
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі косметичні засоби розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління 

адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 

26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та 

презервативи Косметичні засоби. 
 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-08-30-003089-c. 
 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 282 000,00 грн. з ПДВ. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  
 

Розмір бюджетного призначення: фінансування закупівлі здійснюється відповідно до затвердженого річного 

плану на 2021 рік. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання: протягом 30 

днів з дати підписання договору про закупівлю. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості косметичні засоби визначені з урахуванням реальних 

потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Для забезпечення безперервної роботи з 

ефективного та культурного обслуговування відвідувачів перукарні.  

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі:  

Найменування Характеристика 

Маска для волосся з 

вівсом Brelil Numero 

Склад товару: відновлювальна маска для слабкого та пошкодженого 
волосся, з екстрактом вівса, 1л - Agua (water), Merisryl Alcohol, 

Cetrimonium Chloride, Methylparaben, Ethylparaben, Imidazolidinyl Urea, 

Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Propylene Glycol, Amodimethicone, 
Trideceth 10, Phenoxyethanol, Citric Acid, Geraniol, Parfum (Fragrance), C.I. 

47005 (Yellow 10), C.I. 14720. 

Піна для волосся 

C:ЕНКО 

Склад: сополімер, пропан, полікватерніум-4, бутан, пантенол, 

амодеметикон, гідролізований пшеничний протеїн, екстрат 
околоплодніка китайської лічі 

Пероксан 6% C:ЕНКО 

Склад: вода, цетеаріловий спирт, лаурил сульфат натрія, акрілат/бехенет-

25, метакрилат сополімер, етідронова кислота, ацетамінофен, парфюм, 

симетикон, кокоіл ізетіонат натрія, целлюлоза,  
Виробник Німеччина. 

Пероксан 9% C:ЕНКО 

Склад: вода, цетеаріловий спирт, лаурил сульфат натрія, акрілат/бехенет-

25, метакрилат сополімер, етідронова кислота, ацетамінофен, парфюм, 
симетикон, кокоіл ізетіонат натрія, целлюлоза,  

Виробник Німеччина. 

Бальзам після гоління 

NІVEA 

Склад товару: Відновлювальний бальзам після гоління проти 

мікропошкоджень, для чутливої шкіри, чоловічий, 100 мл - Aqua, 
Glycerin, Isopropyl Palmitate, Butylene Glycol, Sodium Carbomer, 



Maltodextrin, Phenoxyethanol, Panthenol, Glycyrrhiza Inata Root Extract, 

Chamomilla Recutita Flower Extract, Tapioca Starch, Triceteareth-4 
Phosphate, Piroctone Olamine, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, 

Coumarin, Parfum, CI 10316, CI 42090. 

Лосьйон після гоління 

NІVEA 

Склад товару: Чоловічий лосьйон після гоління заспокійливий, для 
чутливої шкіри, 100 мл Aqua, Dipropylene Glycol, Glycerin, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Chamomilla 

Recutita Flower Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf Extract, 

Maltodextrin, Caprylic/Capric Triglyceride, Benzophenone-4, 
Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Trisodium EDTA, Geraniol, Linalool, 

Limonene. 

Лосьйон Concept Shine 

Curl Lotion для завивки 

волосся 3 

Ефективна формула лосьйону дозволить отримати красиві пружні 
локони. Підходить для будь-яких методів завивки і для будь-яких типів 

коклюшек, крім металевих. Тривалий ефект завивки. М'яка щадна 

формула знижує навантаження на структуру волосся при хімічній 

завивці. Що входить до складу алантоїн надає пом'якшувальну і 
зволожуючу дію на волосся, знижує роздратування шкіри голови. 

Спеціальні кондиціонуючі компоненти забезпечують додатковий догляд, 

надають блиск волоссю. Містить тіогліколяти і аміак! 

