


Początki Tahe miały miejsce w 1920 roku, 
co zapoczątkowało rodzinną tradycję, która trwa do dziś. 

Lata dwudzieste były przełomowe, kiedy męska stylizacja włosów przestała być kwestią
drugorzędną i stała się cenną i cenioną cechą, pragnieniem mężczyzn, by wyglądać młodziej.

 
ADVANCED BARBER 

oferuje męską stylizację dostosowaną do wymagań mężczyzny XXI wieku, z zaawansowaną
technologią kosmetyczną i wysoce skutecznymi formułami stworzonymi 

z naturalnych składników aktywnych, witamin i przeciwutleniaczy, specjalnie
połączonych, aby spełnić wszystkie oczekiwania dzisiejszego mężczyzny i jego  codziennej stylizacji.





Do wszystkich typów włosów.
Z argininą i mentolem.
 
Oczyszcza, uelastycznia i odświeża włosy i skórę głowy, zapewniając uczucie świeżości i dobrego
samopoczucia. Zapobiega przedwczesnemu wypadaniu włosów. Oczyszcza, zmiękcza i pozostawia włosy
pełne objętości. Dzięki aktywnym składnikom idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji włosów.
 
Składniki aktywne:
- Arginina: aminokwas, który tworzy barierę ochronną skóry.
- Ekstrakt z cebuli: ekstrakt oczyszczający, który stymuluje wzrost włosów.
- Mentol: Aktywny środek odświeżający.
- Prowitamina B5: odżywia i pielęgnuje włosy. Aktywna ochrona przed czynnikami środowiskowymi.
 
Instrukcja użycia:
Nakładaj na mokre włosy i wmasuj. Aby wzmocnić działanie kojące i odświeżające, 
pozostaw na 2 minuty. Powtórz w razie potrzeby i dokładnie spłucz. Unikać kontaktu z oczami.
 
TA/12091113



Szampon przeciw wypadaniu włosów.
Z żeń-szeniem i białkiem sojowym.
Do wszystkich typów włosów.
Do codziennego użytku.
 
Zagęszcza i pobudza włosy do wzrostu, pomaga zatrzymać wypadanie włosów. Delikatnie myje,
aby zachować naturalną równowagę włosów i skóry głowy. Wzbogacony w niezbędne składniki
odżywcze, które stymulują wzrost włosów i zagęszczają cienkie włosy.
 
Składniki aktywne:
- Ekstrakt z miłorzębu japońskiego: Ekstrakt z liści rośliny, bogaty w flawonoidy, aby poprawić
krążenie krwi i pomóc w walce ze stresem oksydacyjnym.
- Bioaktywne związki mlekowe: ożywia mieszki włosowe i zmniejsza wypadanie włosów poprzez
stymulację mieszków włosowych. Odświeża skórę głowy i mieszki włosowe.
- Hydrolizowane białko sojowe: Stymuluje zużycie tlenu i zwiększa potencjał energetyczny
komórek.
 
Instrukcja użycia:
Nałożyć wymaganą ilość na mokre włosy i wmasować. Dokładnie spłukać i w razie potrzeby
powtórzyć. Aby uzyskać pełne leczenie i poprawić wyniki, używaj Tahe Advanced Barber Sublime
Treatment.
Unikać kontaktu z oczami.
 
TA/12091112
 



Szampon przeciwłupieżowy.
Efekt odświeżający. Z ekstraktem cedru i mentolem.
Do codziennego użytku. Do wszystkich typów włosów.
 
Szampon do codziennego użytku, aby całkowicie wyeliminować łupież i łuszczącą się skórę. 
Leczy swędzącą skórę głowy.
 
Składniki aktywne:
- Mentol: Aktywny środek odświeżający.
- Ekstrakt z cedru: ekstrakt wzmacniający idealny do włosów z łupieżem.
- Pirytionian cynku: zmniejsza mitozę komórkową, aby wyeliminować grzybiczą przyczynę łupieżu.
 
Instrukcja użycia:
Leczenie wstrząsowe: nakładaj na suche włosy i wmasuj w dotknięte obszary. Pozostaw na 10 minut
i spłucz. Umyć jak zwykle.
Codzienne stosowanie: nakładaj na mokre włosy i masuj. Powtórz w razie potrzeby i dokładnie
spłucz. Unikać kontaktu z oczami.
 
