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Vážení obchodní partneři,

je mi velkým potěšením vám představit nový katalog Profesionální vlasová kosme-
tika 2021/2022. Jak záhy zjistíte, katalog prošel celou řadou inovací, a to s jediným 
cílem, aby byl pro vás co nejpřehlednější a nejpraktičtější.

Najdete v něm naše portfolio značek italské vlasové kosmetiky. Svojí vysokou kvalitou, 
užitnou hodnotou a cenovou dostupností vynikají značky BLACK PROFESSIONAL 
a LOVIEN ESSENTIAL. Pro naši společnost je důležitá nadčasovost a kvalita produktů, 
proto v nabídce objevíte NIAMH s přírodní řadou BE PURE, dále FREEZE IT či NOVEX. 
Nezapomínáme ani na pánskou klientelu, pro kterou máme k dispozici ucelenou řadu 
DANDY.

Pomyslnou třešničkou na dortu a naší prémiovou značkou je TOGETHAIR. Jedná se 
o přírodní kosmetiku, která svojí kvalitou ohromila již spousty kadeřníků a zákazníků. 
Rozhodně stojí za vyzkoušení. Veškeré potřebné informace najdete ve speciálním 
katalogu TOGETHAIR.

Společně s tímto katalogem vychází i Profesionální kadeřnické pomůcky 2021/2022. 
Vstupte do světa nejoblíbenějších značek, jako jsou Olivia Garden, KIEPE, DESSATA 
a další. Novinek a úžasných produktů zde najdete nepřeberné množství. 

Jsem hrdý na to, že společnost ROSO Cosmetics s.r.o. již téměř 30 let přináší na český a slovenský trh kvalitní a mnohdy 
unikátní produkty, ze kterých se stali nezbytní pomocníci pro tisíce spokojených uživatelů. 

Na rok 2021 pro vás připravujeme záplavu novinek. Za všechny zmiňme rozšíření produktového portfolia, či nové 
webové stránky ROSO ŠKOLENÍ, kde naleznete produktová a technologická videa, online poradnu, webináře a mnoho 
dalších užitečných nástrojů pro vaše podnikání. 

Děkuji za pozornost a těším se na pokračování nebo navázání naší spolupráce. 

S úctou a přáním všeho dobrého

Váš Slavomír Hadraba
zakladatel ROSO Cosmetics s.r.o.

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

+420 725 856 350
tel.:  +421 948 552 527 (zákazníci SK) 

+421 232 144 143 (zákazníci SK)
e-mail: info@rosocosmetics.com

Prodejna Brno:
Kounicova 62
602 00 Brno
tel.: +420 541 214 449
e-mail: kounicova@rosocosmetics.com

Sledujte nás také online:         fb.com/rosocosmetics        roso_cosmetics
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  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

Výběr peroxidu:
Black Sintesis barvy se doporučují míchat s Black Hydrogen Pe-
roxid 3% (10 VOL) – 6% (20 VOL) – 9% (30 VOL) 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% (30 VOL) v poměru 1:2.

Barvení odrostů:
Barvicí směs nejprve aplikovat na vlasové odrosty a nechat 
působit 20 minut. Poté barvu stejnoměrně rozetřít (doporučeno 
hřebenem) po celé délce vlasů pro zajištění stejného barevného 
odstínu a nechat působit dalších 10 minut. Pak emulgovat s tro-
chou teplé vody a řádně umýt barvicí směs.

Zesvětlení:
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. 

DOBA PŮSOBENÍ 3040 MINUT

129 Kč
5,16 €

100 ml

Sintesis Color Creme

125 ODSTÍNŮ BAREV

Řada barev 
se neustále rozšiřuje.
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10.09.08.0

7.06.05.04.03.02.01.0

Ultra Light Blond Extra
Extrémně velmi světlý blond

Ultra Light Blond
Velmi světlý blond

Light Blond
Světlý blond

Medium Blond
Střední blond

Dark Blond
Tmavý blond

Light Brown
Světle hnědá

Medium Brown
Středně hnědá

Dark Brown
Tmavě hnědá

Brown
Hnědá

Black 
Černá

10.12

9.18.17.16.1

5.110.12

9.18.17.16.1

5.1

Ultra Light Silver Blond
Velmi světlá stříbrná blond

Ash Ultra Light Blond
(popelavě) velmi světlý blond

Ash Light Blond 
(popelavě) světlý blond

Ash Medium Blond
(popelavě) střední blond

Ash Dark Blond
 (popelavě) tmavý blond

Ash Light Brown
 (popelavě) světle hnědá

9.068.067.066.065.06 9.068.067.066.065.06

Warm Ultra Light Blond
(teplá) velmi světlý blond

Warm Light Blond
(teplá) světlý blond

Warm Medium Blond
(teplá) střední blond

Warm Dark Blond
(teplá) tmavý blond

Warm Light Brown
(teplá) světle hnědá

9.38.37.36.3

5.3

9.38.37.36.3

5.3

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

7.326.32

Coffee With Milk
Mléčně kávováMléčně kávováM

Tea
ČajováČajováČ

8.03

7.34

6.03

3.05

8.03

7.34

6.03

3.05

Honey
Medová

 Caramel
Karamelová

Milk Chocolate
Mléčně čokoládová

Plain Chocolate
Čistě čokoládováČistě čokoládováČ
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7.03

5.04

5.45

Amber 
Jantarová

Bronze 
Bronzová

Siena Land 
Hnědá hlína

8.33

7.36

5.34

4.36

Oak 
 Dub

 Cherry Wood 
Třešeň

Walnut 
Vlašský ořech

Chestnut 
Kaštanová

9.33

9.03

8.34

9.33

9.03

8.34

Blond Bier
Světlé pivo

Whisky
Whisky

Passito
HrozinkyHrozinkyH

6.00

5.004.003.001.00 3.00

6.00

5.004.001.00

Intense Dark Blond 
Intenzivní tmavý blond

Intense Light Brown 
Intenzivní světle hnědá

Intense Medium Brown 
Intenzivní středně hnědá 

Intense Dark Brown 
Intenzivní tmavě hnědá

Intense Black 
Intenzivní černá

7.43

7.44

2.01

2.05

7.43

7.44

2.01

2.05

Paprika 
Paprika

Chilli Pepper 
Chilli papričky

Cumin 
Kmín

Pepper 
 Pepř

9.44 8.47.46.45.44.49.44 8.47.46.45.44.4

Carrot 
Mrkvová

 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

4.564.56 6.55.54.5 6.55.54.5

Beaujolais 
Božolé

Mahogany Dark Blond 
Mahagonově tmavý blond

Mahogany Light Brown 
Mahagonově světle hnědá

Mahogany Medium Brown 
Mahagonově středně hnědá

1.11 1.121.11 1.12

Blue Black 
Modro černá

Violet Black 
Fialovo černá
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7.33

6.565.56

7.33

6.565.56

Topaz 
Topaz

Garnet 
Granát

Red Brown 
Červeně hnědá

8.00

1.10

7.00 9.00

11.0311.03

8.00

1.10

7.00 9.00

Extreme Blond 
Velmi světlý blond

Intense Light Blond 
Intenzivní světlý blond

Pure Liquorice 
Lékořice

Intense Medium Blond 
Intenzivní střední blond

Intense Very Light Blond 
Intenzivní velmi světlý blond

6.436.43

Almond 
Mandlová
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0.6

8.02

4.26

0.10.1

Grey
Šedá

8.02

Sand 
Písková

4.26

Blackberry 
Ostružiny

9.02

6.22

5.644.625.62

9.02

6.22

5.644.625.62

Champagne
ŠampaňskéŠampaňskéŠ

Fragolino
JahodaJahodaJ

Barolo Red Colour
Barolo tmavě vínově červená

Lambrusco Red Colour
Lambrusco červená

Chianti Red Colour
Vínově červenáVínově červenáV

20001000100115021002 1502 2000100010011002

Super Blond 
Velmi světlý blond

Super Natural Blond 
Přírodní velmi světlý blond

Super Ash Blond 
Velmi světlý popelavý blond 

Super Ash Violet Blond 
Popelavě fialový super blond

Super Light Pink Blond 
Světle růžový super blond

11.0

11.1 11.2 11.311.3

11.0

11.1 11.2

Ultra Lightener Natural Blond 
Velmi světlý přírodní blond

Ultra Lightener Ash Blond 
Velmi světlý popelavý blond

Ultra Lightener Pearl 
Velmi světlý perlový

Ultra Lightener Golden Blond 
Velmi světlý zlatý blond 

7.63

7.646.66

6.6

5.66

5.6

4.66

4.6

7.63

7.646.66

6.6

5.66

5.6

4.66

4.6

Titian Red 
Titanově červená

Venetian Red 
Benátská červená

Bright Red 
Zářící červená

Purple Red 
Purpurově červená 

Flame Red 
Ohnivě červená

Purple Light Brown 
Purpurově světle hnědá

Cherry Red 
Višňově červená

Purple Medium Brown 
Purpurově středně hnědá

0.6

Red G.P. 
Červená

8.267.26

6.25.24.24.22

8.267.26

6.25.24.24.22

Light Violet 
Světle fialová

Violet 
Fialová

Plum 
Švestková

Violet Light Brown  
Fialově světle hnědá

Violet Medium Brown 
Fialově středně hnědá

Aubergine 
Lilková

9.269.26

7.60

6.60

7.60

6.60

Cyclamen 
Brambořík

Ruby 
Rubín

Coral 
Korál

666 333 1110.00 111666 3330.00

Red Modifier 
Červená

Golden Modifier 
Zlatá

Blue Modifier 
Modrá

Neutral 
Neutrální

0.11

5.665

8.222

5.665

0.11

8.222

Magma 
Magma

Cool Grey 
Fascinující šedá

Amethyst 
Ametyst

F999 F888F666 F555F444 F333F333F444 F555F666 F888F999

Emerald Flash 
Smaragdová

Flash Fuchsia 
Fuchsie

Ultra Red 
Výrazně červená

Bluette Flash 
Modrá ette

Ultra Copper 
Výrazně měděná

Ultra Golden 
Výrazně zlatá

6.266.26

Marsala 
Marsala

9.006

T1

9.006

T1

7.22

T2

7.22

T2

Pink Blond 
Růžová blond

Platinum Ash 
Platinově popelavý

Chocolate Mauve 
Čokoládová lila

Platinum Pearl 
Platinově perleťový
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Sintesis Color Cream Ammonia Free

Bezamoniakové barvy s keratinem  
a arganovým olejem 
  Jde o novou pečující kosmetiku, která dokonale odpovídá 
představám a nárokům barvení v oblasti profesionální péče. Díky 
využití nejdokonalejších vědeckých technologií byly ve vývoji 
využity kompenzační prvky, které pozvedávají funkce výrobku 
(lesklé tónování, překrytí, zesvětlení).

