА КВІТКА ДЛЯ  
ЧОЛОВІКІВ

Мус-піна для гоління 
MONTE BIANCO

Экологическая мусс-пена для бритья. Состав 
формулы обогащен экстрактами эдельвейса, ла-
крицы, конского каштана и черной смородины. 
Смягчает кожу, придает ей жемчужный оттенок, 
успокаивает и увлажняет ее. Улучшает микро-
циркуляцию крови, тем самым разглаживая кожу 
и подготавливая ее к бритью. После процедуры 
рекомендуем наносить крем после бритья Gran 
Paradiso или спрей после бритья Virgilio для при-
дания коже бархатистости. Идеально подходит 
для чувствительной кожи. 
Способ применения: нанести необходимое коли-
чество на лицо массажными движениями и равно-
мерно распределить. Перейти к бритью.

Екологічна мус-піна для гоління. Склад формули 
збагачений екстрактами едельвейсу, лакриці, кін-
ського каштана та чорної смородини. Пом’якшує 
шкіру, надає їй перловий відтінок, заспокоює та 
зволожує її. Покращує мікроциркуляцію крові, 
тим самим розгладжуючи шкіру й готуючи її до 
гоління. Після процедури рекомендуємо наносити 
крем після гоління Gran Paradiso або спрей після 
гоління Virgilio для надання шкірі бархатистості. 
Ідеально підходить для чутливої шкіри.
Спосіб застосування: нанести необхідну кіль-
кість на обличчя масажними рухами й рівномірно 
розподілити. Перейти до гоління.

Цветок эдельвейса, выращенный на фермах Ита-
лии, обладает смягчающими, увлажняющими  
и успокаивающими свойствами. Некоторые ве-
щества эдельвейса, принадлежащие к семейству 
флаваноидов, улучшают микроциркуляцию кро-
ви, вырабатывая больше кислорода и блокируя 
развитие свободных радикалов. Он стимулирует 
антигиалуроновую и антиколлагенную актив-
ность, придает коже жемчужный оттенок и мяг-
кость.
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150 мл

Квітка едельвейса, вирощена на фермах Італії, 
має пом’якшувальні, зволожувальні та заспокій-
ливі властивості. Деякі речовини едельвейса, що 
належать до сімейства флаваноїдів, покращу-
ють мікроциркуляцію крові, виробляючи більше 
кисню й блокуючи розвиток вільних радикалів. 
Вона стимулює антигіалуронову та антиколаге-
нову активність, надає шкірі перловий відтінок та 
м’якість.



В состав входят: концентрированный экстракт 
эдельвейса, лакрицы, конского каштана и черной 
смородины, которые обладают прекрасными про-
тивовоспалительными и антибактериальными 
свойствами. Идеально подходит для снятия раз-
дражения, вызванного бритьем. Снимает зуд. 
Способ применения: нанести на раздражённые 
участки кожи и не смывать.

До складу входять: концентрований екстракт 
едельвейсу, лакриці, кінського каштана та чорної 
смородини, які мають прекрасні протизапальні 
та антибактеріальні властивості. Ідеально підхо-
дить для зняття подразнень, викликаних голін-
ням. Знімає свербіж.
Спосіб застосування: нанести на подразнені ді-
лянки шкіри й не змивати.

Успокаивающий крем-бальзам после бритья с экс-
трактом эдельвейса, лакрицы, конского каштана 
и черной смородины. Обладает мощными успока-
ивающими, питательными и антиоксидантными 
свойствами. Подходит для чувствительной кожи, 
оставляя приятные ощущения после бритья. За-
щищает кожу от ультрафиолетовых лучей, смога 
и негативного воздействия окружающей среды, 
имеет лифтинг-эффект. Результат: кожа мягкая, 
свежая и упругая. 
Способ применения: нанести необходимое коли-
чество на лицо массажными движениями и равно-
мерно распределить продукт. Подходит для еже-
дневного использования.

Заспокійливий крем-бальзам після гоління з  
екстрактом едельвейсу, лакриці, кінського кашта-
на та чорної смородини. Має потужні заспокійливі, 
поживні й антиоксидантні властивості. Підходить 
для чутливої шкіри, залишає приємні відчуття піс-
ля гоління. Захищає шкіру від ультрафіолетових 
променів, смогу й негативного впливу навколиш-
нього середовища, з ліфтинг-ефектом. Результат: 
шкіра м’яка, свіжа й пружна.
Спосіб застосування: нанести необхідну кількість 
на обличчя масажними рухами й рівномірно роз-
поділити продукт. Підходить для щоденного за-
стосування.