Гель для гоління NІVEA 

Склад товару: Чоловічий гель для гоління заспокійливий, для чутливої 

шкіри, 200 мл 

Aqua, TEA-Palmitate, Oleth-20, Isopentane, Glycerin, Isopropyl Palmitate, 

ocopheryl Acetate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyethylcellulose, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Hamamelis Virginiana Bark/Leaf 

Extract, Maltodextrin, THydroxypropyl Methylcellulose, Laureth-2, PEG-90 

Glyceryl Isostearate, Polyisobutene, Isobutane, Piroctone Olamine, BHT, 
Linalool, Parfum. 

Спрей термозахисний 

Protector Eshosline 

Склад товару: Спрей термозахисний 200 мл 

Butane, Isobutane, Propane, Cyclopentasiloxane, Disiloxane, Dimethicone, 

Parfum (Fragrance), Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, 
Geraniol, Coumarin. 

Спрей прикореневий 

Protector Eshosline 

Склад: Butane, Isobutane, Parfum (Fragrance), Linalool, Butylphenyl 

Methylpropional, Propane, Cyclopentasiloxane, Disiloxane, Dimethiconol, 

Citronellol, Geraniol, Coumarin. 
Спосіб застосування 

Рекомендується застосовувати після кожного миття волосся і перед 

будь-якою укладкою з використанням термоприладів. Рівномірно 
нанесіть і розчешіть волосся. 

У разі потреби повторіть процедуру. 

Кондиціонер для сухого 

ламкого волосся Kallos 

Склад: Aqua, Myristyl Alcohol, Propylene Glycol, Cetrimonium Chloride, 

Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Parfum, Citric Acid, Hydrolyzed Keratin, 

Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 

Лак для волосся 

Проф № 3 C:ЕНКО 

Формула захищає і стабілізує структуру волосся. Завдяки відсутності 
аерозолю лак швидко висихає і не залишає слідів. Пантенол 

перешкоджає випаровуванню вологи, посилює опірність зовнішнім 

чинникам і зберігає природну еластичність волосся. Надійна та гнучка 
фіксація в будь-яку погоду. Ефективний захист від ультрафіолету. 

Рухливість волосся та гарне сяяння на фініші. Сильна фіксація 3/4 - з 

алмазним відблиском гламуру. 
Style Nonaerosol Diamond стійко тримає зачіску весь день без 

обтяжування та склеювання. 

Шампунь професійний 

C:ЕНКО  

Склад: спирт денат., Ізобутан, октілакріламід / акрілат / бутіламіноетіл 

метакрилат сополімер, пропан, вода, бутан, амінометил пропанол, 
пантенол, парфум, ПЕГ-12 диметикон, ізоаміл п-метоксіціннамат, 

бутиленгліколь, бензил саліцилат, ліналол, лімонен, гідроксіцітронеллал, 

гексил циннамал, цитронеллол, альфа-Ізомет ионон, екстракт 
навколоплідника китайської лічі. 



Розпилювач для води 

SPL 

Пульверизатор виготовлений із ударостійкого, легкого прозорого 

пластика, а також оснащений зручною клавішею натискання. Виріб 
ідеально розпилює рідину дрібними краплями і працює безперебійно. 

Фарба для брів чорна 

C:ЕНКО  

Класифікація: професійна, краска підсилена формулою стійкості, 

водостійка, колір: чорний, основа: фарбувальні пігменти, вітамінний 
комплекс, виробник: Німеччина  

Фарба для брів 

коричнева C:ЕНКО  

Класифікація: професійна, краска підсилена формулою стійкості, 

водостійка, колір: коричневий, основа: фарбувальні пігменти, вітамінний 

комплекс, виробник: Німеччина  

Губки для хімічної 

завивки  
Класифікація: професійна,  призначення: губка для покраски волосся, 

матеріал: поролон, виробник Германія, Сomair 

Пеньюар для стрижки  
Колір: чорний, тканина: водовідштовхуюча, резинка: широка з двома 
кнопками чи крючками, розмір: від 110х140 до 130х150, виробник: 

Китай 

Пеньюар для фарбування 
Колір: чорний з контуром обличчя, тканина: водовідштовхуюча, резинка: 

широка з двома кнопками чи крючками, розмір: від 110х140 до 130х150, 
виробник: Китай 

Перелина для укладки Колір: чорний, тканина: водовідштовхуюча, резинка: широка з двома 

кнопками чи крючками, виробник: Китай 

Комірці одноразові 

Comfort 
Одноразові комірці з крепірованої бумаги з клеєвим шаром, упаковка на 

5 рулонів у рулоні 100шт. з застібками-липучками. 