•  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

VÝBĚR OXIDAČNÍ EMULZE
Black Sintesis barvy se doporučují míchat s oxidační emulzí Black 
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.

Barvení odrostů:
Barvicí směs nejprve aplikovat na vlasové odrosty a nechat 
působit 20 minut. Poté barvu stejnoměrně rozetřít (doporučeno 
hřebenem) po celé délce vlasů pro zajištění stejného barevné-

ho odstínu a nechat působit dalších 
10 minut. Pak emulgovat s trochou 
teplé vody a řádně vymýt barvicí 
směs.

Zesvětlení:
Zesvětlení vlasů až o 4/5 tónu. Promí-
chat odstíny Superlighteners s Black 
Hydrogen Peroxid 9% (30 VOL) v po-
měru 1:2. Nechat působit minimálně 
40 minut.

DOBA PŮSOBENÍ 3040 MINUT

48 ODSTÍNŮ BAREV

129 Kč
5,16 €

100 ml
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9.0

8.07.06.05.04.03.01.0

9.0

8.07.06.05.04.03.01.0

Ultra Light Blond 
Velmi světlý blond

Light Blond 
Světlý blond

Medium Blond 
Střední blond

Dark Blond 
Tmavý blond

Light Brown 
Světle hnědá

Medium Brown 
Středně hnědá

Dark Brown 
Tmavě hnědá

Black 
Černá

9.17.15.1 9.17.15.1

Ash Ultra Light Blond 
(popelavě) velmi světlý blond

Ash Medium Blond 
(popelavě) střední blond

Ash Light Brown 
(popelavě) světle hnědá

8.06

7.066.06

8.06

7.066.06

Warm Light Blond 
(teplá) světlý blond

Warm Medium Blond 
(teplá) střední blond

Warm Dark Blond 
(teplá) tmavý blond

9.38.37.3

6.35.3

9.38.37.3

6.35.3

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

8.46.44.4 8.46.44.4

Copper Light Blond 
(měděná) světlý blond

Copper Dark Blond 
(měděná) tmavý blond

Copper Medium Brown 
(měděná) středně hnědá

5.54.5 4.771.12 5.54.5 4.771.12

Mahogany Light Brown 
Mahagonově světlá hnědá

Mahogany Medium Brown 
Mahagonově hnědá

Aubergine 
Lilková

Violet Black 
Fialovo černá

6.65.64.6 6.65.64.6

Purple Red 
Purpurově červená

Purple Light Brown 
Purpurově světle hnědá

Purple Medium Brown 
Purpurově středně hnědá

6.31 6.415.31 6.31 6.415.31

Havana Brown 
Hnědá fialová

Wood 
Dřevo

Tabacco 
Tabáková

900900

Natural Ultra Lightener 
Přírodní světlá blond

10.33 8.02

8.03

7.34 7.03 7.63

7.32

6.03

6.56

6.32

5.45 5.664.36 4.56

3.05

10.33 8.02

8.03

7.34 7.03 7.63

7.32

6.03

6.56

6.32

5.45 5.664.36 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

Výběr peroxidu:
Black Sintesis barvy se doporučují míchat s Black Hydro gen  
Peroxide 6% (20 VOL), nebo 3% (10 VOL). 

Před barvením je potřeba zesvětlit vlas na minimálně odstín č. 8 
a maximálně na odstín č. 9.

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-C6GL-C3 GL-C7

GL-C12 GL-C13

GL-C8GL-C2 GL-C5

DOBA PŮSOBENÍ 30 MINUT

Barva se míchá s peroxidem v poměru 1:1,5

129 Kč
5,16 €

100 ml
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Cream Hydrogen Peroxide
   Peroxid vodíku Black se dodává v emulzi, jejíž výhodou je hut-
nější konzistence vzhledem k běžnému tekutému peroxidu vodí-
ku. Krémová konzistence tohoto výrobku zaručuje snazší použití, 
zabraňuje problémům se stékáním a je k vlasům šetrnější.

K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH KONCENTRACÍCH:
1061  Oxidační krém 3% (VOL 10) 1 000 ml
1012 Oxidační krém 6% (VOL 20) 1 000 ml
1011 Oxidační krém 9% (VOL 30) 1 000 ml
1010 Oxidační krém 12% (VOL 40) 1 000 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:
•   10 VOL (3%) – krytí a barvení tón v tónu.
•   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 odstínů.

AKTIVÁTORY
Bleaching Powder
   Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro „přírodní“ 
i barvené vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se dopo-
ručuje pro všechny techniky: melír, zesvětlení vlasových pramínků, 
zvláštní efekty a odbarvení. Modrý pigment zabraňuje vzniku žlu-
to-oranžových odstínů a dodává zesvětleným vlasům neobyčejný 
lesk. Je určený pro smíchání s oxidanty 10 – 20 – 30 – 40 VOL.

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 umož-
ňuje zesvětlit vlasy o 4–6 odstínů, a to podle oxidační kapacity 
použité oxidační emulze Black  
(20 VOL – 30 VOL – 40 VOL). 

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

54 Kč
2,16 €

250 ml
kódy: 1069, 1063, 

1064, 1065

99 Kč
3,96 €

1 000 ml
kódy: 1061, 1012,  

1011, 1010

450 Kč
18 €
1 000 g

kód: 1035

390 Kč
15,60 €

450 g
kód: 1254

249 Kč
9,96 €

500 g
kód: 1031

640 Kč
25,60 €

1 000 g
kód: 1250

99 Kč 
3,96 €

1 000 ml
kód: 200025

Tone Activator
   Specifický aktivátor pro nové  
tonizační barvy.

Bleaching Cream – krémový melír
   Maximálně odbarvuje a vyběluje vlas. Můžete nanést přímo 
ke kořínkům. Současně chrání vlas a vlasovou pokožku. 

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Před použitím nejprve důkladně promačkejte aluminiový sáček, 
aby se krém dobře homogenizoval. Smíchejte s peroxidem, do-
kud nevznikne krémová emulze.

290 Kč
11,60 €

250 g
kód: 1252

VELMI SILNÝ BEZPRAŠNÝ 
PRÁŠEK SE ZESVĚTLENÍM  
AŽ O 7 TÓNŮ BEZ POUŽITÍ 

FOLIE ČI ALOBALU
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CRAZY TONERY + PASTELIZER

   TONERY pro zvýraznění barevných i přírodních vlasů v novém balení.  
Jsou velmi praktické a snadno použitelné. Vrací barvě vitalitu a současně  
dodávají vlasům jemnost a objem.

Vyzkoušejte i absolutní novinku – YELLOW STOP 
TONER, který hydratuje a zbavuje nežádoucích 
žlutých odlesků. Posiluje světlou barvu během 
pouhých 10 minut.

154019 Yellow Stop
154020 Marron Glace
154021 Chocolate
154022 Black
154023 Silver
154024 Beige
154025 Honey
154026 Cooper
154027 Red
154028 Violet

   Jsou jedinečné a mají mnohostranné využití. S řadou okouzlujících a trendy 
odstínů můžete přetvořit svůj styl kdykoliv, a to již za pouhých 10 minut.

Pro vytvoření osobitých pastelových odstínů doporuču-
jeme kombinovat CRAZY TONERY s PASTELIZEREM.  
Ten lze použít i samostatně, protože dává vlasům krásný 
lesklý efekt. Každý z CRAZY TONERŮ může být smíchán 
s PASTELIZEREM v požadovaném poměru.

154010 Mint Green
154011 Emerald
154012 Aquamarine
154013 Neon Carrot
154014 Pink Bomb 
154015 Velvet Plum
154016 Royal Blue
154017 Glowing Violet
154018 Pastelizer

154020 154021 154022 154023 154024 154025 154026 154027 154028

154019

TONERY

NOVÉ BALENÍ, BEZ AMONIAKU

NOVINKA, BEZ AMONIAKU

338 Kč
13,52 €

300 ml

154018

154013 154015154012 154017154014 154016154010 154011

338 Kč
13,52 €

300 ml

NOVINKA
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169 Kč
6,76 €

500 ml
kód: 1101

359 Kč
14,36 €

50 ml
kód: 204003

Comfort Soothing Elixir
   Uklidňující dermo-ochranný elixír vyvinutý 
k ochraně pokožky a vlasů při barvení. Obsahuje ex-
trakt z Aloe vera, který vytvoří na pokožce ochranný 
film, a tím zabraňuje zarudnutí a svědění kůže. Olej 
ze semen slunečnic chrání, zlepšuje barvu a hydratu-
je vlas. Vlasy jsou po barvení plné lesku a nedochází 
k jejich vysušení.

Flash Meches
   Tónovací odbarvovací prášek umožňující současně zesvětlit 
a nabarvit jak přírodní, tak barvené vlasy. 
Velmi účinný přípravek na melírování umožňující šetřit čas a vy-
tvořit více barevných odstínů.

