
19 Profesionální  
vlasová kosmetika 
2019



Vážení obchodní partneři,
naše společnost Roso Cosmetics s.r.o. již 25 let poskytuje kvalitní servis kadeřnickým salonům, ob-
chodním partnerům i začínajícím kadeřníkům nejenom v České republice ale i na Slovensku. Jsme 
výhradním dovozcem a distributorem značek předních zahraničních výrobců na poli profesio nálních, 
a mnohdy unikátních, kadeřnických výrobků. 

Vlajkovou lodí firmy jsou značky italské profesionální vlasové kosmetiky BLACK PROFESSIONAL 
LINE a LOVIEN ESSENTIAL. Obě značky jsou stále více oblíbené pro svoji kvalitu, cenovou dostup-
nost a snadné použití. Kompletní nabídka uspokojí všechny typy zákazníků, včetně náročné klientely. 
Dále v naší nabídce naleznete kvalitní produkty značek NIAMH HAIRKONCEPT, FREEZE IT, NOVEX, 
HP FIRENZE a mnoha dalších.
V posledním roce jsme rozšířili nabídku i pro muže, kteří jsou na salonech stále více vítáni a zaslou-
ží si profesionální přístup a péči. Máme k dispozici ucelenou řadu DANDY, která obsahuje nejen 
vlasovou a pleťovou kosmetiku, ale i přípravky pro vousy nebo knír. 

Reagujeme na nárůst poptávky po přírodních produktech a šetrné péči o vlasy, proto máme nově v nabídce pečující přírodní 
řadu BE PURE. Současně jsme měli možnost uvést novou přírodní značku TOGETHAIR, která má svůj vlastní katalog.

Chci Vás také upozornit, že vydáváme samostatný katalog Profesionální kadeřnické pomůcky 2019, kde naleznete výrobky 
oblíbených značek OLIVIA GARDEN, KIEPE, DESSATA a mnoha dalších. Tento katalog si můžete vyžádat u nás či našich ob-
chodních partnerů v ČR a Slovensku.

Jsme si rovněž vědomi, jak je důležité kadeřnické vzdělávání a inspirace, proto v průběhu roku pořádáme mnoho kadeřnických 
seminářů, včetně mezinárodního turné s předními italskými kadeřníky.

Velmi si vážím vzájemné spolupráce a důvěry, která nás zavazuje i do budoucna. Naším cílem je nejenom kvalitní servis a spo-
lehlivost, ale také aktivní pomoc jak při profesním tak i obchodním rozvoji vašich salonů. Věřím, že katalog v nové grafice, který 
právě držíte v ruce, bude společným pomocníkem při naplnění naší vize.

S úctou Váš Slavomír Hadraba

Sídlo firmy:
Masarykova 515
664 61 Rajhrad u Brna
tel.:  +420 543 255 444–5 

+420 725 856 350
tel.:  +421 948 552 527 (zákazníci SK)
e-mail: info@rosocosmetics.com
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Sintesis Color Creme

Sintesis Color Creme 
Permanentní kosmetické barvy, které snadno pronikají do hloubky 

struktury vlasu. Přítomnost peroxidu vodíku způsobuje vzájemnou reakci 
pigmentů, která zajišťuje dlouhotrvající stálou barvu.

VÝSLEDEK:
•  Maximální krycí schopnost a zesvětlení.
•  Lesklé, zářivé a přirozené odlesky.
•  Intenzivní odstíny.
•  Dlouhotrvající barva.
TATO ŘADA OBSAHUJE 115 ODSTÍNŮ:
PŘÍRODNÍ – POPELAVÉ – TEPLÉ – ZLATAVÉ – KAŠTANOVÉ – SVĚTLO 
PŘÍRODY – ČERVENÉ – MĚDĚNÉ – MAHAGONOVÉ – FIALOVÉ –  
FANTASY – ZESVĚTLOVAČE – KOREKTORY – SUPER BLOND ODSTÍNY – 
MODERNÍ ODSTÍNY – PRESTIGE.

APLIKACE:
Výběr peroxidu:
Black Sintesis barvy se doporučují míchat s Black Emulsionate Hydro-
gen Peroxid 3% (10VOL) – 6% (20VOL) – 9% (30VOL) v poměru 1:1,5.  
Pro zesvětlující odstíny (11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 2000, 1000, 1001, 1517, 
1007) smíchat s Black Hydrogen Peroxid 9% (30VOL) v poměru 1:2.

Příprava:
Obsah tuby je 100 ml. Barva se míchá s vhodným peroxidem v poměru 
1:1,5. Míchací nádoba nesmí být z kovu (doporučena plastová miska) 
a nanáší se plastovým štětcem. Vše pečlivě omyté a čisté. 
Pro komplexní barvení např. promíchat 50 ml (1/2 tuby) a 75 ml peroxidu. 
Pro dobarvení odrostů vlasů stačí smíchat 30 g barvy a 45 g peroxidu. 
Do připravené nádoby nalít potřebné množství barvy Black Sintesis 
a peroxidu, dobře promíchat.

Použití:
Nejlepší výsledek je dosažen přesným dodržováním návodu. Nanášet 
na suché vlasy. Proveďte zkoušku citlivosti pokožky nejméně 48 hodin 
před aplikací.

Barvení odrostů:
Barvící směs nejprve aplikovat na vlasové odrosty a nechat působit 
20 minut. Poté barvu stejnoměrně rozetřít (doporučeno hřebenem 
rovnoměrně rozčesat) po celé délce vlasů a pro zajištění stejného 
barevného odstínu a nechat působit dalších 10 minut. Pak emulgovat 
s trochou teplé vody a řádně umýt barvící směs. Nakonec opláchnout 
a umýt šamponem.

Zesvětlení – Superlighteners:
Zesvětlení vlasů až o 4/5 tónu. Promíchat odstíny Superlighteners 
s Black Hydrogen Peroxid 9% (30VOL) v poměru 1:2. Nechat působit 
minimálně 40 minut.
Barvení odrostů – barvící směs nejprve aplikovat na vlasové odrosty 
a nechat působit 30 minut. Poté barvu stejnoměrně rozetřít (doporučeno 
hřebenem rovnoměrně rozčesat) po celé délce vlasů pro zajištění 
stejného barevného odstínu a nechat působit 10 minut. Pak emulgovat 
s trochou teplé vody, opláchnout a umýt šamponem.

Užitečné rady:
•  Doporučeno emulgovat směs barvy na vlasech před opláchnutím.  

Nanést pár kapek teplé vody na 
vlasy a dobře masírovat. Poté 
opláchnout. Tímto dosáhnete 
stejnoměrného probarvení.  

•  Při použití ohřívacích lamp nebo 
jiných zdrojů tepla se zkrátí doba 
působení na polovinu. 

BALENÍ:
•  tuba 100 ml

DOBA PŮSOBENÍ 
30–40 MINUT

115 ODSTÍNŮ BAREV
Během roku se objeví další nové odstíny barev

129 Kč
5,16 €
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Caffee With Milk 
Mléčně kávová

Tea 
Čajová

10.0 10.12

9.0 9.1 9.06

8.0 8.1 8.06 8.03

7.0 7.1 7.06 7.34

6.0 6.1 6.06 6.03

5.0 5.1 5.06

4.0

3.0 3.05

2.0

1.0 0.1

NATURALI

PŘÍRODNÍ

CENERE

POPELAVÝ

CALDI

PŘÍRODNÍ TEPLÁ

AROMATICI

AROMATICKÉ

Ultra Light Blond Extra 
Extrémě velmi světlý blond

Ultra Light Silver Blond 
Velmi světlá stříbrná blond

Ultra Light Blond 
Velmi světlý blond

Ash Ultra Light Blond 
(popelavě) velmi světlý blond

Warm Ultra Light Blond 
(teplá) velmi světlý blond

Light Blond 
Světlý blond

Ash Light Blond  
(popelavě) světlý blond

Warm Light Blond 
(teplá) světlý blond

Honey 
Medová

Medium Blond 
Střední blond

Ash Medium Blond 
(popelavě) střední blond

Warm Medium Blond 
(teplá) stření blond

 Caramel 
Karamelová

Dark Blond 
Tmavý blond

Ash Dark Blond 
 (popelavě) tmavý blond

Warm Dark Blond 
(teplá) tmavý blond

Milk Chocolate 
Mléčně čokoládová

Light Brown 
Světle hnědá

Ash Light Brown 
 (popelavě) světle hnědá

Warm Light Brown 
(teplá) světle hnědá

Medium Brown 
Středně hnědá

Dark Brown 
Tmavě hnědá

Plain Chocolate 
Čistě čokoládová

Brown 
Hnědá

Black 
Černá

Grey For Men 
Šedá pro muže

7.32

6.32
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LUCI DELLA NATURA

PŘÍRODNÍ SVĚTLÁ

BOSCO E SOTTOBOSCO

 LES A HÁJ

Oak 
 Dub

Sand 
Písková

Amber 
Jantarová

 Cherry Wood 
Třešeň

Bronze 
Bronzová

Siena Land 
Hnědá hlína

Walnut 
Vlašský ořech

Blackberry 
Ostružiny

Chestnut 
Kaštanová

9.3

8.3

7.3

6.3

5.3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

DORATI

ZLATÁ

Ultra Light Golden Blond 
Velmi světle zlatý blond

Light Golden Blond 
Světle zlatý blond

Medium Golden Blond 
Středně zlatý blond

Dark Golden Blond 
Tmavě zlatý blond

Light Golden Brown 
Světle zlatá hnědá
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8.02

5.04 5.45

7.03

8.33

7.36

5.34

4.26 4.36
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7.43 7.44

2.01 2.05

SPEZIATI

KOŘENĚNÉ

Paprika 
Paprika

Chilli Pepper 
Chilli papričky

Cumin 
Kmín

Pepper 
 Pepř

9.33 9.02 9.03

8.34

7.63 7.64

6.77 6.66 6.6

5.64 5.66 5.6

4.62 4.67 4.66 4.6

VENDEMMIA

VINOBRANÍ

ROSSI

ČERVENÁ

Blond Bier 
Světlé pivo

Champagne 
Šampaňské

Whisky 
Whisky

Passito 
Hrozinky

Titian Red 
Titanově červená

Venetian Red 
Benátská červená

Fragolino 
Jahoda

Bright Red 
Zářící červená

Purple Red 
Purpurově červená 

Barolo Red Colour 
Barolo tmavě vínově červená

Flame Red 
Ohnivě červená

Purple Light Brown 
Purpurově světle hnědá

Lambrusco Red Colour 
Lambrusco červená

Chianti Red Colour 
Vínově červená

Cherry Red 
Višňově červená

Purple Medium Brown 
Purpurově středně hnědá
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9.44 9.006

8.4

7.4

6.4

5.4

4.4

RAMATI

MĚDĚNÉ

Carrot 
Mrkvová

Pink Blond 
Růžová blond

 Copper Light Blond 
(měděná) světlý blond

Copper Medium Blond 
(měděná) střední blond

Copper Dark Blond 
(měděná) tmavý blond

Copper Light Brown 
(měděná) světle hnědá

Copper Medium Brown 
(měděná) středně hnědá

1.11 1.12

Blue Black 
Modro černá

Violet Black 
Fialovo černá

NERI FANTASIA

ČERNÉ FANTAZIE

4.56

MOGANO

MAHAGONOVÁ

PRESTIGE

PRESTIŽNÍ

Beaujolais 
Božolé

6.5

5.5 7.27

4.5

Mahogany Dark Blond 
Mahagonově tmavý blond

Mahogany Light Brown 
Mahagonově světle hnědá

Chocolate Mauve 
Čokoládová lila

Mahogany Medium Brown 
Mahagonově středně bronzová
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8.76

9.26

7.76

6.7

5.7

4.7 4.77

VIOLA

FIALOVÁ

Light Violet 
Světle fialová

Cyclamen 
Brambořík

Violet 
Fialová

Plum 
Švestková

Violet Light Brown  
Fialově světle hnědá

Violet Medium Brown 
Fialově středně hnědá

Aubergine 
Lilková

7.33 7.60

6.56 6.60

5.56

FASHION

MÓDA

Topaz 
Topaz

Ruby 
Rubín

Garnet 
Granát

Coral 
Korál

Red Brown 
Červeně hnědá
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F999

F888

2000 11.0

1000 11.1

666 F666

1001 11.2

F555

1517 11.3

F444

1007

333 F333

111

0.00

XTREME

PŘÍRODNÍ

CORRETTORI

KOREKTORY

FLASH FANTASIA

ZÁBLESKY FANTAZIE

SUPER BIONDI

ZESVĚTLUJÍCÍ  
BLOND

SUPER SCHIARENTI

SUPER 
ZESVĚTLOVAČE

Emerald Flash 
Smaragdová

Flash Fuchsia 
Fuchsie

Super Blond 
Velmi světlý blond

Ultra Lightener Natural Blond 
Velmi světlý přírodní blond

Super Natural Blond 
Přírodní velmi světlý blond

Ultra Lightener Ash Blond 
Velmi světlý popelavý blond

Red Modifier 
Červená

Ultra Red 
Výrazně červená

Super Ash Blond 
Velmi světlý popelavý blond 

Ultra Lightener Pearl 
Velmi světlý perlový

Bluette Flash 
Modrá ette

Super Ash Violet Blonde 
Popelavě fialový super blond

Ultra Lightener Golden Blond 
Velmi světlý zlatý blond 

Ultra Copper 
Výrazně měděná

Super Light Pink Blonde 
Světle růžový super blond

Golden Modifier 
Zlatá

Ultra Golden 
Výrazně zlatá

Blue Modifier 
Modrá

Red G.P. 
Červená

Neutral 
neutrální

0.6

CHARME

CHARM

COLORISSIMI

INTENZIVNÍ BARVY

Extreme Blond 
Velmi světlý blond

Magma 
Magma

Almond 
Mandlová

Marsala 
Marsala

Cool Grey 
Fascinující šedá

Pure Liquorice 
Lékořice

Amethyst 
Ametyst

6.76 6.43

0.11 1.10

5.665 8.772

11.03
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Sintesis Color Cream Ammonia Free – NOVÉ MÓDNÍ ODSTÍNY

Bezamoniakové barvy s keratinem  
a arganovým olejem 

Jde o novou, inovovanou pečující kosmetiku, která dokonale odpovídá 
představám a nárokům barvení v oblasti profesionální péče. Díky využití 
nejdokonalejších vědeckých technologií byly ve vývoji využity kom-
penzační prvky, které pozvedávají technické funkce výrobku (lesklé 
tónování, překrytí, zesvětlení).

VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Vlasům poskytuje přírodní tónování – Zesvětluje a současně barví 
přírodní vlasy – Přirozeným způsobem kryje jakýkoliv procentní podíl 
bílých vlasů – Perfektně sjednotí barvu – Propůjčuje světelné odlesky 
a stabilní odstíny – Umožňuje zesvětlení až o 4 odstíny – Jednoduché 
použití výrobku – Jistota výsledku.

APLIKACE:
VÝBĚR OXIDAČNÍ EMULZE
Black Sintesis barvy se doporučují míchat s oxidační emulzí Black Emul-
sionate Hydrogen Peroxide 6% (20 VOL) – 9% (30 VOL), v poměru 1:1. 
Pro zesvětlující odstíny smíchat s Black Hydrogen Peroxid 9% (30 VOL) 
v poměru 1:2.

Příprava:
Obsah tuby je 100 ml. Barva se míchá s vhodným peroxidem v poměru 
1:1. Míchací nádoba nesmí být z kovu (doporučena plastová miska) 
a nanáší se plastovým štětcem. Vše pečlivě omyté a čisté. 
Pro komplexní barvení: promíchat 50 ml (1/2 tuby) a 75 ml peroxidu. 
Pro dobarvení odrostů vlasů stačí smíchat 30 g barvy a 45 g peroxidu. 
Do připravené nádoby nalít potřebné množství barvy Black Sintesis 
a peroxidu, dobře promíchat.

Použití:
Nejlepší výsledek je dosažen přesným dodržováním návodu. Nanášet na 
suché vlasy. Proveďte zkoušku citlivosti pokožky nejméně 48 hodin před 
aplikací.

Barvení odrostů:
Barvící směs nejprve aplikovat na vlasové odrosty a nechat působit 
20 minut. Poté barvu stejnoměrně rozetřít (doporučeno hřebenem 
rovnoměrně rozčesat) po celé délce vlasů a pro zajištění stejného 
barevného odstínu a nechat působit dalších 10 minut. Pak emulgovat 
s trochou teplé vody a řádně vymýt barvící směs. Nakonec opláchnout 
a umýt šamponem.

Zesvětlení – Superlighteners:
Zesvětlení vlasů až o 4/5 tónu. Promíchat odstíny Superlighteners 
s Black Hydrogen Peroxid 9% (30 VOL) v poměru 1:2. Nechat působit 
minimálně 40 minut.
Barvení odrostů – barvící směs nejprve aplikovat na vlasové odrosty 
a nechat působit 30 minut. Poté barvu stejnoměrně rozetřít (doporuče-
no hřebenem rovnoměrně rozčesat) po celé délce vlasů pro zajištění 
stejného barevného odstínu a nechat působit 
10 minut. Pak emulgovat s trochou teplé vody, 
opláchnout a umýt šamponem.

Užitečné rady:
•  Doporučeno emulgovat směs barvy na 

vlasech před opláchnutím. Nanést pár kapek 
teplé vody na vlasy a dobře masírovat. Poté 
opláchnout. Tímto dosáhnete stejnoměrné-
ho probarvení. 

•  Při použití ohřívacích lamp nebo jiných zdrojů 
tepla se zkrátí doba působení na polovinu.

BALENÍ:
•  tuba 100 ml

DOBA PŮSOBENÍ 
30–40 MINUT

48 ODSTÍNŮ BAREV

129 Kč
5,16 €
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RAMATI

MĚDĚNÉ

9.0 9.1 9.3

8.0 8.06 8.3 8.4

7.0 7.1 7.06 7.3

6.0 6.06 6.3 6.4

5.0 5.1 5.3

4.0 4.4

3.0

1.0

Ultra Light Blond 
Velmi světlý blond

Ash Ultra Light Blond 
(popelavě) velmi světlý blond

Ultra Light Golden Blond 
Velmi světle zlatý blond

Light Blond 
Světlý blond

Warm Light Blond 
(teplá) světlý blond

Light Golden Blond 
Světle zlatý blond

Copper Light Blond 
(měděná) světlý blond

Medium Blond 
Střední blond

Ash Medium Blond 
(popelavě) střední blond

Warm Medium Blond 
(teplá) stření blond

Medium Golden Blond 
Středně zlatý blond

Dark Blond 
Tmavý blond

Warm Dark Blond 
(teplá) tmavý blond

Dark Golden Blond 
Tmavě zlatý blond

Copper Dark Blond 
(měděná) tmavý blond

Light Brown 
Světle hnědá

Ash Light Brown 
(popelavě) světle hnědá

Light Golden Brown 
Světle zlatá hnědá

Medium Brown 
Středně hnědá

Copper Medium Brown 
(měděná) středně hnědá

Dark Brown 
Tmavě hnědá

Black 
Černá

NATURALI

PŘÍRODNÍ

CENERE

POPELAVÝ

CALDI

PŘÍRODNÍ TEPLÁ

DORATI

ZLATÁ
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ROSSI

ČERVENÁ

CASTANI

KAŠTANOVÁ

VIOLA

FIALOVÉ

6.6 6.31 6.41

5.6 5.31 5.5

4.6 4.5 4.77

1.12

Purple Red 
Purpurově červená

Havana Brown 
Hnědá fialová

Wood 
Dřevo

Purple Light Brown 
Purpurově světle hnědá

Tabacco 
Tabáková

Mahogany Light Brown 
Mahagonově světlá hnědá

Purple Medium Brown 
Purpurově středně hnědá

Mahogany Medium Brown 
Mahagonově hnědá

Aubergine 
Lilková

Violet Black 
Fialovo černá
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SUPER SCHIARENTI

SUPER ZESVĚTLOVAČE

900

Natural Ultra Lightner 
Přírodní světlá blond

MODA

MÓDNÍ

10.33

8.02 8.03

7.34 7.03 7.63 7.32

6.03 6.56 6.32

5.45 5.66

4.36 4.56

3.05

Ultra Light Wheat 
Světlá pšenice

Sand 
Písková

Honey 
Medová

Caramel 
Karamelová

Amber 
Jantarová

Titian Red 
Titanově červená

Cappuccino 
Kapučíno

Milk Chocolate 
Mléčně čokoládová

Garnet 
Granátová

Tea 
Čajová

Siena Land 
Hnědá hlína

Flame Red 
Ohnivě červená

Chestnut 
Kaštanová

Beaujolais 
Božolé

Plain Chocolate 
Čokoládová
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Glam Colors

Glam Colors 
Permanentní kosmetické barvy, které snadno pronikají do hloubky 

struktury vlasu. Přítomnost peroxidu vodíku způsobuje vzájemnou reakci 
pigmentů, která zajišťuje dlouhotrvající stálou barvu.

VÝSLEDEK:
•  Maximální krycí schopnost a zesvětlení.
•  Lesklé, zářivé a přirozené odlesky.
•  Intenzivní odstíny.
•  Dlouhotrvající barva.

APLIKACE:
Výběr peroxidu:
Black Sintesis barvy se doporučují míchat s Black Emulsionate  
Hydro gen Peroxide 6% (20VOL), nebo 3% (10VOL). Před barvením  
je potřeba zesvětlit vlas na minimálně odstín č. 8 a maximálně  
na odstín č. 9.

Příprava:
Obsah tuby je 100 ml. Barva se míchá s vhodným peroxidem v poměru 
1:1,5. Míchací nádoba nesmí být z kovu (doporučena plastová miska) 
a nanáší se plastovým štětcem. Vše pečlivě omyté a čisté. 
Pro komplexní barvení např. promíchat 50 ml (1/2 tuby) a 75 ml peroxidu. 
Pro dobarvení odrostů vlasů stačí smíchat 30 g barvy a 45 g peroxidu. 
Do připravené nádoby nalít potřebné množství barvy Black Glam Colors 
a peroxidu, dobře promíchat.

Použití:
Nejlepší výsledek je dosažen 
přesným dodržováním návodu. 
Nanášet na suché vlasy. Proveďte 
zkoušku citlivosti pokožky nejméně 
48 hodin před aplikací.

BALENÍ:
•  tuba 100 ml

13 ODSTÍNŮ BAREV

Maldives Azure 
azurové Maledivy

Ocean Blue  
modrý oceán

Bubble Gum Pink 
růžová žvýkačka

Antique Pink 
antická růžová

Mojito Green 
zelené mojito

Ivy Green 
zelený břečťan

Passion Violet 
vášnivá fialová

 Lilac Wisteria 
šeříková wisteria

Mimosa Yellow 
mimózní žlutá

Passion Red 
 vášnivě červená

Milan Grey 
šedý Milán

London Grey 
šedý Londýn

New York Grey 
šedý New York

GL-C1

GL-C4

GL-C9 GL-C10 GL-C11

GL-C6

GL-C3

GL-C7

GL-C12 GL-C13

GL-C8

GL-C2

GL-C5

DOBA PŮSOBENÍ 30 MINUT

129 Kč
5,16 €
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Cream Hydrogen Peroxide
Peroxid vodíku Black se dodává v emulzi, jejíž výhodou je hutnější 

konzistence vzhledem k běžnému tekutému peroxidu vodíku. Krémová 
konzistence tohoto výrobku zaručuje snazší použití, zabraňuje problé-
mům se stékáním a je k vlasům šetrnější.

K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH KONCENTRACÍCH:
1112  Oxidační krém 1,5% (VOL 5) 1000 ml
1061  Oxidační krém 3% (VOL 10) 1000 ml
1113  Oxidační krém 4,5% (VOL 15) 1000 ml
1012 Oxidační krém 6% (VOL 20) 1000 ml
1011 Oxidační krém 9% (VOL 30) 1000 ml
1010 Oxidační krém 12% (VOL 40) 1000 ml
1069  Oxidační krém 3% (VOL 10) 250 ml
1063  Oxidační krém 6% (VOL 20) 250 ml
1064  Oxidační krém 9% (VOL 30) 250 ml
1065  Oxidační krém 12% (VOL 40) 250 ml

ZPŮSOB POUŽITÍ:
•   5 VOL (1,5%) použijte jako aktivátor  

nebo pro „décapage“.
•   10 VOL (3%) – krytí a barvení tón v tónu.
•   15 VOL (4,5%) – krytí tmavých odstínů.
•   20 VOL (6%) – krytí a současné  

zesvětlení o 1,5 odstínu.
•   30 VOL (9%) – krytí a současné  

zesvětlení o 2 odstíny.
•   40 VOL (12%) – krytí a současné  

zesvětlení o 3–6 odstíny.

