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ONCARE – změny v řadách...

NOVINKA -
řada SMOOTH

ONCARE PREVIEW

NOVINKA-
NOVINKA-
řada REPAIR

Bezoplachový sprej pro 
okamžitý hydratační 

účinek. Vlasy nezatěžuje, 
kondicionuje a jsou tak 
mimořádně  hedvábné a 

lesklé



ONCARE Key Elements

SLES-SLS FREE
ONCARE šampony jsou BEZ SLES

a SLS, při výrobě jsou použity 
nejpokročilejší technologie

INGREDIENCE
Každá jednotlivá řadaONCARE je formulována 

se specifickými přírodními aktivními látkami, 
které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám.

BALZÁMY  /  PÉČE
Balzámy řady ONCARE vlasy nejen 
kondicionují, ale nabízejí skutečnou 

wellness infuzi pro hloubkové 
ošetření

POKROČILÁ TECHNOLOGIE 
ONCARE nabízí vynikající vlastnosti 

díky vylepšenému složení a zároveň 
zaručuje vlastnosti tradičních 

produktů 

SPECIFICKÉ FUNKCE
Pro každý TYP vlasů je 

ONCARE konkrétní řada,  
se specifickým zaměřením

RECYKLOVANÉ OBALY
ONCARE je vyrobena z 50% z 
recyklovaného plastu, který  je 

nadále recyklovatelný.
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ONCARE–nové řady

ONCARE PREVIEW



ONCARE DAILY

ONCARE PREVIEW

VŠECHY TYPY VLASŮ / časté mytí.

Hlavní funkce: HYDRATACE

Funkce:
Nezatěžuje, extrémní hydratace , 
hedvábný efekt, měkkost

Aktivní složení:

Pequi Olej

Brazilský Pequi olej obsahuje vysokou koncentraci 
provitamínu A a je přírodním zdrojem mastných 
kyselin, přesněji kyseliny olejové a palmitové. Činí 
vlasy pružnými, omezuje krepatost a dodává jim 
po celé jejich délce zářivý lesk. Jedná se o lehký 
olej, bohatý na antioxidanty, který zamezuje 
předčasným známkám stárnutí.

Jojoba Oil

Jojobový olej je známý svými 
schopnostmi vyživovat a 

chránit vlasy. Díky 
specifickému chemickému 
složení, které se podobá 

struktuře přirozeného 
kožního mazu, vylučovaného 

mazovými žlázami ve 
vlasové pokožce, zajišťuje 
vlasům extrémní výživu, 

hydrataci a hebkost..

AvocadoOil

Avokádový olej je přírodní 
olej bohatý na živiny a 

karotenoidy. Díky 
schopnosti rychlé penetrace 

je extrémně vyživující a 
dokáže hydratovat vlasovou 

pokožku i velmi suchý 
vlasový stvol. Vyrovnává 

hladinu vlhkosti, podporuje 
růst vlasů a dodává jim lesk.



Hydrating Shampoo

Hydratační šampon pro suché vlasy. Vlasy čistí a plně 
respektuje vlasové vlákno, hydratuje a obnovuje 

fyziologickou hydro-lipidovou rovnováhu. Zanechává 
vlasy plné vitality

275/ 1000 ml

Hydrating Balm

Hydratační kondicionér pro suché 
vlasy. Hydratuje a vyživuje do 

hloubky, zanechává vlasy 
poddajné , lesklé a plné síly.

250 / 1000 ml 

Instant hydrating leave-in

Bezoplachový sprej pro okamžitý hydratační účinek. 
Vlasy nezatěžuje, kondicionuje a vlasy jsou tak 

mimořádně  hedvábné a lesklé

275 ml

ONCAREDAILYONCARE PREVIEW

ONCARE DAILY

ONCARE DAILY hydratace na míru pro všechny 
typy vlasů. 
Řada přípravků intenzivní hydratační péče, ideální pro hloubkovou výživu a 
posílení vlasové struktury, dodávající vlasům hedvábnou jemnost a lesk. 
Ikonická receptura, jež zahrnuje Pequi, jojobový a avokádový olej, což jsou 
přírodní a lehké oleje, blahodárně působící na suché, ztenčené a slabé vlasy. 
Jsou vhodné pro časté použití. Hydratační receptura intenzivně působí již po 
první aplikaci, jemně usměrňuje a upravuje vlasovou texturu, vlasy se stávají 
silnějšími, extrémně lehkými a hedvábně lesklými. Směs účinných látek 
působí pozvolna a chrání krásu vlasů. 