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

KONCENTRACE OXIDANTU: 
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

BAREVNÉ MELÍRY

3202 
Silver (stříbrná)

3208 
Dark Blond 

(tmavý blond)

3209 
Brown 

(hnědá)

3200 
Black (černá)

3211 
Dark Brown 

(tmavě hnědá)

3201 
Dark Grey (šedá)

BARVICÍ PĚNA

298 Kč
11,92 €

250 g
kód: 1080

298 Kč
11,92 €

250 g
kód: 1081

298 Kč
11,92 €

250 g
kód: 1082

NOVINKA

162 Kč
6,48 €

200 ml

Antimacchia Protecting Cream
   Ochranný krém zabraňující poskvrnění pokožky. Ideální přípra-
vek na ochranu kůže při barvení.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste vrstvu krému na ty části pokožky, které chcete během 
barvení chránit, tj. čelo, uši, krk. 

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

OCHRANNÝ KRÉM

Mousse Color 
   Barvicí pěna BEZ OPLACHOVÁNÍ v 6 barevných odstínech. 
Ideální i pro odbarvené vlasy, nebo jako tónovač dodávající vla-
sům lesk. 
Zakryje první šediny bez porušení struktury vlasu.
Přípravek je určený k ochraně a korekci barvy. Obsahuje přímé 
pigmenty, které zachovávají zářivost a dlouhotrvající barvu vlasů.

Fast Colour 
   Nový urychlovač barvení. Zkracuje dobu barvení 
a zesvětlování až o 1/3.  
Bez agresivních chemikálií. Chrání vlasy a barvu 
zintenzivní a rozzáří. 

URYCHLOVAČ BARVENÍ

219 Kč
8,76 €

70 ml
kód: 403010
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Krém pro narovnání vlasů
   Sada obsahující uhlazovací krém + neutralizátor s ochrannými 
účinky. Inovativní přípravek bez obsahu kyseliny thioglykolové 
a jejich derivátů a BEZ AMONIAKU.  
Vlasy zůstávají jemné, lesklé a pruž-
né. 

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

NAROVNÁNÍ VLASŮ

Ondulační systém s parfemací
   Kosmetický přípravek s inovační technologií pro ondulaci vlasů 
s ohledem na jejich strukturu, zdraví a krásu.
Obsahuje cysteamin, který umožňuje hydratovat a obnovit kerati-
novou strukturu vlasů.

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 nech te působit 15–20 minut podle zvoleného výsledku.
Opláchněte vlažnou vodou a zafixujte pomocí neředěného 
neutra lizátoru, nechte působit stejně dlouhou dobu jako  
ondulační přípravek.

ONDULAČNÍ SYSTÉM

159 Kč
6,36 €

100 ml + 100 ml
kód: 4160

165 Kč
6,60 €

500 ml
kód: 1066

165 Kč
6,60 €

500 ml
kód: 1067

135 Kč
5,40 €

1 000 ml
kód: 1068

Systém na ochranu barvy
   Systém určený pro ochranu barvených vlasů. Obohacený 
o výtažky ze slunečnice. Chrání barvené vlasy před slunečním 
zářením a dodává barvě zářivost.

Dry Shampoo Keratin & Argan Oil
   Suchý šampon s keratinem a arganovým olejem. Obsahuje rý-
žový škrob, který díky svým absorpčním vlastnostem odstraňuje 
přebytečný maz z vlasů. Arganový olej a keratin navrací požado-
vaný objem a svěžest.

ŠAMPON BALZÁM

OCHRANA BARVY

120 Kč
4,80 €

500 ml
kód: 1248

120 Kč
4,80 €

500 ml
kód: 1249

102 Kč
4,08 €

200 ml
kód: 1120

KOMPLEXNÍ REGENERACE

10 in 1! maschera spray
   Bezoplachová vlasová maska ve spreji  
s keratinem a panthenolem. Ideální pro 
všechny typy 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
• dlouhodobě drží účes
• dodává větší objem vlasů
• chrání proti atmosférickým vlivům
•  chrání barvu vlasů před UV zářením

extrakt z brusinky,  
keratin, panthenol

extrakt ze slunečnice

198 Kč
7,92 €

200 ml
kód: 1002
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Daily systém
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.  

Neutrální balzám 
   Hydratační a výživný přípravek pro ošetření vlasů. Vhod-
ný na suché a chemicky ošetřené vlasy. Vrací jim objem 
a zářivost a pomáhá udržet přirozený pH faktor. 

Šampon Virgin Oil 
   Specificky určený pro časté mytí vlasů. Velmi jemné 
složení s obsahem tenzioaktivní látky, jejíž neagresivní úči-
nek zajišťuje jemné mytí vlasů a pokožky hlavy bez změny 
fyziologického pH. Vlasy zůstávají hebké, jemné a snadno 
se rozčesávají. 

Moisturizing Mask
   Hydratační a výživný přípravek pro ošetření vlasů. Vhod-
ný na suché a chemicky upravované vlasy. Vrací vlasům ob-
jem a zářivost a pomáhá udržet jejich přirozený pH faktor. 

PRO ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ

extrakt ze slunečnicových 
semínek a hydrolyzované hedvábí

olej z lněných semínek

120 Kč
4,80 €

500 ml
kód: 1246

155 Kč
6,20 €

1 000 ml
kód: 1060

120 Kč
4,80 €

500 ml
kód: 1247

185 Kč
7,40 €

500 ml
kód: 4006

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ
Yellow Stop Conditioner
   Užívá se po šamponu proti 
žloutnutí, pomáhá eli-
minovat žluté, šedivé 
a nazlátlé pigmenty 
z bílých a blond 
vlasů. Vlasy jsou po 
něm měkké a jemné 
a nezanechává nafia-
lovělá a modrá místa.

Yellow Stop Mousse
   Krémová hydratační pěna, která 
neutralizuje jakékoliv nažloutlé tóny 
v blonďatých, zesvětlova-
ných, melírovaných nebo 
bílých vlasech. Pěna díky 
synergii výtažku z Goji Berry 
a černého rybízu vlasy navíc 
vyživí a revitalizuje. 

Yellow Stop Shampoo
   Přípravek obohacený o přímé pigmenty, který 
umožňuje odstranit nepříjemné žluté 
odlesky způsobené foto-oxidací. Šam-
pon jemně působí na strukturu blond 
a šedivých vlasů a dodává jim maximální 
zářivost a lesk.

166 Kč
6,64 €

500 ml
kód: 1097

166 Kč
6,64 €

500 ml
kód: 1197

128 Kč
5,12 €

300 ml
kód: 1198

104 Kč
4,16 €

250 ml
kód: 1096

Tekuté krystaly
   Tekuté krystaly Black s výtažkem z lněných semínek obsahu-
jí velké procento oleje se změkčovacím účinkem a chrání proti 
atmosférickým vlivům a opakovaným chemickým úpravám vlasů 
(barvení, trvalá a odbarvování).
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 zářivost vlasů a vytváří na kutikule neviditelnou 
ochrannou vrstvu.

Krystaly modré jsou vhodné pro matné vlasy bez lesku.

Krystaly průhledné zajišťují intenzivní lesk vlasů.

SYSTÉM PRO OBNOVU STRUKTURY VLASŮ

145 Kč
5,80 €

50 ml
kód: 1023

239 Kč
9,56 €

100 ml
kód: 1018

239 Kč
9,56 €

100 ml
kód: 1017
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SYSTÉM PRO OBNOVU 
STRUKTURY
Regenerační šampon 
   Regenerační šampon s vitamínem F, extraktem oleje z lněných 
semínek a keratinem. Ideální pro citlivé a unavené vlasy. Vitamín F 
vlas posiluje a dodává mu lesk, přičemž odstraňuje matné zabar-
vení. Extrakt z oleje z lněných semínek pomáhá vlasu v boji proti 
rozdvojeným konečkům a keratin ho vyživuje zevnitř.

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

Regenerační balzám 
   Regenerační balzám s olejem z lněných semínek a keratinem.  
Ideální pro citlivé vlasy poškozené vnějšími vlivy. Hydratuje,  
uvolňuje a vyživuje. 

130 Kč
5,20 €

1 000 ml
kód: 1056

30 Kč
1,20 €

10 ml
kód: 1078

125 Kč
5 €
500 ml

kód: 1243

130 Kč
5,20 €

1 000 ml
kód: 1058

185 Kč
7,40 €

500 ml
kód: 4007

olej z lněných semínek

extrakt z placenty

olej z lněných semínek

olej z pšeničných klíčků

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

Panthenol & Placenta Hair Lotion 
   Účinné látky placenty, panthenolu a vitamínu B mají revitalizač-
ní účinky a přispívají ke stimulaci vlasového kořínku. 

Anticrespo Shampoo 
   Kosmetický mycí prostředek na krepaté, suché a nepoddajné 
vlasy. Díky svému účinku dodává vlasům lesk, hladkost a usnadňu-
je jejich rozčesávání.

Oil No Oil 
   Nová formule umožňuje kolem vlasů vytvořit ochrannou 
regenerační vrstvu. Tento přípravek je vhodný i pro letní období, 
neboť chrání vlasy před sluncem a mořskou solí, ale může se 
používat po celý rok jako ochrana proti chlóru. Neoplachuje se.

