


Bellissima odzwierciedla najnowsze tendencje i każ-
dej kobiecie oferuje odpowiednie narzędzia, aby mo-
gła czuć się coraz piękniejsza i podążać z duchem 
mody.

Bellissima jako nowoczesna marka wyróżnia się po-
przez uniklane wartości.  Glamour jako wyraz elegan-
cji i uroku. Italian style, wyraz niepowtarzalności wło-
skiego piękna i elegancji, z wyraźnym odniesieniem do 
włoskiej mody i designu. Beztroska świeżość wyglą-
du, szczęście i wolność wyrażania własnego piękna.



Leszek Czajka przyjął rolę Ambasadora Marki Bellissima 
na zaproszenie Bellissima Italia, gdyż jest promotorem idei 
piękna, o którym marzy każda kobieta.

Bellissima Italia to marka, która oferuje sprzęt  do stylizacji włosów 
wyprodukowany w oparciu o wiedzę najlepszych fryzjerów na 
świecie. Leszek Czajka dołączył do grona Ambasadorów Bellissima, 
stając się jej przedstawicielem w Polsce i na świecie.  Kunszt pracy, 
profesjonalizm i spójność głównych wartości, które jednoznacznie 
definiują markę Bellissima Italia  zadecydowały o nawiązaniu 
współpracy. Kreowanie gotowych rozwiązań, które pozwolą kobietom 
czuć się pięknie i atrakcyjnie to główne przesłanki, które czynią  
Leszka Czajkę bohaterem świata Bellisisma Italia. Charakterystyczne i 
niepowtarzalne pozycjonowanie marki Bellissima Italia oraz spełniony 
profesjonalista sprawiają, że ten innowacyjny projekt zrewolucjonizuje 
kategorię produktów do stylizacji włosów w Polsce.

“Kobiety przyciąga perfekcja, chcą wyglądać 
pięknie i atrakcyjnie. Uwielbiają zmiany, 
zwłaszcza fryzur. Jestem głęboko przekonany, 
że zasługują na najwyższą jakość”.

Leszek Czajka



Bellissima prezentuje nową gamę Revolution ‐ 

rewolucyjne narzędzia do stylizacji z innowacyjną 

technologią automatyczną, dla wyglądu jak z wybiegu!

Pewność sukcesu stylizacji włosów, o której 

wszytskie kobiety marzą w prosty i szybki sposób z 

poszanowaniem włosów.

REVOLUTION



Wymodeluj włosy tak 
jak tego pragniesz
Znajdź swój Styl

Prostownica obrotowa z 
innowacyjną automatyczną 
technologią

AUTOMATIC
ROTATING STYLING

Silikonowe wkładki: aby
delikatnie przytrzymać
naprężone pasmo do
idealnej stylizacji.

SILICON INSERTS

Gładkość z falą

DYNAMIC    
      STYLE

Idealna
gładkość

IRRESISTIBLE    
       STYLE

POETIC    
     STYLE

Miękka
gładkość

SOFISTICATED    
    STYLE

Pełniejsze
fale

Obrotowy cylinder 
dwukierunkowy do prostej
i szybkiej stylizacji.

- Gloss Ceramic Coating: dla równomiernego rozkładu
 ciepła i maksymalnej ochrony włosów
- Thermo Control: regulacja cyfrowa temperatury
 od 120°C do 210°C (10 stopni temperatury) dla
 maksymalnej ochrony włosów
- Wyświetlacz LCD
- Wyłącznik ON/OFF
- Osłona termiczna
‐ Kolor czarny
-  Kod EAN: 8007403107611
-  Kod Artykułu: art. 10761G
-  Kod Typu: H3401
-  Ilość w opakowaniu zbiorczym: 4 

Modelujące grzebienie: aby 
zebrać i przytrzymać pasmo.

STYLING COMBSBI-DIRECTIONAL

REVOLUTION
BHS1 100 - art. 10761G



ROMANTIC    
  STYLE

Miękka
gładkość

Falowana
gładkość

ATTRACTIVE    
       STYLE

Gładkość z 
uniesionymi do
góry końcówkami

IRONIC                
      STYLE

Keratynowo-ceramiczna 
pielęgnacja, dzięki której
włosy stają się jedwabiście
lśniące i sprężyste.