Hlavní funkce: OCHRANA BARVY

Funkce:
Jas, lesk, výdrž barvy.

Aktivní složení:

ONCARE PREVIEW

ONCARE COLOR BLOCK

BARVENÉ VLASY.

Tsubaki Oil Wild Berries extracts
Výtažky z lesních plodů 
jsou silné antioxidanty, 

které fungují jako 
organické katalizátory a 

mají bohaté 
bioregenerační

schopnosti. Dodávají 
vlasům hebkost a lesk. 

Vibrariche
Patentovaný komplex, který 

dodává barvě zářivost a 
prodlužuje její výdrž, barva 
tak zůstává dlouhou dobu 
nádherně sytá. Vlasy jsou 
díky němu hebké, dobře 

vyživené a snadno se 
rozčesávají. 

Olej pocházející z kamélie japonské, 
které se přezdívá “zimní růže”. 
Výjimečný antioxidant, poskytující 
vlasům okamžitou ochranu, lesk a 
kondici, nazývaný koncentrát mládí. 



ONCARECOLORBLOCK

Color stabilizing shampoo

Šampon pro stabilizaci 
barvy. Šetrně vlasy myje 
a hydratuje. Zabraňuje 

vymívání kosmetické barvy 
a prodlužuje  její výdrž 

mezi následujícím 
barvením. Vlasy jsou 
vitální, lesklé a hebké,

275 / 1000 ml

Color stabilizing balm

Balzám pro stabilizaci 
barvy. Vyrovnává a 

chrání barevné pigmenty 
uvnitř vlasového vlákna a 
zanechává vlasy lesklejší, 

plné síly, s ochranným
filmem

250 / 1000 ml

Intensive color stabilizing mask

Hloubkově intenzivní maska /kůra 
určená pro barvené vlasy pro 
dokonalejší stabilizaci bravy. 

Hloubkově regeneruje a opravuje 
vlasové vlákno, vlasy jsou plné 

síly, vyživené a vitální

200 ml

Color stabilizing spray
Bezoplachovací kondicionační 

sprej pro stabilizaci 
kosmetické barvy. Barvu 

stabilizuje, chrání , 
obnovuje fiziologické pH 
vlasů, zachovává jas a 

hloubku barevného odstínu v 
mezidobí mezi následujícím 

barvením v salonu.

275 ml

Equalizing spray
Ekvalizační bezoplachový sprej 

PŘED- TECHNICKOU úpravou např. 
(barvením). Vyrovnává povrch 

vlasové kutikuly a připravuje  vlas na 
následující technickou úpravu. Vlasy 

barvu lépe a rovnoměrně absorbují …

275 ml

ONCARE PREVIEW

Profesionální receptura obohacená o aktivní složky, zajišťující výživu a ochranu barvených vlasů 
i vlasového vlákna, díky nimž barva zůstává dlouho jasná jako po návštěvě v kadeřnickém 
salónu. Nová směs účinných látek, které chrání sytost barvy a prodlužuje její výdrž.



Hlavní funkce: OBJEM

Funkce:
vitalita a vyplňující efekt.

Aktivní složky:

ONCARE PREVIEW

ONCARE REFILL

Jemné /křehké/ lámající se vlasy.

LinseedExtract
Lněná semínka dodávají vlasům 
pružnost zásluhou Omega 3 mastných 
kyselin, které hydratují a posilují 
vlasové stvoly, čímž zabraňují jejich 
lámaní. Nejsou pouze přírodní složkou 
krásy, vlasy posilují, zvyšují jejich 
pružnost a lesk.

Hemp& RicePhytokeratin

Konopí a rýže - infuze z rostlinných 
keratinů, které díky svým přirozeným 
vlastnostem dodávají novou sílu a 
pevnost vlasům, dodávají na  
objemu. Jsou bohaté na živiny, 
zpevňují vlasovou strukturu, zlepšují 
pružnost a pomáhají regenerovat 
křehké vlasy. 