BALENÍ: 
•   lahvička 1000 ml
•   lahvička 250 ml

AKTIVÁTORY

420 Kč
16,80 €

1015

640 Kč
25,60 €

1250

390 Kč
15,60 €

1254

420 Kč
16,80 €

1253

249 Kč
9,96 €

1031

194 Kč
7,76 €

1265

54 Kč
2,16 €

99 Kč
3,96 €

1265 Server Part 1 + Part 2
Umožňuje snadno odstranit barvu bez narušení přirozeného pigmentu 

či oxidované části vlasů.
Vlasy zůstávají po aplikaci jemné a připravené na nové barvení.
Nepoškozuje vlasy. Umožňuje odstranit starou barvu obsahující oxidant 
během 1–2 aplikací (každá aplikace odstraní barvu o 2–3 tóny). Neobsa-
huje odbarvovač a amoniak, neodstraňuje barvy tón v tónu. Nepoužívej-
te na vlasy barvené Hennou. 
Doporučujeme používat tento přípravek v dobře větraném prostoru. 

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Nalijte stejné množství přípravku Server 1 a Server 2 do nekovové misky, 
promíchejte a začněte rychle nanášet na vlasy od konečků ke kořínkům, 
neboť přípravek po otevření rychle ztrácí účinnost. Po aplikaci nechte 
působit 15–20 minut a často kontrolujte průběh procesu. Poté vlasy 
důkladně opláchněte (2–3 minuty) a v případě potřeby operaci ještě 
jednou zopakujte. Proveďte neutralizaci podle následujících pokynů: 
smíchejte 50 ml neutrálního šamponu, 30 ml vody a 20 ml peroxidu 
vodíku 20 VOL. Naneste vytvořenou směs do vlasů jako běžný šam-
pón a nechte působit přibližně 
10 minut. Důkladně vlasy umyjte, 
vysušte a poté můžete nanést 
barvu v požadovaném odstínu.

BALENÍ:
•   lahvička 2 × 100 ml

STAHOVAČ BARVY

Bleaching Powder
Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro „přírodní“ i bar-

vené vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se doporučuje pro 
všechny techniky: melír, zesvětlení vlasových pramínků, zvláštní efekty 
a odbarvení. Modrý pigment zabraňuje vzniku žluto-oranžových odstínů 
a dodává zesvětleným vlasům neobyčejný lesk. Je určený pro smíchání 
s oxidanty  
5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 40 VOL.
1015 Melírovací prášek 500 g
1253 Melírovací prášek 500 g – lehce parfemovaný – kokos
1031 Melírovací prášek 500 g – sáček
1250 Melírovací prášek 1000 g
1035 Melírovací prášek 1000 g – sáček
1254  Melírovací prášek Free Hand Bleaching Powder 450 g – velmi 

silný bezprašný prášek se zesvětlením až o 7 tónů bez použití 
folie a nebo alobalu

ZPŮSOB POUŽITÍ:
MÍCHACÍ POMĚR S OXIDANTEM 1:2.
V nekovové misce smíchejte 50 gramů odbarvovacího prášku a 100 ml 
oxidační emulze. Vzniklá směs působí velmi rychle a umožňuje zesvětlit 
vlasy o 4–6 odstínů, a to podle oxidační 
kapacity použité oxidační emulze Black 
(20 VOL – 30 VOL – 40 VOL). Během půso-
bení přípravku doporučujeme kontrolovat 
stupeň zesvětlení s ohledem na kvalitu 
vlasu a teplotě prostředí.

BALENÍ:
•  kelímek 500 g
•  sáček 500 g
•  kelímek 1000 g
•  sáček 1000 g
•  kelímek 450 g

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

Novinka

450 Kč
18 €

1035
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1252 Bleaching Cream – krémový melír
Maximálně odbarvuje a vyběluje vlas. Můžete nanést přímo až ke ko-

řínkům. Současně chrání vlas a vlasovou pokožku. Nahrazuje práškový 
melír. Ekologicky nezávadný.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Před použitím nejprve důkladně pro-
mačkejte aluminiový sáček, aby se krém dobře 
homogenizoval. Smíchejte s peroxidem, dokud 
nevznikne krémová emulze.
Nepoužívat na příliš oslabený vlas, 
nebo pokud je pokožka podrážděná. 
Nepoužívejte na zesvětlení obočí 
nebo vousů. Chraňte oční partie. 
Před aplikací používejte ochranné 
rukavice. Skladujte mimo dosah dětí 
a zdrojů tepla. Nemíchejte v kovové 
misce a nepracujte s kovovým nářadím.

OXIDANT POMĚR DOBA PŮSOBENÍ
Normální dekolorance 20 VOL 1:2 30–60 minut
Silná dekolorance 30 VOL  1:2 30–60 minut
Melír 30 VOL  1:1,5 15–30 minut
Melírování silných vlasů 40 VOL  1:1,5 15–30 minut
Décapage 20 VOL  1:2 20–40 minut
Décapage 30 VOL  1:2 20–40 minut 

BALENÍ:
• sáček 250 g 

ŠETRNÝ K VLASŮM 
A VLASOVÉ POKOŽCE

Flash Meches
Tónovací odbarvovací prášek umožňující současně zesvětlit a nabarvit 

jak přírodní, tak barvené vlasy. 
Velmi účinný přípravek na melírování umožňující šetřit čas a vytvořit více 
barevných odstínů.
1080 Fire Red 
1081 Cooper Orange
1082 Red Magenta

ZPŮSOB POUŽITÍ:
MÍCHACÍ POMĚR 1:2
V nekovové misce smíchejte pomocí štětce 50 g prášku a 100 ml peroxi-
du vodíku, dokud nevznikne homogenní emulze. Naneste vytvořenou 
směs na vlasy, které chcete nabarvit, a nechte působit 15–20 minut. 
Důkladně umyjte a poté přistupte ke konečné úpravě vlasů.

KONCENTRACE OXIDANTU: 
Volba oxidantu závisí na výchozím odstínu  
vlasů, které chcete nabarvit.
Odstíny vlasů: od 1.0 do 6.0 40 VOL; od 7.0 do 8.0 30 VOL; 
od 9.0 do 10.0 10 VOL

BALENÍ:
•   kelímek 250 g

1081 10821080

BAREVNÉ MELÍRY

Toner 
Ošetřující toner pro zvýraznění a oživení barevných 

i přírodních vlasů.
Velmi praktický a snadno použitelný přípravek, který 
vrací barvě vitalitu a současně dodává vlasům jemnost 
a objem.
Vhodný pro tónování melírů.
K DISPOZICI 9 ODSTÍNŮ:
1210  STŘÍBRNÝ: Pro zvýraznění popelavých odstínů.
1208  BÉŽOVÝ: Pro teplejší odstíny melíru a neutralizaci žlutých odstínů.
1204  MĚDĚNÝ, 1206 ČERVENÝ, 1207 FIALOVÝ: Pro zvýraznění těchto typů 

barev, které se kvůli povaze svých pigmentů průběžně vymývají.
1209  MEDOVÝ: Pro zvýraznění zlatavých barevných odstínů.
1205  ČOKOLÁDOVÝ, 1211 KAŠTANOVÝ: Pro oživení světlých a tmavých 

kaštanových odstínů.
1214 ČERNÝ: Pro rozzáření černé barvy.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Umyjte vlasy, vysušte ručníkem a naneste na ně potřebné množství 
přípravku (podle délky vlasů). Nechte působit 3 až 10 minut a důkladně 
opláchněte vodou. Poté přistupte ke konečné úpravě vlasů.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

TONERY PRO ZVÝRAZNĚNÍ 
BAREVNÝCH I PŘÍRODNÍCH VLASŮ

328 Kč
13,12 €

Mousse Color 
Barvící pěna BEZ OPLACHOVÁNÍ v 6 barevných odstí-

nech. Ideální i pro odbarvené vlasy nebo jako tónovač, 
dodávající vlasům lesk. 
Zakryje první šediny bez porušení struktury vlasu.
Přípravek je určený k ochraně a korekci barvy. Pěna oka-
mžitě působí a zároveň umožňuje obnovit lesk barvy, zajistí 
její dlouhodobou intenzitu, zářivost a dodá vlasům vitalitu. 
UV filtr zabraňuje rychlému vyblednutí barvy. 
Obsahuje přímé pigmenty, které zachovávají 
zářivost a dlouhotrvající barvu vlasů.

3200 Black (černá)
3201 Dark Grey (šedá)
3202 Silver (stříbrná)
3208 Dark Blond (tmavý blond)
3209 Brown (hnědá)
3211 Dark Brown (tmavě hnědá)

BALENÍ:
•   tlaková láhev 200 ml

3202 3208 3209

3200

3211

3201

BARVÍCÍ PĚNA

298 Kč
11,92 €

162 Kč
6,48 €

290 Kč
11,60 €

1252 12071204 1205 12141210 120912061208 1211
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1101  Antimacchia Protecting Cream 500 ml
Ochranný krém zabraňující poskvrnění pokožky. Ideální přípravek na 

ochranu kůže při barvení.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste vrstvu krému na ty části pokožky, které 
chcete během barvení chránit, tj. čelo, uši, krk. 
Krém odstraníte hydrofilním papírem nebo vatou. 
Používejte každodenně k ochraně rukou proti 
působení chemických látek 
obsažených v přípravcích.

BALENÍ:
•   kelímek 500 ml

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ
403010 Comfort Soothing Elixir

Uklidňující sérum při barvení. Uklidňující dermo-ochranný elixír 
vyvinutý k ochraně pokožky a vlasů při barvení. Zabraňuje podráždění 
a zarudnutí, které může nastat v průběhu barvení. Má výborné zklid-
ňující účinky. Kombinace účinných látek poskytuje absolutní ochranu 
vlasové pokožce i vlasům. Obsahuje extrakt z aloe vera, který vytvoří 
na pokožce ochranný film a tím zabraňuje zarudnutí a svědění kůže, olej 
ze semen slunečnic chrání, zlepšuje barvu a hydratuje vlas. 
Vlasy jsou po barvení plné lesku a nedochází k jejich vysušení. 

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naplňte kapátko a sérum přímo nakapejte 
do barvící směsi v poměru 20 kapek na 50gr 
barvy. Důkladně promíchejte. Při barvení 
postupujte standardním způsobem.

BALENÍ:
• lahvička 70 ml

OCHRANNÝ KRÉM PŘED 
BARVENÍM

169 Kč
6,76 €

1101

4160  Krém pro narovnání vlasů
Sada obsahující uhlazovací krém + neutralizátor s ochrannými účinky. 

Inovativní přípravek bez obsahu kyseliny thioglykolové a jejich derivátů 
a BEZ AMONIAKU. Ideální pro „uhlazení“ vlasů a odstranění „krepatosti“ 
s dlouhodobými účinky, dosaženými s ohledem na vlasové vlákno. 
Vlasy zůstávají jemné, lesklé a pružné. K uhlazení vlasů dochází působe-
ním CYSTEAMINU, což je rozbíječ sulfidových můstků vlasového vlákna, 
které jsou v následující fázi fixace zase obnovena pomocí neutralizátoru. 
Specificky určený pro přírodní vlnité nebo barvené vlasy.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste přípravek od konečků ke kořínkům na celou délku vlasů, 
počínaje od šíje až k vrcholu hlavy. Přibližně po 10 minutách působení 
vlasy jemně rozčesejte hrubým hřebenem a ne-
chte přípravek působit dalších 15 minut. Poté 
opláchněte vlažnou vodou a dokonale krém 
odstraňte. Zafixujte narovnané vlasy pomocí ne-
utralizačního roztoku, nechte působit 10 minut 
a poté umyjte.

SADA OBSAHUJE:
•   tuba 100 ml
•   fixační přípravek 100 ml

NAROVNÁNÍ VLASŮ

Ondulační systém s parfemací
Kosmetický přípravek s inovační techno-

logií pro ondulaci vlasů s ohledem na jejich 
strukturu, zdraví a krásu bez obsahu kyseliny 
thioglykolové a amoniaku.
Obsahuje cysteamin, který umožňuje hydrato-
vat a obnovit keratinovou strukturu vlasů.

CHARAKTERISTIKA:
•   Obsahuje méně amoniaku
•   Zajišťuje dosažení rovnoměrných 

a jemných kadeří.
•   Lehce parfemovaný
•   Dlouhotrvající přeměna.

TRVALÁ JE K DISPOZICI V TĚCHTO VERZÍCH:
1066  PERMA LIGHT PERFUMED – na barvené a nebo odbarvené vlasy
1067  PERMA STRONG PERFUMED – na přírodní vlasy
1068 NEUTRALIZÁTOR

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Umyjte vlasy jemným šamponem. Natočte vlasy na 
natáčky. Po výběru vhodného roztoku ho naneste na 
každou natáčku a nechte působit 15–20 minut podle 
zvoleného výsledku.
Opláchněte vlažnou vodou a zafixujte pomocí neře-
děného neutralizátoru; nechte působit stejně dlouhou 
dobu jako ondulační přípravek,  
tj. 15–20 minut.

BALENÍ:
•   light / strong trvalá – lahvička 500 ml
•   neutralizátor – lahvička 1000 ml

ONDULAČNÍ SYSTÉM

159 Kč
6,36 €

4160

219 Kč
8,76 €

403010

155 Kč
6,20 €

126 Kč
5,04 €

1068

Systém na ochranu barvy
Systém určený pro ochranu barvených 

vlasů. Obohacený o výtažky ze slunečnice 
a sluneční filtry. Chrání barvené vlasy před 
slunečním zářením, které má zesvětlovací 
účinky a dodává barvě zářivost.
Kompletní systém využívá 2 specifické 
výrobky:
•   1248 ŠAMPON 
•   1249 BALZÁM

BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

1120  Dry Shampoo Keratin & Argan Oil
Suchý šampon s keratinem a arganovým olejem. Obsa-

huje rýžový škrob, který díky svým absorpčním vlastnostem 
odstraňuje přebytečný maz z vlasů. Arganový olej a keratin 
navrací požadovaný objem a svěžest.

BALENÍ:
•   lahvička 200 ml

1248 1249

SYSTÉM NA OCHRANU BARVY

extrakt ze slunečnice

120 Kč
4,80 €

102 Kč
4,08 €

1120

Novinka

10671066
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Daily systém – pro časté používání
Systém využívající 2 specifické výrobky:

•   ŠAMPON 
•   BALZÁM

1246 Neutrální šampon 
Specificky určený pro časté mytí vlasů. Jeho složení zajišťuje jemné 
umytí vlasů a pokožky hlavy beze změny fyziologického pH.
Vlasy zůstávají hebké, jemné a snadno se rozčesávají. Nová formule pro 
jemné mytí vlasů s obsahem tenzioaktivní látky, jejíž neagresivní účinek 
zajišťuje jemné mytí vlasů a pokožky hlavy. 

1247 Neutrální balzám 
Hydratační a výživný přípravek pro ošet-
ření vlasů. Vhodný na suché a chemicky 
ošetřené vlasy. Vrací vlasům objem a zá-
řivost a pomáhá udržet jejich přirozený 
pH faktor. 

BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

1246 1247

DAILY SYSTÉM – PRO ČASTÉ 
POUŽÍVÁNÍ

extrakt ze slunečnicových 
semínek 
hydrolyzované hedvábí

120 Kč
4,80 €

Daily systém – pro časté používání
Systém využívající 2 specifické přípravky:

•   ŠAMPON 
•   MASKA 

1060 Šampon Virgin Oil 
Specificky určený pro časté mytí vlasů. Velmi jemné složení s obsahem 
tenzioaktivní látky, jejíž neagresivní účinek zajišťuje jemné mytí vlasů 
a pokožky hlavy bez změny fyziologického pH. Vlasy zůstávají hebké, 
jemné a snadno se rozčesávají. Nová formule „Ochrana rukou“ chrání 
ruce a během umývání vlasů zajišťuje jejich hydrataci.

4006  Moisturizing Mask
Hydratační a výživný přípravek pro ošetření vlasů. Vhodný na suché 
a chemicky upravované vlasy. Vrací vlasům objem a zářivost a pomáhá 
udržet jejich přirozený pH faktor. 

BALENÍ: 
•   lahvička 1000 ml 
•   kelímek 500 ml

olej z lněných semínek

155 Kč
6,20 €

1060

185 Kč
7,40 €

4006

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ

166 Kč
6,64 €

1197

1197  Yellow Stop Conditioner
Užívá se po šampónu proti žloutnutí, pomáhá eliminovat 

žluté, šedivé a nazlátlé pigmenty z bílých a blond vlasů. Vla-
sy jsou po něm měkké a jemné a nezanechává nafialovělá 
a modrá místa.

BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

1198  Yellow Stop Mousse
Krémová hydratační pěna, která neutralizuje jakékoliv 

nažloutlé tóny v blonďatých, zesvětlovaných, melírovaných 
nebo bílých vlasech. Obsažený pigment minimalizuje žluté 
nebo zlaté odstíny typické pro zesvětlené vlasy (přirozeně nebo 
v důsledku chemického procesu) a obnovuje jas barvy vlasů. 
Kromě anti-yellow účinků pěna díky synergii výtažku z Goji 
Berry a černého rybízu vlasy vlivem účinných látek bohatých na 
antioxidanty a vitamíny navíc vyživí a revitalizuje. Pěna posiluje 
a uchovává krásu vlasů s trvalými výsledky 
a působící proti stárnutí. Krémová textura za-
jišťuje jemnou tuživost pro dokončení účesu.

BALENÍ:
•   tlaková láhev 300 ml

128 Kč
5,12 €

1198

KOMPLEXNÍ REGENERACE VLASŮ
1002  10 in 1! maschera spray

Bezoplachová vlasová maska ve spreji s keratinem a panthenolem. 
Ideální pro všechny typy vlasů. 10× léčba, 10× akce, 10× výhoda  
v jednom pro lepší výživu a ochranu vlasů.
• Změkčuje a necuchá vlas, lepší rozčesání
• Vlasy zůstávají jemné a sametově měkké
• Zabraňuje třepení konečků
• Regeneruje suché a poškozené vlasy
• Chrání před krepatěním a vlhkostí
• Snadné kartáčování a žehlení
•  Pro konečnou úpravu:  

dlouhodobě drží účes
• Dodává větší objem vlasů
• Chrání proti atmosférickým vlivům
•  Chrání barvu vlasů  

před UV zářením:  
obsahuje sluneční  
filtry.

BALENÍ:
• lahvička 200 ml

extract z brusinky,  
keratin, panthenol

198 Kč
7,92 €

1002

Yellow Stop Shampoo
Přípravek obohacený o přímé pigmenty, který umožňuje 

odstranit nepříjemné žluté odlesky způsobené foto-oxidací.
Šampon odstraňující žluté odlesky jemně působí na struktu-
ru blond a šedivých vlasů a dodává  
jim maximální zářivost a lesk.
1096 Yellow Stop Shampoo 250 ml
1097 Yellow Stop Shampoo 500 ml

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml
•   lahvička 500 ml

104 Kč
4,16 €

1096

166 Kč
6,64 €

1097

Nový design
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SYSTÉM PRO OBNOVU 
STRUKTURY
Systém pro obnovu struktury
1056  Regenerační šampon 
Regenerační šampon s vitamínem F, extraktem oleje z lněných semí-
nek a keratinem. Ideální pro citlivé a unavené vlasy. Obsahuje vitamín F, 
který vlas posiluje a dodává mu lesk, přičemž odstraňuje matné 
zabarvení. Extrakt z oleje z lněných semínek pomáhá vlasu v boji proti 
rozdvojeným konečkům a keratin ho vyživuje zevnitř.

4007  Strengthening Mask 
Vhodná především pro ozdravění vlasů poškozených působením  
atmosférických vlivů a opakovanými chemickými úpravami (trvalá, bar-
vy, odbarvení atd.) Díky bohatému obsahu proteinů kolagenu podporuje 
obnovu vlasového stébla, snižuje výskyt rozdvojených konečků a dodává 
vlasům objem. 

BALENÍ:
•   lahvička 1000 ml 
•   kelímek 500 ml

1058 Regenerační balzám 
Regenerační balzám s olejem z lněných semínek a keratinem. Ideální 
pro citlivé vlasy poškozené vnějšími vlivy. Hydratuje, uvolňuje a vyživuje. 
Obsahuje olej z lněných semínek, který je ideální v boji proti rozdvojeným 
konečkům, dodává vlasu pružnost, odolnost a keratin, který obnovuje 
vlas zevnitř.

olej z lněných semínek

olej z lněných semínek

olej z pšeničných klíčků

125 Kč
5 €
1056

125 Kč
5 €
1058

185 Kč
7,40 €

4007

Systém pro obnovu struktury –  
tekuté krystaly

Tekuté krystaly Black s výtažkem z lněných semínek obsahují velké 
procento oleje se změkčovacím účinkem a chrání proti atmosféric-
kým vlivům a opakovaným chemickým úpravám vlasů (barvení, trvalá 
a odbarvování).

POPIS A ÚČINEK: 
Lněná semínka, obsahující vitamín F bohatý na kyselinu linoleovou, 
zacelují a ochraňují povrch vlasů, zjemňují a vyhlazují vlasovou kutikulu, 
díky čemuž jsou vlasy schopné odrážet světlo. Těkavé silikony umocňují 
účinek – zářivost vlasů a vytváří na kutikule neviditelnou ochrannou 
vrstvu.
1023, 1018  Krystaly modré – vhodné pro matné vlasy  

bez lesku.

1017 Krystaly průhledné – pro intenzivní lesk vlasů.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste malé množství přípravku nejlépe do konečků, nebo na celou 
délku do mokrých nebo suchých vlasů a poté přistupte ke konečné 
úpravě.

BALENÍ:
• lahvička 50 ml (modrá) 
• lahvička 100 ml (průhledná, modrá) 

10171018 1023

SYSTÉM PRO OBNOVU 
STRUKTURY VLASŮ –  
TEKUTÉ KRYSTALY

slunečnicový olejslunečnicový olej

230 Kč
9,20 €

1018, 1017

130 Kč
5,20 €

1023
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PĚČE O VLASOVÉ VLÁKNO 
A VLASOVOU POKOŽKU

1282  Argan Treatment Siero Nutriente – arganové 
vlasové sérum

Arganový olej vyživuje a hydratuje poškozené vlasy 
zevnitř. Zaceluje konečky a tím zamezuje třepení a lámání 
křehkých vlasů. Vhodný pro konečnou úpravu.

BALENÍ:
• lahvička 50 ml

Argan Treatment Shampoo Nutriente – arganový 
vyživující šampon

Šampon obohacený o keratin a kolagen. Jeho složení je navrženo tak, 
aby vyživil a zregeneroval vlas zevnitř. Arganový olej dává extrémní jas 
a hloubkově hydratuje poškozené vlasy. Po jeho použití jsou vlasy měkké 
a hebké na pohled i na dotek. 
1279  Argan Treatment Shampoo Nutriente 250 ml
1278  Argan Treatment Shampoo Nutriente 1000 ml

BALENÍ:
• lahvička 250 ml
• lahvička 1000 ml

Argan Treatment Maschera Nutriente – arganová 
vyživující maska

Maska s arganovým olejem hluboce hydratuje a obnovuje strukturu 
vlasu. Obzvláště vhodná pro poškozené a narušené vlasy. Po použití 
jsou vlasy neuvěřitelně měkké a lesklé.
1281  Argan Treatment Mascher Nutriente  

250 ml
1280  Argan Treatment Mascher Nutriente  

1000 ml

BALENÍ:
• kelímek 250 ml
• kelímek 1000 ml

arganový olej, bez soli

Systém prevence proti  
padání vlasů

Výtažky z placenty a panthenolu přispívají 
k omezení padání vlasů již po několika použití.
Kompletní systém využívající  
2 specifické výrobky:
•   ŠAMPON 
•   AMPULKY

1243  Hair Loss Prevention  
Shampoo 

Díky obsahu placentových výtažků  
a panthenolu je tento šampon zvláště  
vhodný pro slabé a tenké vlasy, které  
mají tendenci vypadávat.

1078  Panthenol & Placenta  
Hair Lotion 

Účinné látky placenty, panthenolu  
a pro-vitamínu B, mají revitalizační účinky 
a přispívají ke stimulaci 
vlasového kořínku. 