Крем-бальзам после бритья 
GRAN PARADISO

Крем-бальзам після гоління 
GRAN PARADISO

100 - 30 мл

Эликсир 
CRISTALLO

Еліксир 
CRISTALLO

10 мл
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Борода всегда была одним из главных мужских 
символов, определяющих зрелость и социальный 
статус мужчины. А в наши дни ухоженная красивая 
борода – это гордость и престиж. 
Таких результатов можно достичь только благодаря 
использованию натуральных ингредиентов, ко-
торые гарантируют особенность продукта и  
ожидаемый результат. Простое и новаторское 
использование продуктов по уходу — это залог 
здоровой бороды.

УХОД ЗА БОРОДОЙ / 
НАТУРАЛЬНАЯ  
КОСМЕТИКА

ДОГЛЯД ЗА БОРОДОЮ / 
НАТУРАЛЬНА  
КОСМЕТИКА
Борода завжди була одним з головних чоловічих  
символів, що визначають зрілість та соціальний  
статус чоловіка. А в наші дні доглянута красива боро-
да — це гордість й престиж.
Таких результатів можна досягти тільки завдяки 
використанню натуральних інгредієнтів, які гаран-
тують особливість продукту й очікуваний результат. 
Просте та новаторське використання продуктів по 
догляду — це запорука здорової бороди.





Олійка для бороди 
TIZIANO

100 – 5 мл

Масло для бороды 
TIZIANO

Масло для бороды и усов без добавления 
силиконов или их производных. В состав 
входят растительные масла: виноград-
ных косточек, пальмовых веточек, аво-
кадо, аргана, хлопка, макадамии, карите, 
а также витамин Е. Все эти компоненты 
придают блеск и обладают высокими ув-
лажняющими и защитными свойствами. 
Может использоваться как масло для 
тела.
Способ применения: нанести масло на-
бороду и усы.

Олійка для бороди та вусів  без додавання 
силіконів або їх похідних. До складу вхо-
дять рослинні олії: виноградних кісто-
чок, пальмових гілочок, авокадо, аргана, 
бавовни, макадамії, каріте, а також віта-
мін Е. Всі ці компоненти надають блиск 
та мають високі зволожувальні й захисні 
властивості. Може використовуватися як 
олійка для тіла. 
Спосіб застосування: нанести на бороду 
та вуса.

Шампунь для бороды 
RAFFAELLO

Шампунь для бороди 
RAFFAELLO

100 – 10 мл

В состав шампуня для бороды входит 
натуральный экологических сертифици-
рованный овсяный экстракт. Обладает 
очищающими свойствами, не является 
агрессивным компонентом, благодаря 
мягким эудермальным поверхностно- 
активным веществам. Восстанавливает 
гидролипидный баланс кожи. 
Способ применения: нанести непосред-
ственно на бороду массажными движе-
ниями и добавить немного воды, смыть. 
Повторить процедуру еще раз. Идеально 
подходит для ежедневного использова-
ния. Может быть использован как сухой 
шампунь. Нанести не используя воду на 
протяжении дня для очищения бороды и 
устранения неприятных запахов. 

До складу шампуню для бороди входить 
натуральний екологічно сертифікова-
ний вівсяний екстракт. Має очисні вла-
стивості, не є агресивним компонентом, 
завдяки м’яким еудермальним поверхне-
во-активним речовинам. Відновлює гід-
роліпідний баланс шкіри.
Спосіб застосування: нанести безпосе-
редньо на бороду масажними рухами й 
додати трохи води, змити. Повторити 
процедуру ще раз. Ідеально підходить 
для щоденного використання. Може 
бути використаний як сухий шампунь. 
Нанести не використовуючи воду протя-
гом дня для очищення бороди й усунен-
ня неприємних запахів. 

