
Innowacyjność, tradycja
i najwyższa jakość
– to fundamentalne wartości, 
którymi kierujemy się 
tworząc produkty Tahe. 
Łączą one w sobie składniki 
pochodzące z natury,
z najnowszymi osiągnięciami 
techniki i nauki, tak aby 
dbać o włosy i skórę, a także 
o środowisko naturalne. 
W ten sposób powstają 
niepowtarzalne receptury, 
wolne od toksyn, natomiast
w 97% składające się
z naturalnych i w ponad 20% 
organicznych składników.

Maska
przed myciem
Do włosów gęstych lub suchych

Odżywka bez spłukiwania
Do włosów gęstych i suchych

Odżywka
bez spłukiwania
Do włosów zwykłych i suchych

Olejek do włosów
Do włosów zwykłych lub suchych

Zawiera propolis, olej arganowy, 
mleczko pszczele i oliwę.
Głęboko i intensywnie działa 
na  suche lub zniszczone włosy. 
Doskonale nawilża i wzmacnia 
włosy. Znajdujące się w składzie 
naturalne ekstrakty i olejki 
świetnie docierają do zniszczonych 
włókien włosa. 

Zawiera olej z moringii i kukurydzy. Lekka odżywka 
do głębokiego nawilżania i nawadniania włosów.

Chroni włosy oraz powoduje, że stają się one łatwe do 
rozczesania, miękkie, błyszczące i pełne życia. 

Zawiera oliwę, miód, wyciąg
z propolisu, miętę i pokrzywę. 
Lekka odżywka do głębokiego 
nawilżania i nawadniania 
włosów. Chroni włosy oraz 
powoduje, że stają się one 
łatwe do rozczesania, miękkie, 
błyszczące i pełne życia. 

Ekstrakt olejków z lawendy, bergamotki i mirry.

Wzbogaca i wzmacnia właściwości nawilżające, 
regenerujące i nawilżające wszystkich masek
z tej serii. 

Power Oil
Skoncentrowany preparat regenerujący

Maska
przed myciem
Do włosów zwykłych
lub suchych

Zawiera olejki – arganowy, z mirry i pracaxi. 
Do głębokiej regeneracji bardzo zniszczonych
i wysuszonych włosów. Przywraca włosom naturalne 
nawilżenie i nawodnienie oraz niweluje skutki 
działania zabiegów chemicznych, termicznych
i innych czynników zewnętrznych. Przywraca 
włosom blask, miękkość i regeneruje je
już podczas pierwszego zabiegu.

Zawiera ekstrakt z orzechów brazylijskich oraz 
olejki – arganowy i z kamelii. Receptura pozwalająca 
na dogłębne nawilżenie i odbudowę włókien 
wysuszonych lub zniszczonych włosów.

Po użyciu stają się one pełne blasku i witalności,
nie plączą się i są elastyczne.

Zawiera propolis i miód. 
Nawadniająca maska do
zniszczonych lub wysuszonych 
końcówek włosów.
Odbudowuje je, wzmacnia, 
zabezpiecza przez łamaniem 
równocześnie ich nie obciążając. 

Maska odżywiająca
Do włosów suchych i zwykłych

Szampon
Do włosów grubych i suchych

Zawiera propolis, ekstrakt z pokrzywy, i olejki 
eteryczne z cytryny, pomarańczy i grejpfruta. 

Głęboko odżywia i regeneruje włókna suchych 
lub zniszczonych włosów, które po użyciu stają się 
błyszczące, witalne, elastyczne i nie  plączą się.

Zawiera olejki – araganowy i z mirry.
Doskonały do grubych, niesfornych i suchych włosów.

Tworzy delikatną i kremową piankę, która łagodnie 
oczyszcza i głęboko odżywia włosy, sprawiając,
że są one pełne blasku i jedwabiste w dotyku.

Maska odżywiająca
Do włosów gęstych i suchych
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Olejek
z bergamotki

Olejek
z cytryny

Preparat chroniący
i wzmacniający włosy
Ochrona i odbudowa

Olejek
z rozmarynu

Krem do włosów
Łagodne i elastyczne utrwalanie

Szampon
Do włosów zwykłych i suchych

Olejek
z limonki

Olejek
herbaciany

Olejek
z pomarańczy

Krem do włosów
Mocne utrwalenie

100% czysty i naturalny

Właściwości:
Przeciwbólowe, antydepresyjne, 
antyseptyczne, antybiotyczne, 
przeciwskurczowe.

100% czysty i naturalny

Właściwości:
Posiada właściwości ściągające, 
ochronne, przeciwutleniające
i zapewniające równowagę.

Zawiera olejki pracaxi, tsubaki, arganowy,
z kamellii oraz z orzechów brazylijskich. 

Doskonały do włosów farbowanych, chroniący
i wzmacniający włókna włosów.

100% czysty i naturalny

Właściwości:
Przeciwdziała wypadaniu 
włosów, działa pobudzająco
i zapewnia równowagę,
ma właściwości tonizujące
i przeciwzapalne.

Zawiera wosk pszczeli, propolis i ekstrakt
z pokrzywy.

Ułatwia układanie fryzury i jej utrwalanie nie 
pozostawiając śladów. Włosy mają naturalny
i zdrowy wygląd. Są elastyczne i pełne połysku.

Z naturalnymi olejkami – pracaxi i z imbiru
oraz z witaminą B5. 

Głęboko i dokładnie czyści, nawilża i odżywia.
Po użyciu włosy są odbudowane, miękkie, lśniące, 
pełne siły i lekkie.

100% czysty i naturalny

Właściwości:
Przeciwreumatyczne, 
antyseptyczne, antywirusowe, 
bakteriobójcze, tonizujące.

100% czysty i naturalny

Właściwości:
Posiada właściwości 
antyseptyczne, antyłojowe
oraz przeciwgrzybiczne.

100% czysty i naturalny

Właściwości:
Posiada właściwości
nawilżające i detoksykujące, 
działa przeciwzapalnie
i przeciwdepresyjne.

Zawiera wosk pszczeli, wyciąg z drzewa cedrowego
i mięty. Krem do stylizacji i pielęgnacji. 

Doskonały do nadawania tekstury, elastyczności
i naturalnego blasku. Zapobiega puszeniu się włosów. 
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Nie zawiera
parabenów
i silikonów.

Nie zawiera
siarczanów
i alergenów.

Nie zawiera
wazeliny
i barwników.

Nie zawiera
alkoholu.

Składniki
z certyfi katem ECO.

Przyjazne
zwierzętom.

Produkty
organiczne.

Tahe Polska
Generalny importer marki Tahe w Polsce

infolinia: 801 000 825
e-mail: info@tahe.pl

www.facebook.pl/tahe.polska
www.tahe.pl

TAHE POLSKA Silog Dystrybucja
Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wiertnicza 149 , 02-952 Warszawa
telefon: +48 22 651 72 56 do 58

fax: +48 22 651 72 58
mobile: +48 663 999 207

www.silog.pl
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