KERATIN & CERAMIC CARE

Łagodne dla włosów, 
utrzymujące pasmo w
lekkim napięciu, aby
ułatwić idealną stylizację.

Szczotka obrotowa z 
innowacyjną technologią 
automatycznego
obracania się.

SILICONE
STYLING BRISTLES

INTEGRATED
HEATING SYSTEM

W łatwy sposób 
wymodelujesz swoje włosy 
jednym pociągnięciem
szczotki

Szczotka obrotowa z 
innowacyjną technologią 
automatycznego 
obracania się

AUTOMATIC
ROTATING STYLING

- Dwukierunkowy cylinder obrotowy, aby uzyskać pożądaną 
stylizację w prosty i szybki sposób

- Anti-Frizz System: system redukujący elektryzowanie
 się włosów
- Przycisk regulacji prędkości obrotowej
- Lampka kontrolna LED sygnalizująca pracę urządzenia
- Nienagrzewająca się końcówka
‐ Kolor czarny
-  Kod EAN: 8007403111267 
-  Kod Artykułu: art. 11126 
-  Kod Typu: L7501 
-  Ilość w opakowaniu zbiorczym: 4

REVOLUTION
BHS2 100 - art. 11126



ADJUSTABLE NOZZLE

Suszarka do włosów z innowacyjną końcówką 
tworzącą spiralny strumień powietrza.
Strumień powietrza Revolution skutecznie 
działający od nasady, delikatny na końcach. 

Ciepło delikatnie przenika do nasady, 
zapewniając równomierne rozprowadzenie
powietrza dla szybszego suszenia i bardziej 
miękkich w dotyku włosów.

DEEP DRYING ACTIONAUTOMATIC
ROTATING DRYING

ECO EFFICIENCY

Wydajność o mocy 2000 W przy zużyciu 1400 W*.

* Badania laboratoryjne drying rate potwierdzają oszczędność 
energii suszarki do włosów BHD1 1000 w porównaniu do

 tradycyjnej suszarki Imetec 2000 W (model K11 2200).

Jonizacja zmniejsza 
efekt elektrostatyczny na 
włosach, powierzchnia 
włosa staje się bardziej
gładka i błyszcząca.

Końcówka kierunkowa do 
nakierowania strumienia 
powietrza

ION TECHNOLOGY

SUSZY NAWILŻAJĄC
Błyskawicznie suszy 
włosy od nasady głowy, 
Nie wysusza końcówek

Innowacyjna automatyczna 
technologia ze spiralnym
torem przepływu powietrza

AUTOMATIC
ROTATING DRYING

- Końcówka kierunkowa do nakierowania strumienia powietrza
- Zimny nadmuch powietrza do utrwalenia stylizacji
- 8 kombinacji strumień powietrza/temperatura, aby dostosować
 suszenie do własnych potrzeb
- Odczepiany filtr dla ułatwienia czyszczenia
- Długość kabla 2m dla wygody użytkowania
- Oczko do zawieszenia
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403110888
- Kod Artykułu: art. 11088
- Kod Typu: L1107
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

REVOLUTION
BHD1 1000 - art. 11088



Do wyboru-absolutnie 
proste lub wyraźny 
skręt już po pierwszym 
pociągnięciu

Natychmiastowa witalność 
i intensywna ochrona. 
Włosy stają się jedwabiste, 
sprężyste i z połyskiem.

KERATIN & CERAMIC 
CARE

Regulacja cyfrowa 
temperatury od 130°C
do 230°C.

- Active Plates Technology: płytki automatycznie dostosowują
 się do pasma, aby wynik był idealny już po pierwszym przesunięciu
- Quick Heating System: gotowa do użycia w kilka sekund
- System zamykania płytek
- Blokada przycisków
- Obrotowy kabel
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403112288
- Kod Artykułu: B8 100 - art. 11010G
- Kod Typu: I1401
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Płytki zaokrąglone dla efektu 
gładkiego lub falistego.