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

SYSTÉM PREVENCE  
PROTI PADÁNÍ VLASŮ

SYSTÉM PROTI NADMĚRNÉMU 
KREPATĚNÍ

extrakt z placenty

extrakt z lněných  
semínek

120 Kč
4,80 €

500 ml
kód: 1244

120 Kč
4,80 €

500 ml
kód: 1245

30 Kč
1,20 €

10 ml
kód: 1075
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89 Kč
3,56 €

250 ml
kód: 1279

96 Kč
3,84 €

250 ml
kód: 1281

119 Kč
4,76 €

250 ml
kód: 102024

209 Kč
8,36 €

50 ml
kód: 1282

209 Kč
8,36 €

200 ml
kód: 400005

219 Kč
8,76 €

1 000 ml
kód: 1280

229 Kč
9,16 €
1 000 ml

kód: 102020

195 Kč
7,80 €

1 000 ml
kód: 1278

PÉČE O VLASOVÉ VLÁKNO 
A VLASOVOU POKOŽKU

KERATIN PROTEIN

Argan Treatment Nourishing Serum
   Arganový olej vyživuje a hydratuje poškozené vlasy zevnitř. Za-
celuje konečky, a tím zamezuje třepení a lámání křehkých vlasů. 
Sérum je vhodné pro konečnou úpravu.

Argan Treatment Nourishing Shampoo
   Šampon obohacený o keratin a kolagen. Jeho složení je navr-
ženo 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. 

Argan Treatment Nourishing Mask
   Maska s arganovým olejem hluboce hydratuje a obnovuje struk-
turu vlasu. Obzvláště vhodná pro poškozené a narušené vlasy. Po 
použití jsou vlasy neuvěřitelně měkké a lesklé.

arganový olej, 
bez soli

   Keratin určuje vlastnosti každého vlasu, ovlivňuje jeho kvalitu, 
růst, pevnost, jemnost, lesk a celkový vzhled. Keratin vytváří 
ochrannou bariéru zabraňující poškození.  
Řada Keratin Protein je určena pro poškozené, unavené a vysílené 
vlasy. 

Keratin Protein Shampoo
   Regenerační šampon pro vysílené vlasy. Vyživuje a obnovuje vlasy 
a regeneruje jejich strukturu. 

Keratin Protein Maschera 
   Díky regeneračním vlastnostem keratinu obnovuje a posiluje  
poškozenou strukturu vlasového vlákna a eliminuje krepovatost.

Keratin Protein Lotion
   Díky regeneračním vlastnostem keratinu, který je v emulzi za-
stoupen v koncentrovanější formě, obnovuje vnitřní strukturu vla-
sového vlákna a chrání jej před vnitřními faktory. Bezoplachový.

109 Kč
4,36 €

250 ml
kód: 250036

205 Kč
8,20 €

1 000 ml
kód: 250032

NOVINKA
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NOIR
 s extraktem z opuncie mexické. 

Má silné antioxidační účinky. Pro regeneraci vlasů  
od kořínků až ke konečkům. Po aplikaci jsou vlasy  

plné lesku a působí hedvábným a zdravým dojmem.

NOIR REPAIR 
SHAMPOO

Obnovující šampon vyživuje 
a hydratuje vlas od kořínků až ke 
konečkům. Podporuje opětovný 
růst vlasů, které jsou hedvábné 

a lesklé. 

NOIR REPAIR 
MASK

Obnovující maska s výtažkem 
z opuncie mexické vlasy vyživuje 
a zjemňuje je. Tento extrakt vlasy 

uvolňuje, opětovně jim dodává 
energii a do hloubky hydratuje.

NOIR REPAIR 
OIL

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. 

220 Kč
8,80 €

1 000 ml
kód: 250022

130 Kč
5,20 €

300 ml
kód: 250023

160 Kč
6,40 €

250 ml
kód: 102011

249 Kč
9,96 €

1 000 ml
kód: 102010

185 Kč
7,40 €

100 ml
kód: 401003
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TURQUOISE
s extraktem ze Spiruliny algae, 

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

regeneruje v celé jejich délce.

SHAMPOO HYDRA  
COMPLEX

Šampon pro jemné, unavené a osla-
bené vlasy náchylné ke splihnutí. 

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. 

MASK HYDRA  
COMPLEX

Krémové a ultralehké ošetření, které 
díky regeneračním a vyživujícím 

vlastnostem řasy přináší okamžitý 
účinek. Bohatý komplex vitamínů, 
proteinů a minerálů obnovuje vita-
litu vlasů, aniž by je zatížil. Jemné 

vlasy jsou již po první aplikaci inten-
zivně vyživeny.

ACQUA SPLASH  
HYDRA COMPLEX

Ultralehké sérum ve spreji pro snad-
né rozčesání, zářivý lesk a objem 

účesu. Díky obsahu mořské řasy s 
vysokými regeneračními a vyživu-
jícími účinky jsou vlasy posíleny. 
Všestranný produkt pro vytvoření 

dokonale zdravého účesu. 

220 Kč
8,80 €

1 000 ml
kód: 250025

130 Kč
5,20 €

300 ml
kód: 250027

160 Kč
6,40 €

250 ml
kód: 102015

249 Kč
9,96 €

1 000 ml
kód: 102013

185 Kč
7,40 €

150 ml
kód: 355001
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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

Šampon pro ochranu barvených 
vlasů. 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. 
Čisticí a antioxidační účinky graná-
tových jablek chrání pokožku hlavy 

a vlasy.

MASK COLOR LOCK

Ochranná maska, která vyživuje 
a chrání vlasové vlákno. Díky foto-

syntetickým složkám zvyšuje barev-
ný tón vlasu a intenzitu. Zabraňuje 
vyblednutí barvy. Po aplikaci jsou 
vlasy hebké a plné lesku. Maska 

má jemnou vůni s dlouhotrvajícím 
efektem.

MILK COLOR LOCK

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.

295 Kč
11,80 €

1 000 ml
kód: 250024

195 Kč
7,80 €

300 ml
kód: 250026

320 Kč
12,80 €

1 000 ml
kód: 102012

220 Kč
8,80 €

250 ml
kód: 102014

215 Kč
8,60 €

150 ml
kód: 356001
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PLATINUM
s extraktem z organických mandlí,  

který dodává potřebnou hydrataci. 
Neutralizuje nežádoucí žluté tóny typické pro blond,  

odbarvené nebo superzesvětlené vlasy.

SHAMPOO ABSOLUTE 
BLOND

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.

MASK ABSOLUTE
BLOND

Revitalizační maska, která eliminuje 
nežádoucí odlesky díky přítomnosti 
fialového pigmentu. V průběhu času 

mají odbarvené a blond vlasy ten-
denci ke ztrátě lesku a vitality. Tato 

maska je navržena tak, aby působila 
proti nevzhledným žlutým odleskům, 
oživila barvu a obnovila výživu a lesk. 
Organický extrakt z mandlí poskytuje 

výživu a hydrataci. 

TONE BOOSTER  
ABSOLUTE BLOND

Pigmentový bezoplachový tónovací 
sprej, který neutralizuje nežádou-
cí žluté odstíny u světlých, blond 

a odbarvených vlasů. Obsažené pig-
menty posilují barvu vlasů, zatímco 

směs extraktu z mandlí, keratinu 
a proteinů vlasy vyživuje a dodává 

jim lesk.

295 Kč
11,80 €

1 000 ml
kód: 250028

195 Kč
7,80 €

300 ml
kód: 250029

320 Kč
12,80 €

1 000 ml
kód: 102016

220 Kč
8,80 €

250 ml
kód: 102017

185 Kč
7,40 €

125 ml
kód: 357001

185 Kč320 Kč
12,80 €

195 Kč

NOVINKA

NOVINKA
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VOLUME UP SHAMPOO

Objemový šampon je určený pro 
normální a jemné vlasy. Je oboha-
cený o extrakt z bambusu, který 

obnovuje pružnost a objem. Zane-
chává vlasy zářivé a plné objemu již 
po první aplikaci, včetně jemných 

a křehkých vlasů, bez jejich zatížení. 

VOLUME UP MASK

Maska obsahuje vysokou koncent-
raci extraktu z bambusu pro regene-
raci a zesílení jemných a unavených 
vlasů. Dodává jim pružnost a objem 

bez zatížení. Použijte společně se 
šamponem pro zaručený lesk,  

objem a výživu vlasu.

VOLUME UP ROOT SPRAY

Objemový sprej je připraven vnést 
novou energii jakémukoliv typu 

vlasů a zajistit viditelný objem pro 
jemné a unavené vlasy. Obsažená 

formule je obohacena o extrakt 
z bambusu pro zpevnění vnější 

vrstvy vlasového vlákna. 

220 Kč
8,80 €

1 000 ml
kód: 250030

130 Kč
5,20 €

300 ml
kód: 250031

160 Kč
6,40 €

250 ml
kód: 102019

249 Kč
9,96 €

1 000 ml
kód: 102018

149 Kč
5,96 €

300 ml
kód: 353003

BLANC
s extraktem z bambusu.  

Objemová pečující řada pro normální a jemné vlasy.

NOVINKA
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NO ORANGE
s organickým extraktem z mandlí,  

který vlasy intenzivně hydratuje. Řada PLATINUM NO ORANGE působí proti 
nežádoucím oranžovým tónům a je určena pro hnědé a tmavší blond vlasy.

PLATINUM NO ORANGE SHAMPOO

Neutralizuje oranžové tóny, které se mohou objevit 
v hnědých nebo tmavších blond vlasech (stupně 5–8).

Bezsulfátová receptura je obohacena  
o organický extrakt z mandlí, který jemně čistí  

a intenzivně hydratuje.
Kombinace fialových a modrých pigmentů  

potlačuje oranžové tóny.
Výsledkem jsou obnovené, měkké a lesklé vlasy.

PLATINUM NO ORANGE MASK

Působí proti nežádoucím oranžovým tónům. 
Zlepšuje kvalitu a revitalizuje hnědé a tmavší  

blond vlasy (stupně 5–8). 
Tato maska je navržena tak, aby oživila barvu  

a obnovila výživu a lesk.