ONCAREREFILL

Volumizing shampoo
Šampon na zvýšení objemu a hustoty 
vlasů. Ideální pro jemné nebo řídnoucí 
vlasy, které potřebují vyplnit. Vytvrzuje 
a  vyplňuje vlasovou kutikulu. Vlasy 
jsou viditelně zdravější, plné síly a 

lehce se rozčesávají. Vlasy nezatěžuje

275 / 1000 ml

Instant densifier
Regenerační zahušťovač s 

vyplňujícími účinky, 
působí okamžitě. Ideální pro jemné, 

řídnoucí vlasy, které potřebují 
výplňový efekt. Vlasová kůra  ve 
spreji, pro OBJEM a zhuštění 

vlasového vlákna. Vlasy jsou vitální, 
plné síly a viditelně zdravější.  

Snadno se rozčesávají , vlasy nezatěžuje
200 ml

Dual component reconstruction treatment
Dvousložková rekonstrukční kúra s 

výplňovým efektem. Ideální pro jemné nebo 
řídnoucí vlasy. Profesionální ošetření  s 

okamžitým účinkem. Od první aplikace jsou 
jemné vlasy vyplněné a zahuštěné lipidy. 

Vlasy jsou pevnější , objemnější a viditelně 
plné síly. Vlasy nezatěžuje

5 + 5 x 15 ml

ONCARE PREVIEW

Řada přípravků pro zvýšení objemu a oživení tenkých, poškozených a nenapravitelně matných vlasů bez 
lesku. Chemická zátěž, teplotní šoky i každodenní návyky vlasy oslabují. Díky cílenému zásahu pomocí 
přípravků ONCARE REFILL, obohacených o lněná semínka, konopné a rýžové proteiny, dochází k obnovení 
fyziologické rovnováhy a vlasová struktura dostane nový život.
Pro jemné a unavené vlasy – ideální pro ty, kdo touží vlasy oživit, zpevnit a posílit, aby byly správně 
hydratované a získaly trvalý objem. 
Jemné a vyživující složky, umožňující působit na dva faktory – hydrataci a objem. Zhušťující kúra zanechává 
vlasy snadno rozčesatelné, lehké, poddajné a objemné. 



Hlavní funkce: VYHLAZOVAČ kutikuly

Funkce:
anti-frizz effect, vitalita, pevnost, hedvábně lesklé, sametově 
měkké

Hlavní složky:

ONCARE PREVIEW

ONCARE SMOOTH

Dlouhé/hrubé/suché vlasy.

AvocadoOil
AVOKÁDOVÝ OLEJ, BOOSTER MLÁDÍ
Avokádový olej je přírodní olej bohatý na 
živiny a karotenoidy. Díky vysokým 
penetračním schopnostem je extrémně 
vyživující a dokáže hydratovat vlasovou 
pokožku i velmi suchý vlasový stvol. 
Vyrovává hladinu vlhkosti, podporuje růst 
vlasů a dodává jim lesk.

Coconut Oil
SPOJENEC KRÁSY – KOKOSOVÝ 
OLEJ 
Coconut oil je bohatý na esenciální 
aminokyseliny, antioxidační enzymy a 
fytonutrienty. Je koncentrátem hydratace, 
vlasy se díky němu stávají lesklejšími a 
poddajnějšími již po první aplikaci. Dodává 
vlasům absolutní hebkost, pomáhá zacelit 
roztřepené konečky a zabraňuje krepatění