SPECIAL ROUND DESIGN

Unikalny system Dual Action łączy technologię 
na podczerwień dla dogłębnego i delikatnego 
oddziaływania na włos z podwójną wydajnością 
nagrzanych płytek. Idealna gładkość i
podkreślona falistość włosów. 

DUAL ACTION
Infrared Technology 
4 Plate System

Innowacyjna prostownica 
multistyle creator, dzięki
której każdego dnia możesz
zmieniać swój styl SLIDING SYSTEM 

Różne powłoki, by osiągnąć 
różne style bez ograniczeń

CREATIVITY 
MULTISTYLE CREATOR

B6 200 - art. 11142G

- Quick Heating System: gotowa do użycia w kilka sekund
- Fast Styling System 230°C: perfekcyjny i trwały wynik
- Blokada przycisków
- Obrotowy kabel
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403111427
- Kod Artykułu: art. 11142G
- Kod Typu: F7503
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Sliding System: różne 
powłoki, by osiągnąć różne 
style bez ograniczeń.
Total Heat System: 
zewnętrzny system 
grzewczy płytek dla 
wyraźnej, łatwej i szybkiej 
stylizacji.

SLIDING SYSTEM 
TOTAL HEAT SYSTEM

Dla równomiernego
rozkładu ciepła,
maksymalnej ochrony i 
naturalnego połysku
włosów.

NANOCERAMIC AND 
TOURMALINE COATING

Regulacja elektroniczna 
temperatury od 150°C do 230°C
(5 stopni temperatury).

THERMO CONTROL

DISPLAY LCD

CREATIVITY
B8 100 - art. 11142G



Profesjonalna prostownica/
karbownica do włosów prostych 
lub falistych - efekt już po 
pierwszym pociągnięciu

Profesjonalna prostownica do 
włosów. Włosy proste
chronione już od pierwszego 
pociągnięcia ION TECHNOLOGY 

 Nawilża, odżywia i zmniejsza 
efekt elektrostatyczny na 
włosach

ACTIVE PLATES TECHNOLOGY 
Płytki automatycznie dostosowują 
się do pasma, aby wynik był idealny

CREATIVITY
B1 700 - art. 11009M B 100 - art. 11094G

- Thermo Control: regulacja elektroniczna temperatury
 od 150°C do 230°C (5 stopni temperatury)
- Quick Heating System: gotowa do użycia w kilka sekund
- System zamykania płytek
- Automatyczna zmiana napięcia 100-240V
- Automatyczne wyłączanie po 60'
- Blokada przycisków
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403110093
- Kod Artykułu: art. 11009M
- Kod Typu: I5901
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

- System zamykania płytek
- Automatyczne dostosowanie napięcia 100-240V
- Automatyczne wyłączanie po 60'
- Blokada przycisków
- Obrotowy kabel
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403110949
- Kod Artykułu: art. 11094G
- Kod Typu: I5801
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Dla równomiernego 
rozkładu ciepła, 
maksymalnej ochrony 
włosów i nadzwyczajnego 
połysku.

Płytki zaokrąglone dla 
efektu gładkiego
lub falistego.

SPECIAL ROUND DESIGNGLOSS TITANIUM
CERAMIC COATING

Dla równomiernego 
rozkładu ciepła, 
maksymalnej ochrony 
włosów i nadzwyczajnego 
połysku.

Regulacja elektroniczna 
temperatury
od 150°C do 230°C.

THERMO CONTROL

Płytki automatycznie 
dostosowują się do pasma, 
aby wynik
był idealny już po 
pierwszym przesunięciu.

ACTIVE PLATES
TECHNOLOGY

Gotowa do użycia w kilka 
sekund.