Фольга 14 мікрон Фольга алюмінієва, рулон 

Щітка кругла для 

волосся (Brush)  

Відрізняється ергономічною конструкцією; 

- оснащений антистатичним покриттям; 
- виконаний в маленькому діаметрі, тому ідеально підходить для 

накручування локонів; 

- оснащений повітропроникними елементами на робочої частини, 
завдяки чому підвищується ефективність сушіння; 

- не травмує структуру волосся, забезпечуючи делікатне стайлінг; 

- стійко витримує вплив термоприладу, зберігаючи практичні 

властивості протягом тривалого часу. 

Гребінь для волосся  з 

хвостиком RP-205 

Виконаний з високоякісного і міцного пластику, який не реагує на 

хімічні компоненти, що знаходяться в фарбах або стайлінгу засобах. 

Саме за рахунок такого матеріалу термін експлуатації аксесуара 
збільшується в кілька разів. Часті зубці дозволяють добре прочесати 

пасма, а довгий носик-ручка дозволяє розділити локони рівномірно по 

всій голові як для створення хитромудрої зачіски, так і для фарбування 

волосся. 

Серветка безворсова для 

гель-лаку  

Одноразова, для манікюру, педікюру, кількість в упаковці 560шт, 

розміром 4х6см 

Шапка для мелірування  матеріал: прозорий селікон, форма: ковпак 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 3/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 
гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 
парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 
ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 
Колір темно коричневий 



Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 4/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 
гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 
парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 
Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 
Колір коричневий 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 5/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір світло коричневий 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 6/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір темний блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 7/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 8/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 



хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір світлий блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 9/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір жгучий блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 10/00 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір ультра світлий блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 4/7 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір мокка 



Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 5/7 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір темний шоколад 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 6/7 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір шоколадний 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 9/7 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір карамель 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 7/3 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 



Колір середньо-золотистий блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 8/1 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір темно-перламутровий блондин  

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 8/4 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір яспіс 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 4/8 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір божолє 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 5/8 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 
кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 
протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 
ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-
нитрофенол, катіонний червоний 2. 



Колір баклажан 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 9/1 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 
кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 
протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 

парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 
ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-
нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір перламутровий блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 9/5 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 

кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 
гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 
парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 

ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 
Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 
Колір кориця 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 9/31 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 
кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 
парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 
ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-
нитрофенол, катіонний червоний 2. 

Колір райський блондин 

Фарба для волосся 

C:ЕНКО: 9/82 

Склад: вода, цетиловий спирт, стеариловий спирт, ізостеаріновая 
кислота, пропилен гліколь, стеаринова кислота, ланоліновий спирт, 

гідроксид амонію, лаурет-3, октил додеканол, масло жожоба (сіммодсіа 

хінезіс), гідролізований кератин, уреа, гідролізований мигдальний 

протеїн, сульфіт натрію, МЕА кокосового масла, аскорбінова кислота, 
парфум, ЕДТА динатриевой солі, лаурилсульфат натрію, Тоул - 2,5 - 

диамин сульфат, резорцинол, м-аминофенол, п-аминофенол, 2-

метілрезорцінол, 4-аміно-м-крезол, 1-нафтол, 2,4-діамінофеноксіетанол 
ХЦЛ, 4 аміно-2-гідроксітолуен, 3-метил-5-гідроксіетил-аминофенол, Н, 

Н - біс (2-гідроксіетил) -п-фенілендіамін сульфат, п-фенілендіамін, ХЦ 

червоний No.3, 3-нітро-п-гідроксіетіл- аминофенол, 2-аміно-6-хлор-4-

нитрофенол, катіонний червоний 2. 
Колір молочна карамель. 

 