Крем-пилинг для бороды против 
шелушения кожи DONATELLO

Крем-пілінг для бороди проти 
лущення шкіри DONATELLO

100 мл

Детоксицирующий крем-пилинг с от-
шелушивающим эффектом. Восстанав-
ливает кожу лица благодаря отшелуши-
вающему действию на мертвые клетки 
кожи. В состав крема для бороды входят 
эфирные масла лимонной мяты и лаван-
ды, обладающие смягчающими и успо-
каивающими свойствами. Кроме того, в 
состав также входят экстракт черники и 
производные от лакрицы. Гарантирует 
глубокое очищение кожи, восстанавли-
вая оптимальный баланс pH. 
Способ применения: нанести детокси-
цирующий отшелушивающий крем на 
лицо круговыми массажными движения-
ми. Оставить на 1 минуту и смыть, после 
чего рекомендовано использовать шам-
пунь для бороды Raffaello.

Детоксикуючий крем-пілінг з відлущую-
чим ефектом. Відновлює шкіру обличчя 
завдяки дії відлущення на мертві кліти-
ни шкіри. До складу крему для бороди 
входять ефірні олії, що мають пом’якшу-
вальні й заспокійливі властивості. Крім 
того, до складу також входять екстракт 
чорниці та похідні від лакриці. Гарантує 
глибоке очищення шкіри, відновлюючи 
оптимальний баланс pH. 
Спосіб застосування: нанести детокси-
куючий відлущуючий крем на обличчя 
круговими масажними рухами. Залиши-
ти на 1 хвилину й змити, після чого ре-
комендовано використовувати шампунь 
для бороди Raffaello.
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Олійка для бороди 
ROMOLO

Олійка для бороди 
REMO

50 – 30 мл 50 мл

Масло для бороды 
REMO

Масло для бороды 
ROMOLO

Масло для бороды и усов защищает и придает 
блеск. В состав входят: растительное масло вино-
градных косточек, экстракт пальмовых веточек, 
авокадо, аргана, хлопка, макадамии, масло доман-
ской розы и парфюм. Обогащено активными ин-
гредиентами, которые обладают увлажняющими, 
защитными и усиливающими блеск свойствами. 
Способ применения: нанести масло для бороды 
после шампуня для бороды Raffaello массажными 
движениями до полного впитывания. 

Масло для бороды и усов защищает и придает 
блеск. В состав входят: растительное масло вино-
градных косточек, экстракт пальмовых веточек, 
авокадо, аргана, хлопка, макадамии, масло ладана 
и парфюм. Все компоненты обладают увлажняю-
щими, защитными и усиливающими блеск свой-
ствами. 
Способ применения: нанести масло для бороды 
после шампуня для бороды Raffaello массажными 
движениями до полного впитывания. 

Олійка для бороди й вусів захищає та надає 
блиск. До складу входять: рослинна олія вино-
градних кісточок, екстракт пальмових гілочок,  
авокадо, аргана, бавовни, макадамії, масло доман-
ської троянди і парфум. Збагачена активними ін-
гредієнтами, які мають зволожувальні й захисні 
властивості й підсилюють блиск.
Спосіб застосування: нанести олійку для бороди 
після шампуню для бороди Raffaello масажними 
рухами до повного вбирання.

Олійка для бороди та вусів, що захищає і надає 
блиску. До складу входять: рослинна олія вино-
градних кісточок, екстракт пальмових гілочок, 
авокадо, аргана, бавовни, макадамії, масло ладану 
і парфум. Всі компоненти мають зволожувальні, 
захисні властивості й підсилюють блиск.
Спосіб застосування: нанести олійку для бороди 
після шампуню для бороди Raffaello масажними 
рухами до повного вбирання.

У
Х

О
Д

 ЗА
 Б

О
Р

О
Д

О
Й

 | Д
О

ГЛ
Я

Д
 ЗА

 Б
О

Р
О

Д
О

Ю



Браш для усов и бороды SOLENGO 24

Изготовлен вручную итальянскими мастерами 
из щетины кабана и бука/ясеня. Хранится в 
эксклюзивной коробке из древесины. Удобный и 
простой в использовании.

Браш для бороди та вусів SOLENGO 24

Виготовлений вручну італійськими майстрами 
з щетини кабана і бука/ясеня. Зберігається в 
ексклюзивній коробці з деревини. Зручний та 
простий у використанні.



Сироватка для росту бороди 
CARONTE

Сыворотка для роста бороды 
CARONTE

В состав сыворотки входят: кофеин, гиалуроновая 
кислота, бисаболол, перечная мята, пантенол, об-
ладающие стимулирующими, восстанавливающи-
ми, укрепляющими и очищающими свойствами. 
Рекомендуется применять для лечения алопеции. 
Также используется для придания объема, обла-
дает восстанавливающими свойствами, усилива-
ет кровообращение, стимулирует рост волос. 
Способ применения: нанести на влажную или  
сухую кожу в зоне роста бороды. Возможно ис-
пользование несколько раз в день. Идеально под-
ходит для нанесения после шампуня Raffaello.