BALENÍ: 
•   lahvička 500 ml 
•   12 ampulek 10 ml

Systém proti nadměrnému krepování
Kompletní systém využívající 3 specifické výrobky:

•   ŠAMPON 
•   OIL NO OIL 
•   AMPULKY

1244 Anticrespo šampon 
Kosmetický mycí prostředek na krepaté, suché a nepoddaj-
né vlasy. Díky svému účinku dodává vlasům 
lesk, hladkost a usnadňuje jejich rozčesávání.

1075  Anticrespo Hair Lotion 
Vhodné především pro ošetření suchých vla-
sů, pomáhají odstranit krepatost vlasů během 
několika málo sekund. Mají vyhlazovací účinek, dodávají 
tvárnost a jemnost i těm nejméně poddajným vlasům. 

1245 Oil No Oil 
Nová formule OIL NO OIL umožňuje kolem vlasů vytvořit 
ochrannou regenerační vrstvu. Tento přípravek je vhodný 
i pro letní období, neboť chrání vlasy před sluncem a moř-
skou solí, ale může se používat po celý rok jako ochrana 
proti chlóru v bazénu. 

BALENÍ: 
•   lahvička 500 ml  
•   12 ampulek 10 ml

SYSTÉM PREVENCE  
PROTI PADÁNÍ VLASŮ

SYSTÉM PROTI NADMĚRNÉMU 
KREPOVÁNÍ

extrakt z lněných 
semínek

89 Kč
3,56 €

1279

195 Kč
7,80 €

1278

125 Kč
5 € €

1243

ampulka

30 Kč
1,20 €

1078

ampulka

30 Kč
1,20 €

1075

96 Kč
3,84 €

1281

219 Kč
8,76 €

1280

209 Kč
8,36 €

1282

120 Kč
4,80 €

1245

120 Kč
4,80 €

1244

extrakt z placenty



BLACK
 extraktem z Opuncie mexické – 

má silné antioxidační účinky. Pro regeneraci vlasu  
od kořínků až ke konečkům. Po aplikaci jsou vlasy  

plné lesku a působí hedvábným a zdravým dojmem.

NOIR REPAIR 
SHAMPOO

Obnovující šampon díky svému 
složení vyživuje a hydratuje vlas  

od kořínků až ke konečkům.  
Podporuje opětovný růst vlasů,  
které jsou hedvábné a lesklé.  

Delikátní složení bez soli.

250022 / 1 000 ml

220 Kč / 8,80 €

250023 / 300 ml

130 Kč / 5,20 €

NOIR REPAIR 
MASCHERA

Obnovující maska s výtažkem 
z opuncie mexické vlasy vyživuje 

do hloubky a zjemňuje je.  
Tento extrakt vlasy uvolňuje,  
opětovně jim dodává energii  

a do hloubky hydratuje.

102010 / 1 000 ml

249 Kč / 9,96 €

102011 / 250 ml

160 Kč / 6,40 €

NOIR REPAIR 
OLIO

Intenzivní regenerační olej  
s extraktem z opuncie mexické. 

Obsahuje vysoké množství  
esenciálních mastných kyselin 

(Omega 6 a Omega 9), vitamín E, 
aktivní minerály a aminokyseliny. 
Vlas je plně regenerován v celé  

své délce. 

401003 / 100 ml

185 Kč / 7,40 €



TURQUOISE
s extraktem ze Spiruliny Algae – 

mořské řasy s širokým spektrem živin a minerálů. 
Pro posilnění a vyživení jemných a slabých vlasů, 

regeneruje vlasy v celé jejich délce.

SHAMPOO HYDRA  
COMPLEX

Šampon pro jemné, unavené 
a oslabené vlasy náchylné k spli-
hnutí. Bohatý extrakt s vitamíny, 
minerály, proteiny a esenciálními 
mastnými kyselinami přispívá ke 

zlepšení kvality vlasů. Výsledky jsou 
patrné již po prvním použití, vlasy 
jsou plné vitality a obnoveného 

lesku. Neobsahuje sodík.

250025 / 1 000 ml

220 Kč / 8,80 €

250027 / 300 ml

130 Kč / 5,20 €

MASK HYDRA  
COMPLEX MASK

Krémové a ultralehké ošetření, kte-
ré díky regeneračním a vyživujícím 
vlastnostem řasy přináší okamžitý 
účinek. Bohatý komplex vitamínů, 
proteinů a minerálů obnovuje vita-
litu vlasů, aníž by je zatížil. Jemné 

vlasy jsou již po první aplikaci inten-
zivně vyživeny.

102013 / 1 000 ml

249 Kč / 9,96 €

102015 / 250 ml

160 Kč / 6,40 €

ACQUA SPLASH  
HYDRA COMPLEX

Ultralehké sérum ve spreji pro 
snadné rozčesání, zářivý lesk a ob-

jem účesu. Díky obsahu mořské 
řasy s vysokými regeneračními 
a vyživujícími účinky jsou vlasy 
vyživeny a posíleny. Všestranný 

produkt pro vytvoření dokonalého 
zdravého účesu. Lze aplikovat do 

vlhkých vlasů pro usnadnění rozče-
sání nebo jako pre-styling před 

foukáním nebo žehlením. Lze použít 
i do suchých vlasů pro zlepšení 

úpravy a vzhledu vlasů.

355001 / 150 ml

185 Kč / 7,40 €



ROUGE
s extraktem z organického granátového jablka, 

který pomáhá neutralizovat škodlivé účinky volných radikálů. Granátové jablko 
je velice bohaté na přirozeně se vyskytující ovocné kyseliny, které podporují 

uzavření kutikuly vlasu, čímž napomáhá zafixovat barevný pigment ve vlasech, 
a tím udržet lesk a intenzitu barvených vlasů po dlouhou dobu.

SHAMPOO COLOR LOCK – 
SULPHATE FREE

Šampon pro ochranu barvených vla-
sů. Inovativní složení zvyšuje dlou-

hodobou intenzitu barvených vlasů. 
Zajišťuje stabilitu barvy a snižuje její 

vyblednutí. Složky extraktu navíc 
osvěžují a posilují vlasy, které byly 
poškozeny chemickým ošetřením. 
Čistící a antioxidační účinky graná-
tových jablek chrání pokožku hlavy 

a vlasy, zabraňují změně barvy.

250024 / 1 000 ml

295 Kč / 11,80 €

250026 / 300 ml

195 Kč / 7,80 €

MASK COLOR 
LOCK

Ochranná maska, která vyživu-
je a chrání vlasové vlákno. Díky 
fotosyntetickým složkám masky 

zvyšuje barevný tón vlasu a inten-
zitu. Zabraňuje vyblednutí barvy. 
Po aplikaci jsou vlasy hebké, plné 
lesku a zachovávají si barevný tón. 
Maska má jemnou vůni s dlouhotr-

vajícím efektem.

102012 / 1 000 ml

320 Kč / 12,80 €

102014 / 250 ml

220 Kč / 8,80 €

COLOR LOCK 
MILK

Závěrečný „dotek“ ošetření barve-
ných vlasů. Krémové sérum zacho-
vává a zlepšuje intenzitu barvy. Ob-
novuje a obohacuje vlasové vlákno. 

Chrání před teplem a škodlivými 
faktory životního prostředí. Aplikuje 
se před pročesáním. Mléko chránící 
barvu usnadňuje styling. Po aplikaci 

jsou vlasy hebké a plné lesku.

356001 / 150 ml

215 Kč / 8,60 €



PLATINUM
s extraktem z organických mandlí, dodávající potřebnou hydrataci. 

Neutralizuje nežádoucí žluté tóny typické pro blond,  
odbarvené nebo superzesvětlené vlasy.

SHAMPOO ABSOLUTE BLOND –  
SULPHATE FREE

Díky speciální sulfát-free formuli je šampon ideální 
pro jemné mytí pokožky a odbarvených vlasů se 
sklonem k žlutým odleskům. Obsažený pigment 
eliminuje nežádoucí žluté tóny a oživuje barvu. 

Mandlový extrakt vyživuje a poskytuje hydrataci 
suchým a chemicky narušeným vlasům.

250028 / 1 000 ml

295 Kč / 11,80 €

250029 / 300 ml

195 Kč / 7,80 €

MASK ABSOLUTE BLOND

Revitalizační maska, která eliminuje nežádoucí 
odlesky díky přítomnosti fialového pigmentu. 
V průběhu času mají odbarvené a blond vlasy 

tendenci ke ztrátě lesku a vitality. Tato maska je 
navržena tak, aby působila proti nevzhledným 

žlutým odstínům, oživila barvu a obnovila výživu 
a lesk. Organický extrakt z mandlí poskytuje výživu 

a hydrataci. Výsledkem jsou bílé, blond nebo 
odbarvené vlasy plné objemu a lesku.

102016 / 1 000 ml

320 Kč / 12,80 €

102017 / 250 ml

220 Kč / 8,80 €
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Systém proti lupům
Tato řada využívá dvě účinné látky: klimbazol, což je vy-

soce účinná a dobře snášená molekula bránící vytváření 
lupů, pirokton olamin, který snižuje přílišné odlupování 
pokožky a vytváření lupů u kořínků.
Kompletní systém využívající 3 specifické výrobky:
•   ŠAMPON 
•   MASKA 
•   AMPULKY

1242 Anti-Dandruff šampon 
Působí proti lupům, čistí pokožku, odstra-
ňuje stávající lupy a zabraňuje vytváření nových lupů. 

4011 Anti-Dandruff maska 
Zvyšuje účinek šamponu proti lupům. Maska se používá jako zábal, 
pomáhá odstranit stávající lupy a zabraňuje vytváření nových lupů. 

1074 Anti-Dandruff Lotion 
Díky účinkům obsažených látek představují v kombinaci s šamponem 
a maskou skutečnou nárazovou kúru. Pomáhají obnovit fyziologické 
vlastnosti vlasů a podporují odstranění lupů. 

BALENÍ: 
•   lahvička 500 ml 
•   kelímek 500 ml 
•   12 ampulek 10 ml

Systém pro rovnováhu vlasové pokožky 
(SEBO CONTROL)
1057  Šampon Sebum  

Balancing 
Vyrovnávací šampon kožního mazu 
s extraktem z kopřiv a esenciálním 
citrónovým olejem. Ideální pro mastné 
vlasy. Obsahuje extrakt z kopřiv, který 
postupně redukuje nadměrnou tvorbu 
kožního mazu u pokožky a odstraňuje 
svědění. Esenciální citrónový olej 
blokuje tvorbu kožního mazu.

1059  Balzám Sebum  
Balancing 

Balzám obnovující strukturu mast-
ných, těžkých, jemných a vlasů 
oslabených chemickými úpravami. 
Neobsahuje oleje a silikon, odstraňu-
je z pokožky nadměrné sedliny mazu, 
dodává vlasům objem, jemnost, záři-
vost a usnadňuje jejich rozčesávání. 

BALENÍ: 
•   lahvička 1000 ml 

1019 Dvoufázový balzám
Dvoufázový sprej pro okamžitou regeneraci roztřepených a naru šených 

vlasů. Obě fáze přípravku působí současně a dodávají vlasům okamži-
tou hydrataci, objem a zdraví. Tato kůra také zajišťuje optimální ochranu 
proti poškozením způsobeným atmosférickým znečištěním, ultrafialovým 
zářením a teplým vzduchem fénu, což jsou hlavní příčiny 
stárnutí vlasového vlákna. Díky superhydratační formuli je 
obzvláště vhodný pro změkčení kudrnatých nebo krepa-
tých vlasů a pro jejich snadnější rozčesávání.

VÝHODY:
Používá se třemi různými způsoby:
•   Před stříháním pro snadné rozčesání vlasů
•   Před konečnou úpravou vlasů pro odstranění  

krepatosti
•   Doma, den po úpravě vlasů kadeřníkem, 

pro obnovení tvaru účesu.

BALENÍ:
•   lahvička 200 ml

1003  Pre Piastra – roztok před žehlením
Uhlazující roztok chránící proti teplu, specificky určený 

před žehlením vlasů. Zajišťuje hedvábný a dlouhotrvající 
lesk. Chrání strukturu vlasů proti teplu a má antistatický 
účinek.

BALENÍ:
•   lahvička 200 ml

1251  Shampoo Cioccolato E Cheratina 
Šampon s extraktem kakaa a keratinu, čistí a vyživuje vlasy od kořínků 

ke konečkům. Kakaový extrakt chrání vlasy proti nepříznivým vlivům 
vnějšího prostředí. Keratinový extrakt je zároveň hluboce vyživuje a hyd-
ratuje. Vlasy jsou po použití vitální a zdravé.

4012  Maschera Cioccolato E Cheratina 
Maska s kakaovým a keratinovým extraktem. Působí hloubkově, 

odstraňuje přirozenou nečistotu z vlasů a zároveň zvýrazňuje jejich heb-
kost. Vlasy nezatěžuje. Proniká až do vlasového vlákna, tím ho posiluje 
a obnovuje jeho lesk a vitalitu. Zlepšuje rozčesávání. Je vhodná pro 
každodenní použití.

BALENÍ:
•  lahvička  

500 ml 
•  kelímek  

500 ml

SYSTÉM PRO ROVNOVÁHU VLA-
SOVÉ POKOŽKY (SEBO CONTROL)

SYSTÉM PREVENCE  
PROTI LUPŮM

KERATINOVÝ SYSTÉM

DVOUFÁZOVÝ BALZÁM

ROZTOK PŘED ŽEHLENÍM VLASŮ

extrakt z kopřivy,  
esenciální olej  
z citronu

extrakt z kopřivy, 
esenciální olej  
z citronu

panthenol, 
vitamin E

extrakt z čokolády, keratin

249 Kč
9,96 €

1003

184 Kč
7,36 €

1019

185 Kč
7,40 €

4011

125 Kč
5 €
1057

125 Kč
5 €
1059

125 Kč
5 €

1251

185 Kč
7,40 €

4012

120 Kč
4,80 €

1242

ampulka

30 Kč
1,20 €

1074



Profesionální vlasová kosmetika 2019 25

LAKY NA VLASY
3045 Lak se silnou fixací 

Umožňuje přirozenou fixaci vlasů a zachovává rovnováhu vlasového vlákna.  
Vhodný pro fixaci všech typů vlasů bez jejich zatěžování a vysušování.  
Nenechává na vlasech nežádoucí povlak a snadno se vyčesává pomocí kartáče.

3031, 3046 Lak s extra silnou fixací 
Vhodný pro veškeré techniky stylingu. Dodává vlasům objem, tvar a lesk.  

Má silný fixační účinek, nelepí a snadno se vyčesává kartáčem. 

3026 Lak s arganovým olejem 
Vhodný pro veškeré techniky stylingu. Dodává vlasům objem, tvar a lesk.  

Má silný fixační účinek, nelepí a snadno se vyčesává kartáčem.

Balení
•   tlaková lahev 500 ml (Extra Strong – Argan)
•   tlaková lahev 750 ml (Strong – Extra Strong)

3027, 3028, 3029 Ultra Strong lak s výjimečně silnou fixací
Vhodný pro moderní styling, zachovává dokonalý tvar účesu, dodává vlasům lesk a objem po každé aplikaci.

Formule „zabraňující vzniku vlhkosti“ dlouhodobě zachovává tvar účesu a pečuje o vlasy s ohledem na jejich 
přirozený objem. Nezanechává na vlasech žádný povlak a velmi snadno se vyčesává pomocí kartáče.

Balení
•   tlaková lahev 750 ml
•   tlaková lahev 500 ml
•   tlaková lahev 75 ml

FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5FIXING  1  2  3  4  5

FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5

160 Kč
6,40 €

3045

175 Kč
7 €
3027

127 Kč
5,08 €

3028

57 Kč
2,28 €

3029

115 Kč
4,60 €

3031

FIXING  1  2  3  4  5

129 Kč
5,16 €

3026

165 Kč
6,60 €

3046
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FIXACE ÚČESU
Gely na vlasy

Řada gel Black nabízí různé přípravky schopné modelovat účes podle 
libosti a zaručuje na míru šité výsledky bez zatížení vlasů.

1107 Gel Super Fix 
Růžový gel superfix určený pro mladistvé, vhodný pro veškeré typy vlasů, 
modeluje a udržuje stálost účesu s příjemným „mokrým efektem“. Umož-
ňuje zajistit moderní a zvláštní výsledky stylingu. Může se používat každý 
den, a to podle potřeb každého jedince. Přípravek je nutné rovnoměrně 
nanést od kořínků ke konečkům.

1106, 1110 Gel Ultra Strong
Díky svému přirozenému účinku zajišťuje optimální fixaci a umožňuje 
každodenně vytvářet stylové účesy i z těch nejméně poddaných vlasů. 
Zároveň dodává vlasům lesk bez jakéhokoliv zatížení. 

BALENÍ:
•   kelímek 500 ml
•   tuba 150 ml

1212 Gel Builder
Vytvořený pro uspokojení moderních potřeb 

stylingu, umožňuje modelovat a tvarovat vlasy 
bez jejich zatížení. Díky svému zvláštnímu slo-
žení, které umožňuje vytvářet extrémní účesy, 
je dokonalý i pro mladistvé. Dodává vlasům 
objem a lesk. Díky velmi silné fixaci umožňuje 
dokonalý a dlouhotrvající styling. 
Nelepí se na vlasy a nezanechává 
povlak.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

1005 Acqua Gel – tekutý gel
Tekutý gel ve spreji pro rychlé a snadné vytvoření účesu; vhodný pro 

všechny typy vlasů.

BALENÍ:
•   lahvička 200 ml

PĚNOVÁ TUŽIDLA

LESK VLASŮ

3036  Pěna Equal – silná fixace
Pěna se silným fixačním účinkem obnovující strukturu a obsahující 

keramidy, ideální pro fixaci účesu; určená především pro nepoddajné 
vlasy a pro účesy s mokrým efektem.

3032  Pěna Ultra Strong – extra silná fixace
Pěna s extra silným fixačním účinkem vhodná pro moderní 

styling, zvětšující objem účesu. Dodává vlasům lesk, zachovává 
dokonalý tvar účesu.

BALENÍ:
•   tlaková lahev 400 ml

4161 Diamond Drops
Lesk ve spreji pro konečnou úpravu účesu, 

vlasům dodá jedinečný lesk. Po aplikaci je 
vlas pružný a zářící.

BALENÍ:
•   tlaková láhev 300 ml

1213 Black Star Shine
Speciální roztok dodávající lesk a zářivost. Ideální 

pro hebké a lesklé vlasy. Díky svému zvláštnímu 
složení usnadňuje rozčesávání a dodává vlasům 
maximální lesk. Zářivý efekt umocníte přidáním tepla 
pomocí fénu. Vhodný pro všechny typy vlasů.

BALENÍ:
•   lahvička 125 ml

keratin

olej z lněných semínek

FIXING  1  2  3  4  5

FIXING  1  2  3  4  5

FIXING  1  2  3  4  5

FIXING  1  2  3  4  5

FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5

FIXING  1  2  3  4  5

125 Kč
5 €
3032

175 Kč
7 €
1107

175 Kč
7 €
1106

99 Kč
3,96 €

1110

116 Kč
4,64 €

1212

129 Kč
5,16 €

1005

119 Kč
4,76 €

4161

114 Kč
4,56 €

1213

120 Kč
4,80 €

3036
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1001 Matt Hair Wax Strong Hold
Vytváří vlny, prstýnky a kudrnaté kadeře do moderního stylu, tvaro-

vatelného a snadno změnitelného. Matový efekt. Nezanechává zbytky 
ve vlasech.

BALENÍ:
•   kelímek 100 ml

1185 Water Wax For Shine & Shape
Vosk pro zajištění neodolatelného mokrého vzhledu. Nezanechá-

vá zbytky ve vlasech a vytváří výjimečnou formu a pružnost účesu. 
Výhody – rychlý styling, snadná aplikace, 
intenzivní vůně, kreativní vzhled.

BALENÍ:
•   kelímek 100 ml

1184  Brillantine Strong & Long Lasting Hold
Umožňuje upravovat vlasy do požadovaného poddajného a elastic-

kého stylingu, který respektuje strukturu vlasu a zároveň bude i pevný 
a odolný. Dlouhodobý účinek.

BALENÍ:
•   kelímek 100 ml

1085  RYTUAL – elastický modelační krém
Modelační pasta umožňující kreativní modelaci vlasů. Uspokojí fanta-

zii každého jedince.

BALENÍ:
•   kelímek 150 ml

80101  NUAGE
Parfémovaný vlasový sprej provoní vlasy podmanivou 

a lehce nasládlou vůní, která vydrží ve vašich vlasech 
celý den.

BALENÍ:
•   lahvička 50 ml

FIXING  1  2  3  4  5

VLASOVÉ VZORNÍKY

VŮNĚ DO VLASŮ

99000  Vzorník Black Sintesis Color Creme

99005  Vzorník Black Sintesis Color Cream 
Ammonia Free With Argan Oil and Keratin

198 Kč
7,92 €

1001

198 Kč
7,92 €

1185

198 Kč
7,92 €

1184

154 Kč
6,16 €

1085

199 Kč
7,96 €

80101

500 Kč
19,23 €

99000

500 Kč
19,23 €

99005

Při koupi 25 ks barev 
dostanete vlasový 
vzorník ZDARMA

Novinka
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GLC  Vzorník Black Glam Colors

PRACOVNÍ POMŮCKY

300 Kč
12 €

GLC

2304A/11  Miska na barvu s potiskem  
Black Professional

2304A/12  Barvící štětec na vlasy s potiskem  
Black Professional 

89102  Pláštěnka na stříhání

89101   Pláštěnka kadeřnická pracovní

89100  Pláštěnka igelitová jednorázová 
s potiskem Black Professional 
30 ks

40 Kč
1,60 €

2304A/11

290 Kč
11,60 €

89101

145 Kč
5,80 €

89100

35 Kč
1,40 €

2304A/12

290 Kč
11,60 €

89102
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Rukavice Black Professional 
Rukavice pro vícenásobné použití 100 ks 
• 89110 velikost Small
• 89111 velikost Medium
• 89112 velikost Large

89114  Ručník s potiskem Black Professional

ČISTÍCÍ UBROUSKY
1633  Uni Color Clean
vlhčené čistící ubrousky určené k odstranění zbytků 
barvy z pokožky po barvení vlasů

BALENÍ:
• 50 ks

1628  Black čistící ubrousky  
s výtažkem aloe vera

vlhčené ubrousky k odstranění zbytků barvy 
z pokožky po barvení vlasů

BALENÍ:
• 100 ks

80 Kč
3,20 €

1633

169 Kč
6,76 €

1628

Tričko s potiskem Black Professional
12006 velikost M dámská

12004 velikost L dámská

12005 velikost XL dámská

290 Kč
11,60 €

360 Kč
14,40 €
89110, 89111,  

89112

OPUB124  Fén Black Professional Hayily 3200
Profesionální tichý fén na vlasy s potiskem Black. Ergonomická rukojeť, 
výkon max. 1800 W, 2 rychlosti, 2 stupně ohřevu. Součásti balení 
2 vyměnitelné nástavce (hubice) pro rychlejší a bezpečnější vysoušení.

1 200 Kč
48 €
OPUB124

160 Kč
6,40 €

89114 
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MARKETINGOVÁ PODPORA

IMMAGINA
UNA NUOVA BELLEZZA
PER I TUOI CAPELLI
IMAGINE RENEWED BEAUTY FOR YOUR HAIR

OPUB032 Plakát 70×100 cm

OPUB036 Plakát 70×100 cm

OPUB035 Plakát 70×100 cm

OPUB210 Plakát 70×100 cm

OPUB030 Plakát 70×100 cm

OPUB199 plakát Noir 

100 Kč
4 €

OPUB032

100 Kč
4 €

OPUB036

100 Kč
4 €

OPUB030

100 Kč
4 €

OPUB199

100 Kč
4 €

OPUB035

100 Kč
4 €

OPUB210

OPUB092  Roll-up s potiskem  
Black

OPUB209  Roll-up s potiskem  
Dandy

1038F  Stojan Black Professional
Můžete získat zdarma při odběru zboží 
Black v celkové hodnotě 10 000 Kč / 400 €

2 000 Kč
80 €
OPUB092

2 000 Kč
80 €
OPUB209

4 000 Kč
160 €

1038F



Chcete vstoupit do podmanivého světa 
profesionální přírodní vlasové kosmetiky a nabídnout 

Vašim klientkám nový přístup, který si zamilují? 
Vyžádejte si samostatný katalog značky TOGETHAIR.



