
 



 



 

Energizující šampón pro barvené blond vlasy a 

odbarvené vlasy 

Bohatá receptura s Proteinovým komplexem 

pomáhá jemným čištěním zpevňovat povrch vlasů 

a udržovat správnou hydrataci. Vlasy zanechává 

měkké a plné. 

Způsob použití: Naneste na mokré vlasy a jemně 

vmasírujte rotačními pohyby. Důkladně opláchněte. 

V případě potřeby mytí opakujte. 

ENERGIZING SHAMPOO 



 

Energizující kondicionér pro blond a odbarvené vlasy 

Bohatá receptura s Proteinovým komplexem zvyšuje 

sílu vlasů a vyrovnává úroveň hydratace v porézních a 

zesvětlených strukturách. Rozmotává vlasy a zlepšuje 

česání. Vlasy získávají vitalitu a extrémní lesk 

Způsob použití: Naneste produkt po celé vlasů, 

nechejte působit 2-3 minuty. Důkladně opláchněte. 

ENERGIZING CONDITIONER 



 

Stříbrná maska pro barvené nebo odbarvené vlasy 

Ošetření s pigmentem anti-yellow a proteinovým 

komplexem zvyšuje odlesky studených odstínů a 

neutralizuje nežádoucí tóny. Opravuje slabá vlasová vlákna 

odbarvených a barevných vlasů, aniž by je zatížila. 

Rozmotává porézní vlasy a zlepšuje česání. 

Způsob použití: Produkt naneste po celé délce vlasů. 

Nechte působit 3-5 minut v závislosti na typu ošetřovaných 

vlasů. Poté důkladně opláchněte. 

 

SILVER MASK FOR COLORED 

OR BLEACHED HAIR 



 

PEARL MASK FOR BLOND HAIR 

Perlová maska pro blond vlasy 

Ošetření s pigmentem a proteinovým komplexem, posiluje 

teplé blond odstíny a dodává lesk. 

Opravuje slabá vlasová vlákna přírodních nebo barevných 

vlasů, aniž by je zatěžovala. 

Způsob použití: Produkt aplikujte po celé délce vlasů. 

Nechte působit 3-5 minut v závislosti na typu vlasů, které 

mají být ošetřeny. Poté důkladně opláchněte. 

 



 

ANTI-YELLOW SPRAY 

WITHOUT RINSING 

Anti-yellow sprej bez oplachování / BLOND 

Sprej s pigmentem anti-yellow a komplexem bílkovin, 

neutralizuje nežádoucí tóny a zvyšuje odlesky studených 

odstínů. Posiluje a vyrovnává hladinu vody v kapilární 

struktuře a zlepšuje strukturu blond. 

Způsob použití: Před použitím dobře protřepejte, 

nastříkejte na umyté a osušené vlasy. Neoplachujte. 

Pokračujte v požadovaném stylingu. 



 

SPRAY PROTECTIVE 

Ochranný hydratační dvousložkový sprej 

S proteinovým komplexem posiluje a reguluje poškozené 

vlasy, zanechává vlasy lesklé a poddajné. Pomáhá chránit 

před vnějšími činiteli a zanechává vlasy měkké. 

Způsob použití: Před použitím dobře protřepejte, 

nastříkejte na umyté a osušené vlasy. Neoplachujte. 

Pokračujte s požadovaným stylingem. 



 

REPAIR SERUM 

Reparační sérum na poškozené vlasy 

Sérum obohacené o proteinový komplex, hloubkově 

opravuje a restrukturalizuje kapilární strukturu. Dodává 

vlasům objem a lesk, usnadňuje foukání. 

Způsob použití: Naneste na umyté a ručníkem vysušené 

vlasy, pro lepší distribuci vlasy důkladně rozčešte. Nechejte 

působit po dobu 5-10 minut pod zdrojem tepla. Důkladně 

opláchněte a pokračujte vhodným kondicionérem. 



 

 VOLUMIZING SHAMPOO 

Objemový šampon pro všechny typy vlasů 

Obsahuje Vitalitykomplex, který navrací přirozený objem 

vláken, od kořínků až do konců. Dává vlasům lehkost, 

kontrolu a lesk. 

Způsob použití: Aplikujte na mokré vlasy a jemně masírujte 

rotačními pohyby. Důkladně opláchněte. V případě potřeby 

mytí opakujte. 