До складу сироватки входять: кофеїн, гіалуроно-
ва кислота, бісаболол, перцева м’ята, пантенол, 
що мають властивості стимулювати, відновлю-
вати, зміцнювати й очищувати. Рекомендується 
застосовувати для лікування алопеції. Також ви-
користовується для надання об`єму. Відновлює та 
підсилює кровообіг, стимулює ріст волосся. 
Спосіб застосування: нанести на вологу або суху 
шкіру в зоні росту бороди. Можливе використан-
ня кілька разів на день. Ідеально підходить для 
нанесення після шампуню Raffaello.

Моделююча паста для бороди 
AMERIGO

60 мл

Моделирующая паста для бороды
AMERIGO

Моделирующая и структурирующая паста для 
всех типов усов и бород. Основными ингредиен-
тами являются протеины пшеницы и оливковое 
масло, которые придают блеск, увлажняют, моде-
лируют и питают.
Способ применения: перед нанесением на боро-
ду и для получения уплотняющего эффекта ре-
комендуем предварительно разогреть продукт в 
руках и перейти к моделированию укладки.

Паста для всіх типів вусів та борід., яка моделює й 
структурує. Основними інгредієнтами є протеїни 
пшениці та оливкова олія, які надають блиск, зво-
ложують, моделюють та живлять.
Спосіб застосування: перед нанесенням на боро-
ду і для отримання ущільнюючого ефекту реко-
мендуємо попередньо розігріти продукт у руках і 
перейти до моделювання зачіски.
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УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 8 | БЛЕСК  5
РІВЕНЬ ФІКСАЦІЇ 8 | БЛИСК 5



Лицо человека — это его визитная карточка; это 
то, что он демонстрирует миру, часть, которая 
передает эмоции и мимику, а также состояние души.  
Забота о лице, придание ему ухоженного и здо-
рового вида — это замечательная привычка, 
которую ни один современный человек не должен 
игнорировать.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
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ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ 
ОБЛИЧЧЯ

Обличчя людини — це його візитна картка; це те, 
що він демонструє світу, та його частина, яка пере-
дає емоції й міміку, а також стан душі. Турбота про 
обличчя, надання йому доглянутого та здорового 
вигляду — це чудова звичка, яку жодна сучасна лю-
дина не повинна ігнорувати.



Автозагар 
AURELIO

Автозасмага
AURELIO

Разработанный с использованием системы «ме-
шочек в клапане». Автозагар в форме спрея при-
дает коже естественный оттенок загара благода-
ря диоксиацетону (DHA), который входит в его 
состав. Также содержит гиалуроновую кислоту и 
пантенол, которые обладают успокаивающими, 
увлажняющими и омолаживающими свойствами. 
В результате получается ровный и естественный 
загар через 3-4 часа после нанесения, который 
держится около 3 дней. Усилить цвет можно по-
вторным нанесением. Не оставляет разводов на 
коже и пятен на одежде. 
Способ применения: распылите продукт с рас-
стояния 30 см равномерно на чистую сухую кожу. 
Не втирайте, продукт должен впитаться. В случае 
чрезмерного нанесения продукта, аккуратно про-
мокните салфеткой. Не мочите кожу до полного 
впитывания продукта.  

Розроблена з використанням системи «мішечок у 
клапані» автозасмага у формі спрею, надає шкірі 
натуральний відтінок засмаги завдяки діоксиа-
цетону (DHA), що входить до його складу. Також 
містить гіалуронову кислоту та пантенол, які 
мають заспокійливі, зволожувальні та охолоджу-
вальні властивості. В результаті ви отримуєте рів-
ну, натуральну засмагу вже через 3-4 години після 
нанесення, яка тримається приблизно 3 дні.
Спосіб застосування: нанести продукт рівномір-
но круговими рухами з відстані приблизно 30 см. 
Не втирати продукт. У разі надмірного нанесення, 
обережно промокніть серветкою. Не мочіть шкіру, 
доки продукт не висохне повністю. Посилити ко-
лір можна повторним нанесенням. Не залишає слі-
дів на шкірі та плям на одязі.