TA/12091111
 



Rekonstrukcyjna maska do włosów
Odświeża i koi skórę głowy.
Z aloesem i miętą.
 
Naprawia włosy i pozostawia je miękkie i lśniące. Odświeża, łagodzi i nawilża skórę głowy.
 
Składniki aktywne:
- Mięta: aktywny środek odświeżający.
- Aloes: Kojący składnik regenerujący.
 
Instrukcja użycia:
Po umyciu szamponem nałóż niewielką ilość na mokre włosy i wmasuj, aby równomiernie
rozprowadzić. Aby zwiększyć uczucie świeżości, pozostaw włosy na 2-3 minuty. Dokładnie spłucz.
Unikać kontaktu z oczami.
 
TA/12091115



Sampon do włosów siwych .
Szampon do włosów siwych, białych lub rozjaśnionych. 
Z fioletowym pigmentem, witaminą E i pantenolem.
 
Dalsze stosowanie wyeliminuje niepożądane żółte odcienie, pozostawiając włosy nawilżone i
zrewitalizowane z odnowionym połyskiem i elastycznością.
 
Składniki aktywne:
- Fioletowy pigment: eliminuje niepożądane żółte odcienie.
- Witamina E: przeciwutleniacz, który minimalizuje uszkodzenia włosów.
- Pantenol: prowitamina B5 chroni przed czynnikami środowiskowymi.
 
Instrukcja użycia:
Nakładaj na mokre włosy, wmasuj i dokładnie spłucz. Można go również mieszać z innym
bezbarwnym szamponem dla uzyskania delikatniejszego efektu lub pozostawić na włosach przez 5
minut dla silniejszego efektu. Unikać kontaktu z oczami.
 
TA/12091114



Nawilżająca odżywka do włosów lub brody.
Z olejem arganowym i ekstraktem z cedru.
 
Nawilżająca odżywka 2 w 1 do włosów i brody. Lekka formuła kontroluje, nawilża 
i zmiękcza włosy lub brodę.
 
Składniki aktywne:
- Ekstrakt z cedru: ekstrakt wzmacniający.
- Olej arganowy: odżywia i pielęgnuje.
- Hydrolizowana keratyna: odżywka do włosów.
- Skoncentrowane  odżywiające molekuły kationowe
 
Instrukcja użycia:
Nałożyć 2 lub 3 pompki na dłoń i równomiernie rozprowadzić na czyste i mokre
włosy, Stylizuj włosy według własnego uznania. Unikać kontaktu z oczami.



Lotion przeciw wypadaniu włosów.
Z kurkumą, omega 6 i białkiem sojowym.
Do codziennego użytku.
 
Intensywny program podwójnego działania do rzadkich i wypadających włosów. Wzbogacony o kurkumę * 
i omega 6 * oraz niezbędne składniki odżywcze, które pomagają stymulować aktywność cebulek włosowych, 
aby utrzymać grubość włosów od nasady aż po same końce. Pomaga utrzymać zdrowy i silny mieszek włosowy,
skórę głowy i włosy oraz przedłużyć fazę wzrostu.
* Kurkuma: roślinne czynniki wzrostu z kurkumy (capilia longa), koncentratu bogatego w peptydy 
i zaprojektowanego w celu stworzenia optymalnych warunków do reaktywacji wzrostu włosów. Składnik aktywny
wolny od pestycydów, herbicydów, metali ciężkich, LZO i BSE. Nieszkodliwy dla środowiska, nie zawiera
substancji CMR ani sklasyfikowanych alergenów. Znacząca redukcja śladu węglowego. Pochodzenia roślinnego.
Certyfikacja COSMOS i ECOCERT.
* Omega 6: Związek występujący w oleju sojowym zawierającym składniki odżywcze i zmiękczające włosy i skórę
głowy.
 
Instrukcja użycia:
Nakładaj na czyste włosy na skórę głowy, rozdzielając włosy odpowiednio do ilości. Wmasuj delikatnie. 
Nie spłukiwać. Do codziennego użytku.
Ostrzeżenie:
Aktywne składniki pochodzenia naturalnego mogą powodować różnice w kolorze produktu. Wszelkie
przebarwienia nie wpłyną na wyniki produktu. Wstrząśnij przed użyciem.
Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli produkt przypadkowo wejdzie w kontakt z oczami,
spłucz dużą ilością wody. Nie nakładaj na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Po użyciu dokładnie umyj ręce.
 