QUICK HEATING
SYSTEM

GLOSS TITANIUM
CERAMIC COATING



Profesjonalna prostownica/
karbownica do włosów
prostych lub falistych - efekt
już po pierwszym przesunięciu SPECIAL ROUND DESIGN 

Płytki zaokrąglone dla efektu 
gładkiego lub falistego

Profesjonalna prostownica 
do włosów. Włosy proste i 
chronione już po pierwszym 
przesunięciu EXTRA LONG PLATES 

Wymiary 110x25 mm, dla 
szybkiego, wygodnego i
idealnego prostowania

B15 50 - art. 11811M B20 50 - art. 1859G

- Quick Heating System: gotowa do użycia w kilka sekund
- System zamykania płytek
- Obrotowy kabel
- Automatyczne wyłączanie po 60'
- Wyłącznik ON/OFF
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403118112
- Kod Artykułu: art. 11811M
- Kod Typu: H6502
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

- Quick Heating System: gotowa do użycia w kilka sekund
- Automatyczna zmiana napięcia 100-240V
- Wyłącznik ON/OFF
- Obrotowy kabel
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403018597
- Kod Artykułu: art. 1859G
- Kod Typu: E6801
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Dla równomiernego rozkładu 
ciepła, maksymalnej ochrony
i naturalnego połysku włosów.

Regulacja elektroniczna 
temperatury
od 140°C do 230°C.

Dla większej wygody w 
użyciu.

Płytki automatycznie 
dostosowują się do 
pasma, aby wynik był 
idealny już po pierwszym 
pociągnięciu.

ACTIVE PLATES TECHNOLOGY

NANOCERAMIC AND JADE
CRYSTAL COATING

Dla równomiernego rozkładu 
ciepła, maksymalnej ochrony
i naturalnego połysku włosów.

NANOCERAMIC AND JADE
CRYSTAL COATING

THERMO CONTROL

Regulacja elektroniczna 
temperatury do
220°C dla maksymalnego 
szacunku dla włosów.

THERMO CONTROL

DESIGN ULTRA SLIM



Włosy proste i lśniące już
po pierwszym przesunięciu EXTRA LONG PLATES 

Wymiary 110x25 mm dla 
szybkiego, wygodnego i 
idealnego prostowania

B9 100 - art. 11140

- Ceramic Coating
- Quick Heating System
- Automatyczna zmiana napięcia 100-240V
- Wyłącznik ON/OFF
- Obrotowy kabel
- Kolor:  czarny
- Kod EAN:  8007403111403
- Kod Artykułu:  art. 11140
- Kod Typu:  M1501
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Dla równomiernego 
rozkładu ciepła i 
maksymalnej ochrony 
włosów.

Gotowa do użycia po 
kilku sekundach.

QUICK HEATING SYSTEM

AUTOMATIC
MULTI-VOLTAGE

100-240V

CERAMIC COATING

 

Profesjonalna, ultra szybka suszarka 
do włosów z jedyną w swoim rodzaju 
technologią Ultra Fast Power 
Technology Profesjonalny 

dyfuzor

2 super wąskie końcówki
koncentrujące 4,5mm: 
- SLIM do bardzo precyzyjnego
 układania włosów,
- MEDIUM do szybkiego
 i sprawnego podsuszenia włosów

ULTRA SLIM NOZZLES (4.5 mm)

- Power 2000W: do szybszego suszenia i 
doskonalszej stylizacji

- Kompaktowa i lekka: 17,5 cm i 515 g - 
idealnie wyważona

- 8 kombinacji strumień powietrza/
temperatura, aby dostosować suszenie

 do własnych potrzeb
- Zimne powietrze do utrwalania fryzury
- Odczepiany filtr dla ułatwienia czyszczenia
- Długość kabla 2m
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403112134
- Kod Artykułu: art. 11213G
- Kod Typu: E2601
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6* Testy wewnętrzne w porównaniu z tradycyjnymi suszarkami z silnikiem AC modelu Imetec G3001

200 Km/h

Zaawansowana, opatentowana technologia, 
która łączy profesjonalny silnik nowej 
generacji z jedyną w swoim rodzaju turbiną 
Dual Fan.  Silny strumień powietrza 200 
km/h (w porównaniu do 95 km/h tradycyjnej 
suszarki do włosów AC*) znacznie skraca 
czas suszenia i pozwala na użycie 4,5 mm 
końcówki ultra slim do idealnej stylizacji.