295 Kč
11,80 €

1 000 ml
kód: 250034

195 Kč
7,80 €

300 ml
kód: 250035

320 Kč
12,80 €

1 000 ml
kód: 102022

220 Kč
8,80 €

250 ml
kód: 102023

NOVINKA
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   Tato řada využívá dvě účinné látky: klimbazol, molekula bránící 
vytváření lupů, pirokton olamin, který snižuje přílišné odlupování 
pokožky a vytváření lupů u kořínků.

Anti-Dandru½ šampon 
   Působí proti lupům, čistí pokožku, odstraňuje stávající lupy 
a zabraňuje vytváření nových. 

Anti-Dandru½ maska 
   Zvyšuje účinek šamponu proti lupům. Maska se používá jako zá-
bal, pomáhá odstranit stávající lupy a zabraňuje vytváření nových. 

Anti-Dandru½ Lotion 
   Díky účinkům obsažených látek představují v kombinaci 
se šamponem a maskou skutečnou nárazovou kúru. Pomáhají 
obnovit fyziologické vlastnosti vlasů a podporují odstranění lupů. 

Šampon Sebum Balancing 
   Vyrovnávací šampon ideální pro mastné vlasy. Obsahuje 
extrakt z kopřiv, který postupně redukuje nadměrnou tvorbu 
kožního mazu u pokožky a odstraňuje svědění. Esenciální cit-
rónový olej blokuje tvorbu kožního mazu.

Balzám Sebum Balancing 
   Balzám obnovující strukturu mastných, těžkých, jemných a vla-
sů oslabených chemickými úpravami. Neobsahuje oleje a silikon, 
odstraňuje z pokožky nadměrné sedliny mazu, dodává vlasům 
objem, jemnost, zářivost a usnadňuje jejich rozčesávání. 

Dvoufázový balzám
   Pro okamžitou regeneraci roztřepených a naru šených vlasů. 
Obě fáze přípravku působí současně a dodávají vlasům okamžitou 
hydrataci, objem a zdraví. Tato kůra také zajišťuje 
optimální ochranu proti poškozením způsobených 
atmosférickým znečištěním, ultrafialovým zářením 
a teplým vzduchem fénu, což jsou hlavní příčiny 
stárnutí vlasového vlákna. 
•   před stříháním pro snadné rozčesání vlasů
•   před konečnou úpravou vlasů pro odstranění  

krepatosti
•   doma, den po úpravě vlasů  

kadeřníkem, pro obnovení tvaru 
účesu

Pre Piastra
   Uhlazující roztok chránící proti teplu, specificky 
určený před žehlením vlasů. Zajišťuje hedvábný 
a dlouhotrvající lesk. Má antistatický účinek.

SYSTÉM PRO ROVNOVÁHU  
VLASOVÉ POKOŽKY

SYSTÉM PREVENCE  
PROTI LUPŮM

KERATINOVÝ SYSTÉM

DVOUFÁZOVÝ SPREJ

ROZTOK PŘED ŽEHLENÍM

130 Kč
5,20 €

1 000 ml
kód: 1057

185 Kč
7,40 €

500 ml
kód: 4011

120 Kč
4,80 €

500 ml
kód: 1242

30 Kč
1,20 €

10 ml
kód: 1074

130 Kč
5,20 €

1 000 ml
kód: 1059

188 Kč
7,52 €

200 ml
kód: 1019

extrakt z kopřivy,  
esenciální olej z citronu

panthenol,  
vitamín E

extrakt z čokolády, keratin

249 Kč
9,96 €

200 ml
kód: 1003

185 Kč
7,40 €

500 ml
kód: 4012

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 hydratuje. Vlasy jsou po použití vitální 
a zdravé.

Maschera Cioccolato E Cheratina 
   Maska s kakaovým a keratinovým extraktem. Působí hloubkově, 
odstraňuje přirozenou nečistotu z vlasů a zároveň zvýrazňuje jejich 
hebkost. Vlasy nezatěžuje. Proniká až do vlasového vlákna, tím ho 
posiluje a obnovuje jeho lesk a vitalitu. Zlepšuje rozčesávání. 

125 Kč
5 €
500 ml

kód: 1251
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115 Kč
4,60 €

500 ml
kód: 3031

175 Kč
7 €
750 ml

kód: 3027

120 Kč
4,80 €

400 ml
kód: 3036

57 Kč
2,28 €

75 ml
kód: 3029

165 Kč
6,60 €

750 ml
kód: 3046

LAKY NA VLASY
Lak s extra silnou fixací 
   Vhodný pro veškeré techniky stylingu. 
Dodává vlasům objem, tvar a lesk. Má silný 
fixační účinek, nelepí 
a snadno se vyčesá-
vá kartáčem. 

Lak s arganovým olejem 
   Vhodný pro veškeré techniky stylingu. Dodává vlasům 
objem, tvar a lesk. Má silný fixační účinek, nelepí a snad-
no se vyčesává kartáčem.

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 vel-
mi snadno se vyčesává.

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

129 Kč
5,16 €

500 ml
kód: 3026

PĚNOVÁ TUŽIDLA
 Pěna Equal – silná fixace
   Pěna se silným fixačním účinkem 
obnovující strukturu a obsahující 
keramidy, určená především pro 
nepoddajné vlasy a pro účesy 
s mokrým efektem.

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.

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

125 Kč
5 €

400 ml
kód: 3032

127 Kč
5,08 €

500 ml
kód: 3028
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FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5

FIXACE ÚČESU
Gel Super Fix 
   Růžový gel určený pro mladistvé, vhodný pro veškeré typy 
vlasů, modeluje a udržuje stálost účesu s příjemným „mokrým 
efektem“. Umožňuje zajistit moderní výsledky stylingu. 

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

Acqua Gel
   Tekutý gel ve spreji pro rychlé a snadné 
vytvoření účesu. Vhodný pro všechny typy 
vlasů.

LESK VLASŮ
Diamond Drops
   Lesk ve spreji pro konečnou úpravu účesu. 
Po aplikaci je vlas pružný a zářící.

FIXING  1  2  3  4  5

140 Kč
5,60 €

300 ml
kód: 4161

179 Kč
7,16 €

500 ml
kód: 1107

179 Kč
7,16 €

500 ml
kód: 1106

109 Kč
4,36 €

150 ml
kód: 1110

145 Kč
5,80 €

200 ml
kód: 1005

PRO OBJEM VLASŮ
3D Hair Powder
   Objemový vlasový pudr 
určený pro jemné a unavené vlasy. 
Obsahuje panthenol a mikro  
objemové částice. Vlasům dodá 
potřebný objem.

Matt Hair Wax Strong Hold
   Vytváří vlny, prstýnky a kudrnaté kadeře do moderního stylu, 
tvarovatelného a snadno změnitelného. Matový efekt. Nezane-
chává zbytky ve vlasech.

Water Wax For Shine & Shape
   Vosk pro zajištění neodolatelného mokrého vzhledu. Nezane-
chává zbytky ve vlasech a vytváří výjimečnou formu a pružnost 
účesu. Rychlý styling, snadná aplikace, intenzivní vůně, kreativní 
vzhled.

Brillantine Strong & Long Lasting Hold
   Umožňuje upravovat vlasy do požadovaného poddajného 
a elastického stylingu, který respektuje strukturu vlasu a zároveň 
bude i pevný a odolný. Dlouhodobý účinek.

Pomade Rytual
   Modelační pasta umožňující kreativní modelaci vlasů.  
Uspokojí fantazii každého jedince.

Nuage
   Parfémovaný vlasový sprej provoní vlasy podmanivou a lehce 
nasládlou vůní, která vydrží ve vlasech celý den.

FIXING  1  2  3  4  5

VŮNĚ DO VLASŮ

198 Kč
7,92 €

100 ml
kód: 1001

198 Kč
7,92 €

100 ml
kód: 1185

198 Kč
7,92 €

100 ml
kód: 1184

154 Kč
6,16 €

150 ml
kód: 1085

199 Kč
7,96 €

50 ml
kód: 80101

188 Kč
7,52 €

8 g
kód: 309001

NOVINKA
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Vzorník Black Sintesis Color Cream Ammonia Free

300 Kč
12 €

kód: OPUB114

500 Kč
20 €

kód: OPUB087
300 Kč

12 €
kód: OPUB121

PŘI KOUPI 25 ks BAREV DOSTANETE 
VLASOVÝ VZORNÍK ZDARMA

Vzorník Black Glam ColorsVLASOVÉ VZORNÍKY
Vzorník Black Sintesis Color Creme

250 Kč
10 €

kód: OPUB247

NOVINKA

Vzorník Crazy Toner / Toner
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40 Kč
1,60 €
kód: 2304 Cena na 

vyžádání
kódy:  

89110, 89111, 89112
35 Kč
1,40 €
kód: 2305

PRACOVNÍ POMŮCKY
Miska na barvu s potiskem Black Professional
Barvicí štětec na vlasy s potiskem Black Professional 

Pláštěnka na stříhání

Pláštěnka kadeřnická pracovníPláštěnka kadeřnická pracovní

Pláštěnka igelitová jednorázová  
s potiskem Black Professional 30 kss potiskem Black Professional 30 ks

299 Kč
11,96 €
kód: 89102

299 Kč
11,96 €
kód: 89101

149 Kč
5,96 €
kód: 89100

Rukavice 
   Nitrilové rukavice pro vícenásobné použití – různé barvy.  
• 89110 velikost S
• 89111 velikost M
• 89112 velikost L

vyžádání

89110, 89111, 89112

Ručník s potiskem Black Professional

Dámské tričko s potiskem Black Professional
12000 velikost M
12004 velikost L
12005 velikost XL

Čisticí ubrousky s výtažkem Aloe vera
   Vlhčené ubrousky k odstranění zbytků barvy z pokožky  
po barvení vlasů.