TA/12091117





Wosk nabłyszczający do włosów bardzo mocny
Z gliceryną roślinną i ekstraktem z cedru.
 
Wosk do wszystkich rodzajów włosów, idealny do fryzur średnich i krótkich. Dla
długotrwałych elastycznych stylizacji i lśniących, uniwersalnych włosów. Łatwo
się myje szamponem.
 
Składniki aktywne:
• Prowitamina B5: odżywia i pielęgnuje włosy.
• Gliceryna roślinna: nawilża włosy.
• Ekstrakt z cedru: ekstrakt wzmacniający.
• Wysoka zawartość żywicy do stylizacji.
• Naturalny propanediol: Zwiększa poziom nawilżenia włosów.
 
Instrukcja użycia:
Ogrzej niewielką ilość na opuszkach palców. Nakładaj na włosy w celu uzyskania
pożądanego stylu, używając palców, lun grzebienia. Unikać kontaktu z oczami.
 
TA/12091120
 



Wosk do włosów naturalny mocny.
Z olejem kokosowym i gumą arabską.
 
Do nadania kształtu i definicji wszystkich rodzajów włosów. Silnie trzymający
wosk, średni połysk i elastyczna stylizacja. Do włosów prostych, falowanych lub
kręconych. Nie pozostawia resztek.
 
Składniki aktywne:
- Olej kokosowy: Odżywczy olejek odżywczy do skóry i włosów.
- Guma akacjowa: Guma akacjowa jest naturalnym środkiem utrzymującym 
i teksturującym uzyskanym z akacji senegalskiej.
- Gliceryna roślinna: nawilża włosy.
 
Instrukcja użycia:
Rozpuść niewielką ilość produktu między palcami i nałóż na suche włosy. Stylizuj
według potrzeb. Użyj grzebienia, aby stworzyć naturalny styl.
 
TA/12091121
 



Wosk do włosów naturalny mocny.
Z olejem kokosowym i gumą arabską.
 
Do nadania kształtu i definicji wszystkich rodzajów włosów. Silnie trzymający
wosk, średni połysk i elastyczna stylizacja. Do włosów prostych, falowanych lub
kręconych. Nie pozostawia resztek.
 
Składniki aktywne:
- Olej kokosowy: Odżywczy olejek odżywczy do skóry i włosów.
- Guma akacjowa: Guma akacjowa jest naturalnym środkiem utrzymującym 
i teksturującym uzyskanym z akacji senegalskiej.
- Gliceryna roślinna: nawilża włosy.
 
Instrukcja użycia:
Rozpuść niewielką ilość produktu między dłońmi i nałóż na suche włosy. Stylizuj
według potrzeb. Użyj grzebienia, aby stworzyć naturalny styl.
 
TA/12091119
 



Wosk włóknisty do włosów.
Silny, elastyczny. Z gumą akacjową.
Naturalny efekt.
Dla silnego, elastycznego trzymania z naturalnym wyglądem. Definiuje, teksturuje 
i pogrubia włosy bez lepkości. Idealny do elastycznych stylizacji. Nie zostawia
pozostałości.
 
Składniki aktywne:
- Guma akacjowa: Naturalny sok uzyskany z akacji senegalskiej, do uzyskania
formy i objętości.
- Wosk Alba i żywica do stylizacji do nadania tekstury, formy i objętości.
- Gliceryna roślinna.
 
Instrukcja użycia:
Nałóż niewielką ilość wosku wielkości orzecha laskowego na dłoń i delikatnie
pocieraj między dłońmi, aby utworzyć włókna, które następnie rozprowadź na
włosach. Palcami dobrze rozprowadź i ułóż włosy. Aby uzyskać dodatkowe
trzymanie lub kontrolę nad grubymi włosami, nałóż więcej produktu na dłoń,
rozgrzej aż do całkowitego stopienia i nałóż na włosy i stylizuj. Może być
stosowany na mokre lub suche włosy. Unikać kontaktu z oczami.
 