Patent Pending

200 Km/h

ULTRA FAST
DOUBLE POWER TECHNOLOGY

PC6 2000 - art. 11213G



PROFESSIONAL AC 
MOTOR COMPACT 2000W
Moc i wydajność 
kompaktowej wielkości Profesjonalny 

dyfuzor

PROFESSIONAL AC 
MOTOR COMPACT 2000W
Moc i wydajność 
kompaktowej wielkości Profesjonalny 

dyfuzor

NARROW PROFESSIONAL 
NOZZLE

CERAMIC AND TOURMALINE 
COATING

Jonizacja zmniejsza efekt 
elektrostatyczny na
włosach, powierzchnia włosa 
staje się bardziej
gładka i błyszcząca.

ION TECHNOLOGY

Jonizacja zmniejsza efekt 
elektrostatyczny na włosach,
powierzchnia włosa staje się 
bardziej gładka i błyszcząca.

ION TECHNOLOGY

P2 2200 - art. 11312N

- Wąska końcówka, aby skierować strumień powietrza 
na włosy i uzyskać największą precyzję stylizacji

- Zimne powietrze do utrwalania fryzury
- 8 kombinacji strumień powietrza/temperatura,
 aby dostosować
 suszenie do własnych potrzeb
- Odczepiany filtr dla ułatwienia czyszczenia
- Oczko do zawieszenia
- Kolor: szary
- Kod EAN: 8007403110055
- Kod Artykułu: art. 11005G
- Kod Typu: I7001
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

- Zimny nadmuch  do utrwalenia fryzury
- 8 kombinacji strumień powietrza/temperatura,
 aby dostosować
 suszenie do własnych potrzeb
- Odczepiany filtr dla ułatwienia czyszczenia
- Długość kabla 2m dla wygody użytkowania
- Oczko do zawieszenia
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403113124
- Kod Artykułu: art. 11312N
- Kod Typu: I6405
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

PC5 2000 - art. 11005G

Wąska końcówka, aby 
skierować strumień 
powietrza na włosy i 
uzyskać największą precyzję 
stylizacji. 



POWER 2000W
Do szybszego suszenia
i doskonalszej stylizacji COMPACT PERFORMANCE

Maksymalna moc, 
kompaktowa wielkość

POWER 2200W
Do szybszego suszenia
i doskonalszej stylizacji 8 kombinacji strumień 

powietrza/temperatura

Składany uchwyt, 
maksymalny komfort w 
domu i w podróży. 

FOLDING HANDLE

Zimny nadmuch do 
utrwalenia fryzury

ADJUSTABLE NOZZLE

C16 2000 - art. 11224G

- Power 2200W: do szybszego suszenia i 
doskonalszej stylizacji

- Zimny nadmuch do utrwalenia fryzury
- 8 kombinacji strumień powietrza/temperatura
- Końcówka kierunkowa do nakierowania strumienia 

powietrza
- Długość kabla 2m dla wygody użytkowania
- Oczko do zawieszenia
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403110727
- Kod Artykułu: art. 11072G
- Kod Typu: L1106
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

- Zimny nadmuch do utrwalenia fryzury
- Odczepiany filtr dla ułatwienia czyszczenia
- 3 kombinacje strumień powietrza/temperatura,
 aby dostosować suszenie do własnych potrzeb
 suszenie do własnych potrzeb
- Długość kabla 2m dla wygody użytkowania
- Oczko do zawieszenia
- Kolor: biały
- Kod EAN: 8007403112240
- Kod Artykułu: art. 11224G
- Kod Typu: M3001
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

S5 2200 - art. 11072G

Końcówka kierunkowa do
nakierowania strumienia 
powietrza

ADJUSTABLE NOZZLE

Końcówka kierunkowa do
nakierowania strumienia 
powietrza.