169 Kč
6,76 €

100 ks
kód: 1628

160 Kč
6,40 €
kód: 89114 

290 Kč
11,60 €

kódy:  
12000, 12004, 12005
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100 Kč
4 €

70×100 cm
kód: OPUB032

100 Kč
4 €

70×100 cm
kód: OPUB036

100 Kč
4 €

70×100 cm
kód: OPUB035

100 Kč
4 €

70×100 cm
kód: OPUB210

100 Kč
4 €

70×100 cm
kód: OPUB030

100 Kč
4 €

70×100 cm
kód: OPUB199

   Elegantní a praktické šaty pro Vaši profesionální vizáž při práci 
na salonu. 
• nemačkavý materiál
• snadná údržba
Dostupné ve 4 velikostech: XS, S, M, L

KADEŘNICKÉ PRACOVNÍ ŠATY
   Elegantní a praktické šaty pro Vaši profesionální vizáž při práci 

NOVINKA

490 Kč
19,60 €

kódy:  
12022BL (vel. XS) 
12023BL (vel. S) 
12024BL (vel. M) 
12025BL (vel. L)

MARKETINGOVÁ PODPORA

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

PREMIUM  LINE

N O I R  /  REPAIR
P L AT I N U M  /  ABSOLUTE BLOND
R O U G E /  COLOR LOCK
TO R Q U O I S E  /  HYDRA COMPLEX
B L A N C  /  VOLUME UP

Plakáty
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Roll-up Black Professional Roll-up Dandy

Kartáč na vlasy Black Professional
   Kartáč pro rychlou úpravu účesu. Ergonomický design 
perfektně padne do ruky.

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

2 000 Kč
80 €

kód: OPUB091

2 000 Kč
80 €

kód: OPUB209

159 Kč
6,36 €

kód: OPUB127

4 000 Kč
160 €

kód: OPUB230



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

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

Neobsahuje SLS, SLES, 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 vitamíny E, C a beta-karoten. Tato kombinace je ideální 
pro 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 lesk. Také napomáhá zafixovat barevný 
pigment ve vlasech a udržet 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.

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

199 Kč
7,96 €

500 ml
kód: 1351

199 Kč
7,96 €

500 ml
kód: 1354

219 Kč
8,76 €

500 ml
kód: 1352

219 Kč
8,76 €

500 ml
kód: 1355

289 Kč
11,56 €

1 000 ml
kód: 1364

289 Kč
11,56 €

1 000 ml
kód: 1365

259 Kč
10,36 €

1 000 ml
kód: 1350

259 Kč
10,36 €

1 000 ml
kód: 1353

Nourishing Shampoo

Protective Shampoo

Nourishing Mask

Protective Mask
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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. Olivový 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 a snadno 
se vstřebává. Dodává vlasům jemnost a hebkost. Proto je ideální pro každodenní 
použití.

RESTORE
OBNOVA
•  Pro poškozené a lámavé vlasy, které jsou oslabené externími vlivy. Pro vlasy s problémem 

roztřepených konečků, či suché vlasy bez lesku. 
•  Obsahuje organický extrakt bio panenského olivového oleje a výtažek z přírodního banánu

což jsou vitamíny, které umí stimulovat vlasové kořínky, a tím výrazně zrychlit růst.což jsou vitamíny, které umí stimulovat vlasové kořínky, a tím výrazně zrychlit růst.což jsou vitamíny, které umí stimulovat vlasové kořínky, a tím výrazně zrychlit růst.což jsou vitamíny, které umí stimulovat vlasové kořínky, a tím výrazně zrychlit růst.

použití.

199 Kč
7,96 €

500 ml
kód: 1357

199 Kč
7,96 €

500 ml
kód: 1360

219 Kč
8,76 €

500 ml
kód: 1358

219 Kč
8,76 €

500 ml
kód: 1361

289 Kč
11,56 €

1 000 ml
kód: 1366

289 Kč
11,56 €

1 000 ml
kód: 1367

259 Kč
10,36 €

1 000 ml
kód: 1356

259 Kč
10,36 €

1 000 ml
kód: 1359

Restore Shampoo

Gentle Shampoo

Restore Mask

Gentle Mask
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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 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.

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.

209 Kč
8,36
500 ml

kód: 1345

229 Kč
9,16 €

500 ml
kód: 1343

289 Kč
11,56 €

1 000 ml
kód: 1344

219 Kč
8,76 €

150 ml
kód: 1342

269 Kč
10,76 €

1 000 ml
kód: 1346

Prevent Hair Loss Shampoo Prevent Hair Loss Mask Prevent Hair Loss Lotion

tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům přirozený lesk. 
Detoxikační scrub odstraňuje znečišťující mikročástice.

269 Kč
10,76 €10,76 €

kód: 1346

tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům přirozený lesk. 
Detoxikační scrub odstraňuje znečišťující mikročástice.

209 Kč209 Kč
8,368,36
500 ml

kód: 1345

tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům přirozený lesk. 
Detoxikační scrub odstraňuje znečišťující mikročástice.

289 Kč
11,56 €11,56 €

tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům přirozený lesk. 

229 Kč
9,16 €9,16 €

500 ml
kód: 1343

tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům přirozený lesk. 

219 Kč
8,76 €8,76 €

kód: 1342

Detox Shampoo Detox Mask Detox Scrub

Prevent Hair Loss Shampoo Prevent Hair Loss Mask Prevent Hair Loss Lotion

209 Kč
8,36 €

500 ml
kód: 1349

229 Kč
9,16 €

500 ml
kód: 1348

422 Kč
16,88 €

150 ml
kód: 1347

SLS FREE – SLES FREE – ORGANIC EXTRACTS 
PARABENS FREE – COLORANTS FREE – SILICONES FREE 
ALLERGEN FREE FRAGRANCE – MINERAL OIL FREE
100% MADE IN ITALY
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SCALP DEFENCE
OCHRANA POKOŽKY
• Pro podrážděnou a citlivou pokožku s výskytem lupů
• Obsahuje organický extrakt ze zázvoru, kadidla a grapefruitu

Pečující řada pro vyčištění, zklidnění a uvedení do rovnováhy citlivé a podrážděné 
pokožky. Bakteriostatické, protizánětlivé a zklidňující složení s obsahem přírodních 
aktivních molekul pomáhá pokožce znovu získat zdraví. Scalp Defence řada 
je ideální jak pro eliminaci podráždění, zarudnutí a svědění pokožky, tak i pro 
její celkovou ochranu. Pomáhá pokožce znovu získat zdraví, redukuje jakékoliv 
nedokonalosti v souvislosti s tvorbou lupů a současně nemění fyziologii pokožky.

209 Kč
8,36 €

500 ml
kód: 1368

229 Kč
9,16 €

500 ml
kód: 1369

149 Kč
5,96 €

70 ml
kód: 1370

Scalp Defence Shampoo Scalp Defence Mask Scalp Defence Serum

209 Kč
8,36 €8,36 €

500 ml
kód: 1368

Scalp Defence Shampoo

NOVINKA

SLS FREE – SLES FREE – ORGANIC EXTRACTS 
PARABENS FREE – COLORANTS FREE – SILICONES FREE 
ALLERGEN FREE FRAGRANCE – MINERAL OIL FREE
100% MADE IN ITALY
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TVÁŘ

VOUSY A KNÍR

2in1 Age Defence 
   Perfektní produkt k ošetření tváře po holení. Zabraňuje podráž-
dění kůže, pokožku uklidňuje, zjemňuje a dodává jí mladší vzhled. 
Ochrana je zajištěna díky speciálnímu složení. Sérum obsahuje ex-
trakt z organických lístků vlčího máku, který má výborné vyživující 
a zklidňující schopnosti, zatímco kyselina hyaluronová efektivně 
bojuje s problémem stárnutí pleti a zabraňuje 
tvorbě vrásek.

Glide Protective Shaving Gel  
   Byl navržen pro pohodlné holení, dodržení přesných linií a de-
tailů při holení. Multiaktivní složení a konzistence gelu napomáhá 
chránit kůži před pořezáním, zarudnutím, vysoušením a usnad-
ňuje plynulý a snadný průchod břitvy nebo holicího strojku. 
Obsahuje organické extrakty z měsíčku lékařského a ovsa setého, 
které chrání pokožku před zarudnutím a po-
drážděním. Kyselina hyaluronová zklidňuje 
pokožku a dodává jí pružnost.

Beard Sanitizer 
   Hygienický sprej, který odstraňuje nečistoty z vousů a kní-
ru. Účinný produkt, který vousy chrání a zároveň desinfikuje. 
Obsažené sloučeniny vyrobené z chlorhexidinu vytvoří silný 
anti bakteriální účinek a zároveň jemně čistí, osvěží a dezinfikují. 
Odstraňuje nežádoucí zápach. Vousy hydratuje a dodává jim čis-
totný vzhled. Po aplikaci mají příjemnou, mužnou, 
přitom decentní parfemaci. 

Beard Wax 
   Vosk je určen pro všechny typy vousů a pro přesnou definici 
tvaru. Rovnoměrně se nanáší, udržuje si přirozený a disciplino-
vaný vzhled po celý den. Dodává elegantní a dokonalý styling. 
Obsahuje včelí vosk, bambucké máslo a lanolin. Toto jedinečné 
složení pomáhá hydratovat vousy a knír, zachovává jejich přiroze-
nou vlhkost. 

Beard Oil 
   Exkluzivní rozčesávací olej na vousy a knír, který byl navr-
žen laboratoří Niamh Concept tak, aby chránil, oživil a posilnil 
všechny typy vousů a knírů, aby byly příjemné 
na dotek. Několik kapek oleje usnadní rozče-
sání neupravených vousů a dodává jim lesk. 
Arganový olej, obohacený o výtažky z lněných 
semínek a baobabu společným účinkem chrání, 
zjemňuje a dodává lesk vousům, zanechává je 
zdravější, silnější a upravené, zamezuje jejich 
slepování. 