Nabídněte klientkám šetrný přístup k vlasům a dopřejte 
jim dokonalý servis provoněný přírodou a novými pocity  
při návštěvě vašeho salonu.

Niamh Hair Concept laboratoře vyvinuly unikátní koncept BE PURE. Inovativní složení 
a organické ingredience pro komplexní regeneraci a zdravé vlasy. Čistá přírodní linie 
bez použití škodlivých chemických kosmetických surovin splňující nároky spotřebitelů 
bez záporného vlivu na lidské zdraví a na životní prostředí.

Neobsahuje sulfáty, parabeny, silikony, minerální oleje
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NOURISHING
VÝŽIVA
• Pro jemné, slabé, vysušené a unavené vlasy
• Obsahuje ovesný výtažek a extrakt z okvětních lístků vlčího máku

Avena sativa – oves setý, jehož extrakt má výrazné hydratační a zklidňující vlastnosti vhodné 
pro jemné, oslabené a vysušené vlasy. Okvětní lístky vlčího máku obsahují anthokyanidiny, silné 
antioxidanty, které jsou ještě aktivnější než vitaminy E, C a beta-karoten. Tato kombinace je ideální 
pro posílení vlasového vlákna, dodání vitality vlasům a pro ochranu před nežádoucími vlivy.  
Vlasové vlákno je při pravidelném užívání silnější, pevné a plné lesku, bez zatížení vlasu.

Granátové jablko má vysoký obsah antioxidantů bojujících proti tvorbě volných radikálů a přirozené ovocné 
kyseliny, které podporují uzavření kutikuly vlasu, čímž zvýrazní jejich lesk. Také napomáhá zafixovat barevný 
pigment ve vlasech a udržet záři a intenzitu barvených vlasů po dlouhou dobu. Rovněž zlepšuje pružnost 
vlasů. Jemný extrakt z měsíčku lékařského má silné hydratační, uklidňující a antioxidační vlastnosti. 
Obsahuje proteiny s regeneračními a výživnými účinky. Dodává vlasům i vlasové pokožce vitalitu a energii.

1351 Nourishing Shampoo 500 ml
1350  Nourishing Shampoo  

1 000 ml
1352  Nourishing Mask 500 ml
1364 Nourishing Mask 1 000 ml

Balení:
nádoba 500 ml 
nádoba 1 000 ml

Balení:
nádoba 500 ml 
nádoba 1 000 ml

1354 Protective Shampoo 500 ml
1353  Protective Shampoo 1 000 ml
1355  Protective Mask 500 ml
1365 Protective Mask 1 000 ml

PROTECTIVE
OCHRANA
• Pro vlasy po chemických procesech (barvení a odbarvování) 
• Obsahuje organický extrakt z granátového jablka a měsíčku lékařského

199 Kč
7,96 €

1351

259 Kč
10,36 €

1350

219 Kč
8,76 €

1352

289 Kč
11,56 €

1364

289 Kč
11,56 €

1365

219 Kč
8,76 €

1355

199 Kč
7,96 €

1354

259 Kč
10,36 €

1353
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GENTLE
KAŽDODENNÍ PÉČE
• Pro všechny typy vlasů a každodenní mytí 
• Obsahuje organický extrakt ze sladkých mandlí a chrpy

Drť plodu banánovníku je všelékem na vlasy, protože má vysoký obsah cukrů, 
vitamínů a minerálů, které jsou vysoce hydratační a výživné. Olivového olej dodává 
vlasům přirozenou pružnost a zaceluje trhlinky ve vlasovém vláknu. Olivy obsahují 
velké množství minerálů a tři významné antioxidanty – vitamín E, polyfenoly 
a fytosteroly a také vzácnou sloučeninu hydroxytyrosol, ta pomáhá blokovat  
škodlivé účinky volných radikálů. Navíc je olivový olej bohatý na vitamíny A, B, D a E,  
což jsou vitamíny, které umí stimulovat vlasové kořínky a tím výrazně zrychlit růst.

Sladké mandle obsahují základní živiny, jako je hořčík, draslík, železo a vápník. 
Hořčík působí blahodárně na pokožku a vlasy. Extrakt z mandlí působí hydratačně, 
protizánětlivě a nevyvolává alergické reakce. Extrakt z květů chrpy vlasy chrání 
před poškozením, lámáním a posiluje vlasovou strukturu. Zároveň velmi pozitivně 
působí na vlasovou pokožku, pomáhá zachovávat neutrální pH vlasu, snadno se 
vstřebává a je velmi dobře snášen. Dodává vlasům jemnost a hebkost.  
Proto je ideální pro každodenní použití.

RESTORE
OBNOVA
•  Pro poškozené, lámavé vlasy, oslabené externími vlivy. Pro vlasy s problémem roztřepených  

konečků, suchých vlasů bez lesku či jejich narušené struktury 
•  Obsahuje organický extrakt bio panenského olivového oleje a výtažek z přírodního banánu

199 Kč
7,96 €

1357

259 Kč
10,36 €

1356

219 Kč
8,76 €

1358

289 Kč
11,56 €

1366

1357 Restore Shampoo 500 ml
1356  Restore Shampoo 1 000 ml
1358 Restore Mask 500 ml
1366 Restore Mask 1 000 ml

Balení:
nádoba 500 ml 
nádoba 1 000 ml

199 Kč
7,96 €

1360

259 Kč
10,36 €

1359

219 Kč
8,76 €

1361

289 Kč
11,56 €

1367

1360 Gentle Shampoo 500 ml
1359 Gentle Shampoo 1 000 ml
1361 Gentle Mask 500 ml
1367 Gentle Mask 1 000 ml

Balení:
nádoba 500 ml 
nádoba 1 000 ml
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DETOX
DETOX

PREVENT HAIR LOSS
PROTI PADÁNÍ VLASŮ

• Pro normální vlasy a vlasy s tendencí k plihnutí a maštění
• Obsahuje organický extrakt z Aloe Vera a mrkve

• Pro vlasy s tendencí vypadávání 
• Obsahuje CapiliaLonga PPF a organický extrakt z fenyklu

Aloe Vera je vysokým zdrojem hydratačních složek. Její blahodárné a léčivé účinky jsou 
dány exkluzivní kombinací enzymů, aminokyselin, mastných kyselin, minerálů a vitamínů. 
Extrakt z mrkve má blahodárný vliv na stav vlasů, obnovuje jejich strukturu, 
normalizuje vylučování mazových žláz a tím zabraňuje tvorbě mastných lupů. Tato řada 
účinně neutralizuje tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům 
přirozený lesk. Detoxikační scrub odstraňuje znečišťující mikročástice, které pronikají do 
vlasových vláken a pórů pokožky hlavy, což vede k nevzhledným „mastným“" vlasům.

CapiliaLonga PPF tzn. koncentrovaný extrakt z buněk z oddenku kurkumy (indický 
šafrán), který zabraňuje vypadávání vlasů, stimuluje jejich růst a harmonizuje 
vlasovou pokožku. Fenyklový organický extrakt je ideální pro prokrvení pokožky. 
Směs fenyklu a CapiliiLongy je bohatá na phyto-peptidy, jemně čistí citlivou pokožku, 
podporuje regeneraci vlasové folikuly a reguluje přirozený růstový cyklus vlasů.
Testováno in vivo a in vitro.
Až 89% snížení ztráty vlasů za 150 dní.
Až 52% zvýšení hustoty vlasů za 150 dní.

1345  Detox Shampoo 500 ml
1346  Detox Shampoo 1 000 ml
1343  Detox Mask 500 ml
1344  Detox Mask 1 000 ml
1342  Detox Scrub 150 ml

Balení:
nádoba 500 ml 
nádoba 1 000 ml
tuba 150 ml

1349 Prevent Hair Loss Shampoo 500 ml
1348  Prevent Hair Loss Mask 500 ml
1347  Prevent Hair Loss Lotion 150 ml

Balení:
nádoba 500 ml 
nádoba 150 ml

269 Kč
10,76 €

1346

219 Kč
8,76 €

1342

209 Kč
8,36 €

1345

229 Kč
9,16 €

1343

289 Kč
11,56 €

1344

209 Kč
8,36 €

1349

229 Kč
9,16 €

1348

422 Kč
16,88 €

1347

Novinka

Novinka
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Color Pure Oil
NOVÁ GENERACE BAREV – Olejové barvy na vlasy se od klasických barev liší především složením. Obsahují přírodní oleje, které posky-

tují vlasům určitou výživu a ochranu. Jedná se o barvy bez amoniaku. Což znamená zdravější a šetrnější způsob barvení. Olejové barvy 
mají nižší riziko alergické reakce či podráždění pokožky a normalizují funkci pokožky hlavy.
Inovativní permanentní barva na bázi oleje bez amoniaku. Šetrné k vlasovým vláknům. 16 barevných odstínů.
LZE LIBOVOLNĚ MÍCHAT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV K DOSAŽENÍ VYTOUŽENÉHO ODSTÍNU

BALENÍ:
•   lahvička 125 ml

Inovativní složení s vysokou koncentrací čistého oleje zajišťuje nejvyšší sy-
tost a intenzitu barev a dodává vlasům hebkost a extrémní lesk. Oslnivá 
paleta barev zahrnuje celkem 16 bohatých, živých a výrazných odstínů, a tím 
zaručuje prvotřídní barevný výsledek. Arganový olej chrání poškozený vlas 
a zaručuje maximální hydrataci a pružnost. Olej každý vlas obalí, a tím chrání 
a zlepšuje jeho strukturu. Slunečnicový extrakt přispívá k výživě vlasového 
vlákna a přináší mu hebkost a lesk. Výsledkem jsou zdravé vlasy od kořínků 
až po konečky. Vlasy jsou jemnější a jejich lesk je oslňující.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Barvu před použitím protřepte. Barvu smíchejte s 6% peroxidem v poměru 
1:1. Rovnoměrně naneste na vlasy a nechte působit cca 30 min. Poté důklad-
ně propláchněte vodou a následně umyjte standardním způsobem.

Barevné odstíny:

Black 
Černá

Dark Brown 
Tmavě hnědá

Medium Brown 
Středně hnědá

Light Brown 
Světle hnědá

1.0 3.0 4.0 5.0

Medium Blonde 
Střední blond

Mahagony Dark Blonde 
Mahagonově tmavý blond

Light Blonde 
Světlý blond

Violet 
Fialová

Ultra Light Blond 
Velmi světlý blond

Dark Copper Blonde 
Tmavě měděný blond

Fire Red 
Ohnivě červená

Dark Blonde 
Tmavý blond

Chestnut 
Kaštan

Medium Golden Blonde 
Středně zlatý blond

Ultra Light Golden Blonde 
Velmi světlý zlatý blond

Plain Chocolate 
Čistě čokoládová

7.0

6.5

8.0

4.7

9.0

6.4 6.66

6.0

5.36

7.3 9.3

3.05

MOGANO
MAHAGONOVÉ
ODSTÍNY

VIOLA
FIALOVÉ ODSTÍNY

RAME
MĚDĚNÉ ODSTÍNY

ROSSI
ČERVENÉ ODSTÍNY

GOURMAND
GURMÁN ODSTÍNY

DORATI / ZLATÉ ODSTÍNY

NATURALI / PŘÍRODNÍ ODSTÍNY

210 Kč 
8,40 €

NIVZ
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1219  X-STYLE ADVANCED TECHNOLOGY 
SYSTEM

X-Style je inovativní technologie, která revolučním způsobem mění svět služeb 
v kadeřnickém salónu. X-Style je exkluzivní péče, která má za cíl chránit vlasy 
během všech chemických procedur, například barvení, odbarvování, melírování 
a trvalé. X-Style je unikátní systém, který kombinuje komplex aktivních přísad 
s revoluční technologií, díky čemuž dokáže proniknout do vlasu a působit 
přímo na jeho strukturu. Jeho unikátní složení podporuje vznik nových spojení 
a doslova opravuje vlasy, přičemž jim přináší extrémní pružnost, sílu a hebkost. 
X-Style je nejlepším spojencem kadeřníků a zaručuje úchvatné výsledky. 
Nenarušuje časy působení, způsoby použití ani výsledky používaných produktů. 
X-Style vás překvapí zdravými, silnými 
a vitálními vlasy. Rozlučte se s pórovitými, 
matnými, lámavými vlasy bez života.

Ochranná regenerační sada pro 
vlasy
Sada obsahuje:
1.  X-Style 1 Bond Generator 250 ml
2.  X-Style 2 Booster 500 ml
3.  X-Style Revit Shampoo 500 ml
4.  X-Style 3 Restorer 500 ml

3 490 Kč 
139,60 €

1219



38 Profesionální vlasová kosmetika 2019

ZPŮSOB POUŽITÍ PŘI BARVENÍ:
KROK 1 – Smíchejte barvu ve správném poměru s peroxidem. Následně přidejte č.1 Bond Generator v následujícím po-
měru – 1g X-style péče na každých 10g použité barvy (nezapočítávejte váhu peroxidu). Např. při použití 50g barvícího kré-
mu, přidejte 5g X-Style péče. Důkladně promíchejte. Naneste barvu a nechte působit obvyklým způsobem. Poté oplách-
něte pouze vodou. 

KROK 2 – na vlhké vlasy naneste č.2 Booster v závislosti na délce vlasů a nechejte působit 5–10 min. Opláchněte.

KROK 3 – vlasy následně umyjte šamponem Revit Shampoo

KROK 4 – Naneste na mokré vlasy č.3 Restorer nechte působit 5 min. Následně vlasy opláchněte pouze vodou.

ZPŮSOB POUŽITÍ PŘI MELÍROVÁNÍ:
KROK 1 – Smíchejte melírovací prášek ve správném poměru s peroxidem. Přidejte č.1 Bond Generator v následujícím 
poměru – 2g X-style péče na každých 10g použitého prášku (nezapočítávejte váhu peroxidu). Např. při použití 50g melí-
rovacího prášku přidejte 10g X-Style péče. Důkladně promíchejte. Při použití melírovacího krému použijte 1. Bond Generator 
v následujícím poměru – 2g X-style na každých 10g použitého krému. Naneste emulzi na vlasy a nechte působit obvyklým 
způsobem. Poté opláchněte pouze vodou. 

KROK 2 – na vlhké vlasy naneste č.2 Booster v závislosti na délce vlasů a nechejte působit 5–10 min. Opláchněte.

KROK 3 – vlasy následně umyjte šamponem Revit Shampoo

KROK 4 – Naneste na mokré vlasy č.3 Restorer nechte působit 5 min. Následně vlasy opláchněte pouze vodou.

ZPŮSOB POUŽITÍ PŘI TRVALÉ:
KROK 1 – Smíchejte č.1 Bond Generator s ondulačním přípravkem v následujícím poměru – 1g X-style péče na každých 
10g ondulačního tekutého přípravku. Poté přelijte směs do lahvičky s dávkovacím uzávěrem a aplikujte. Např. při pou-
žití 50g ondulačního přípravku, přidejte 5g X-Style péče. Důkladně promíchejte. Naneste emulzi na vlasy a nechte působit 
obvyklým způsobem. Poté opláchněte pouze 
vodou. Přejděte k aplikaci fixačního přípravku. 
Nechte působit potřebnou dobu.

KROK 2 – na vlhké vlasy naneste č.2 Booster 
v závislosti na délce vlasů a nechejte působit 
5–10 min. Opláchněte.

KROK 3 – vlasy následně umyjte šamponem 
Revit Shampoo.

KROK 4 – Naneste na mokré vlasy č.3 Restorter 
nechte působit 5 min. Následně vlasy oplách-
něte pouze vodou.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml
•   lahvička 500 ml
• kapsička 12 ml

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

220 Kč 
8,80 €

1220

1 280 Kč 
51,20 €

1261

1 370 Kč 
54,80 €

1260

220 Kč 
8,80 €

1221

90 Kč 
3,60 €

752001



Máte pánskou klientelu 
a pánové jsou u Vás na salonu vítáni?

Vyžádejte si u nás samostatný DANDY katalog! 
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12214   Invisible Touch Root Concealer Blond – světlý 
blond

1215  Invisible Touch Root Concealer Black – černá
1216  Invisible Touch Root Concealer Dark Brown –  

tmavě hnědá
1217  Invisible Touch Root Concealer Light Brown –  

světle hnědá
1218  Invisible Touch Root Concealer Red – červená

Korektor vlasových odrostů ve spreji. Dokonale kryje 
šedivé odrosty vlasů s přirozenou barevnou povrchovou 
úpravou. Snadná aplikace ve spreji. Rychleschnoucí. Lze 
umýt šamponem.

BALENÍ:
•   tlaková láhev 75 ml

121512214 1216 1217 1218

NIAMH = ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE A EXKLUZIVNÍ AKTIVNÍ SLOŽKY

VÝRAZNÉ KRYTÍ ODROSTŮ 

248 Kč 
9,92 €

X-Treme Hair Spray
Extra suchý lak

Ultra silný fixační lak na vlasy, jehož účelem je 
vytvářet a podporovat extrémní účesy. Splňuje 
všechny požadavky stylingu. Faktor extra dry 
(minimální obsah vody) přináší neuvěřitelně 
rychlé zafixování účesu bez zatížení vlasu. 
Kompozice založená na kolagenu a elastinu, 
zaručuje bohaté textury, lesk a pružnost vlasů.

1238 X-Treme Extra Dry Hair Spray 500 ml
1255  X-Treme Eco Hair Spray 300 ml  

– mechanický rozprašovač

BALENÍ:
•   tlaková láhev 500 ml
• tlaková láhev 300 ml

1239  Creamy Mousse
„Šlehačka pro Vaše vlasy“. 

Regenerační pěna pro restrukturali-
zaci a posílení vlasů. Arganový olej 
vyživuje poškozené vlasy a opravuje 
roztřepené konečky, keratin regene-
ruje a posiluje vlasová vlákna, výta-
žek z bambusu působí antioxidačním 
efektem a přináší vlasům hebkost, 
zdraví a jas. Bez oplachování.

BALENÍ:
•   tlaková láhev 300 ml 198 Kč

7,92 €
1239

210 Kč
8,40 €

1255

186 Kč
7,44 €

1238

300001  Wavy Lab Modeling Gel 
Defined Curls

Tvarující gel pro podporu kudrnatých 
a vlnitých vlasů všech délek. 
Vlasy zanechá jemné a lesklé 
s výraznými kudrnami. Zároveň 
zvětšuje i objem. 

BALENÍ:
• tuba 150 ml

352002  Wavy Lab  
Modeling 
Spray

Tvarující sprej pro 
podtrhnutí tvaru kadeří. 
Ideální i pro zvětšení ob-
jemu standardního účesu. 
Pro výrazný a dlouhodobý 
vzhled. 

BALENÍ:
•  rozprašovač 

200 ml

351002  Wavy Lab Hair 
Mousse Perfect 
Curls

Zvýrazňuje kudrny a vlny ve 
vlasech. Vytvoří sametový krém, 
který učiní vlas hedvábný a příjemný 
na dotek. Dodává vlasům tvar, sílu 
a potřebný objem, přičemž eliminuje 
jejich krepovitý efekt. 

BALENÍ:
•  tlaková láhev 300 ml

199 Kč
7,96 €

300001

199 Kč
7,96 €

351002

225 Kč
9 €
352002

Novinka

Novinka
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LOVIN COLOR
Barvící krém s přírodními výtažky z Aloe Vera, olivového oleje 

a arga nového oleje. Tyto složky hydratují a nenarušují strukturu vlasu.

TATO ŘADA OBSAHUJE 89 ODSTÍNŮ:
Přírodní − přírodní intenzivní odstíny − popelavé odstíny − zlaté odstí-
ny − měděné odstíny − červené odstíny − intenzivní červené – červená 
– fantazie − speciální červené odstíny − mahagonové odstíny – fialové 
odstíny − pískové béžové − kouřová − ledově hnědé odstíny − odstíny 
země − super zesvětlovací odstíny – platinové odstíny − korekční odstíny.

APLIKACE:
Příprava:
LOVIN COLOR smíchejte s příslušnou oxidační emulzí v poměru 
1:1,5 (50 ml LOVIN COLOR a 75 ml LOVIEN OXIG) v nekovové misce. 
Pro super odbarvovače použijte oxidační emulzi 30VOL (9%) v poměru 
1:2. Do misky nalijte potřebné množství výrobku a postupně přidávejte za 
neustálého míchání příslušné množství oxidační emulze. Pokračujte v mí-
chání tak dlouho, dokud nezískáte jemný krém. Aplikujte na suché vlasy. 

Barvení:
Rozdělte vlasy do jednotlivých pramenů a aplikujte směs po celé jejich 
délce a na konečky, začínejte 1–2 cm od pokožky hlavy. Po 15 minu-
tách (20 minut super odbarvovač) naneste emulzi také na kořínky vlasů 
a nechte působit dalších 20 minut (25 minut super odbarvovač). Po době 
účinnosti (celkový čas asi 35 minut) opláchněte nejdříve trochou vody za 
pomocí masáže a následně dobře spláchněte, aby se odstranil všechen 
zbytek barvícího přípravku. Použijte speciální šampon pro barvené vlasy.

Barvení odrostů:
Rozdělte vlasy do pramenů a aplikujte barvu na odrosty a kořínky vlasů. 
Nechte působit 35 minut (45 minut super odbarvovače). Před uplynutím 
této doby dobře vmasírujte po celé délce vlasů a poté důkladně oplách-
něte.

Kompletní barvení:
Délka doby účinnosti zesvětlující emulze je pouze orientační, může se 
lišit v závislosti na požadovaném stupni zesvětlení a struktuře vlasů. 
Aplikace u zesvětlujících barev je stejná jako u běžného barvení.

Výběr oxidačního činidla:
10VOL (3%) tón v tónu, nebo tmavší
20VOL (6%) 1–2 odstíny zesvětlení
30VOL (9%) 2–3 odstíny zesvětlení
40VOL (12%) 3–4 odstíny zesvětlení

Ash Blonde and Natural Plus Series:
Řada popelový blond zvýrazňuje barevný efekt. Pro dosažení lepšího 
krytí při vyšší koncentraci bílých vlasů smíchejte popelový blond s pří-
rodními odstíny. Přírodní plus řada dobře kryje bílé vlasy (70% a více) 
a je vhodná i pro vlasy problémové.