COOL SHOT



  

Włosy kręcone lub 
faliste już po pierwszym 
pociągnięciu

EASY CURL SYSTEM 
Piękne loki bez 
wysiłku

- Quick Heating System: gotowa do użycia w kilka sekund
- Średnica 25 mm
- Wyłącznik ON/OFF
- Obrotowy kabel
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403013066
- Kod Artykułu: art. 1306G
- Kod Typu: G0801
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Dla równomiernego
rozkładu ciepła,
maksymalnej ochrony
włosów i nadzwyczajnego 
połysku.

Regulacja elektroniczna/
cyfrowa temperatury o
 170°C do 210°C (3 stopnie 
temperatury) dla maksymalnej
ochrony Twoich włosów.

Płytki automatycznie 
dostosowują się do
pasma, aby lok był idealny.

ACTIVE CURL TECHNOLOGY GLOSS TITANIUM
CERAMIC COATING

THERMO CONTROL

Profesjonalna lokówka 
do błyszczących i
podkreślonych loków

GLOSS TITANIUM CERAMIC COATING 
Dla równomiernego rozkładu ciepła, 
maksymalnej ochrony włosów
i nadzwyczajnego połysku

- Kontrolka działania
- Wyłącznik ON/OFF
- Automatyczne wyłączanie po 60'
- Obrotowy kabel
- Kolor: biały
- Kod EAN: 8007403112363
- Kod Artykułu: art. 11236
- Kod Typu: I6801
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Średnica lokówki 25mm.

Gotowa do użycia w kilka 
sekund.

Regulacja elektroniczna/
cyfrowa temperatury
od 150°C do 210°C
(3 stopni temperatury)
dla maksymalnej
ochrony Twoich włosów.

25 MMTHERMO CONTROL

QUICK HEATING SYSTEM

MULTICURL
S1 700 - art. 1306G

GT13 50 - art. 11236



Lokówka do błyszczących 
i podkreślonych loków

CERAMIC COATING 
Dla równomiernego rozkładu 
ciepła i maksymalnej ochrony 
włosów

- Quick Heating System: gotowa do użycia w kilka sekund
- Średnica lokówki 19 mm
- Automatyczna zmiana napięcia 100-240V
- Wyłącznik ON/OFF
- Obrotowy kabel
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403112257
- Kod Artykułu: art. 11225
- Kod Typu: M2901
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Gotowa do użycia w kilka 
sekund.

Średnica lokówki 19 mm.

19 MM

Dla optymalnego 
uchwycenia włosa

EASY GRIP 
SYSTEM

Modeluje i nabłyszcza 
Twoje włosy po jednym 
przeczesaniu szczotką

INTEGRATED
HEATING SYSTEM

38
mm

MEDIUM

45
mm

LARGE
Profesjonalna podgrzewana 
szczotka dla włosów 
wymodelowanych i 
lśniących INTEGRATED

HEATING
SYSTEM 

- Anti‐frizz system dla maksymalnego 
zmniejszenia efektu kędzierzawych włosów

‐ Nasadka przeciwoparzeniowa
‐ Wyłącznik ON/OFF
- Kontrolka pracy LED
‐ Obrotowy kabel

- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403111694
- Ø 38 Kod Artykułu: art. 11169
- Kod Typu: F7802
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403111700
- Ø 45 Kod Artykułu: art. 11170
- Kod Typu: F7803
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Dla równomiernego 
rozkładu ciepła, 
maksymalnej ochrony i 
nadzwyczajnego połysku 
włosów

GLOSS TITANIUM 
CERAMIC COATING

Nawilża, odżywia 
i zmniejsza efekt 
elektrostatyczny
na włosach

ION TECHNOLOGY

 Automatyczna zmiana 
napięcia 100-240V.

AUTOMATIC
MULTI-VOLTAGE

100-240V

QUICK HEATING SYSTEM

GT15 100 - art. 11225 MAGIC STYLE PB2
Ø 38 - art. 11169
Ø 45 - art. 11170



- Power 800W
- Nasadka przeciwoparzeniowa
- Obrotowy kabel
- Kolor: czarny
- Kod EAN: 8007403112332
- Kod Artykułu: art. 11233G
- Kod Typu: E6501
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

- Moc 400W
- Nasadka przeciwoparzeniowa
- Obrotowy kabel
- Kolor: biały
- Kod EAN: 8007403112349
- Kod Artykułu: art. 11234G
- Kod Typu: G5901
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

Dla równomiernego 
rozkładu ciepła i większego
połysku włosów.