After Shave Cologne 
   Sprejová lotion, která hydratuje a zpevňuje pokožku po holení. 
Nabízí delikátní jemnou parfemaci a dodává pleti příjemný pocit 
svěžesti a vitality. Díky obsaženému extraktu z organických lístků 
vlčího máku s uklidňujícími a zjemňujícími vlastnostmi zároveň 
chrání pleť před dráždivými účinky po holení. 

299 Kč
11,96 €

100 ml
kód: 1196

179 Kč
7,16 €

100 ml
kód: 1390

279 Kč
11,16 €

100 ml
kód: 1186

250 Kč
10 €
50 ml

kód: 1188

309 Kč
12,36 €

70 ml
kód: 1187

230 Kč
9,20 €

100 ml
kód: 1195

žen laboratoří Niamh Concept tak, aby chránil, oživil a posilnil 
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VOUSY A VLASY
Beard & Hair Nourishing Shampoo 
   Šampon určený pro šetrné mytí vousů a vlasů. Obnovuje správnou 
rovnováhu vlhkosti vlasové pokožky, vousů a vlasů, zachovává jejich 
přirozenou hydrataci. Je navržen tak, aby zabránil zarudnutí, vysušování 
a podráždění pokožky. Po rozsáhlém výzkumu 
laboratoří Niamh Concept byly vybrány arganový 
olej, extrakt z baobabu a lněný olej jako ideální 
revitalizační a vyživující složky, které skutečně 
vyhovují požadavkům kvalitní péče a zachování 
hydratace, elasticity vousů a vlasů. 

Black Gel 
   Černý gel se zvýšeným leskem je určen 
pro šedé vlasy nebo odrosty, k dotónování 
nebo dobarvení. Organický extrakt z lístků 
vlčího máku vytváří neviditelný film, který 
chrání vlasy nebo vousy před vnějšími 
vlivy. Díky charakteristické černé barvě 
přináší zpět černé zbarvení unaveným 
a vybledlým vlasům a vousům, zakrývá 
šediny a dodává jim přirozený vzhled. 

Hair Fall – Defence Lotion 
   Ošetřující lotion speciálně navržená pro 
zamezování nadměrnému padání vlasů 
a pro stimulaci růstového procesu. Obsa-
huje Capilia Longa PPF tzn. koncentrovaný 
extrakt z buněk z oddenku kurkumy (in-
dický šafrán), který zabraňuje vypadávání 
vlasů, stimuluje jejich růst a harmonizuje 
vlasovou pokožku. Lotion je obohacena 
i o panthenol s regeneračními účinky a ex-
trakty z papriky a kopřivy, které prokrvují 
pokožku i vlasové kořínky a podporují tak 
růst vlasů. 

Hair Ice Lotion 
   Posilující a osvěžující lotion určená pro všechny typy 
vlasů. Díky přítomnosti mentolu poskytuje okamžité 
osvěžení, usnadňuje česání a oživuje styling. Lotion 
dodává vlasům energii a oživuje 
je s dlouhotrvajícím efektem. 

Sculpture Gel 
   Extra fixační gel. Díky jeho síle je nepo-
stradatelný pro dokonalý styling. Podpo-
ruje a poskytuje extra silnou fixaci, aniž by 
dehydroval vlasové vlákno. Povzbuzující 
a antioxidační vlastnosti obsažené kyseliny 
hyaluronové dodávají vlasům pevnost 
a energii. Nezanechává žádné stopy 
a velmi snadno se z vlasů odstraní několika 
tahy kartáče nebo hřebene.

a podráždění pokožky. Po rozsáhlém výzkumu 
laboratoří Niamh Concept byly vybrány arganový 
olej, extrakt z baobabu a lněný olej jako ideální 
revitalizační a vyživující složky, které skutečně 
vyhovují požadavkům kvalitní péče a zachování 

229 Kč
 9,16 €

300 ml
kód: 1192

198 Kč
7,92 €

150 ml
kód: 1391

290 Kč
11,60 €

250 ml
kód: 1194

220 Kč
8,80 €

150 ml
kód: 1392

559 Kč
22,36 €

150 ml
kód: 1393

F I X A C EF I X A C E

559 Kč
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STYLING

POMŮCKY

Hair Spray Extra Dry 
   Lak je ideální pro vytvarování účesu pro 
každý den. Nepostradatelný lak pro vytvoření 
odvážných kreací, které vyžadují dlouhotrvající 
efekt. Obsahuje speciální formuli Extra Dry, 
která zajistí trvalý tvar a ochranu před vlhkostí. 
Decentní pánská vůně pro všechny muže, kteří 
mají svůj vlastní styl. 

Kartáč na vousy 
   Ideální pomocník pro každodenní úpravu vousů a kníru.

Display 
   Praktický a designový stojánek na prezentaci produktů DANDY.

Hřebínek na vousy 
   Ideální pomocník pro každodenní úpravu vousů a kníru. 

Gift Bag 
   Praktická toaletní kabelka je ideálním společníkem na cesty.

159 Kč
6,36 €

300 ml
kód: 1396

199 Kč
7,96 €

100 ml
kód: 1397

199 Kč
7,96 €

100 ml
kód: 1398

Cream Pomade Matt Finish
   Cream Pomade je matující vosk pro finální styling vlasů i vousů. 
Ultrajemná konzistence pro snadnou aplikaci do vlasů  
i pro vytvarování nepoddajných vousů, po aplikaci budou navíc 
i příjemné na dotek. Nepostra-
datelný pomocník pro vytvoření 
efektu nedbalé 
elegance. Vla-
sům dodá přiro-
zený rozcuchaný 
vzhled. 

Water Pomade Extreme Shine 
   Vosk pro zajištění neodolatelného mokrého efektu. Vytváří vý-
jimečnou formu a pružnost účesu. 
Dodává vlasům/vousům zářivý 
lesk. Precizně 
tvaruje. Dlouho-
dobý účinek.

Water Pomade Anti-Gravity E½ect
   Vosk pro zajištění antigravitačního mokrého efektu. Díky ultra 
silné fixaci pomáhá přesně tvarovat a strukturovat účes/vousy 
i v případě velmi extravagantních 
a kreativních úprav a zajišťuje 
dlouhotrvající 
účinek. Dodává 
vlasům/vousům 
zářivý lesk.

i v případě velmi extravagantních 

Shaping Pomade Natural E½ect
   Tvarující vosk krémové konzistence se přizpůsobí každému 
vzhledu bez tužení. Ideální i pro dlouhé a husté vousy, kterým 
dodává přirozený a upravený 
vzhled po celý den. Nemastí 
a nezatěžuje. 
Vhodný pro 
základní úpravu 
rozcuchaných 
a neupravených 
vlasů a vousů.

199 Kč
7,96 €

100 ml
kód: 1400

250 Kč
10 €

kód: 1395P

250 Kč
10 €

kód: 1189

199 Kč
7,96 €

100 ml
kód: 1399

85 Kč
3,40 €

11 × 2 cm
kód: 1190

85 Kč
3,40 €
11 × 1,5 cm
kód: 1191
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248 Kč 
9,92 €

75 ml
kód: 1216

248 Kč 
9,92 €

75 ml
kód: 1215

248 Kč 
9,92 €

75 ml
kód: 1222

248 Kč 
9,92 €

75 ml
kód: 1217

248 Kč 
9,92 €

75 ml
kód: 1218

248 Kč
9,92 €

kód: 1222

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.

Creamy Mousse
   „Šlehačka pro Vaše vlasy“. Rege-
nerační pěna pro restrukturalizaci 
a posílení vlasů. Arganový olej vyživuje 
poškozené vlasy a opravuje roztřepené 
konečky, keratin regeneruje a posiluje 
vlasová vlákna, výtažek z bambusu 
působí antioxidačním efektem a přináší 
vlasům hebkost, zdraví a jas. 

198 Kč
7,92 €

300 ml
kód: 1239

189 Kč
7,56 €

500 ml
kód: 1238

210 Kč
8,40 €

300 ml
kód: 1255

EKOLOGICKÝ LAK S MECHANICKÝM 
ROZPRAŠOVAČEM, DÍKY KTERÉMU JE 
300 ml VĚTŠÍM OBJEMEM, NEŽ 500 ml 

V KLASICKÉ TLAKOVANÉ LÁHVI

 Invisible Touch Root Concealer
   Korektor vlasových odrostů ve spreji. Dokonale kryje šedivé odrosty vlasů s přirozenou barevnou povrchovou úpravou. Rychleschnoucí.

Blond 
světlý blond

Black 
černá

Dark Brown 
tmavě hnědá

Light Brown 
světle hnědá

Red 
červená



Profesionální regenerační péče k ochraně vlasů během barvení, melírování, odbarvení a trvalé. Lze použít při všech 
typech chemického ošetření.
Perfektní výkon bez časového omezení, nenarušuje časy chemických procedur.
Jedná se o revoluční produkt, který „rozpozná“ a obnoví poškozené vlasy a zabraňuje jejich stárnutí. Důkladně 
a efektivně proniká do vlasových vláken, působí přímo na jejich strukturu. Doslova opravuje vlasy. Komplex mo-
lekul, které pracují uvnitř, spojuje jednotlivé „rozbité“ keratinové mosty ve vlasových vláknech. Vlasy zůstávají 
zdravé, pružné, plné vitality.
Kleraplex lze použít i samostatně jako velice účinnou masku pro suché a zničené vlasy. 
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 „reprodukovat“ 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 chemic-
kých procesech, snižují lámavost vlasů. 
Jojobový olej – atraktivní surovina dodá suchým a lámavým vlasům hebkost, jemnost a navrátí přirozený lesk.
Extrakt ze sladkých mandlí – jeden z nejlepších stimulátorů 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 nepaměti. Extrakt obsahuje i přírodní proteiny pro pev-
nost, lesk a hydrataci. Výrazně posiluje kořínky vlasů, a tím i redukuje vypadávání vlasů. 