TA/12091116
 



Lakier do włosów z morskiej wody. Efekt włosów SURFERÓW.
Z czerwonymi algami i indyjskim żeń-szeniem.
 
Spray do łatwego tworzenia stylizacji wyglądających "na mokro" lub włosów
surferów, które wyglądają naturalnie i swobodnie, ale zachowują swój styl przez
cały dzień.
 
Składniki aktywne:
• Czerwone algi: Do codziennej ochrony przed agresywnymi czynnikami
środowiskowymi.
• Żeń-szeń indyjski: Zwiększa dynamikę komórek i chroni przed niebieskim
promieniowaniem.
 
Instrukcja użycia:
Wstrząśnij przed użyciem. Unikać kontaktu z oczami.
Wygląd włosów surferów: 10-20 razy spryskaj czyste, wilgotne włosy, w
zależności od długości i grubości. Pozostaw do wyschnięcia w naturalny sposób i
używaj rąk do stylizowania według potrzeb.
Dla uzyskania objętości: rozpyl 4-5 razy na wilgotne włosy i wysusz jak zwykle.
 
TA/12091118



Żel modelujący bardzo mocny.
Z gliceryną i gumą arabską.
 
Stylizujący wosk do włosów. Idealny do określonej formy. Do uzyskania kontroli 
i blasku. Maksymalny czas utrwalenia.
 
Składniki aktywne:
- Gliceryna roślinna: nawilża włosy.
- Guma akacjowa: Naturalny środek utrwalający i teksturujący uzyskany z akacji
senegalskiej.
- Prowitamina B5: odżywia i pielęgnuje włosy.
 
Instrukcja użycia:
Aby uzyskać styl mokry, zastosuj do mokrych włosów lub do kształtu i definicji na
suchych włosach. Aby zwiększyć efekt, wystarczy zwilżyć włosy dłońmi. 
Unikaj kontaktu z oczami.
 
TA/12091122



Lakier do włosów definiujący.
Do tworzenia silnego utrwalenia. Mocny.
Z gumą arabską i witaminą E.
Definiujący lakier do włosów w sprayu dla uzyskania elastyczności i określonej
formy. Przeciw wilgoci.
 
Składniki aktywne
- Guma akacjowa: dla elastyczności i tekstury.
- Witamina E: przeciwutleniacz.
 
Instrukcja użycia
Spryskaj suche włosy z odległości 30 cm, aby dopracować stworzony styl.
 
Ostrzeżenie. Wysoce łatwopalny lakier w aerozolu. Pojemnik pod ciśnieniem. Wybucha po
podgrzaniu. Trzymać z dala od ciepła, iskier, gorących powierzchni, płomieni i innych źródeł ognia.
Nie pal. Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ognia. Nie przekłuwać ani nie
palić pojemnika po użyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na temperatury
powyżej 50ºC. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Unikaj bezpośredniego wdychania. Nie rozpylać
wokół oczu. Unikać długotrwałego opryskiwania. Nie rozpylać na podrażnioną lub złamaną skórę.
Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli dysza zostanie zablokowana, wyczyść ją ciepłą wodą.
 
TA/12091125

 





Płyn po goleniu. Balsam do twarzy do pielęgnacji po goleniu.
Łagodzi, nawilża i chroni. Z bisabololem, żeń-szeniem indyjskim i alantoiną.
Ochronny balsam nawilżający do stosowania po goleniu. Pomaga zapobiegać podrażnieniom
skóry i nawilża ogoloną skórę, aby zminimalizować zaczerwienienia. Chroni komórki skóry
przed widocznym sztucznym niebieskim światłem z ekranów.
 
Składniki aktywne:
- Bisabolol: koi skórę.
- Alantoina: stymuluje proliferację komórek i poprawia zaczerwienienie skóry oraz
utratę przeznaskórkową.
- Żeń-szeń indyjski: chroni przed niebieskim światłem emitowanym przez ekrany.
- Gliceryna roślinna: nawilża skórę.
- Prowitamina B5: odżywia skórę.
- Witamina E: przeciwutleniacz.
- Naturalny emulgator z oliwy z oliwek.
 
Instrukcja użycia: 
Niewielką ilość nałożyć na twarz i szyję okrężnym ruchem. Może być stosowany jako
codzienny krem   nawilżający. Nie nakładaj na podrażnioną lub uszkodzoną skórę.
Unikać kontaktu z oczami.
 