Super odbarvovače:
LOVIN COLOR odbarvovač umožňuje zesvětlení až o 4 odstíny. K dosa-
žení takového zesvětlení aplikujte výrobek na vlasy ne tmavší než světlý 
kaštan (stupeň 5). Pro barvení se super odbarvovači je nutné smíchat 
výrobek s oxidační emulzí v dávkování 30VOL (9%), vždy v poměru 1:2. 
Celková doba účinnosti je 45 minut. Doba vývoje je pouze orientační 
a může se lišit v závislosti na stupni zesvětlení a struktury vlasů

Korektory – korekční barva:
Rozsah barev LOVIN COLOR rozšíříte přimícháním barevných boosterů 
ŽLUTÁ, ČERVENÁ a MODRÁ. Speciální barvy s intensivním zesvětlujícím 
efektem, který přizpůsobí, zvýrazní, změní nebo sníží odstín vybrané 
barvy. Dávkujte v různém poměru (měřeno v cm) k dosažení požado-
vaného odstínu. Žlutý korektor je vhodný k zvýraznění zlatého odstínu. 
Červený korektor zvýrazní odstín červené, mahagonu a mědi. Modrá 
korekční barva je pro přírodní odstíny černé až světle hnědé. Vhodný 
i pro zvýraznění oranžových a červených odstínů

BALENÍ:
•  tuba 100 ml

89 ODSTÍNŮ BAREV

Lovin Color

DOBA PŮSOBENÍ 
30–40 MINUT

112 Kč
4,48 €
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NATURALI

PŘÍRODNÍ

NATURALI INTESI

INTEZIVNÍ PŘÍRODNÍ 

CENERE

POPELAVÁ

DORATI

ZLATÁ

Lightest Blonde Extra 
Extrémně světlá blond

Lightest Blonde 
Velmi světlá blond  

Intense Ultra-light Blonde 
Inenzivní velmi světlá blond

Extra Light Ash Blonde 
Popelavě velmi světlá blond

Extra Light Golden Blonde 
Zlatá blond velmi světlá

Light Blond 
Světlá blond

Intense Light Blonde 
Intenzivní světlá blond

Light Ash Blonde 
Popelavě světlá blond

Light Golden Blonde 
Zlatá blond světlá

Blonde 
Blond

Intense Blonde 
Intenzivní blond

Ash Blond 
Popelavá blond

Golden Blonde 
Zlatá blond

Dark Blonde 
Tmavá blond

Intense Dark Blond 
Intenzivní tmavá blond

Dark Ash Blond 
Popelavě tmavá blond

Dark Golden Blonde 
Zlatá blond tmavá

Light Brown 
Světlý kaštan 

Intense Light Chestnut 
Intenzivní světlý kaštan

Light Ash Brown 
Popelavě světlý kaštan

Light Golden Brown 
Zlatý kaštan světlý

Brown 
Kaštan

Dark Brown 
Tmavý kaštan

Brown 
Hnědá

Black 
Černá

Vienna Blue 
Modrá Vídeň 
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5

RAME

MĚDĚNÁ

ROSSI

ČERVENÁ

ROSSI INTENSI

INTEZIVNÍ ČERVENÁ 

ROSSI FANTASIA

ČERVENÉ FANTAZIE

9.43

8.43

7.43

6.4

5.4

5.60

4.6

88.43

7.40

6.64

5.62

8.45

7.54

6.54

7.66

6.66

5.66

77.44

7.74

6.74

7.62

6.76 6RF

Ultra Light Copper Blonde 
Měděná blond velmi světlá

Golden Copper Blonde 
Měděně zlatá světlá blond

Copper Blond 
Měděná blond

Dark Copper Blond 
Měděná tmavá blond

Light Copper Brown 
Měděný světlý kaštan

Brilliant Light Reddish Brown 
Intenzivně červený světlý kaštan

Dark Scarlet Red 
Tmavě purpurová červená

Light Deep Copper Blonde 
Intenzivní měděná světlá blond

Light Cooper Blonde 
Měděná světlá blond

Dark Cooper Red Blonde 
Měděně červená tmavá blond

 Scarlet Red 
Purpurově červená

Light Copper Blonde 
Světle měděná blond

Medium Copper Mahogany Blond 
Měděně mahagonová střední blond 

Dark Cooper Mahogany Blonde 
Měděně mahagonová tmavá blond

Deep Reddish Blonde 
Intezivní červená hnědá blond

Deep Dark Reddish Blonde 
Červená hnědá tmavá blond

Red 
Intenzivní červená

Light Copper Mahogany Blonde 
Měděně mahagonová světlá blond

Titian Red 
Tizian červená

Dark Titian Red 
Tmavá tizian červená

Light Red Copper Blonde 
Měděně červená světlá blond

Venetian Red 
Benátská červená

Fiery Red 
Ohnivě červená
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SPECIAL RED

SPECIÁLNÍ ČERVENÉ ODSTÍNY

MOGANI

MAHAGONOVÁ

SABBIA

PÍSKOVÉ BÉŽOVÉ

VIOLETTI

FIALOVÉ ODSTÍNY

TABACCO

TABÁKOVÉ 

MARRON GLACÉ

LEDOVÉ KAŠTANY

8.60R

7.67R

6.57R

6.60

5.20

8.36R

5.2

7.56

6.52

7.35

6.43

5.35

7.52

6.35

8.32

9.32

6.8

4.8 4.26

7.84

5.84

Light Blond Red 
Červená světlá blond

Red Blond Ginger Violet 
Červená fialová blond

Dark Blond Mahogany Violet 
Tmavá blond hnědá fialová

Plum Red 
Červená švestka

Light Violin Chestnut 
Fialový tmavý kaštan

Light Blond Golden Red 
Červená zlatá světlá blond

 Violin 
Fialová

Red Mahogany Blonde 
Červený mahagon blond

Dark Mahogany 
Tmavý mahagon

Warm Tobacco Blonde 
Světlý tabák

Dark Tobacco Blonde 
Blond tmavý tabák

Light Warm Tobacco Brown 
Hnědý tabák světlý kaštan

Mahogany 
Mahagon

Dark Warm Tobacco Blonde 
Tmavá tabáková blond 

Irridescent Light Beige Blonde 
Světle sladová béžová blond 

Irridescent Light Beige Malt Blonde 
Světle béžová blond

Dark Blond Brown 
Kaštanově tmavý blond 

Chestnut Brown 
Hnědý kaštan

Cola 
Cola

Blond Auburn Brown 
Hnědý kaštan světlý

Auburn Brown 
Kaštanově hnědá
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Caffé 10.1 12.0 CG

Ciocc. 12.1 12.7 CR

Nocc. 12.3 12.8 BLU

Bro. 12.4 9.71

900 9.75

90.1

00

TERRE

ODSTÍNY ZEMĚ

SUPERSCHIARENTI

SUPER ZESVĚTLOVACÍ 
ODSTÍNY

PLATINO

PLATINOVÉ ODSTÍNY

CORRETTORI

KOREKČNÍ ODSTÍNY

Coffee 
Káva

Subtle Iris Ultra-light Blonde 
Super světlá blond narůžovělá

Special Naturally Blond 
Speciální přírodní blond

Yellow 
Žlutá

Chocolate 
Čokoláda

Silver Grey 
Stříbrně šedá

Special Violet Blond 
Speciální fialový blond

Red 
Červená

Hazel-nut 
Lískový ořech

Sunshine Blonde 
Sluneční blond

Special Pearl Blond 
Speciální perlový blond 

Antired 
Modrá pro potlačení žlutých nádechů 

Bronze 
Bronzová

Sandy Blonde 
Písková blond 

Very Light Blond Ashen Violet 
Světlá blond popelavě fialová

Natural Blonde 
Přírodní blond

Very Light Blond Mahogany Violet 
Světlá blond hnědě fialová

Ash-beige Blonde 
Popelavá béžová blond

Lightening Booster 
Intenzivní super zesvětlení 
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MV1
Thunder Violet 
bouřlivá fialová

M3
Metallic Arctic Blue
metalická arktická 
modrá

M4
Metallic  
Amethist Lilac
metalická  
ametystová fialová

10.32
Super Light Blond  
Golden Violet
super světlý blond 
zlatě fialový

MO1
Gold Amber   
zlatý jantar

10.7
Super Light Blond 
Brown
super světlý blond 
hnědý

MB2
 Blue Sky   
modrá obloha

E2
Electric Plummy 
Magenta
ocelová švestka 
tmavě purpurová

MR1
 Fire Red   
ohnivě červená

10.72
Super Light Brown 
Violet
super světlá hnědá 
fialová

MG1
 Green Grass   
zelená tráva

E3
Electric Coral Red
ocelová korálově 
červená

MR2
 Cherry Red   
červená třešeň

M1
Metallic Blossom 
Rose
metalická rozkvetlá 
růže

MG2
Green Emerald 
zelený smaragd

E4
Electric Acid Green
ocelová zelená

MP1
Pink Lady   
růžová dáma

M2
Metallic Aquamarine 
Blue
metalická  
akvamarínová modrá

MG3
Olive Brown   
hnědá oliva

9.34
Super Light Gold 
Copper Blond
super světlý  
zlatěměděný blond

10.12
Super Light Blond 
Ash Violet
super světlý blond 
popelavě fialový

10.2
Super Light Blond 
Violet
super světlý blond 
fialový

CS
Silver Grey
stříbrná šedá

CV
Violet
fialová

MY1
 Sunshine Lemon 
jasný citrón

10.25
Super Light Blond 
Mahagony Violet
super světlý blond 
mahagonově fialový

MY2
Grapefruit Yellow
žlutý grep

MB1
 Blue Lavander 
modrá levandule

E1
Electric Purple 
Quartz
ocelový purpurový 
křemen

Intenzivní barvy pro módní trendy a výrazný barevný efekt. Přítomnost peroxidu vodíku 
způsobuje vzájemnou reakci pigmentů, která zajišťuje dlouhotrvající stálou barvu. 

VÝSLEDEK:
• Maximální krycí schopnost 
• Lesklé, zářivé a extravagantní odlesky
• Intenzivní odstíny
• Dlouhotrvající barva

TATO ŘADA OBSAHUJE 29 ODSTÍNŮ

APLIKACE:
Výběr peroxidu:
MAGICRAZY barvy se doporučují míchat s Lovien Peroxide 3% (10 VOL) v poměru 1:1.
Před barvením je potřeba zesvětlit vlas na minimálně odstín č. 8.  
Čím je vlas světlejší, tím je výsledný odstín výraznější.
Míchací nádoba nesmí být z kovu (doporučena plastová miska) a nanáší se plastovým 
štětcem. Vše pečlivě omyté a čisté. 

BARVENÍ:
Naneste barvící směs asi 2 cm od kořínků vlasů a nechte působit 35–45 minut.
Po uplynutí potřebné doby k barvení, vše pečlivě vymyjte šamponem pro barvené 
vlasy a upravte do požadovaného účesu.

BALENÍ:
•   tuba 100 ml

112 Kč
4,48 €

NOVÉ ODSTÍNY:
Super Light Blond
Heavy Metal
Electric Shock

 new Shades



48 Profesionální vlasová kosmetika 2019

BARVÍCÍ KONDICIONÉRY 
PRO ZVÝRAZNĚNÍ BAREVNÝCH 
I PŘÍRODNÍCH VLASŮ

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

Color Marker – permanentní barvící  
kondicionér s pigmenty

Ošetřující barvící kondicionér pro zvýraznění a oživení barevných i přírod-
ních vlasů. Velmi praktický a snadno použitelný přípravek, který vrací barvě 
vitalitu a současně dodává vlasům jemnost a objem. Obsahuje speciální 
barvící pigmenty, přírodní barvy, arganový olej, vitamíny a antioxidanty.

Atraktivních 6 odstínů:

 105 Anti-yellow

 106 Vanilla

 107 Hazelnut

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte potřebné množství přípravku do umytých vlhkých vlasů. Nechte 
působit 10–15 minut a důkladně opláchněte vodou. Po opláchnutí vodou 
již nepoužívejte šampon. Potě přistupte ke konečné úpravě vlasů.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

Blu Platinum
Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro „přírodní“ i bar-

vené vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se doporučuje 
pro všechny techniky: melír, zesvětlení a zvláštní efekty. Je určený pro 
smíchání s oxidanty 20–30 VOL.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
MÍCHACÍ POMĚR S OXIDANTEM 1:2 (možné i v poměru 1:3).
V nekovové misce smíchejte 50 gramů odbarvovacího prášku a 100 ml 
oxidační emulze. Vzniklá směs působí velmi rychle a umožňuje zesvět-
lit vlasy o 4–6 odstínů, a to podle oxidační kapacity použité oxidační 
emulze Lovien Oxig (20 VOL – 30 VOL). 20 VOL – jemné zesvětlení, 
30 VOL – tmavé vlasy, nebo melír. Během působení přípravku dopo-
ručujeme kontrolovat stupeň zesvětlení s ohledem na kvalitu vlasu 
a teplotě prostředí.

49 Blu Platinum sáček 400 g
60 Blu Platinum kelímek 400 g

BALENÍ:
•   sáček 400 g
•   kelímek 400 g

 108 Chestnut

 109 Copper

 110 Red

338 Kč
13,52 €

Oxig
Specifický krémový peroxid pro použití barvy Prestige Color. Je charakte-

ristický svojí stabilitou a není agresivní k pokožce hlavy. Lehce parfemovaný.

56 Oxidační krém 1,5% (VOL 5) 1000 ml
52 Oxidační krém 3% (VOL 10) 1000 ml
53  Oxidační krém 6% (VOL 20) 1000 ml
54  Oxidační krém 9% (VOL 30) 1000 ml
55   Oxidační krém 12% (VOL 40) 1000 ml

99  Oxidační krém 3% (VOL 10) 150 ml
100  Oxidační krém 6% (VOL 20) 150 ml
101  Oxidační krém 9% (VOL 30) 150 ml
102   Oxidační krém 12% (VOL 40) 150 ml

BALENÍ:
•   lahvička 1000 ml
•   lahvička 150 ml

AKTIVÁTORY

33 Kč
1,32 €

99, 100, 
101, 102

89 Kč
3,56 €

52, 53, 54,  
55, 56

249 Kč
9,96 €

49

299 Kč
11,96 €

60

OCHRANA PŘI BARVENÍ 
A MELÍROVÁNÍ
83  Multi Use Professional Oil

Produkt obohacený o přírodní oleje (rostlinné extrakty) – multifunkční 
použití pro vlasy křehké a narušené.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Ochrana před zesvětlením nebo decolorací:
  aplikujeme do suchých vlasů po celé délce. V místech 

velkého narušení, aplikujeme více přípravku. Teprve 
poté přistoupíme k decoloraci nebo odbarvení.

2. Pro zachování hydratace:
  do misky s připravenou barvou nebo melírovací směsí 

přimícháme kávovou lžičku přípravku Multi Use  
Professional Oil.

3.  Pro rekonstrukci narušených vlasů:
  do vlhkých vlasů vmasírujeme menší množství příprav-

ku a na chvíli zahřejeme fénem, nebo pod sušákem. 
Teprve poté vlasy umyjeme běžným způsobem.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml 270 Kč

10,80 €
83



Profesionální regenerační péče k ochraně vlasů během barvení, 
melírování, odbarvení a trvalé. Lze použít při všech typech che-
mického ošetření.
Perfektní výkon bez časového omezení, nenarušuje časy che-
mických procedur.
Jedná se o revoluční produkt, který „rozpozná“ a obnoví poško-
zené vlasy a zabraňuje jejich stárnutí. Důkladně a efektivně proni-
ká do vlasových vláken, působí přímo na jejich strukturu. Doslova 
opravuje vlasy. Komplex molekul, které pracují uvnitř, spojuje jed-
notlivé „rozbité“ keratinové mosty ve vlasových vláknech. Tento 
inovativní systém zaručuje požadované výsledky. Vlasy zůstávají 
zdravé, pružné, plné vitality.
Kleraplex lze použít i samostatně jako velice účinnou masku pro 
suché a zničené vlasy vlivem barvení a melírování. 
Absolutně přírodní a ekologické.
Neobsahuje SLS, SLES, parabeny, silikony, barviva, minerální 
oleje, přípravek nebyl testován na zvířatech.

Jedinečné aktivní složky:
Selaginella Lepidophylla – vzácná pouštní rostlina bohatá na 
posilující živiny pro vlasy, které mají pozoruhodnou schopnost „re-
produkovat“ a obnovit buňky dokonce s malým množstvím vody: to 
je důvod, proč je také nazývána „rostlina vzkříšení“.
Keratin, aminokyseliny a proteiny: konstrukční účinné látky pro 
obnovu a  zachování zdravých vlasů při chemických procesech, 
snižují lámavost vlasů. 
Jojobový olej – atraktivní surovina dodá suchým a lámavým vla-
sům hebkost, jemnost a navrátí přirozený lesk.
Extrakt ze sladkých mandlí – jeden z  nejlepších stimuláto-
rů růstu vlasů, je plný živin a mastných kyselin, obnovuje suché 
a poškozené vlasy, chrání vlas před škodlivým UV zářením.
Extrakt z Aloe Vera – blahodárné účinky rostliny jsou známé od ne-
paměti. Extrakt obsahuje i přírodní proteiny pro pevnost, lesk a hydra-
taci. Výrazně posiluje kořínky vlasů a tím i redukuje vypadávání vlasů. 

Sada obsahuje:
1. SUPREME BOND CONNECTOR 
Ochranná lotion přispívá k regeneraci struktury vlasu během che-
mických procedur. Vytváří nové vazby a  zároveň chrání stávající 
vnitřní strukturu vlasů. 

2. SUPREME BOND AMPLIFIER 
Hloubkově rekonstrukční kondicionér a  fixační lotion. Zlepšuje 
zesíťování vláken; poskytuje extrémní hydrataci, výživu a  pruž-
nost vlasů od konečků ke kořínkům, aby se zabránilo poškození 
vlasů způsobené chemickým ošetřením.

BALENÍ: 
lahvička 2× 500 ml

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Barvení
KROK 1  – Smíchejte barvu ve správném poměru s  peroxidem. 
Následně přidejte Bond Connector v následujícím poměru – 5 ml 
Klera plexu na každých 50 ml použité barvy. Důkladně promíchejte. 
Naneste barvu a nechte působit obvyklým způsobem. Poté oplách-
něte pouze vodou.
KROK 2 – Na vlhké vlasy naneste Supreme Bond Amplifier v zá-
vislosti na délce vlasů a nechejte působit 5 min. Opláchněte a vla-
sy následně umyjte šamponem. 

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Melírování
KROK 1  – Smíchejte melírovací prášek ve správném poměru 
s  pero xidem. Následně přidejte Bond Connector v  následujícím 
poměru – 5 ml Kleraplexu na každých 20 g použitého prášku. Dů-
kladně promíchejte. Naneste barvu a  nechte působit obvyklým 
způsobem. Poté opláchněte pouze vodou. 
KROK 2 – Na vlhké vlasy naneste Bond Amplifier v závislosti na 
délce vlasů a nechejte působit nejméně 5 min. Opláchněte a vla-
sy následně umyjte šamponem.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Trvalá (lze aplikovat se všemi ondulačními  
přípravky)
KROK 1 – Smíchejte Bond Connector s ondulačním přípravkem 
v následujícím poměru – 5 ml Kleraplexu na každých 50ml ondu-
lačního přípravku. Poté přelijte směs do lahvičky s  dávkovacím 
uzávěrem a aplikujte. Nechte působit obvyklým způsobem. Poté 
opláchněte pouze vodou. Přejděte k aplikaci fixačního přípravku. 
Nechte působit potřebnou dobu.
KROK 2 – Na vlhké vlasy naneste Bond Amplifier v závislosti na 
délce vlasů a nechejte působit nejméně 5 min. Opláchněte a vla-
sy následně umyjte šamponem.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Bez chemického ošetření jako regenerační 
maska 
KROK 1 – V závislosti na délce vlasů naneste přiměřené množství 
po celé délce vlasů od konečků ke kořínkům. Nechte působit min. 
15  minut, nejlépe pod tepelnou lampou. Poté opláchněte pouze 
vodou. 
KROK 2 – Na vlhké vlasy naneste Bond Amplifier v závislosti na 
délce vlasů a nechejte působit nejméně 5 min. Opláchněte a vla-
sy následně umyjte šamponem.

120  Set Kleraplex  
(Supreme Bond Connector + Supreme Bond Amplifier) 2× 500 ml

125  Supreme Bond Connector 500 ml

130  Supreme Bond Amplifier 500 ml

2 490 Kč
99,60 €  

120

1 290 Kč 
51,60 €  

125

1 290 Kč 
51,60 €  

130
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ONDULAČNÍ SYSTÉM
Waving Lotion

Kosmetický přípravek s inovační technologií pro ondulaci vlasů s ohle-
dem na jejich strukturu, zdraví a krásu.

CHARAKTERISTIKA:
•   Zajišťuje dosažení rovnoměrných a jemných kadeří.
•   Dlouhotrvající přeměna.

TRVALÁ JE K DISPOZICI V TĚCHTO VERZÍCH:
86 WAVING LOTION 1 – pro přírodní vlasy
87 WAVING LOTION 2 – pro barvené a narušené vlasy
88 WAVING LOTION 3 – pro silně narušené, nebo extrémně jemné vlasy
89 NEUTRALIZER

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Do mokrých vlhkých vlasů aplikujeme malé množství a natáčíme 
obvyklým způsobem. Necháme působit dle potřeby 10–20 minut. Poté 
propláchneme vodou a použijeme neředěný neutralizátor.

BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

86 87 88 89

136 Kč
5,44 €

86, 87, 88

89 Kč
3,56 €

89

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ
75 Shampoo Antigiallo

Specifický přípravek pro barvené nebo odbarvené vlasy, který elimi-
nuje nežádoucí žluté odstíny až o 50 %. Působí jemně na strukturu blond 
vlasů, dodává jim maximální zářivost a lesk. Má i antistatický účinek.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml 

PÉČE O VLASOVÉ VLÁKNO 
A VLASOVOU POKOŽKU
Shampoo Mineral Oil

Vlasový šampon vhodný pro suché, křehké, narušené a poškozené 
vlasy. Vhodný i pro odbarvené nebo melírované vlasy. Obsahuje aktivní 
přírodní složky, které vyživují vlasovou pokožku. Vlasy zůstávají hedváb-
né, pružné a zářící. Dodává objem vlasům.

68  Shampoo Mineral Oil 300 ml
69  Shampoo Mineral Oil 1000 ml

BALENÍ:
•   lahvička 300 ml
•    lahvička s pumpou 1000 ml

67  Mineral Oil Conditioner
Vlasové sérum s minerálním olejem obsahující homeopatické esence, 

které podporují účinky keratinu, vyživují a dodávají vlasům potřebný lesk 
a sílu.

BALENÍ:
•   10 ampulek 10 ml

98 Kč
3,92 €

75

103 Kč
4,12 €

68

199 Kč
7,96 €

69

ampulka

44 Kč
1,76 €

67

Shampoo Vitadexil
Šampon s mentolovým efektem speciálně vyvinutý pro zachování, 

nebo obnovení zdravých vlasů a zároveň obnovení jejich vitality. Odstra-
ňuje kosmetické, fyziologické a hygienické problémy vlasů – padání, 
lysavost a nadměrnou křehkost.

72  Shampoo Vitadexil 300 ml
73  Shampoo Vitadexil 1000 ml

BALENÍ:
•   lahvička 300 ml 
•   lahvička s pumpou  

1000 ml

103 Kč
4,12 €

72

199 Kč
7,96 €

73
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360 Kč
14,40 € 

132

70 Vitadexil Anticaduta
Unikátní formule s výživnými látkami proti padání vlasů. Současně 

pomáhá předcházet řídnutí vlasů a zamezuje jejich vypadávání. Upravuje 
funkci mazových žláz a stimuluje růst vlasů od kořínků.

BALENÍ:
•   7 ampulek 8 ml

Shampoo Anti-Dandruff
Šampon proti lupům, čistí vlasovou pokožku, odstraňuje stávající lupy 

a zabraňuje vytváření nových lupů.

133 Shampoo Anti-Dandruff 150 ml
71  Shampoo Anti-Dandruff 300 ml
140  Shampoo Anti-Dandruff 1000 ml

BALENÍ:
•   lahvička 150 ml
•   lahvička 300 ml
•   lahvička s pumpou 1000 ml

84 Kč
3,36 €  

133

360 Kč
14,40 €

131

128 Kč
5,12 €  

71

270 Kč
10,80 €  

140

ampulka

39 Kč
1,56 €

70

131  Oxi Mousse Hair Loss Recovery
2 in 1 – výživa a styling 

Unikátní speciální pěna, která je určena pro posílení a výživu celého 
vlasového vlákna a vlasové cibulky. Revoluční složení s oxygenem 
a přírodním extraktem z rostlin. Extrakt obsahuje rozmarýn a kopřivu 
s antibakteriálními účinky, menthol pro stimulaci a osvěžení, píniový 
a chmelový výtažek redukuje oxidativní poškození vlasového vlákna 
a hydra tuje vlasovou pokožku. Po aplikaci ucítíte okamžitý efekt 
okysličení a osvěžení vlasů a vlasové pokožky.
•   Odstraňuje přebytek kožního mazu v pokožce hlavy.
•   Vyvažuje fungování mazových žláz.
•   Povzbuzuje aktivitu vlasové cibulky.
•   Podporuje růst vlasů a zamezuje jejich vypadávání.
•   Dodává oslabeným vlasům energii a sílu.

BALENÍ:
•   lahvička 150 ml

132 Beauty Kit 
Cestovní balení – taštička se zipem. 

1× Shampoo Mineral Oil 150 ml
1× Shampoo Vitadexil 150 ml
1× Repair Therapy 150 ml

98 Almond Shampoo
Hedvábně jemný šampon pro šetrné mytí vlasů a citlivé pokožky hlavy. 

Určený zvláště pro suché a poškozené vlasy. Extrakt z mandle obohace-
ný o komplex proteinů obnovuje elastičnost vlasů.

BALENÍ:
•   kanystr 4000 ml 

98    Almond Shampoo –  
bez pumpy

79   Dávkovač – pumpa

103 Aloe Vera Shampoo
Hedvábně jemný šampon pro šetrné mytí vlasů. Extrakt z Aloe obsa-

huje i přírodní proteiny pro pevnost, lesk a hydrataci. Výrazně posiluje 
kořínky vlasů a tím i redukuje vypadávání vlasů.