2 kombinacje strumień 
powietrza/temperatura, aby 
dostosować suszenie do 
różnych potrzeb stylizacji i 
rodzaju włosa. 

DUŻA SZCZOTKA 32 MM: 
wymodelowane końcówki.
PROSTOKĄTNA SZCZOTKA: 
zwiększona objętość i 
puszystość włosów.
LOKÓWKA DO WŁOSÓW: 
wyraźne loki.

SZCZOTKA CURLING 
SYSTEM: miękkie szerokie 
loki.
ŚREDNIA SZCZOTKA: miękkie 
średniej wielkości loki.

2 kombinacje strumień 
powietrze/temperatura,
aby dostosować suszenie do 
różnych potrzeb
stylizacji i rodzaju włosa.

SZCZOTKA CURLING 
SYSTEM: miękkie szerokie 
loki.

Szczotka na ciepłe 
powietrze do idealnej
codziennej stylizacji

Szczotka na ciepłe 
powietrze do idealnej
codziennej stylizacji

Różne akcesoria, aby 
wykreować różne style 
bez ograniczeń

Różne akcesoria, aby 
wykreować różne style 
bez ograniczeń

STYLING 
SYSTEM

CERAMIC & TOURMALINE
COATING TEMPERATURE SETTINGS

TEMPERATURE SETTINGS BRUSH CURLING SYSTEM

STYLING 
SYSTEM

STYLING 
SYSTEM

STYLING 
SYSTEM

GH15 800 - art. 11233G GH16 400 - art. 11234G



Odnowiona w minutę skóra: jaśniejsza, 
gładsza, pozbawiona nieczystości*

FACE 
CLEANSING

PRO
art. 5097

System oczyszczania 
twarzy metodą ciągłej 
wibracji ze specjalnymi 
trójkątnymi głowicami

CODZIENNE LECZENIE
OCZYSZCZANIE - Głębokie i delikatne oczyszczanie wszystkich rodzajów 
skóry, skutecznie usuwa wszelkie nieczystości.
Dwie głowice: do skóry normalnej (1) i skóry delikatnej (2).

WŁĄCZANIE - Przyjemny masaż sprzyja wchłanianiu się produktów 
kosmetycznych. Głowica z miękką powierzchnią lateksową (3).

SPECYFICZNE LECZENIE - BARDZIEJ INTENSYWNE DZIAŁANIE
ZŁUSZCZANIE - usuwa martwe komórki skóry i stymuluje odnowę 
komórkową. Głowica ze średniej twardości włosiem (4).

MIKROMASAŻ ‐ energetyzujący masaż, którego celem jest usprawnienie 
mikrokrążenia i wchłaniania produktów kosmetycznych. Głowica z 
miękkimi mikro-palcami (5). 

- Wodoodporna: można jej używać pod prysznicem i w wannie
‐ Bezprzewodowa: do 90 in pracy
‐ 2-stopniowa intensywność wibracji odpowiednia dla każdego rodzaju skóry
‐ Podstawa do ładowania
‐ Osłona na głowicę
‐ Kosmetyczka podróżna
- Kolor: biały
- Kod EAN: 8007403050979
- Kod Artykułu: art. 5097
- Kod Typu: L6801
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 4

3. ACTIVATION2. SENSITIVE1. NORMAL

4. PEELING 5. MICROMASSAGE

Nowy system do oczyszczania 
skóry, która oddycha: gest 
niezbędny dla rozświetlenia
i obudzenia skóry

FACE 
CLEANSING

art. 5057

Stała wysokiej 
częstotliwości wibracja w 
synergicznym połączeniu ze 
specjalnymi głowicami do 
oczyszczania, aktywowania, 
złuszczania z pełnym 
poszanowaniem skóry