 

VOLUMIZING CONDITIONER 

Objemový kondicionér pro všechny typy vlasů 

Díky Vitalitykomplex-u vlasy zjemňuje pro lepší rozčesání, 

vyživuje a dodává jim objem. Vytváří plnost u kořínků, aniž 

by je zatěžoval. Zanechává vlasy měkké a hedvábné. 

Způsob použití: Naneste produkt po celé délce vlasů. 

Nechejte působit 2-3 minuty. Důkladně opláchněte. 



 

SPRAY FOR THE ROOTS VOLUME 

Sprej pro objem kořínků 

Sprej bez plynu, ideální pro jemné vlasy bez objemu. 

Dodává kořínkům objem a strukturu s jemnou přirozenou 

fixací. Vlasy nelepí ani nevysouší, zaručujte objem a lesk. 

Způsob použití: Nastříkejte ve vzdálenosti několika 

centimetrů k hlavě u každého pramene na umyté a 

prosušené vlasy. Pokračujte v požadovaném stylingu. 



 

SMOOTH SHAMPOO 

Vyhlazující šampon pro krepaté nebo nepoddajné vlasy 

Zkrotí a zvlhčuje porézní a krepaté vlasy díky gumě Guar, 

která dodává vlasům antistatické a vyhlazující vlastnosti. 

Zjemňuje vlasy a chrání je před vlhkostí. 

Způsob použití: Naneste na mokré vlasy a jemně vmasírujte 

rotačními pohyby. Dobře opláchněte. V Případě potřeby 

mytí opakujte. 



 

SMOOTH MASK 

Vyhlazovací maska pro krepaté nebo nepodajné vlasy 

Jeho složení s gumou Guar je ideální pro vyhlazení 

rebelských vlasů, dodává pružnost a hydrataci. 

Způsob použití: Naneste produkt na délky a konce. Nechte 

působit 3-5 minut v závislosti na typu ošetřovaných vlasů. 

Důkladně opláchněte. 



 

SMOOTH THERMOPROTECTIVE MILK 

Uhlazující termo ochranné mléko 

Vyživující ošetření krepatých nebo poddajných vlasů 

pomocí vitaminového komplexu. Vyhlazuje kutikulu a 

eliminuje krepacení, chrání vlasy před nadměrným teplem 

ze žehliček a fénů. Dodává vlasům objem a lesk. 

Způsob použití: Naneste na umyté a ručníkem osušené 

vlasy. Poté rozčeste a pokračujte s požadovaným 

stylingem. Před použitím žehličky doporučujeme použít 

malé množství i na suché vlasy. 



 

ELIXIR – GLITER 

Třpytivý elixír pro hladkou kontrolu 

Tekutina pro transformaci a zvýraznění vlasů, díky S.O.S. 

komplexu účinně eliminuje krepatění a elektrostatický 

efekt. Poskytuje maximální jas, lesk a hebkost. Rychle schne 

a nezatěžuje vlasy, dodává jemnost a vitalitu. 

Způsob použití: Vtřete pár kapek do dlaní, poté naneste na 

suché vlasy. Česáním usnadníte distribuci a poté pokračujte 

v požadovaném stylingu. 



 

SHAMPOO BIO-BALANCE 

Šampon pro pokožku a vlasy s přebytečným mazem 

Jemná receptura se systémem Detox, normalizuje pokožku 

hlavy, zatímco čistí a odstraňuje nečistoty vlasů. Poskytuje 

jas a regeneruje vlasovém vláknu. 

Způsob použití: Naneste na mokré vlasy a jemně vmasírujte 

rotačními pohyby. Pořádně opláchněte. Pro intenzivnější 

ošetření aplikujte na suché vlasy. Nechte působit 1 nebo 2 

minuty, emulgujte a opláchněte. V případě potřeby mytí 

opakujte. 



 

CHOCOLATE MASK FOR COLORED 

OR NATURAL HAIR 
Čokoládová maska pro barevné nebo přírodní vlasy 

Ošetření s pigmentem a proteinovým komplexem pro hnědé vlasy. 

Dodává barveným vlasům novou energii a obohacuje barvu přírodních 

vlasů. Opravuje slabá vlasová vlákna odbarvených a barevných vlasů, 

aniž by je zatěžovala. Zjemňuje porézní vlasy a zlepšuje česání. 

Způsob použití: Naneste produkt na umyté vlhké vlasy vysušené 

ručníkem, aplikujte rovnoměrně po celé délce vlasů. Nechte působit 

3-5 minut v závislosti na typu ošetřovaných vlasů. 

Poté důkladně opláchněte. 