BALENÍ:
•   kanystr 4000 ml 

103     Aloe Vera Shampoo  
bez pumpy

79   Dávkovač – pumpa

369 Kč
14,76 €

103

369 Kč
14,76 €  

98

90 Kč
3,60 €  

79

90 Kč
3,60 €  

79
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112 Honey Shampoo
Hedvábně jemný šampon pro šetrné mytí vlasů. Enzymy a živiny 

v medu dodávají zašedlým vlasům lesk, aniž by je zatížily. Zvlhčující vlast-
nosti medu pomáhají regulovat a udržet vlhkost ve vlasech, navíc med 
posiluje vlasové folikuly a aktivuje růst vlasů.

BALENÍ:
•   kanystr 4000 ml 

112  Honey Shampoo bez pumpy
79   Dávkovač – pumpa

78 Bamboo Hair Treatment
Ošetřující vlasový kondicionér obohacený o extrakt z bambusu určený 

pro vlasy křehké a lámavé, poškozené mořskou vodou a chlorem. Díky 
velkému množství křemíku a bílkovin obsaženého v bambusu jsou vlasy 
po použití Bamboo Hair Treatment pevnější, silnější a zdravější. 

BALENÍ:
• kanystr 4000 ml

78   Bamboo Hair Treatment – bez pumpy
79   Dávkovač – pumpa 

 369 Kč
14,76 €

112

369 Kč
14,76 €  

78

90 Kč
3,60 €  

79

90 Kč
3,60 €  

79

SYSTÉM PRO OBNOVU  
STRUKTURY VLASŮ –  
TEKUTÉ KRYSTALY, FLUIDY

Repair Therapy Mask
Vhodný jako „léčba“ pro suché a lámavé vlasy, které ztrácejí objem 

a jsou poškozené častým kontaktem s chlorem nebo mořskou vodou.

104 Repair Therapy 250 ml
66 Repair Therapy 1000 ml

BALENÍ:
• kelímek 250 ml
•   lahvička s pumpou 1000 ml    

84 Silk Cream
Speciální fluid s obsahem „multivitamínového koncen-

trátu“, který díky svému složení prostupuje do hloubky 
vlasů až ke kořínkům a tím je výrazně posiluje. Olej a pří-
rodní silikon příznivě působí i na zacelení rozdvojených 
konečků. Vlasy jsou poté hebké a hedvábně lesklé.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste malé množství přípravku do suchých 
vlasů a poté přistupte ke konečné úpravě.

BALENÍ:
•   lahvička 120 ml 

65 Sérum Therapy
Vlasové sérum preventivně zamezuje rozdojování ko-

nečků vlasů. Dodává vitalitu a lesk. Vhodné pro narušené 
vlasy při nadměrném fénování, žehlení nebo nešetrném 
odbarvování.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste malé množství přípravku do již 
upravených, suchých vlasů před závěrečným 
stylingem. Po použití Sérum Therapy nesmíte 
vlasy dále vysoušet fénem.

BALENÍ:
•   lahvička 100 ml 

80 Bi-Phasic Conditioner
Instantní rekonstrukční kondicionér pro ozdravení 

vlasové kutikuly. Zabraňuje dehydrataci a eliminuje „tech-
nické“ poškození vlasu, způsobené chemickými přípravky.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Protřepat aby se spojily obě složky a nastříkat do umytých 
vlhkých vlasů. Úpravu provést standardním způsobem.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml 178 Kč

7,12 €  
80

118 Kč
4,72 €  

104

230 Kč
9,20 €  

66

196 Kč 
7,84 €  

65

229 Kč
9,16 €  

84
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REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
74 Keratin Biotissulare

Keratinový systém pro komplexní rekonstrukci vlasové struktury a re-
generaci poškozených vlasů. Oživuje strukturu narušených vlasů tak, že 
proniká až do vlasové kutikuly. Navrací přirozenou strukturu, měkkost 
a elasticitu narušených vlasů. Pomáhá i proti maštění vlasů. Pouze pro 
profesionální použití.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Fáze 1 – šampon s minerálním olejem 250 ml 
Fáze 2 – kompletní rekonstrukční formule s polymerem 250 ml 
Fáze 3 – rekonstrukční sérum 100 ml

1.  Vlasy umyjte šamponem „Mineral Oil“, pečlivě opláchněte a poté 
vysušte ručníkem.

2.  Nalejte do misky „Therapy Polymere Reconstruction Formula“, vlasy roz-
dělte na prameny a pečlivě každý pramen natřete stejně jak při barvení 
vlasů. Poté zabalte vlasy do igelitové folie (může být i potravinářská) tak, 
aby zůstaly rovné. Zahřejte 10 minut pod sušákem nebo lampou – suché 
teplo. Následně nechte vlasy zchladnout a pečlivě propláchněte vodou.

3.  Na závěr do vlasů vetřete rekonstrukční sérum „Serum Therapy“, ne-
oplachujte. Poté vlasy upravte za použití běžných stylingových přípravků

Po ošetření jsou vlasy viditelně posílené a zrekonstruované. V případě 
hodně narušených vlasů opakujte kůru 3× do měsíce. Barvit a melírovat 
doporučeno po jednom 
týdnu.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml 
•   lahvička 250 ml
•   lahvička 100 ml

Video naleznete na
www.rosocosmetics.com/novinky.html

78 Kč 
3,12 €  

117

990 Kč
39,60 €  

74

117 Gold Filler
Botox Volumizing pro Vaše vlasy.

Velmi účinné složení s anti-age efektem pro omlazení vlasů 
a obnovení vitality.
Extract ze 3 druhů sladkovodních a mořských řas, které jsou velmi 
bohaté na důležité nutriční složky – antioxidanty, minerály a vitamíny, 
které rychle dodávají vlasům potřebnou výživu a obnoví jejich energii. 
Hydrolizované kolageny a proteiny podporují účinek, dodávají vlasům 
elasticitu, pevnost, hebkost a lesk.
Pro všechny typy vlasů.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Důkladně protřepejte. Aplikujte do 
vlhkých nebo suchých vlasů, ná-
sledně vlasy upravte dle požadav-
ků. NEOPLACHUJTE.

BALENÍ:
•   lahvička 10 ml

BOTUL 
Hloubková regenerace pro zničené vlasy. Vlasový botox spoléhá na 

chytré molekuly, které za přítomnosti vody pronikají hluboko do vlasů 
a vyplňují poškozená místa. Tyto molekuly vyztužují vlasové vlákno ze-
vnitř. Účinné látky (keratin, arginin, vegan kolagen) působí jako kapilární 
výplň. Řeší problém roztřepených konečků, suchých vlasů, vlasů bez 
lesku či jejich narušené struktury. Metoda botoxu je zatím považována za 
jedno z nejpokrokovějších řešení poškozených vlasů. 

135 Botul Filler Shampoo 
Přírodní složky Keratin, Arginin a Vegan Colagen intenzivně posilují 

vlas zevnitř a doplňují kapilární vlákno. Posilují vlasovou strukturu.
Vlasy šetrně umyje a zároveň rekonstruuje narušené vlasové vlákno. 
Vetřete přiměřené množství do vlhkých vlasů, promasírujte a opláchněte.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

136 Botul Filler Mask 
Obsahuje výživné složky Keratin, Arginin a Vegan Colagen pro 

komplexní rekonstrukci vlasového vlákna. Navazuje na ošetření vlasů 
šamponem. Po aplikaci zanechává vlasy silné a plné života. Vmasírujte 
do vlasů, nechejte působit 5 min a opláchněte.

BALENÍ:
•   kelímek 250 ml

137 Botul Filler Bi-Phasic 
Hloubková rekonstrukce vlasu pro suché, polámané a poškozené 

vlasy. Složka Keratin, Arginin a Vegan Colagen doplňuje kapilární vlákno 
vlasu, které intenzivně vyživuje, posiluje a napomáhá zvýšení objemu. 
Vmasírujte rovnoměrně do ručníkem vysušených vlasů od kořínků až po 
konečky. Neoplachujte. Následně proveďte konečný styling.

BALENÍ:
•   lahvička 150 ml

Produkty neobsahují SLS, SLES, parabeny, silikony a nebyly tes-
továny na zvířatech.

SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ 
A VLASOVÉ POKOŽKY

270 Kč
10,80 €  

135

298 Kč
11,92 €  

136

260 Kč
10,40 €  

137
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ARGAN OIL & SHEA BUTTER
„Tekuté zlato", jak je arganový olej (100% marocký olej) také nazýván, 

vlas regeneruje, zabraňuje krapatění a vytváří anti-frizz účinek. Organic-
ký olej z jader arganu je mimořádně bohatý na živiny, včetně prospěš-
ných mastných kyselin & vitaminu E. Opravdu přírodní cesta, jak ošetřit 
vlasy, aby byly zdravé, zářící, hebké a plné života…
Bambucké máslo díky obsahu antioxidantů, vitamínů A,D,E,F,K a všech 
významných minerálů, dokáže poškozené a suché vlasy vyhladit a zanechat 
je nádherně lesklé a zdravé bez mastného pocitu. Obnovuje poškozené, 
suché vlasy bez života tím, že je hloubkově vyživí a hydratuje zároveň. 

145 Ultra Shine Nourishing Shampoo 
Ultra hydratační šampon extrémně bohatý na mastné kyseliny, 

vitamíny a antioxidační složky, které jsou důležité pro udržení zdravého 
vlasu od konečků až ke kořínkům. Jemně čistí vlasy, hydratuje a vyživuje 
vlasové vlákno a vlasovou pokožku, aniž by oslabil intenzitu barvy. Vlasy 
jsou plné lesku a vitality. 

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste na vlasy potřebné množství v závislosti na délce vlasů. Důklad-
ně promasírujte a opláchněte. Opakujte dle potřeby.

BALENÍ:
•   lahvička 300 ml

146  Ultra Shine Nourishing Cream 
Intenzivní hydratační maska poskytující vlasům maximální péči. 

Hloubkově vyživuje vlas a trvale ochraňuje před vysycháním a stárnutím 
vlasových vláken. Usnadňuje rozčesávání. Dodává vlasům energii, pruž-
nost a podporuje snadnější závěrečnou úpravu vlasů.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste na umyté ručníkem vysušené vlasy potřebné množství v zá-
vislosti na délce vlasů. Důkladně promasírujte. Nechte min. 5 minuty 
působit a opláchněte. 

BALENÍ:
•   kelímek 250 ml

147 Ultra Shine Nourishing Oil 
Exotické olejové sérum pro ochranu a udržení zdravých vlasů. Vlasy 

důkladně hydratuje, přesto nezanechává mastný film na vlasech. Vytváří 
ochrannou bariéru proti vnějším vlivům. Díky anti frizz efektu zabraňuje 
elektrizaci vlasů. Zanechává vlasy zářivé a sametově měkké.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste na suché vlasy, až po použití fénu nebo žehličky. Lze nanášet 
i na vlhké vlasy, které se následně nechají volně uschnout. 

BALENÍ:
•   lahvička 160 ml

Produkty neobsahují SLS, SLES, parabeny, silikony a nebyly tes-
továny na zvířatech.

298 Kč
11,92 €  

145

329 Kč
13,16 €  

146

350 Kč
14,40 €  

147

118  Argan & Shea Butter  
Shampoo

Šampon s arganovým olejem a bambuc-
kým máslem vlasy ošetřuje a současně 
hloubkově hydratuje. Účinné látky vyživují 
vlasy a vlasovou pokožku a důkladně ji čistí. 
Ideální i pro barvené vlasy. Po umytí jsou 
vlasy zářící, objemné a hebké.

BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

119  Argan & Shea Butter 
Conditio ner

Kondicionér s arganovým olejem 
a bambuckým máslem vlasy důkladně 
hydratuje, přitom nezanechává vlasy mastné. 
Chrání vlasová vlákna před vysoušením 
a zpomaluje stárnutí vlasových buněk. Díky 
vysokému obsahu vitamínu E, B5 a vyšších 
mastných kyselin vlasy revitalizuje a dodá 
potřebné látky pro zdravý růst. Kromě výživy 
napomáhá i snadnému rozčesání. Vlasům 
navrací vitalitu a přirozený lesk.

BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

116  Argan & Shea Butter Mask
Maska s vysokým obsahem arganového 

oleje a bambuckého másla. Intenzivní 
hydratační maska poskytující vlasům 
maximální péči. Hloubkově vyživuje vlas 
a trvale ochraňuje před vysycháním 
a stárnutím vlasových vláken. Usnadňuje 
rozčesávání.

BALENÍ:
•   kelímek 500 ml

198 Kč
7,92 €  

118

198 Kč
7,92 €  

119

239 Kč
9,56 €

116

Novinka
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159 Kč
6,36 €  

51

179 Kč
7,16 €  

62

168 Kč
6,72 €  

10030

Urban Style Fix Spray
Vhodný pro moderní styling, zachovává dokonalý tvar účesu, dodává 

vlasům lesk a objem po každé aplikaci.

51 Urban Style Fix Spray 500 ml

BALENÍ:
•   tlaková láhev 500 ml

62 Sculpting Hair Spray
Vlasový sprej (mechanický rozprašovač) pro snadné a rychlé tvarování 

účesu, větší objem laku než v tlakové láhvi. Zanechává hedvábný 
lesk, neslepuje vlasy a dobře se vyčesává. Střední síla tužení.

BALENÍ:
•   mechanický rozprašovač 350 ml

LAKY NA VLASY

10030  Hair Spray Strong Orchid-Oil Keratin
Silně tužící vlasový sprej pro zvětšení objemu vlasů s keratinem  

a olejem z orchidejí.

BALENÍ:
•   tlaková láhev 750 ml

PĚNOVÁ TUŽIDLA

FIXACE ÚČESU

64 Volumizing Foam
Pěna s obsahem bohaté směsi polyminerálů a volných 

silikonů. Za jejich pomoci jsou vlasy plné objemu a lesku. Pěnu 
aplikujeme před fénováním, pro lepší tvarování požadovaného 
účesu.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Nastříkáme větší množství pěny do dlaně a poté aplikujeme do 
vlhkých vlasů před rozčesáváním. Sójový pro-
tein pronikne do vlhkých vlasů až do 30 %.

BALENÍ:
•   tlaková láhev 200 ml

63 Sculpting Foam
Pěnové tužidlo, které obsahuje sójové výtažky, díky kterým 

je vlas krásně lesklý, hladký a v konečné fázi i plný objemu.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneseme do dlaně pěnu a aplikujeme do celé délky vlhkých 
vlasů.

BALENÍ:
•   tlaková láhev 200 ml

91 Jazz Gel Extra Strong
Neposlušné a nepoddajné vlasy? Tak toto je gel extra 

forte silný pro neuvěřitelné kreace. Tvarovací gel se silnou 
fixací pro snadné dokončení účesu.

BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

92 Hard Gel Paste
Pasta po jejiž aplikaci získáme ve vlasech odraz „metalických reflexů“. 

Pasta pro absolutně extravagantní vzhled. Vítězství nad rozcuchanými 
vlasy nebylo nikdy tak lehké.

BALENÍ:
•   kelímek 100 ml

93 Texture Paste
Matující pasta pro fixaci vlasů. Do mokrých vlasů pro silnou fixaci, do 

suchých vlasů pro fixaci střední a pro 
matující efekt.

BALENÍ:
•   kelímek 100 ml

STŘEDNĚ SILNÁ FIXACE

PRO SILNOU MODELÁŽ ÚČESU

139 Kč
5,56 €  

64

139 Kč
5,56 €  

63

139 Kč
5,56 € 

91

168 Kč
6,72 € 

92

168 Kč
6,72 € 

93
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30  NEW DIRECTION – directional XI
Profesionální vlasový sprej pro modelaci účesu. 

Dodává lesk a zanechá ochranný film na vlasech. 
Okamžitě zafixuje účes bez slepení a nezanechává 
šupinky na vlasech.

BALENÍ:
• mechanický rozprašovač 300 ml

35  SCULPTING SPRAY –  
extra strong hairspray X

Profesionální extra silný vlasový sprej na vlasy. 
Doporučený pro zvětšení objemu vlasů a dokonalou 
fixaci.

BALENÍ:
• tlaková láhev 400 ml

31  FRIZZY VOLUME – volumizing XII
Profesionální objemový vlasový sprej, dodává 

vlasům pružnost a lesk. Dokonale a dlouhodobě drží 
účes. 

BALENÍ:
• mechanický rozprašovač 300 ml

39  LOTION FIXING – curls soother VI
K fixaci a zpevnění vlnitých vlasů. 3 v 1 – mokrý 

vzhled, lesk a zdravé vlasy. Pro vytvoření objemu 
se středně tužícím efektem. Vlasům dodá přirozený 
vzhled a plnost účesu.

BALENÍ:
• lahvička 200 ml

36  GLOSSY DIAMONDS – shining 
spray VII

Profesionální lesk ve spreji pro konečnou úpravu 
účesu. Vlasy rozzáří a dodává diamantový lesk.

BALENÍ:
• lahvička 150 ml

34  THICKENING MOUSSE – strong 
XIV

Profesionální silná účinná pěna která zafixuje 
jakýkoliv druh účesu. Dodává vlasům lesk, pružnost 
a objem. Nezanechává šupinky ve vlasech.

BALENÍ:
• tlaková láhev 200 ml

BLACKOUT
MODERNÍ STYLINGOVÉ PŘÍPRAVKY 
PRO MLADÉ.
VYTVARUJ SVÉ VLASY PRO EXTRÉMNÍ 
VZHLED!

Laky na vlasy Pěnová tužidla

Lesk vlasů

Pro kudrnaté vlasy

189 Kč
7,56 €

30

189 Kč
7,56 €

31

266 Kč
10,64 €

35

189 Kč
7,56 €

34

184 Kč
7,36 €

36

198 Kč
7,92 €

39
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38  HARD HOLD DESIGN – extra strong gel IV
Profesionální extra silný gel „punky hair style“ pro šokující a pobuřující 

vzhled.

BALENÍ:
• tuba 200 ml

47  HARD TO GET V
Profesionální pasta pro získání metalických reflexů a extravagantní 

vzhled.

BALENÍ:
• kelímek 100 ml

46  STRING PULLER – stick wax II
Profesionální objemový modelační vosk. Umožňuje vytvořit lesklý, 

zářivý účes a zároveň napomáhá vlasům držet svůj tvar. Modeluje vlasy 
bez toho, aby je jakkoliv zatížil.

BALENÍ:
• kelímek 75 ml

40  SWINGING LOCKS – curl amplifier XVII
Profesionální přípravek pro zvýraznění a oživení vlnitých vlasů 

a kadeří. Jednotlivé prameny od sebe oddělí, zafixuje a neslepí.  
Dodává vlasům dlouhotrvající lesk fixaci a pružnost.

BALENÍ:
• lahvička 100 ml

43  EXTREME SCULPTOR – gel spray XV
Profesionální gel sprej dodá vlasům energii. Velmi silný gel sprej 

vhodný pro vytvoření originálního účesu.

BALENÍ:
• lahvička 150 ml

37  EXTRA STYLE – water gel III
Profesionální silný tekutý gel. Po použití jsou vlasy přirozeně lesklé 

a pružné. Určený ke tvarování účesu.

BALENÍ:
• tuba 200 ml

29  EASY LOOK – fixing volumizer IX
Profesionální přípravek ke zvětšení objemu a fixace pro nepoddajné 

a kudrnaté vlasy. Neslepuje a nezanechává šupinky na vlasech.

BALENÍ:
• lahvička 150 ml

28  TEXTURE MOLDING PASTE – paste XVI
Profesionální matující pasta pro přesné  

tvarování účesu.

BALENÍ:
• kelímek 100 ml

Fixace účesu

198 Kč
7,92 €

47

189 Kč
7,56 €

29

189 Kč
7,56 €

46

198 Kč
7,92 €

40

198 Kč
7,92 €

37

198 Kč
7,92 €

38

189 Kč
7,56 €

43

198 Kč
7,92 €

28
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81  Brizzolina Shampoo For Men 
Šampon pro muže s obsahem speciálních směsí:

•   aminokyseliny jejichž molekuly jsou  
základem pro stavbu, sílu a vitalitu vlasů

•   olej z kapradiny ze Středozemního moře  
s účinnými antibakteriálními vlastnostmi

•   extrakt z bobulí Acai s antioxidačními  
vlastnostmi

•   extrakt z mořské řasy.

Díky těmto speciálním složkám podporuje  
zdraví, sílu a vitalitu vlasů.

BALENÍ:
•   lahvička s pumpou 1000 ml

76  Brizzolina Black Gel 
Stylingový gel pro dobarvení šedých vlasů, vousů a nebo kníru. Dodá-

vá nádech mladšího vzhledu s vysokým krytím šedin. Nezanechává tma-
vé skvrny a nebarví pokožku. Po použití jsou vlasy a vousy opět půvabné 
a atraktivní. Lze jednoduše odstranit – vymýt šamponem.

BALENÍ:
•   tuba 100 ml

270 Kč
10,80 €

81

139 Kč
5,56 €

76

PÁNSKÁ
KOSMETIKA

164 GOLD ELIXÍR
Unikátní sérum s dávkovačem pro ochranu a kontrolu každého typu 

vlasu ve všech fázích stylingu. Lze aplikovat do vlhkých a suchých vlasů. 
Obsahuje olej ze lněných semínek s vysoce regeneračními účinky.
•   anti-age efekt
•   dodává lesk
•   podpora rozčesání
•   obnova vitality
•   hydratace
•   výživa
•   objem
•   anti-frizz efekt
•   zabraňuje rozdvojení konečků
•   ochrana před tepelným působením 

vlasové žehličky a fénu 

BALENÍ:
•   lahvička 100 ml

PRO OBNOVU STRUKTURY VLASŮ

165

165 Sada Semi de Lino
Obsahuje olej ze lněných semínek. Olej je bohatý na mastné kyseliny, 

vitamíny a minerály, které navrací vlasům zdraví a krásu. Pravidelná ap-
likace produktů s obsahem lněného oleje napomáhá růstu vlasů. Lněný 
olej napomáhá udržovat přirozenou vlhkost ve vlasech, vlasy jsou tak 
hebké a lesklé. Vysoký obsahu omega-3 mastných kyselin obsažených 
ve lněných semínkách podporuje pružnost vlasů a zabraňuje jejich před-
časnému lámání a poškození. Nedostatek těchto kyselin je velmi často 
příčinou suchých a lámavých vlasů. Sada obsahuje šampon a krémový 
kondicionér.

BALENÍ:
•   lahvička 2× 150 ml

290 Kč
11,60 €

164

160 Kč
6,40 €

165

Novinka

Novinka
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500 Kč
20 € 

50

500 Kč
20 €  

100K

50  Vzorník Lovin Color

LCMF  Vzorník Magicrazy

Při koupi 20 ks 

barev dostanete 

vlasový vzorník 

ZDARMA

Při koupi 20 ks 

barev dostanete 

vlasový vzorník 

ZDARMA

300 Kč
12 € 

LCMF

5 000 Kč
200 €  

100E

2 000 Kč
80 €  

100C

100C  Rollbanner 
Stand UP 
80×200 cm

100K  Stojan Plexiglass 
Counter Display

100G  Plakát 48×138 cm 100H  Plakát 48×138 cm

100E  Stojan Plexiglass Floor-
stand Display

Dostanete zdarma při odběru zboží Lovien 
v celkové hodnotě  
15 000 Kč / 600 €

100 Kč
4 €  
100H

100 Kč
4 €  
100G

MARKETINGOVÁ PODPORA



Baiin
Krtn

PŘED PO

PŘED PO

MUŽ

ŽENA

VYZKOUŠEJTE

Často kladené dotazy

Použijte Fibrill na suché 
a učesané vlasy

1

Použijte ke stabilizaci �xační 
sprej na ošetřená místa ze 
vzdálenosti asi 30 cm 

Použijt
sprej n
vzdálen

Pro odstranění umyjte vlasy 
běžným vlasovým šamponem

5

Otočte nádobku a prášek lehce 
aplikujte ke kořínkům vlasů 

2

Po dokončení procesu se vytvoří 
na ošetřených místech bohatší 
objem

4

Aplikace
MŮŽE FIBRILL PODPOŘIT RŮST VLASŮ?
Nejedná se o terapii, nýbrž o kosmetický efek

LZE FIBRILL APLIKOVAT NA VŠECHNY TYPY VLASŮ?
Ano, přípravek lze aplikovat jak na barvené, tak např. i vlasy po ondulaci apod.

JAK DLOUHO EFEKT PŮSOBÍ?
Výrobek zachovává svůj účinek dokud není odstraněn umytím běžným 
vlasovým šamponem.

MOHU POUŽÍT FIBRILL, KDYŽ JE SLUNEČNO NEBO DÉŠŤ?
Sluneční světlo ani déšť nezabraňuje použití produktu ani nemění jeho účinek.