75 мл



С древних времен люди были в поиске способов 
ухода за своей внешностью и телом. Великолепие 
и идеальные пропорции, которые мы видим на 
римских статуях, отражают идеальную эстетику, 
заимствованную из греческого видения. Забота 
о своем теле означает любовь к себе. Уделить 
время для ухода за собой и использовать 
высококачественные средства по уходу за ко- 
жей — необходимость для современного мужчины. 
Wellness — это результат хорошего самочувствия.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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З давніх часів люди були в пошуку способів догляду 
за своєю зовнішністю і тілом. Велич й ідеальні про-
порції, які ми бачимо на римських статуях, відобра-
жають ідеальну естетику, запозичену з грецького 
бачення. Турбота про своє тіло означає любов до 
себе. Виділення часу для догляду за собою і викори-
стання високоякісних засобів по догляду за шкірою 
є необхідністю для сучасного чоловіка. Wellness — 
це результат гарного самопочуття.



Крем для депиляции 
ADAMO

Крем для депиляции создан для работы со следу-
ющим зонами: торс, ноги и руки. Эффективно уда-
ляет волосы, при этом не вызывает раздражение 
на коже. В состав продукта входит бамбуковый 
уголь и экстракт мальвы, обладающие детокси-
фицирующими и успокаивающими свойствами. 
Имеет приятный аромат. Время воздействия: 10-
15 минут, в зависимости от типа волос.

150 мл

Крем для депіляції 
ADAMO

Крем для депіляції створений для роботи з на-
ступним зонами: торс, ноги й руки. Ефективно ви-
даляє волосся, при цьому не викликає подразнень 
на шкірі. До складу продукту входить бамбукове 
вугілля та екстракт мальви, що мають детоксику-
ючі та заспокійливі властивості. З приємним аро-
матом. Час впливу: 10-15 хвилин, в залежності від 
типу волосся.



Защита от солнца — одна из самых важных задач в уходе и заботе 
о здоровье. 
Средства солнечной линии #Barba Italiana создают ощущение 
защищенности и обеспечивают загар вашей мечты.
В солнечной линейке #Barba Italiana представлены все продукты 
для безопасного загара, которые имеют два фактора защиты от 
УФ-излучения SPF 20 и SPF 30, а также возможность продлить 
загар с помощью освежающего средства, которое наносится после 
пребывания на солнце. Для любителей иметь смуглый цвет кожи 
круглый год #Barba Italiana рекомендует спрей-автозагар.
Базовым ингредиентом средств солнечной линии является 
финик пустыни, который использовался еще фараонами в 
Древнем Египте для защиты кожи от солнца, ветра и соли. 
Они были настолько ценны, что их обменивали на нефть. 
Финики обладают увлажняющими, успокаивающими, защит-
ными и антиоксидантными свойствами, которые помогают 
предотвратить старение клеток. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ
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СОНЦЕЗАХИСНА ЛІНІЯ

Захист від сонця — одне з найважливіших завдань по догляду за 
здоров’ям.
Засоби сонячної лінії #Barba Italiana створюють засмагу вашої 
мрії. У сонячній лінійці #Barba Italiana представлені всі продукти 
для безпечної засмаги, які мають два фактори захисту від УФ-ви-
промінювання SPF 20 і SPF 30, а також можливість подовжити 
засмагу за допомогою засобу, що освіжає, який наноситься після 
перебування на сонці. Для любителів засмаглого відтінку шкіри 
протягом року #Barba Italiana рекомендує спрей-автозасмагу.
Базовим інгредієнтом засобів сонячної лінійки є фінік пустелі, 
який використовувався ще фараонами в Стародавньому Єгипті 
для захисту шкіри від сонця, вітру й солі. Вони були настільки цін-
ні, що їх обмінювали на нафту. Фініки пустелі мають зволожуваль-
ні, заспокійливі та антиоксидантні властивості, які допомагають 
запобігти старінню клітин.