- Wodoodporna: można jej używać pod prysznicem i w wannie
‐ Podstawa: wygodne oparcie chroniące uchwyt
‐ Działa na baterie 2AA (w zestawie): praktyczna, aby zawsze 

zabierać ją z sobą, nawet w podróż ‐ z kosmetyczką podróżną
- Kolor: biały
- Kod EAN: 8007403050573
- Kod Artykułu: art. 5057
- Kod Typu: I4201
- Ilość w opakowaniu zbiorczym: 6

4. PEELING 5. MICROMASSAGE

3. ACTIVATION2. SENSITIVE1. NORMAL

* Testowana klinicznie na 20 kobietach z normalną i wrażliwą skórą; 
wyniki po pierwszym zabiegu w porównaniu do ręcznego mycia.

CODZIENNE LECZENIE
OCZYSZCZANIE - Głębokie i delikatne oczyszczanie wszystkich rodzajów 
skóry, skutecznie usuwa wszelkie nieczystości.
Dwie głowice: do skóry normalnej (1) i skóry delikatnej (2).

WŁĄCZANIE - Przyjemny masaż sprzyja wchłanianiu się produktów 
kosmetycznych. Głowica z miękką powierzchnią lateksową (3).

SPECYFICZNE LECZENIE - BARDZIEJ INTENSYWNE DZIAŁANIE
ZŁUSZCZANIE - usuwa martwe komórki skóry i stymuluje odnowę 
komórkową. Głowica ze średniej twardości włosiem (4).

MIKROMASAŻ ‐ energetyzujący masaż, którego celem jest usprawnienie 
mikrokrążenia i wchłaniania produktów kosmetycznych. Głowica z 
miękkimi mikro-palcami (5).



LOKOWANIE PRODUKTU
w programie „ Taniec z 
gwiazdami”

KONKURS
Promocja marki poprzez 

konkurs, który zaangażuje 
konsumentów. Konkurs 

związany z nagrodą: wygraj 
transformację wykonaną 

przez Pana Leszka Czajkę

SEZON WIOSENNY

PRASA 
Reklamy Cosmopolitan, Harper Bazaar i Joy

WIOSNA

WSZYSTKIE SKŁADNIKI SUKCESU MARKI 
BELLISSIMA ITALIA

PRASA

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

KWIECIEŃ

KAMPANIA TV

WARSZTATY

PAŹDZIERNIK WYDARZENIE

KAMPANIA INTERNETOWA

MAJKONKURS

JESIENNO-ZIMOWY SEZON



KAMPANIA TV
Obszerna kampania reklamowa w telewizji i mediach cyfrowych - zima wielkiej sprzedaży. 

WYDARZENIA Z TWARZĄ NASZEJ MARKI
PANEM LESZKIEM CZAJKĄ

BELLISSIMA REVOLUTION, 
 TY MASZ POMYSŁ, 
                       ONA GO REALIZUJE!

KAMPANIA INTERNETOWA
Promocja marki w świecie WEB poprzez samouczki video, recenzje, wydarzenia i 
rozmowy poświęcone linii Revolution >>> #BellissimaRevolution

WARSZTATY
   w atelier fryzjerskim  
   leszek czajka

WYDARZENIE
        z blogerami

JESIENNO-ZIMOWY SEZON

KAMPANIA TV
LISTOPAD-GRUDZIEŃ



PUB 302314 
Ekspozytor ladowy Suszarka BHD1 1000
PUB 302414 
Ekspozytor ladowy Prostownica BHS1 100
PUB 302514 
Ekspozytor ladowy Szczotka BHS2 100

SKLEPOWA INSCENIZACJA
Materiały specjalnie opracowane dla podkreślenia
nowego przekazu Bellissima i nowej gamy Revolution.

PUB302214 
Ekspozytor podłogowy gamy Revolution



www.bellissima.imetec.com

HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha - Tel. + 48 22 736 48 01 - Fax + 48 22 736 48 09
www.hbpolska.pl
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