JAK FIBRILL FUNGUJE?
Přírodní vlákna Fibrillu obalí vlasy díky elektrostatickému náboji a zajistí mu 
více barvy. Díky opačnému elektrostatickému náboji ve vlasech se navzájem 
přitahují. Výsledkem je pak podstatné zvýšení objemu vlasů a dobarvení míst 
s menším výskytem vlasů.

Fibrill pudr 25 g

Fibrill 
�xační spray 60 ml

F2F16 F17 F4 F12
F6

F3
F9

490 Kč
19,60 €

169 Kč
6,76 € 

F01

PUDR PRO ZVĚTŠENÍ OBJEMU, PRO DOBARVENÍ  
A ZAKRYTÍ MÍST S MENŠÍM  
VÝSKYTEM VLASŮ



Baiin
Krtn
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P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

Keratin Line

5141 Brazilian Keratin Shampoo 
Šampon s brazilským keratinem.

• Vhodný pro všechny typy vlasů
• Obohacený čistým keratinem
•  Vlasy zůstávají odolné vůči všem negativním vlivům,  

jsou jemné a lesklé po celý den.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte Novex Brazilský keratin šampon do vlhkých vlasů.  
Jemně vmasírujte a poté dobře opláchněte.  
V případě potřeby tento postup opakujte.

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

5277  Brazilian Keratin Conditioner 
Novex Brazilian Keratin kondicionér byl speciálně navržen tak, aby při-

rozeně hydratoval a zregeneroval narušený vlas. Obsažený keratin protein 
je zodpovědný za zajištění hloubkové regenerace a nápravy vlasu. Vlasy 
zanechává lesklé a jemné a snadno se rozčesávají. Vhodný 
pro všechny typy vlasů.
•  pro velmi poškozené vlasy
•  obohacen o vitamín E

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Vmasírujte potřebné množství v závislosti  
na délce vlasů. Nechte působit cca 2 min  
a následně opláchněte.

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

Brazilian Keratin Deep Treatment Mask 
Keratin je důležitý protein, který posiluje a vyživuje strukturu vlasových 

vláken. Revitalizuje vlas a zajišťuje výrazný lesk. Vlasy jsou jemné, lesklé 
a vyživující proteiny dodávají přirozený a zdravý vzhled.
Brazilský Keratin je hydrolyzován, což zaručuje rychlejší vstřebání do 
vlasových vláken pro hlubokou regeneraci a výživu vlasů.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Vmasírujte Brazilian Keratin Treatment do vlasů, zakryjte folii a nechte 
působit 5 minut. Poté opláchněte a vysušte. Pro intenzivnější účinek 
a hlubší regeneraci nechte působit 25 minut zakry-
té fólií nebo 15 minut pod sušící helmou.

BALENÍ:
• kelímek 1000 g
• kelímek 400 g

5276  Brazilian Keratin Capillary Leave-in  
Treatment

Tento produkt spojil dva velké hity – brazilskou keratinovou masku 
a kapilární ošetření struktury vlasu „Leave-in“. Tento účinný kondicio-
nér vydatně chrání vlasovou strukturu a současně pokožku. Významně 
snižuje poškození vlasu vlivem volných radikálů.
• tepelná ochrana před žehlením a fénováním 
•  rekonstrukce, hydratace a tvorba ochranné bariéry.  

Vlasy jsou zářivé a jemné. 
• vhodné pro použití před kartáčováním 

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Vmasírujte malé množství Brazilian Keratin Capillary  
Leave-in Treatment do vlasů, dobře  
pročešte a nechte působit. Neoplachovat.

BALENÍ:
• tuba 200 g

4475 Max Liquid Keratin 
Novex Max Keratin obsahuje super koncentrát brazilského keratinu, 

který vyživuje a současně zpevňuje vlasové prameny. Tato jedinečná 
formule obsahuje hydrolyzovaný keratin, který se rychleji vstřebává 
do vlasů, hloubkově posiluje a oživuje. Novex Max Keratin má aktivní 
hydratační prvky, které dodávají lesk a přírodní vzhled vlasu. Novex Max 
Keratin oživí a regeneruje vlasové vlákna.
Super koncentrovaný balzám pro celkovou rekonstrukci vlasové struktu-
ry obsahující hydrolyzovaný keratin.
• pro všechny typy vlasů, vhodné i pro vlasy prodloužené
•  pro zpevnění vlasového vlákna, rychlé vstřebávání a oka-

mžité výsledky
• PH 3,4
• 0% formaldehydu

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste do celé délky vlasů a nechte působit 5 minut.  
Neoplachujte.
1. měsíc 1×týdně,  
2. měsíc 1×14 dní,  
3. měsíc jednou měsíčně

BALENÍ:
• lahvička 250 ml

5346 Max Keratin Gel 
Novex Max Keratin je super koncentrát ve formě gelu s nejmodernější 

technologií pro posílení a obnovu vlasů. Jeho moderní formule obsahuje 
hydro lyzovaný keratin, který se rychleji vstřebává do vlasů, posiluje 
jeho strukturu a hloubkově jej revitalizuje. Novex Max Keratin obsahuje 
také hydratační aktivní látky, které dodávají lesk a obnovují přirozenou 
elastičnost vlasů. Zastupuje liquid keratin (fáze 2), ale díky své struktuře 
je spotřeba nižší než u liquidu.
• vhodný pro velmi poškozené vlasy • doplněný  
o proteiny • obnovuje kvalitu vlasů • dodává lesk

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste do celé délky vlasů  
a nechte působit 5 minut. Neoplachujte.

BALENÍ:
• tuba 150 g

Keratin je hlavní stavební protein našich vlasů a nehtů. Je odpovědný za růst a výživu vlasových vláken. Brazilský keratin nahrazuje absen-
ci přírodního keratinu. Zaručuje rychlejší vstřebání do samotného jádra vlasových vláken pro hlubokou regeneraci a výživu vlasů. Dodává 
vlasům elastičnost a vytváří ochrannou vrstvu proti dalšímu poškození. Je vhodný pro všechny typy vlasů – suché, kudrnaté, poničené 
nadměrným ošetřováním, barvené, ale i pro vlasy, které nebyly nikdy ničím ošetřeny. Účinek je u všech stejný – zdravé, lesklé vlasy, které 
jdou snadno upravit.

249 Kč
9,96 €

5141

179 Kč
7,16 €

5346

196 Kč
7,84 €

4483

390 Kč
15,60 €

4482

289 Kč
11,56 €

5276

249 Kč
9,96 €

5277

237 Kč
9,48 €

4475
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P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

Keratin Line

5395  Brazilian Keratin Smoothing Complex Set 
Keratin Shampoo + Max Liquid Keratin + Keratin Deep Treatment Conditioner + Keratin  

Capillary Leave-in Treatment 
Hloubková regenerační kůra s brazilským keratinem vhodná pro vlasy barvené, melírované  
a chemicky narušené. Pro všechny, kteří chtějí mít zdravé, lesklé a přirozené vlasy.

BALENÍ:
• lahvička 4× 100 ml

5155  Nutrire Absolut Keratin Tips Fixer
Utěsňuje vlasové kutikuly, zanechává vlasové vlákna mnohem silnější, 

odolnější a eliminuje třepení a krepatění vlasů
• vhodný pro všechny typy vlasů
• pro větší měkkost a hebkost
• obohacený o keratin

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Vmasírujte malé množství do konečků 100% suchých vlasů, poté 
pročeště a nechte působit. Neoplachovat.

BALENÍ:
• lahvička 30 ml

Vlasová kůra s „Brazilským keratinem“

Při zakoupení celé vlasové kůry s „Brazilským keratinem“ (fáze 1–6)

Ušetříte 200 Kč / 8 EUR

1. fáze
Pečlivě umyjte vlasy 
šamponem Brazilian 
Keratin Shampoo 
a lehce vysušte.

3. fáze
Vmasírujte Brazilian Keratin 
Deep Treatment Mask 
do jednotlivých pramenů 
a zakryjte vlasy aluminiovou 
folii.  
Nechte působit 15 minut.  
Opláchněte a lehce vysušte.

5. fáze
Vlasy rozčešte 
kartáčem 
a pro konečný efekt 
zažehlete do celé 
délky vlasů.

6. fáze
Naneste malé množství 
Absolut Keratin Serum  
na konečky suchých vlasů.

4. fáze
Aplikujte Brazilian 
Keratin Blindagem  
Leave-in Treatment.
Neoplachujte.

2. fáze
Naneste Max  
Liquid Keratin 
do celé délky vlasů  
a nechte působit 
5 minut.  
Neoplachujte.

2

4

3

5 6

5272  Brazilian Keratin Leave-in Conditioner  
bezoplachový kondicionér

Novex Brazilian Keratin Leave-In Conditioner pro každodenní péči  
o vlasy zajišťuje výživu vlasů a jejich odolnost před vnějšími vlivy.  
Jeho složení  se skutečným brazilským keratinem vytváří  
ochrannou vrstvu na vlasových vláknech, takže dodané aktivní  
složky zůstávají uvnitř vlasu. Po aplikaci je vlas hebký a plný  
života. Vhodný pro všechny typy vlasů.
•  intenzivní hydratace a ochrana vlasového vlákna
•  obohacen o vitamín E a 100% brazilský keratin.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Vmasírujte potřebné množství v závislosti na délce vlasů  
a nechte působit. Neoplachujte.  
Vlasy upravte standardním způsobem.

BALENÍ:
• lahvička 300 g

1

249 Kč
9,96 €

5272

225 Kč
9 €

5155

490 Kč
19,60 €

5395

1 190 Kč
47,60 €
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P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

Bamboo Shoot Line

4849  Vitay Bamboo Shoot Shampoo 
Novex Bamboo Shoot šampon byl speciálně navržen tak, aby vlasy 

přirozenou cestou vyčistil a souběžně léčil. Vlasy jsou čisté, zářící a plné 
života. Tato formule neobsahuje sůl a je obohacena o vitamíny z bambu-
sových výhonků, které dodávají vlasům pevnost a podporují růst. Vlasy 
jsou dobře živené a zářící. Určeno pro všechny typy vlasů

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

Bambusové výhonky jsou známé po tisíciletí v orientální kultuře jako důkladná nutriční výživa, obsahující aminokyseliny, minerály a vitamí-
ny A, B a C. Důkladně hydratuje, vyživuje, změkčuje strukturu a vlasy přirozeně ochraňuje před vnějšími vlivy. 
Novex Bamboo je ideální pro vlasy, které potřebují rychlejší růst a větší pevnost. Speciálně vyvinut pro přirozené posílení vlasů a stimulaci 
kořínků vlasů pro intenzivnější růst.

4915 Bamboo Shoot Conditioner 
Novex Bamboo Shoot kondicionér byl speciálně navržen tak, aby 

přirozeně hydratoval, léčil a zanechával vlasy vyživené a plné života. 
Je obohacen o vitamíny z bambusových výhonků, které 
dodávají vlasům pevnost a podporují růst. Vlasy jsou dobře 
živené a zářící. Určen pro všechny typy vlasů

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

Bamboo Shoot Deep Treatment Mask 
Novex Bamboo Shoot vlasová regenerační maska obnovuje sílu a růst 

poškozených, slabých a polámaných vlasů. Tento produkt je obohacena 
o koncentrované aktivní látky bambusových výhonků a vitamínu E. Určen 
pro všechny typy vlasů. Intenzivně posiluje strukturu a podporuje růst vlasů 
s pH 3,5.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Do umytých vlasů vmasírujte požadované množství a nechte působit 
10 minut. Poté opláchněte a vysušte. Pro intenzivní účinek a hlubší re-
generaci nechte působit 25 minut zakryté fólií, nebo 15 minut pod sušící 
helmou. Poté opláchněte a vysušte.

4954  Bamboo Shoot Deep Treatment Mask 210 g

4955  Bamboo Shoot Deep Treatment Mask 400 g

4845  Bamboo Shoot Deep Treatment Mask 1000 g 

BALENÍ:
• kelímek 210 g
• kelímek 400 g
• kelímek 1000 g

4953  Nutrire Bamboo Shoot Leave-in Conditioner  
bezoplachový kondicionér

Novex Bamboo Shoot Leave-in Conditioner byl speciálně navržen 
tak, aby přirozeně a hloubkově hydratoval jednotlivé prameny vlasů. 
Současně vlasy kvalitně vyživuje a výsledkem jsou vlasy zářící a plné 
života. Určen pro všechny typy vlasů.

BALENÍ:
• lahvička 300 g

4790  Nutrire Bamboo Shoot Tips Fixer
Vyrobeno z čistého extraktu bambusových výhonků, který zaručuje 

sílu a vitalitu vlasům. Regeneruje konečky polámaných a suchých 
vlasů, které zůstávají měkké a hebké. Bohatý na bílkoviny, vitamíny, 
aminokyseliny a minerály. Bamboo Shoot hloubkově restrukturalizuje 
kapilární vlákno, odstraňuje třepení a krepatění. Pro všechny typy vlasů.

ZPŮSOB POUŽITÍ: 
Vmasírujte malé množství do konečků 100% suchých 
vlasů, poté pročešte a nechte působit. Neoplachovat. 

BALENÍ:
• lahvička 30 ml

220 Kč
8,80 €

4849

220 Kč
8,80 €

4915

98 Kč
3,92 €

4954

169 Kč
6,76 €

4955

340 Kč
13,60 €

4845

198 Kč
7,92 €

4790

195 Kč
7,80 €

4953
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P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

Argan Oil Line

5001  Vitay Argan Oil Shampoo
Obsahuje silný extrakt Arganového oleje, který zpevňuje a hloubkově 

regeneruje poškozené vlasové prameny. Tato jedinečná formule se 
rychle vstřebává, posiluje a oživuje vlasy. Vhodný pro suché a chemicky 
poškozené vlasy. Arganový olej a vitamín E vlasy hloubkově hydratuje 
a zaceluje roztřepené konečky. Chrání vlas před slunečním UV zářením. 
Neobsahuje sůl. 

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

Argan Oil Deep Treatment  Conditioner
Regenerační krém do vlasů s arganovým olejem velmi účinně hyd-

ratuje a vyživuje vlasová vlákna. Jeho antioxidační účinek chrání vlas 
před volnými radikály a UV zářením. Vhodný pro vlasy suché a chemicky 
ošetřené. Obohacený o arganový olej, zabraňuje krepatění vlasů – úči-
nek anti-frizz. Vlasy zůstávají lesklé, zářivě zregenerované.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Do umytých vlasů vmasírujte požadované množství a nechte působit 
10 minut. Poté opláchněte a vysušte. Pro intenzivní účinek a hlubší re-
generaci nechte působit 25 minut zakryté fólií nebo 15 minut pod sušící 
helmou. Poté opláchněte a vysušte.

4956  Argan Oil Deep Treatment Mask 210 g

5308  Argan Oil Deep Treatment Mask 400 g

4780  Argan Oil Deep Treatment Mask 1000 g

BALENÍ:
• kelímek 210 g
• kelímek 400 g
• kelímek 1000 g

5002 Argan Oil Conditioner
Vhodný pro vlasy suché a chemicky ošetřené. Arganový olej a vitamín 

E vlasové vlákno hloubkově regeneruje a zároveň ošetřuje poškozený 
vlas. Zabraňuje krepatění vlasů – účinek anti-frizz. Vlasy zůstávají lesklé, 
zářivé a přirozené. 

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

5003  Nutrire Argan Oil Leave-in Conditioner  
bezoplachový kondicionér

Obsahuje silný extrakt Arganového oleje, který zpevňuje a hloubko-
vě regeneruje poškozené vlasové prameny. Tato jedinečná formule se 
rychle vstřebává, posiluje a oživuje vlasy. Vhodný pro suché a chemicky 
poškozené vlasy. Arganový olej, vitamín E vlasy hloubkově hydratuje 
a zaceluje roztřepené konečky. Chrání vlasy před slunečním UV zářením. 

BALENÍ:
• lahvička 300 g

5261  Nutrire Argan Oil Vial of Concentrated Serum 
Vlasová ampule Argan Oil je vhodná pro použití mezi šamponem 

a maskou. Zvyšuje hloubkovou hydrataci vlasu, zaceluje konečky a pre-
ventivně chrání vlas před lámáním. Anti-friz účinek. 

BALENÍ:
• ampule 10 ml

Arganový olej je využíván pro vysoké procento účinných látek ( karoten, esenciální mastné kyseliny vitamín A, E a F). Vitamín E je silný 
protizánětlivý antioxidant který chrání buňky před UV zářením. Čímž zabraňuje jejich degradaci a zpomaluje jejich stárnutí. Vitamín F 
hydratuje vlasovou pokožku a zpomaluje proces stárnutí buněk pokožky. Arganový olej snižuje suchost pokožky, hydratuje a vlasům dává 
vitalitu, sílu, lesk a hebkost. 

220 Kč
8,80 €

5001

220 Kč
8,80 €

5002

98 Kč
3,92 €

4956

169 Kč
6,76 €

5308

340 Kč
13,60 €

4780

65 Kč
2,60 €

5261

195 Kč
7,80 €

5003
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5745, 5568 My Curls Hair Mask
Novex My Curls Hair Musk byla vytvořena pro hlubokou regeneraci, 

hydrataci kadeří a pro dodání elasticity a objemu. Zabraňuje krepatění 
a zachovává tvar kadeří a podporuje jejich tvorbu. 

BALENÍ:
• kelímek 400 g
• kelímek 1000 g

5829  My Curls Leave-In Conditioner Soft 
bezoplachový kondicionér 

Kondicionér je určen pro delší vlnité vlasy. Lehce zvýrazní přírodní 
vlny a kudrlinky. Delší kudrnaté vlasy jsou více náchylné k vysušo-
vání. Kondicionér vlasy hluboce hydratuje, přitom respektuje jejich 
přirozený tvar a podporuje tvorbu vln. Navíc obsahuje brusinkový 
extrakt, který kadeřím dodává velkolepý lesk. 

BALENÍ:
• lahvička 500 ml

5823  My Curls Leave-In Conditioner Intense 
bezoplachový kondicionér 

Pro křehký typ hustých kadeří. Intensivně zvýrazní přírodní vlny 
a kudrlinky. Speciálně vytvořený kondicioner k posílení vlasové 
struktury. Podporuje tvar a tvorbu kadeří. Navíc obsahuje brusinkový 
extrakt, který kadeřím dodává velkolepý lesk. 

BALENÍ:
• lahvička 500 ml

My Curls – systém pro vlnité a kudrnaté vlasy
Řada My Curls Novex mísí 7 olejů v jednom produktu –  olivový, arganový, kokosový, olej z bambuckého másla, Ojon, Monoi a Moringu. Tato speciální 

směs olejů dodává více hydratace a výživy, a tím podporuje elastický tvar kadeří, jejich vláčnost, a vytváří silný antifreeze efekt. Vlasům navrací přiro-
zený lesk.

5570  My Curls Shampoo
Šampon byl speciálně navržen tak, aby mytí vlasů nepoškozovalo 

kadeře. Mix 7 druhů olejů a brusinky, poskytuje sílu a výživu, kterou 
potřebují kudrnaté vlasy. Zanechává vlasy hebké, vláčné s přirozeným 
leskem. Určen pro všechny typy kudrnatých vlasů. Šampon vhodný pro 
denní použití. 

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

5571  My Curls Leave-In Conditioner 
bezoplachový kondicionér

Přirozeně zvýrazňuje kadeře. Podporuje jejich tvorbu a zachování 
tvaru. Dodává vlasům jemnost, vláčnost a elasticitu. Nanáší se na vlhké 
nebo suché vlasy. Neoplachuje se. Lze užívat i pro rozčesání vlasů 

BALENÍ:
• lahvička 500 g

5569  My Curls Conditioner 
Složení Novex My Curls kondicionéru působí tak, že proniká hluboko 

do vlasového vlákna, čímž se kadeře více hydratují a  vyživují, vytváří sil-
ný anti-freeze efekt. Podporuje elastický tvar kadeře. Určen pro všechny 
typy kudrnatých vlasů. Vhodný pro denní použití. 

BALENÍ:
• lahvička 300 ml

P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

My Curls

369 Kč
14,76 €

5571

369 Kč
14,76 €

5823

369 Kč
14,76 €

5829

249 Kč
9,96 €

5569

249 Kč
9,96 €

5570

196 Kč
7,84 €

5745

390 Kč
15,60 €

5568
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180 Kč
7,20 €

4078

274 Kč
10,96 €

4089

269 Kč
10,76 €

4086

199 Kč
7,96 €

4080

4078  Geometrix Black Gel 
Stylingová gelová maska pro dobarvení šedých vlasů. Dodává mladší 

vzhled s přirodním dobarvením. Black Gel nezanechává tmavé skvrny 
a nebarví pokožku. Lze jednoduše odstranit – vymýt šamponem. Dočas-
ně nahrazuje přirozenou pigmentaci vlasu.

BALENÍ:
•  tuba 250 ml

4089  Geometrix Volumizzante Spray 
Sprej na zvýšení objemu vlasů s okamžitým a dlouhotrvajícím účin-

kem. Vyvážená směs ošetřujících složek redukuje statické vlastnosti 
a fixační složky napomáhají udržet styling co nejdéle. Obnovuje objem 
vlasů a jejich lesk.  Vlasy budou viditelně zhuštěné a výraz-
ně objemnější se zdravým leskem. Vhodný i na nejjemnější 
typy vlasů.

BALENÍ:
• lahvička 200 ml 

4086  Geometrix Silkier Cream 
Speciální sérum s obsahem regeneračního koncentrátu, který díky 

svému složení prostupuje do hloubky až ke kořínkům vlasů a tím je 
výrazně vyživuje. Díky esenciálním olejům a přírodnímu silikonu příznivě 
působí i na zacelení roztřepených konečků. Vlasy jsou po aplikacI heb-
ké, hedvábně lesklé, neelektrizují, zárověň jsou chráněny před vnějšími 
vlivy.

BALENÍ:
• lahvička 200 ml 

4080  Geometrix Hair Spray Strong 
Extra tužící lak na vlasy pro každý typ vlasu. Nezatěžuje, nezvlhčuje 

vlas, zachovává  dokonalý tvar účesu, dodává vlasům lesk. 
Lehce se vyčesává.

BALENÍ:
• tlaková láhev 500 ml 

4082  HP Relief Ritual Oil Hair and Body 
Rekonstrukční olej pro vlasy a tělo obsahující arganový olej. Arganový 

olej je používán po staletí jako kosmetický elixír díky jeho antioxidač-
ním, hydratačním, zvláčňujícím a vysoce pružným vlastnostem. Olej lze 
aplikovat jak na vlasy mokré, tak i suché. Léčí poškozené vlasy a dodává 
jim potřebnou sílu. Vrací jim lesk a přirozenou vitalitu.  Zároveň je chrání 
před UV zářením. Na tělo se nanáší na suchou pokožku a vmasírovává se 
až do úplné absorbce. Pokožku těla zanechává jemnou 
a hydratovanou.

BALENÍ:
• lahvička 100 ml 

4087  Geometrix Curl Cream 
Stylingový krém pro podporu kudrnatých vlasů všech délek. Bez opla-

chování. Nezatěžuje vlasy, eliminuje jejich krepatění a dodává vlasům 
dokonalý tvar. Vlasy zanechává jemné s výraznými kudrnami.

BALENÍ:
• lahvička 200 ml 

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

330 Kč
13,20 €

4082

265 Kč
10,60 €

4087
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Hair Spray, Mousse
– maximální ultra fixace – zmrazovač
– rychleschnoucí, dlouhodobě drží účes
– UV ochrana proti slunečnímu záření
– odolný proti vlhkosti
– obsahuje Panthenol Vitamin B5
– pro všechny typy vlasů
– nelepí a nezanechává šupinky
– antistatický efekt (zabraňuje elektrizování)
– dodává vlasům maximální lesk

Patentovaná technologie „Optical Brighteners“ – receptura optických 
rozjasňovačů pro zvýšení lesku. Zajistí hnědým vlasům sytost barvy, čer-
vené rozzáří, černé oživí a blond vlasům zesílý přirozený blond vzhled.
3101  Mega Freeze Hair Spray 24 Hour Hold 283 g – extrémně tužící 

„zmrazovač“ 24 hodin
3110  Mega Freeze Hair Spray 24 Hour Hold 60 g – extrémně tužící 

„zmrazovač“ 24 hodin
3112 Freeze It Color Protection Hair Spray 283 g – ochrana barvy
3120  Mega Freeze Icing Mousse 340 g – extrémně tužící pěnové tužidlo 

24 hodin

BALENÍ:
•  tlaková lahev 283 g
•  tlaková lahev 60 g 
• tlaková láhev 283 g
•  tlaková lahev 340 g

3115  12-in-One Amazing Leave in Treatment
Unikátní formule pro komplexní regeneraci vlasů bez oplachování.