Солнцезащитный спрей 
SCIROCCO SPF 20

Сонцезахисний спрей 
SCIROCCO SPF 20

Разработанный с использованием системы «ме-
шочек в клапане» солнцезащитный спрей подхо-
дит для всех типов кожи, гарантируя фактор за-
щиты SPF 20 от UVA/UVB-лучей. Сочетание масел 
жожоба и масла финика придают коже мягкость, 
увлажняя ее. В состав так же входит витамин Е, ко-
торый борется со свободными радикалами. Благо-
даря удобному распылителю cпрей равномерно 
наносится на кожу. 
Способ применения: распылить и равномерно 
распределить продукт по лицу и телу, избегая по-
падания в глаза. Рекомендуем наносить продукт 
на ладонь, а затем втирать. Наносите достаточное 
количество продукта перед выходом на солнце, 
периодически повторяйте процедуру, особенно 
после купания. Продукт может оставлять разводы 
на одежде.

Розроблений з використанням, так званої, систе-
ми «мішечок у клапані», сонцезахисний крем під-
ходить для всіх типів шкіри, гарантуючи захист з 
індексом SPF 20 від сонячних та ультрафіолетових 
променів. Поєднання олії жожоба з дорогоцінною 
олією фініка пустелі надають шкірі м’якість та 
зволожують її. До складу також входить вітамін 
Е, який бореться з вільними радикалами. Завдяки 
зручному розпилювачу рівномірно наноситься на 
шкіру.
Спосіб застосування: рівномірно розподіліть 
продукт по обличчю тілу, уникайте потрапляння 
в очі. Рекомендується розпиляти продукт на руку, 
а потім втирати. Нанесіть достатню кількість про-
дукту на шкіру перед виходом на сонце. Періодич-
но повторюйте нанесення, особливо після купан-
ня. Продукт може залишати сліди на одязі.

Завдяки олії з фініків пустелі, яка входить до скла-
ду сонцезахисний крем підходить для всіх типів 
шкіри, особливо для чутливої, гарантуючи захист 
з індексом SPF 30 від сонячних та ультрафіолето-
вих променів. Поєднання кунжутної, рисової та 
арганової олій борються з вільними радикалами, 
а також зволожують та відновлюють шкіру. Гама 
оризанол захищає від ультрафіолетових променів, 
попереджає появу подразнень та почервонінь. 
Ідеально підходить для захисту та збереження ко-
льору татуювань.
Спосіб застосування: рівномірно розподіліть 
продукт по обличчю та тілу, уникайте потраплян-
ня в очі. Рекомендується розпиляти продукт на 
руку, а потім втирати. Нанесіть достатню кількість 
продукту на шкіру перед виходом на сонце. Періо-
дично повторюйте нанесення, особливо після ку-
пання. Продукт може залишати сліди на одязі.

100 мл

Солнцезащитный кремообразный спрей 
MAESTRALE SPF 30

Сонцезахисний кремоподібний спрей
MAESTRALE SPF 30

Благодаря маслу из фиников пустыни, которое 
входит в состав, солнцезащитный крем подходит 
для всех типов кожи, особенно для чувствитель-
ной, гарантируя фактор защиты SPF 30 от UVA/
UVB лучей. Сочетание кунжутного, рисового и 
арганового масел борется со свободными ради-
калами, увлажняя и восстанавливая кожу. Гамма 
оризанол защищает от ультрафиолетовых лучей, 
раздражений и покраснений. Идеально подходит 
для защиты и сохранения цвета татуировок. 
Способ применения: распылить и равномерно 
распределить продукт по лицу и телу, избегая по-
падания в глаза. Рекомендуем наносить продукт 
на ладонь, а затем втирать. Используйте достаточ-
ное количество продукта перед выходом на солн-
це, периодически повторяйте процедуру, особенно 
после купания. Продукт может оставлять разводы 
на одежде.

100 мл

С
О

Л
Н

Ц
Е

ЗА
Щ

И
Т

Н
А

Я
 Л

И
Н

И
Я

 | 
С

О
Н

Ц
Е

ЗА
Х

И
С

Н
А

 Л
ІН

ІЯ



Спрей після засмаги розроблений з використан-
ням системи «мішечок у клапані», підходить для 
всіх типів шкіри. До складу входять біостимулятор 
засмаги та олія з фініків пустелі, що мають заспо-
кійливі властивості та допомагають підтримува-
ти та подовжувати засмагу. Спрей також містить 
такі активні інгредієнти, як D.S.B.C. (силандіол 
саліцилат), який попереджує появу подразнень, 
виникаючих від надмірної дії ультрафіолетових 
променів, та ментол, який має охолоджувальні та 
освіжаючі властивості.
Спосіб застосування: нанести засіб на тіло після 
перебування на сонці. При нанесенні продукту 
на обличчя, спочатку рекомендується нанести на 
руку, а потім на обличчя. Уникайте потрапляння в 
очі.