ONCARESMOOTH

Taming and strengthening shampoo

Posilující a uhlazující šampon, 
dodává vlasům pružnost a 

zamezuje krepatění vlasu. Ideální 
pro dlouhé  a nepoddajné vlasy. 
Vlasy jemně myje a napomáhá 

kontrolovat efekt anti-frizz. 
Vlasy 

jsou hedvábné, lesklé, snadno se 
upravují

275/ 1000 ml

Taming and strengthening
balm

Posilující a uhlazující balzám. 
Dodává vlasům pružnost a 

zamezuje krepatění. Ideální pro 
dlouhé , nepoddajné vlasy

250 / 1000 ml

Hair cuticle smoothing milk
Vyhlazující mléko na vlasovou 

kutikulu pro všechny typy vlasů. 
Vyhlazuje kutikulu a eliminuje efekt 

krepatění. Vlasy vyhlazuje, vyživuje a 
chrání před tepelným zdrojem při 

konečné úpravě. Vlasy jsou vitální, 
pevné a plné síly

275 ml

ONCARE PREVIEW

Řada přípravků určená k obnově síly a odolnosti struktury velmi 
dlouhých a nepoddajných rovných vlasů, každodenně 
vystavených působení agresivních vlivů okolního prostředí, 
kterým schází lesk a hydratace. Kombinace olejů, jež vlasovou 
strukturu rehydratují, posilují a dodávají jí energii. Jedná se o 
ideální ošetřující přípravek, umocňující krásu dlouhých vlasů a 
prodlužující jejich odolnost. 



Hlavní funkce: OPRAVUJE

Funkce:
Vyživuje, elasticita, posiluje.

Aktivní složky:

ONCARE PREVIEW

ONCARE REPAIR

Narušené vlasy

Shea Butter
BAMBUCKÉ MÁSLO, ZLATO PRO 
ŽENY

Bambucké máslo, bohaté na mastné 
kyseliny, fytosteroly, vitamín A a vitamín E, je 
skutečným spojencem krásy. Dodává vlasům 
novou sílu díky svým regeneračním, 
ochranným, výživným, hydratačním a 
protizánětlivým účinkům.

Green Tea and Camellia
SLADKÉ SPOJENÍ ZELENÉHO 
ČAJE S KAMÉLIÍ

Zelený čaj a kamélie dodávají díky svým 
přirozeným vlastnostem vlasům hydrataci, 
zářivost a poddajnost. Předcházejí třepení 
konečků a podporují růst vlasového vlákna.



ONCAREREPAIR

Restructuring shampoo

Restrukturalizační šampon, 
zvláště vhodný pro citlivé, 

poškozené, lámavé vlasy. Jemně 
čistí, regeneruje, vyživuje, 

posiluje a vytvrzuje. Vlasy jsou 
hedvábně lesklé a poddajné

275/ 1000 ml

Restructuring balm

Restrukturalizační balzám, 
pro citlivé, poškozené, 
lámavé vlasy. Snadno vlasy 
rozčesává, zanechává vlasy 
silnější a pevnější

250 / 1000 ml

Restructuring mask
Restrukturalizační maska pro 

citivé, poškozené, lámavé vlasy. 
Okamžitý efekt při 

restrukturalizaci vlasů –
opravuje/vyživuje. Dodává 

vlasové kutikule lipidy zevnitř i na 
povrchu,  vlasy jsou více pružné, 

pevné .

200 ml

Smoothing fluid
Vyhlazující fluid, pro vyhlazení 

vlasové kutikuly všech typu vlasů. 
Vyplňuje a obaluje povrch kutikuly, 

vlasy jsou hladké, kompaktní , 
hedvábné, lesklé a velmi snadno se 

rozčesávají. Velmi vhodné na 
roztřepené konce.

50 ml

ONCARE PREVIEW

Vysoce účinná regenerační řada pro poškozené, slabé, porézní a lámavé 
vlasy. Kombinovaný účinek bambuckého másla a zeleného čaje v 
součinnosti s kamélií působí přímo na vlasovou strukturu. Posiluje 
přirozenou hydrolipidickou strukturu vlasů a obnovuje lipidovou vrstvu. 
Ošetření s okamžitým účinkem pro regeneraci vlasového vlákna a získání 
zdravých a dlouhodobě lesklých vlasů. 



Kompletní řada přípravků, splní každé přání kadeřníka…….

S  ONCARE lze provádět všechny úkony nezbytné v  péči o vlasy, spojené s 
pocitem pohody a zdraví zákaznic.

What isONCARE ?

S ONCARE vlasy můžeš :

Viditelně změnitMýt 

ONCARE PREVIEW

Hydratovat Hloubkově regenerovat Vyhlazovat

všechny TYPY  vlasů

ONCARE 
Manifest krásy.