– hloubkově ošetřuje 
–   vhodný pro nepoddajné vlasy 
– pro snadnější rozčesání vlasů 
–   ochraňuje barvu vlasů 
– dodává vlasům maximální lesk 
–   zabraňuje lámání vlasů 
–   obnovuje strukturu vlasů 
–   dodává hedvábný vzhled 
– zvětšuje objem 
–  ochraňuje vlasy před žehlením  

a fénováním (až do 240 °C)
– zabraňuje třepení konečků

BALENÍ:
•  lahvička 100 ml

3116  12-in-One Amazing Leave in  
Treatment Keratin Enriched

Nová formule pro komplexní regeneraci vlasů bez  
oplachování obohacena o keratin a brutnákový olej.
– obohacený o keratinové proteiny 
–  brutnákový olej regeneruje  vysušené a krepaté vlasy 
– dodává vlasům maximální lesk 
– pro snadnější rozčesání vlasů 
– ochraňuje barvu vlasů 
–  ochraňuje vlasy před žehlením  

a fénováním (až do 240 °C) 
– zabraňuje třepení konečků

BALENÍ:
•  lahvička 300 ml

3117  12-in-One Amazing Leave in  
Treatment Volumizing

Nová formule pro komplexní regeneraci a pro zvýšení 
objemu vlasů.
– maximalizuje objem vlasů 
– pro snadnější rozčesání vlasů 
– ochraňuje barvu vlasů 
– dodává vlasům maximální lesk 
– dodává hedvábný vzhled 
–  ochraňuje vlasy před žehlením  

a fénováním (až  do 240 °C) 
– zabraňuje třepení konečků

BALENÍ:
•  lahvička 300 ml

RYCHLESCHNOUCÍ ZMRAZOVACÍ LAKY

PĚNOVÉ TUŽIDLO

LAKY NA VLASY, PĚNOVÁ TUŽIDLA

3130  Original Freeze 18 Hour Hold
Extrémně tužící modelovací gel s leskem

–  rychleschnoucí, dlouhodobě drží účes, dodává lesk
– obsahuje Panthenol Vitamin B5
– pro všechny typy vlasů
– antistatický efekt (zabraňuje elektrizování)
– UV ochrana proti slunečnímu záření
– odolný proti vlhkosti
– nelepí a nezanechává šupinky

BALENÍ:
•  lahvička 1135 g

265 Kč
10,60 €

3101

235 Kč
9,40 €

3112

85 Kč
3,40 €

3110

235 Kč
9,40 €

3120

220 Kč
8,80 €

3130

345 Kč
13,80 €

3117

345 Kč
13,80 €

3116

175 Kč
7 €

3115

kvalita Made in U.S.A.
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150 Kč
6 €
3054

3054  Lak se silnou fixací 
Umožňuje přirozenou fixaci vlasů a zachovává rovnováhu 

vlasového vlákna. Vhodný pro fixaci všech typů vlasů bez 
jejich zatěžování a vysušování. Pevně drží účes, obsahuje 
Panthenol a vitamíny.

BALENÍ:
•   tlaková lahev 750 ml

3049  Volumaze Keratin Prodigy Hair Spray 
Ultra Strong  

Extra silně tužící objemový lak s keratinem. Oboha-
cený o pšeničné proteiny a keratin, které hydratují vlasy 
a pomáhají zachovat přirozenou strukturu vlasů. Je ideální 
pro křehké a jemné vlasy. Dělá vlasy lesklé, pružné a plné 
objemu. Dokonalý vzhled po dobu 24 hodin.

BALENÍ:
•   tlaková lahev 750 ml 

3061  Pěna Hair Mousse – silná fixace
Pěna se silným fixačním účinkem vhodná pro moderní sty-

ling, zvětšující objem účesu. Dodává vlasům lesk, zachovává 
dokonalý tvar účesu.

BALENÍ: 
•   tlaková lahev 400 ml

LAKY NA VLASY

PĚNOVÁ TUŽIDLA

3003  Ultra Hold Hair Spray
Profesionální silně tužící lak. Dlouhodobě drží účes. 

Chrání před přímými slunečními paprsky a zvýšenou 
vlhkostí. Extrakty aloe vera, hedvábných proteinů, 
silikonu a panthenolu dodávají vlasům přirozený vzhled, 
lesk a jemnost. Neobsahuje čpavek a pro vlasy škodlivé 
chemikálie.

BALENÍ:
•  tlaková lahev 346 g 

LAKY NA VLASY

LAKY NA VLASY

made in U.S.A.

175 Kč
7 €
3049

3062  Volumaze Keratin Mousse
Extra silně tužící objemové tužidlo s keratinem. Obsa-

huje bílé proteiny a keratin, vlasy hydratuje a zachovává 
přirozenou strukturu. Je ideální pro křehké a jemné vlasy, 
které nezatěžuje. Vlasům dodává objem od kořínků až ke 
konečkům. Dokonalý vzhled po dobu 24 hodin.

BALENÍ:
• tlaková láhev 400 ml

FIXACE ÚČESU

146 Kč
5,84 €

3062

156 Kč
6,24 €

5750

156 Kč
6,24 €

5605

115 Kč
4,60 €

3061

172 Kč
6,88 €

3003

5750  Total Keratin Complex Extra Strong 
Hair Spray 

Ultra silně tužící lak s keratinem – přírodní vlasový 
zpevňovač. Zanechává vlasy jemné, lesklé a plné objemu. 
Neslepuje vlasy a dobře se vyčesává.

BALENÍ:
•  tlaková láhev 750 ml

5605  Total Keratin Complex Strong Hair 
Mousse 

Silné vlasové tužidlo s keratinem – přírodním stavebním 
materiálem vlasu. Zajistí elastické zafixování, objem  
a přirozený vzhled účesu.

BALENÍ:
•  tlaková láhev 500 ml

PĚNOVÁ TUŽIDLA
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875 Placenta Placó
Vlasový zábal s obsahem placenty. Tento přípravek je ideální pro 

regeneraci a ošetření křehkých a slabých vlasů. Současně zabraňuje 
lámání a vypadávání vlasů. Extrakt placenty a pro-vitamínu B aktivně 
revitalizují strukturu a stimulují ko-
řínky vlasů. Vlasy jsou jemné, hebké, 
pružné a snadno se 
rozčesávají již po 
prvním použití.

BALENÍ:
•  12 ampulek 10 ml 

BALENÍ:
•  lahvička 125 ml 

800  Solvente odlakovač 

800A  Solvente odlakovač 
s kalciem

801  Solvente  
odlakovač  
s olejem

800

800B

800A

800D

801

800C

Solvente odlakovače
Složení výrobku chrání Vaše nehty proti lámání a vysušování i při čas-

tém použití odlakovače.

BALENÍ:
•  lahvička 1000 ml 

802   Solvente odlakovač

803   Solvente odlakovač 
s olejem

802 803

514 Neutral Nourishing Shampoo
Šampon určený pro každodenní mytí pro všechny typy 

vlasů. Vlasy zůstávají jemné, současně pevné a lesklé. Učes 
neztrácí na objemu.

BALENÍ:
•  láhev 1000 ml 

515  Purifying Shampoo Fruity Essence
Šampon vhodný pro mastné vlasy. Jemně čistí vlasovou 

pokožku, vlasy zůstávají jemné a lesklé.

BALENÍ:
•  láhev 1000 ml 

516  Moisturizing Shampoo Vegetable
Jemný šampon pro suché vlasy. Dlouhodobě hydratuje 

a posiluje strukturu vlasu. Bez negativního vlivu na hydroli-
pidní film pokožky. 

BALENÍ:
•  láhev 1000 ml 

517  Strengthening Shampoo Royal Jelly 
Jemný šampon se včelí mateří kašičkou, která vlas vyživuje 

a souběžně hydratuje. Pro oslabené a poškozené vlasy vli-
vem chemických prostředků, barvení nebo trvalé ondulace. 
Struktura vlasu je silnější a vlasy jsou zářivější.

BALENÍ:
•  láhev 1000 ml 

ŠAMPONY

VLASOVÉ AMPULE ODLAKOVAČE

BALENÍ:
•  lahvička 125 ml 

800B  Solvente odlakovač  
s extraktem z mateří kašičky

800D  Solvente odlakovač   
s extraktem z mandlí

800C  Solvente  
odlakovač  
s rostlinnými 
extrakty

86 Kč
3,44 €

514

90 Kč
3,60 €

1086

36 Kč
1,44 €

1102

86 Kč
3,44 €

515

86 Kč
3,44 €

516

86 Kč
3,44 €

517

ampulka

12 Kč
0,48 €

875

20 Kč
0,80 €

28 Kč
1,12 €

149 Kč
5,96 €

Crema per mani
Regenerační a ochranný krém na ruce se včelím voskem. Poskytuje 

okamžitou úlevu a ochranu pro velmi suchou pokožku. Obsahuje mateří 
kašičku. Je vhodný pro kadeřnice při častém mytí rukou.

1102 Crema per mani 40 ml
1086 Crema per mani 150 ml

BALENÍ:
•  tuba 40 ml
•  tuba 150 ml

OCHRANNÉ KRÉMY
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103320  GIRLZ ONLY dry shampoo Nude No Residue 
200 ml

Suchý šampon pro jemné vlasy. Je transparentní, vlas 
díky „leightweight“ formuli nezatěžuje. Šampon dokonale 
odstraní nečistotu. Okamžitě oživuje unavené vlasy a do-
dává jim oslnivý objem.
Pronikne až ke kořínkům vlasů a odstraňuje mastnotu. 
Zanechává pocit čistoty, svěžesti do následného mytí.

BALENÍ:
•   tlaková lahev 200 ml 

DRY SHAMPOO – 
SUCHÉ ŠAMPONY

98698  GIRLZ ONLY dry shampoo BLOND hair  
200 ml

Suchý šampon s jemným barevným pigmentem vyvi-
nutý speciálně pro blond vlasy. Vlasy důkladně vyčistí 
a současně oživí barvu vlasů. Jeho složení dodá vlasům 
dlouhodobě větší a bohatší objem. Snadno odstraňuje 
mastnotu a po použití jsou vlasy čisté, plné života s příjem-
nou květinovou vůní. 

BALENÍ:
•   tlaková lahev 200 ml 

98664  GIRLZ ONLY dry shampoo BROWN hair  
200 ml

Suchý šampon s jemným barevným pigmentem vyvinutý 
speciálně pro hnědé a tmavě hnědé vlasy. Vlasy důkladně 
vyčistí a současně oživí barvu vlasů. Jeho složení dodá vla-
sům dlouhodobě větší a bohatší objem. Snadno odstraňuje 
mastnotu a po použití jsou vlasy čisté, plné života s příjem-
nou květinovou vůní. 

BALENÍ:
•   tlaková lahev 200 ml 

98688  GIRLZ ONLY dry shampoo Dazzling VOLUME 
200 ml

Suchý šampon s jemnou parfemací. Šampon dokonale 
odstraní nečistotu. Okamžitě oživuje unavené vlasy 
a dodává jim oslnivý objem.
Pronikne až ke kořínkům vlasů a odstraňuje mastnotu. 
Zanechává pocit čistoty, svěžesti do následného mytí. 
Vhodný pro všechny typy vlasů.

BALENÍ:
•   tlaková lahev 200 ml 

108 Kč
4,32 €

103320

108 Kč
4,32 €

98698

108 Kč
4,32 €

98664

108 Kč
4,32 €

98688

GIRLZ ONLY HAIRCARE DRY SHAMPOO –  
suchý šampon 200 ml
•  skvělý jak na přírodní, tak i umělé vlasy
•  snadná aplikace formou spreje
•  absorbuje přebytečný maz z vlasů
•  zahušťuje jemné vlasy
•  zabraňuje vyblednutí barvy z vlasů vlivem častého mytí
•  navrací vlasům požadovaný objem
•  má příjemnou čistou vůni, která ve vlasech zůstává po celý den
•  nezanechává stopy, snadno se vyčesává
•  dodává vlasům lesk a přirozený vzhled
•  vhodný i na cesty, do nemocnic, domovů pro seniory apod.

Nový design, 
větší balení
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Mint Julep Masque
Pleťová maska odstraňující „akné”. Odstraňuje a zamezuje tvoření 

akné a vyrážky na problematických místech pokožky. Vysušuje hnisavé 
hlavičky a stahuje zvětšené póry pleti. 
Obsahuje destilovanou vodu, kaolin, zinek a glycerin. 

1046  Mint Julep Masque 340 g
1047  Mint Julep Masque 227 g

BALENÍ:
•  kelímek 340 g
•  tuba 227 g

Mud Pack Masque
Pleťová hliněná maska z čistého anglického jílu. Velmi efektivně 

odstraní nečistoty z pórů pokožky. Zpevňuje uvolněnou pokožku na 
krku a obličeji. Zlepšuje prokrvení, relaxuje zmožené a unavené svalstvo 
v obličeji. Vyhlazuje vrásky a regeneruje pleť.

4065  Mud Pack Masque 340 g
4064  Mud Pack Masque 227 g

BALENÍ:
•  kelímek 340 g
•  tuba 227 g

PLEŤOVÉ MASKY

Placenta Hot Oil Treatment
Vlasový zábal s placentou. Regeneruje zničené a poškozené vlasy. 

Obsahuje Panthenol (Pro-Vitamin B5), Lanolin a Placentu. Vyživuje 
kořínky vlasů a zamezuje vypadávání vlasů. Zahřátý olej regeneruje 
zničenou strukturu, třepící konečky, vlasy poškozené vlivem chemic-
kých přípravků a horkovzdušných fénů. Ošetřuje všechny typy vlasů. 
Neobsahuje minerální olej a tak opláchnutím teplou vodou zábal snadno 
odstraníte. Zanechává bohatší, přirozenější a zdravější vzhled.

1021  Placenta Hot Oil Treatment 237 ml
1043  Placenta Hot Oil Treatment 30 ml

BALENÍ:
•  lahvička 237 ml
•  12 ampulek 30 ml

Olive Hot Oil Treatment
Vlasový zábal obohacený o extrakt olivového oleje, posiluje, vyživuje 

a dodává pružnost vlasům. Výživný vlasový přípravek zabraňuje vysušo-
vání. Hydratuje suché, slabé a poškozené vlasy. Regeneruje a současně 
chrání před použitím fénu a žehličky.
Po použití „Hot Oil Treatment” jsou vlasy hebké a lesklé. 

1122 Olive Hot Oil Treatment 3× 30 ml
1123 Olive Hot Oil Treatment 30 ml

BALENÍ:
•  krabička 3× 30 ml
•  12 ampulek 30 ml

PÉČE O VLASOVÉ VLÁKNO 
A VLASOVOU POKOŽKU

200 Kč
8 €

1021

168 Kč
6,72 €

4064

168 Kč
6,72 €

1047

229 Kč
9,16 €

4065

229 Kč
9,16 €

1046

186 Kč
7,44 €

1122

ampulka

62 Kč
2,48 €

1043

ampulka

62 Kč
2,48 €

1123

4035  Volcanic Ash Mask 170 g
Hloubkově čistící maska s vulkanickým popelem

Detoxikační obličejová maska využívající čistící sílu vulkanického popelu 
(také známého jako bentonit – aztécká hlína) k hloubkovému vyčistění 
pokožky. Bentonit díky vysokému obsahu jílových minerálů je známý 
svou schopností vázat na sebe nečistoty, mikroorganismy nebo maz. 
Čistí póry, působí protizánětlivě a pomáhá i proti kožním plísním. Vulka-
nický popel se chová jako magnet, nečistoty vytáhne na povrch pokožky, 
odkud se smyjí vodou. Výsledkem je obnovená, zregenerovaná svěží 
pleť.

BALENÍ:
•  tuba 170g

168 Kč
6,72 €

4035

Novinka
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4038  Grape Seed Extract Peel Off Masque
Pleťová slupovací maska z hroznového vína. Obsahuje semínka hroz-

nového vína, které odstraňují odumřelé kožní buňky a čistí póry pokožky. 
Hroznové víno je velmi známé jako antioxidant, který 
obsahuje PYCNOGENOL – přírodní hloubkové čištění, 
vyhlazování a regenerování pleti. 

BALENÍ:
•  tuba 170 g

4039  Avocado & Grapefruit Masque
Obsahuje výživné avokádo, které hydratuje pleť. Extrakt grapefrui-

tu slouží jako antioxidant, chrání a navrací přirozený 
vzhled. Neobsahuje parabeny.

BALENÍ:
•  tuba 170 g

4060 Olive Oil Masque
Olivová maska intenzivně hydratuje suchou pokožku. Obsahuje 

extrakt olivového oleje, směs heřmánku, šalvěje, lanolinový a avokádo-
vý olej. Po použití je pokožka jemná, viditelně hydratovaná a elastická. 
Navrací přirozený zdravý vzhled. Obzvláště vhodné pro 
suchou pleť. Neobsahuje parabeny.

BALENÍ:
•  tuba 170 g

168 Kč
6,72 €

4038

168 Kč
6,72 €

4060

168 Kč
6,72 €

4039

4036  Volcanic Ash Scrub 170 g
Hloubkově čistící maska s vulkanickým popelem

Detoxikační obličejová maska využívající čistící sílu vulkanického popelu 
(také známého jako bentonit – aztécká hlína) k hloubkovému vyčistění 
pokožky. Bentonit díky vysokému obsahu jílových minerálů je známý 
svou schopností vázat na sebe nečis-
toty, mikroorganismy nebo maz. Čistí 
póry, působí protizánětlivě a pomáhá i 
proti kožním plísním. Vulkanický popel se 
chová jako magnet, nečistoty vytáhne na 
povrch pokožky, odkud se smyjí vodou. 
Výsledkem je obnovená, zregenerovaná 
svěží pleť.

BALENÍ:
•  tuba 170g

168 Kč
6,72 €

4036

1034  Pomegranate & Raspberry Natural Facial 
Scrub

Přírodní extrakt malin a granátového jablka hloubkově čistí zane-
šené póry a odstraňuje odumřelé buňky, které zabraňují potřebnému 
okysličení pleti. Olej granátového jablka působí jako antioxidant, který 
preventivně chrání Vaši pokožku. Výsledkem častého 
používání je čistá, jemná a zdravá pleť. Lze použít na 
všechny typy pleti. 

BALENÍ:
•  tuba 170 g

SCRUBY

1048  Oatmel ´n Honey Natural Facial Scrub
Přírodní hloubkové čištění, vyhlazování a regenerace pleti. Efekt medu 

a ovesných zrnek komplexně čistí zanešené póry a odstraňuje odum-
řelé buňky, které zabraňují potřebnému okysličování pokožky. Extrakt 
medu hydratuje, zklidňuje a chrání. Výsledkem častého používání je 
čistá, jemná a zdravá pleť. Můžete použít i jako masážní 
sprchový gel.

BALENÍ:
•  tuba 170 g

1049  Mint Julep Natural Facial Scrub
Přírodní hloubkové čištění, vyhlazování a regenerace pleti. Komplex-

ně čistí zanešené póry a odstraňuje odumřelé buňky, které zabraňují 
potřebnému okysličování pokožky. Extrakt mentholu relaxuje unavené 
svaly. Výsledkem častého používání je čistá, jemná a zdravá pleť. Můžete 
použít i jako masážní sprchový gel.

BALENÍ:
•  tuba 170 g

1062  Apricot Natural Facial Scrub
Přírodní hloubkové čištění, vyhlazuje a regeneruje pleť. Vláknina 

obsažená v meruňkách komplexně čistí zanešené póry a odstraňuje 
odumřelé buňky, které zabraňují potřebnému okysličování pokožky. 
Extrakt meruňky hydratuje, zklidňuje a chrání. Výsledkem používání je 
čistá, jemná a zdravá pleť. Můžete použít i jako masážní 
sprchový gel.

BALENÍ:
•  tuba 170 g

168 Kč
6,72 €

1062

168 Kč
6,72 €

1049 

168 Kč
6,72 €

1048 

168 Kč
6,72 €

1034

Novinka
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4026  Aloe Vera Hand & Body Lotion
Gel z Aloe Vera zjemňuje a zklidňuje pleť. Tato unikátní formule je 

kombinací čistého Aloe Vera Gelu se speciálním komplexem účinných 
látek pro regeneraci suché pokožky. Dlouhodobě hydratuje, zjemňuje 
a obnovuje přirozenou elasticitu. Zabraňuje šupinkovatění a iritaci po-
kožky. Rychle se vstřebává a nevytváří mastný film. Obnovuje přirozený 
a zdravý vzhled pokožky.

BALENÍ:
•   lahvička 907 g

PÉČE O PLEŤ

158 Kč
6,32 €

4026

Cocoa Butter Hand & Body Lotion
Tělový krém je kombinací přírodního extraktu kakaovníku a čistého 

lanolinu. Ochraňuje pleť před nadměrným slunečním zářením. Zvláště 
vhodné pro masáž pokožky během těhotenství. Dlouhodobě hydratuje, 
zjemňuje a obnovuje přirozenou elasticitu pokožky. Zabraňuje šupin-
kovatění a iritaci pokožky. Rychle se vstřebává a nevytváří mastný film. 
Obnovuje přirozený a zdravý vzhled.

4027 Cocoa Butter Hand and Body Lotion 907 g
4024  Cocoa Butter Hand and Body Lotion 454 g
4023  Cocoa Butter Hand and Body Lotion 60 g

BALENÍ:
•  lahvička 907 g
•  lahvička 454 g
•  lahvička 60 g

4040  Aloe Vera Natural Facial Scrub
Vláknina obsažená v Aloe Vera Scrubu zklidňuje a zjemňuje pokožku. 

Obsahuje jemně rozdrcené skořápky ořechů, intenzivně čistí zanešené 
póry, odstraňují odumřelé buňky a nečistotu. Obsahuje jojobový olej, 
který hydratuje pokožku. Můžete použít i jako masážní sprchový gel.

BALENÍ:
•  tuba 170 g

4032 Almond Massage Cream
Luxusní masážní krém vhodný pro obličej, krk i celé tělo. Doporučeno 

používat jako relaxační krém. Důkladně osvěží a jemně čistí. Pomáhá re-
laxovat unavené svalstvo, pleť zjemňuje a vyhlazuje. Obsahuje minerální 
olej, včelí vosk, parafín a mandlový extrakt.

BALENÍ:
•  kelímek 425 g

4033 Cucumber Massage Cream
Luxusní masážní krém s okurkou vhodný pro obličej, krk i celé tělo. 

Doporučeno používat jako relaxační krém. Důkladně osvěží a jemně 
čistí. Pomáhá relaxovat unavené svalstvo, pleť zjemňuje a vyhlazuje. 
Obsahuje minerální olej, včelí vosk, parafín a okurkový extrakt.

BALENÍ:
•  kelímek 425 g

4031 Cleansing Cream
Luxusní čistící krém vhodný pro obličej, krk i celé tělo. Důkladně 

a šetrně čistí pleť. Velmi efektivně odstraní jakékoliv nečistoty z pórů 
pokožky. Doporučeno používat i jako odličovací krém. Je vodou rozpust-
ný, neobsahuje parafinový vosk. Zvlášť vhodný pro senzitivní pokožku. 
Obsahuje: minerální olej, včelí vosk.

BALENÍ:
•  kelímek 425 g

MASÁŽNÍ A ČISTÍCÍ KRÉMY

245 Kč
9,80 €

4031

115 Kč
4,60 €

4024

48 Kč
1,92 €

4023

158 Kč
6,32 €

4027

245 Kč
9,80 €

4033

245 Kč
9,80 €

4032

168 Kč
6,72 €

4040



Vyžádejte si u svého prodejce samostatný katalog  
Profesionální kadeřnické pomůcky 2019.  

Zde naleznete vše potřebné pro dosažení naprosto dokonalých 
výsledků vaší práce, kterou od Vás klientky očekávají.



19ROSO Cosmetics s.r.o.
Masarykova 515 
664 61 Rajhrad u Brna, ČR

tel.:  +420 543 255 444–5
 +420 725 856 350
tel.:  +421 232 144 143 (zákazníci SK)
 +421 948 552 527 (zákazníci SK)

e-mail:  info@rosocosmetics.com
www.rosocosmetics.com

  fb.com/rosocosmetics

  roso_cosmetics