Спрей после загара
TRAMONTANA

Спрей після засмаги
TRAMONTANA

Разработанный с использованием системы «ме-
шочек в клапане», подходит для всех типов кожи. 
Присутствие биостимулятора загара и финико-
вого масла, обладающего успокаивающими свой-
ствами, помогает поддерживать и продлевать 
эффект загара. Спрей также содержит активный 
ингредиент D.S.B.C. (силандиол салицилат), ко-
торый предотвращает появление раздражений, 
возникающих от чрезмерного воздействия уль-
трафиолетовых лучей, и ментол, обладающий ох-
лаждающими и освежающими свойствами.
Способ применения: рекомендуем использовать 
в виде спрея по всему телу после пребывания на 
солнце. Перед нанесением на лицо распылите про-
дукт на ладонь. Избегайте попадания в глаза.

100 мл



Шампунь и гель для душа  2 в 1
LEVANTE

Шампунь і гель для душу 2 в 1
LEVANTE

Шампунь и гель для душа 2 в 1 подходит для очи-
щения всех типов волос и кожи. Придает мягкость 
и увлажняет их благодаря комбинации масел из 
финика пустыни и аргана. Сок алоэ дарит прият-
ное ощущение свежести. 
Способ применения: равномерно нанести на 
тело и волосы, вспенить и смыть.

Шампунь і гель для душу Levante 2 в 1 гаран-
тує м’яке очищення всіх типів шкіри та волосся. 
Пом’якшує та зволожує завдяки комбінації олій 
фініка з пустелі та аргану. Сік алое надає приємне 
відчуття свіжості.
Спосіб застосування: рівномірно нанести на во-
лосся та тіло, утворити піну та змити.

100 мл

С
О

Л
Н

Ц
Е

ЗА
Щ

И
Т

Н
А

Я
 Л

И
Н

И
Я

 | 
С

О
Н

Ц
Е

ЗА
Х

И
С

Н
А

 Л
ІН

ІЯ





Набор Special Duo для ухода 
за густой бородой

Набір Special Duo для догляду 
за густою бородою

Набор Special Duo уход за  
бородой до и после бритья

Набір Special Duo для догляду за 
бородою до та після гоління

Терапевтическая подушка
Терапевтична подушка

Пакет (бумажный)
Пакет (паперовий)

Подарочный пакет
Подарунковий пакет

Пеньюар
Пеньюар

Сумка торгового представителя
Сумка торгового представника

Портфель
Портфель

Хлопковое полотенце для лица
Бавовняний рушник для обличчя

Футболка #Barba Italiana
Футболка #Barba Italiana

Халат #Barba Italiana
Халат #Barba Italiana

Значки
Значки

Дисплей
Дисплей
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Картина 50 x 60 см
Картина 50 x 60 см



Деревянный дисплей для  
литровых шампуней

Дерев’яний дисплей для  
літрових шампунів

Дисплей для стайлинговой 
продукции

Дисплей для стайлінгової 
продукції

Деревянный дисплей
Дерев’яний дисплей

Дисплей для гелей
Дисплей для гелів

Дисплей для помадок
Дисплей для помадок

Коробки для продукции
Коробки для продукції

Деревянная коробка Alpi
Дерев’яна коробка Alpi

Деревянная коробка Volta
Дерев’яна коробка Volta

Коробка для продукции 
#Barba Italiana

Коробка для продукції 
#Barba Italiana

Мольберт
Мольберт

Баннер ролл-ап 80 x 210 см
Банер ролл-ап 80 x 210 см

Баннер 65 x 140 см
Банер 65 x 140 см
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Made in Italy

www.barbaitaliana.com

г. Киев, проспект Н. Бажана, 8б / ст. м. “Осокорки”
Тел.: (044) 364 52 98 / (050) 313 35 65 / (067) 147 99 19

г. Черкассы, бул. Шевченко, 390
Тел.: (0472) 54 30 09 / (050) 464 88 10 / (098) 019 66 97

м. Київ, проспект М. Бажана, 8б / ст. м. “Осокорки”
Тел.: (044) 364 52 98 / (050) 313 35 65 / (067) 147 99 19 

м. Черкаси, бул. Шевченка, 390
Тел.: (0472) 54 30 09 / (050) 464 88 10 / (098) 019 66 97

BI74304