 



Żel do golenia.
Z aloesem i bisabololem.
Niepieniąca się żelowa formuła idealna do precyzyjnego golenia. Pozostawia skórę
widoczną, dzięki czemu można zdefiniować określone obszary. 
Łagodzi skórę i eliminuje podrażnienia.
 
Składniki aktywne:
- Aloes: Łagodzi i regeneruje.
- Bisabolol: Łagodzi i zmiękcza skórę.
 
Instrukcja użycia:
Zastosuj do określonego miejsca, zakończ golenie i usuń pozostały produkt
spłukując wodą.
 
TA/12091130





Serum do brody.
Z olejem arganowym i ekstraktem z cedru.
Nawilżająca formuła odżywki zaprojektowana, aby broda była miękka i stylowa.
Szybko się wchłania, z olejkami i odżywkami przeciwutleniającymi.
 
Składniki aktywne:
- Olej arganowy: odżywia i odżywia włosy.
- Olejek limnanthes alba: olej o unikalnym działaniu przeciwutleniającym.
- Witamina E: przeciwutleniacz.
 
Instrukcja użycia:
Użyj wystarczającej ilości serum w zależności od długości brody. Do krótkiej brody
2 lub 3 pompki lub do dłuższej brody 3 do 5 pompek. Nałóż na dłoń, potrzyj dłonie
i rozprowadź na brodzie, zwracając uwagę na suche miejsca. Można stosować na
mokrą lub suchą brodę, ale nawilżenie jest zmaksymalizowane na mokrych
włosach. Do codziennego użytku.
 
TA/12091126



Szampon z efektem progresywnej redukcji siwizny.
 
Stopniowo zmniejsza siwe włosy przy każdym użyciu, zapewniając stopniowe,
subtelne i dyskretne rezultaty. Do częstego codziennego stosowania, aż do
osiągnięcia pożądanych rezultatów, następnie zaleca się alternatywne stosowanie z
innym szamponem.
Ilość redukcji siwizny zależy od częstotliwości używania.
Optymalne rezultaty będą widoczne na czarnych i jasnobrązowych włosach.
Wyniki mogą się różnić w przypadku włosów blond, rudych lub uprzednio
koloryzowanych. Naturalny efekt dla wszystkich odcieni włosów. Neutralne pH do
częstego stosowania. Nawilża i rewitalizuje włosy.
 
Ważne: Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać środki ostrożności i
instrukcje dotyczące przeprowadzenia testu alergii skórnej na 48 godzin przed
każdym zastosowaniem i postępować zgodnie z nimi.
 
TA/12091100



ADVANCED BARBER DYE Nº 2/3 farba dla mężczyzn
ADVANCED BARBER DYE Nº 4/5 NATURAL BROWN farba dla mężczyzn
ADVANCED BARBER DYE Nº 6/7 LIGHT BROWN farba dla mężczyzn
 
Kremowa farba do koloryzacji włosów.
Tylko do użytku profesjonalnego.
Naturalny kolor włosów.
Z roślinnym kwasem oleinowym, woskiem z otrębów ryżowych, gliceryną roślinną
i olejem z awokado.
 
Składniki aktywne:
- Roślinny kwas oleinowy: do odżywiania i tekstury.
- Wosk z otrębów ryżowych: zmiękcza i chroni.
- Gliceryna roślinna: środek utrzymujący wilgoć.
- Olej z awokado: dla odżywienia i blasku.
 
TA/12091023 / TA/12091045 / TA/12091067



Kremowy oxydant do stosowania z koloryzacją włosów 15 vol.
 
Tylko do użytku profesjonalnego.
Zawiera nadtlenek wodoru. Unikaj wszelkiego kontaktu z oczami. Jeśli produkt
wejdzie w kontakt z oczami, natychmiast spłucz wodą. Nie wystawiać butelki 
na nadmierne światło lub ciepło. Zawsze używaj odpowiednich rękawiczek
ochronnych. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w chłodnym, suchym
miejscu. Uważaj, gdy butelka jest otwarta. Po zakończonej pracy zamknij szczelnie
opakowanie.
 
TA/12091000
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