 

ULTRA VIOLET MASK FOR COLORED 

OR BLEACHED HAIR 

Ultra violet (anti-yellow) maska pro barevné nebo odbarvené vlasy 

Ošetření s pigmentem a proteinovým komplexem, oživuje odlesky 

barevných vlasů nebo vytváří personalizovaný efekt na 

odbarvených vlasech. Opravuje slabá vlasová vlákna odbarvených a 

barevných vlasů, aniž by je zatěžovala. Zjemňuje porézní vlasy a 

zlepšuje česání. 

Způsob použití: Naneste produkt na umyté vlhké vlasy vysušené 

ručníkem rovnoměrně po celé délce vlasů. Nechte působit 3-5 minut 

v závislosti na typu ošetřovaných vlasů. Poté opláchněte. 



 

FLUID FOR CREATING CURLY LOCKS 

Fluid pro vytváření kudrnatých pramenů 

Tvarovací tekutina, pro pevnou tvorbu a zvýraznění kadeře. 

Ovládejte, tvarujte a definuje vzpurné kudrlinky, aniž byste 

je zatěžovali. Dává vlasům pružnost, tvar a lesk. 

Způsob použití: Naneste správné množství produktu na 

základě délky a typu vlasů. Rovnoměrně ji aplikujte na vlasy 

prosušené ručníkem a upravte podle žádaného stylingu. 



 

Silný objemový lak na vlasy 

Objemná silná fixace, mechanický lak (bez plynu) na vlasy. 

Ekologický vzorec umožňuje tvarování a stylizaci vlasů, 

zajišťuje vynikající držení tvaru účesu i v případě vlhkosti. 

Nezatěžuje vlasy. 

Způsob použití: Držte nádobu ve svislé poloze a stříkejte ji 

na vlhké nebo suché vlasy ve vzdálenosti cca 25 cm. 

STRONG VOLUMIZING HAIRSPRAY 



 

STRONG SHAPING MOUSSE 

Silná modelovací pěna 

Silná modelovací pěna pro vlasy, zajišťuje elastickou a 

pevnou fixaci. Obohacená o extrakty z guarany a zelené 

kávy, které oživují a tonizují vlasy, zachovávají jejich 

přirozenou hydrataci. Dodává vlasům lesk a objem. 

Způsob použití: Před použitím dobře protřepejte. Naneste 

na vlasy prosušené ručníkem a vytvořte žádaný styling. Pro 

silnější účinek aplikujte na suché vlasy. 



 

WAX FIXATION 

Vosk pro extra silnou fixaci 

Modelovací vosk s lesklým efektem, ideální pro mokrý 

vzhled. Zajišťuje maximální fixaci a sílu. Dává tvar a 

pružnost. Snadné použití při práci. Vlasy nezatěžuje a 

nezanechává žádné zbytky. 

Způsob použití: Vezměte vhodné množství produktu, 

naneste jej do dlaně a prsty vpracujte do vlasů pramen po 

prameni. 



 

MODELLING MATTWAX 

Modelovací vosk s matným efektem – středně silná fixace 

Ideální pro styling vlasů a zachování hydratace. Vlasy 

nezatěžuje a nezanechává žádné zbytky. 

Způsob použití: Naneste malé množství přípravku mezi 

dlaně, rozetřete a aplikujte na suché nebo mokré vlasy. 



 

DEEPINTENSE TREATMENT OIL 

Hloubkový intenzivní ošetřovací olej 

Olejové ošetření pro všechny typy vlasů s reparačními a 

zpevňujícími vlastnostmi, díky kterým je ideální pro 

poškozené, křehké vlasy a roztřepené konce. Hydratuje a 

vyživuje vlasy do hloubky bez zatěžování jemných vlasů, což 

zaručuje zdravý a přirozený vzhled. 

Způsob použití: Naneste na suché vlasy nebo na vlasy 

prosušené ručníkem. Naneste malé množství produktu do 

dlaní a rovnoměrně aplikujte po celé délce vlasů. 



 

MINERAL OIL SPRAY 

Sprej s minerálním olejem 

Ošetření ve spreji s výživným účinkem. Vlas celkově vyplňuje 

a obaluje, díky tomu jsou vlasy opět pružné, odolnější a 

měkčí. 

Způsob použití: Před použitím protřepejte. Nastříkejte 

rovnoměrně na umyté a osušené vlasy. Rozčesejte a nechte 

působit 30 sekund. Opláchněte a pokračujte ve stylingu. 