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

2. SUPREME BOND AMPLIFIER 
Hloubkově rekonstrukční kondicionér a fixační lotion. Zlepšuje zesíťování vláken, poskytuje extrémní hydrataci, 
výživu a pružnost vlasů.

2 490 Kč
99,60 €

500 ml + 500 ml
kód: 120

1 290 Kč 
51,60 €

500 ml
kód: 125

1 290 Kč 
51,60 €

500 ml
kód: 130

Set Kleraplex  
(Supreme Bond Connector + Supreme Bond Amplifier)

Supreme 
Bond Connector

Supreme 
Bond Amplifier



www.togethair.cz    |    www.togethair.sk



Kateřina Sekulová, technoložka

Má odpověď bez mrknutí oka!
Maximální ošetření a šetr nost pro 
vlasy. Dokonalá péče s  minimálním 
dopadem na životní prostředí a ma-
ximálním podílem přírody. Hloub-
kové ošetření zaměřeno na problé-
my vlasové pokožky a  vlasového 
vlákna. Nová alternativní cesta pro alergiky, přírodní nadšence 
a ekologicky smýšlející. 

Objev smyslnou krásu, novou cestu TOGETHAIR!

Gabriela Konečná, technoložka

Za dobu mé 40leté praxe v  oboru 
mi prošla rukama spousta pro duktů 
různých značek.

TOGETHAIR je díky své šetrnosti 
k přírodě a vlasům něco, co si za-
milujete Vy i Vaše klientky.

Tak jako já budete mile překvapeni, co všechno se dá s pří-
rodní kosmetikou vytvořit, aniž byste zatížili vlas i přírodu.

Mimo jiné dokáže léčit různé defekty na pokožce jako je lu-
pénka, seborea, vypadávání vlasů a další.

Vybíráme pro Vás TOP produkty

Chcete vstoupit do podmanivého světa  
přírodní vlasové kosmetiky a nabídnout Vašim  
klientkám luxusní produkty, které si zamilují?

Vyzkoušejte prémiovou značku TOGETHAIR, která svojí kvalitou ohromila již spousty  
kadeřníků a zákazníků. 

PROČ TOGETHAIR?

Neváhejte a jděte do toho!

Blue Deko
Melírovací prášek obohacený o olej ze 
semínek rostliny Acai. Díky složení, které 
neobsahuje amoniak, dokáže vlas zesvětlit až 
o sedm odstínů. Melír je vhodný pro všechny 
techniky odbarvování a décapage. 

   olej ze semínek acai
   neobsahuje amoniak
    zesvětlení až o 7 odstínů
   ochranná bariéra
   anti-yellow účinek

Nabé Hair Color
Profesionální barva založena na obsahu oleje 
z Chia semínek s nízkým obsahem amoniaku. 

   bez resorcinolu
   bez PPD
   bez mýdlových přísad
   100% krytí
   vynikající snášenlivost
   nízký obsah amoniaku
   příjemná parfemace

500 g
460 Kč / 18,40 €

19534

125 ml
350 Kč / 14 €

19622

100 ml
199 Kč / 7,96 €

1 000 ml
485 Kč / 19,40 €

18349

Blue Deko
Melírovací prášek obohacený o olej ze 
semínek rostliny Acai. Díky složení, které 
neobsahuje amoniak, dokáže vlas zesvětlit až 
o sedm odstínů. Melír je vhodný pro všechny 
techniky odbarvování a décapage. 

Blue Deko
Melírovací prášek obohacený o olej ze 
semínek rostliny Acai. Díky složení, které 
neobsahuje amoniak, dokáže vlas zesvětlit až 
o sedm odstínů. Melír je vhodný pro všechny 
techniky odbarvování a décapage. 

Crystal Tears
Sérum pro ochranu a kontrolu vlasů s Phyto-
keratinem. Dodává lesk a hydrataci ve všech 
fázích stylingu.

   kontrola ve všech fázích stylingu
   ochrana konečků vlasů

Silver Shampoo
Neutralizační šampon určený pro eliminaci 
nepříjemných žlutých odstínů u blond, še-
divých a odbarvených vlasů.  

   neutralizace
  hydratace
  ochrana

Kompletní produktové portfolio naleznete v samostatném katalogu značky TOGETHAIR.
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LOVIN COLOR
   Barvicí krém s přírodními výtažky z Aloe vera, olivového 
a arga nového oleje. Tyto složky hydratují a nenarušují strukturu 
vlasu.

ŘADA OBSAHUJE 94 ODSTÍNŮ.

Příprava:
LOVIN COLOR smíchejte s příslušnou oxidační emulzí v pomě-
ru 1:1,5 (50 ml LOVIN COLOR a 75 ml LOVIEN OXIG). Pro super 
odbarvovače použijte oxidační emulzi 30 VOL (9%) v poměru 1:2.  

Barvení odrostů:
Aplikujte barvu na odrosty a kořínky vlasů. Nechte působit 35 mi-
nut (45 minut super odbarvovače). Před uplynutím této doby 
dobře vmasírujte po celé délce vlasů a poté důkladně opláchněte.

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

Super odbarvovače:
LOVIN COLOR odbarvovač umožňuje zesvětlení až o 4 odstí-
ny. K dosažení 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 dávko-
vání 30 VOL (9%), vždy v poměru 1:2. Celková doba účinnosti je 
45 minut. Doba vývoje je pouze orientační a může se lišit v závis-
losti na stupni zesvětlení a struktuře vlasů.

Korektory:
Rozsah barev LOVIN COLOR rozšíříte přimícháním barevných 
boosterů ŽLUTÁ, ČERVENÁ a MODRÁ. Speciální barvy s inten-
zivním zesvětlujícím efektem, který přizpůsobí, zvýrazní, změní 
nebo sníží odstín vybrané barvy. Dávkujte v různém poměru 
k dosažení požadovaného odstínu. Žlutý korektor je vhodný 
ke zvýraznění zlatého odstínu. Červený korektor zvýrazní odstín 
červené, mahagonu a mědi. Modrá korekční barva je pro přírodní 
odstíny černé až světle hnědé. 

94 ODSTÍNŮ BAREV

Lovin Color

119 Kč
4,76 €

100 ml

DOBA PŮSOBENÍ 30–40 MINUT
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Lightest Blond Extra 
Extrémně světlá blond

Lightest Blond 
Velmi světlá blond  

Intense Ultra-light Blond 
Intenzivní velmi světlá blond

Extra Light Ash Blond 
Popelavě velmi světlá blond

Extra Light Golden Blond 
Zlatá blond velmi světlá

Light Blond 
Světlá blond

Intense Light Blond 
Intenzivní světlá blond

Light Ash Blond 
Popelavě světlá blond

Light Golden Blond 
Zlatá blond světlá

Blond 
Blond

Intense Blond 
Intenzivní blond

Ash Blond 
Popelavá blond

Golden Blond 
Zlatá blond

Dark Blond 
Tmavá blond

Intense Dark Blond 
Intenzivní tmavá blond

Dark Ash Blond 
Popelavě tmavá blond

Dark Golden Blond 
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

Chestnut 
Kaštan

Dark Brown 
Tmavý kaštan

Brown 
Hnědá

Black 
Černá

Vienna Blue 
Modrá Vídeň 

9.438.437.436.4

5.4

88.437.40 6.64

8.457.54

6.54

77.44 7.62

9.438.437.436.4

5.4

Ultra Light Copper Blond 
Měděná blond velmi světlá

Golden Copper Blond 
Měděně zlatá světlá blond

Copper Blond 
Měděná blond

Dark Copper Blond 
Měděná tmavá blond

Light Copper Brown 
Měděný světlý kaštan

88.437.40 6.64

Light Deep Copper Blond 
Intenzivní měděná světlá blond

Light Cooper Blond 
Měděná světlá blond

Dark Cooper Red Blond 
Měděně červená tmavá blond

8.457.54

6.54

Light Copper Blond 
Světle měděná blond

Medium Copper Mahogany Blond 
Měděně mahagonová střední blond 

Dark Cooper Mahogany Blond 
Měděně mahagonová tmavá blond

77.44

Light Copper Mahogany Blond 
Měděně mahagonová světlá blond

7.62

Light Red Copper Blond 
Měděně červená světlá blond

5.604.6 5.625.604.6 5.62

Brilliant Light Reddish Brown 
Intenzivně červený světlý kaštan

Dark Scarlet Red 
Tmavě purpurová červená

 Scarlet Red 
Purpurově červená

7.666.665.66

7.74

6.746.766RF7.666.665.66

Deep Reddish Blond 
Intenzivní červená hnědá blond

Deep Dark Reddish Blond 
Červená hnědá tmavá blond

Red 
Intenzivní červená

7.74

6.746.766RF

Titian Red 
Tizian červená

Dark Titian Red 
Tmavá tizian červená

Venetian Red 
Benátská červená

Fiery Red 
Ohnivě červená

8.60R7.67R6.57R 8.36R

7.56

6.52

7.52 8.32

9.32

8.60R7.67R6.57R 8.36R

7.56

6.52

7.52

Light Blond Red 
Červená světlá blond

Red Blond Ginger Violet 
Červená fialová blond

Dark Blond Mahogany Violet 
Tmavá blond hnědá fialová

Light Blond Golden Red 
Červená zlatá světlá blond

Red Mahogany Blond 
Červený mahagon blond

Dark Mahogany 
Tmavý mahagon

Mahogany 
Mahagon

6.605.205.2

7.356.435.35 6.35 4.26

8.32

9.32

Irridescent Light Beige Blond 
Světle sladová béžová blond 

Irridescent Light Beige Malt Blond 
Světle béžová blond

6.605.205.2

7.356.435.35 6.35 4.26

Plum Red 
Červená švestka

Light Violin Chestnut 
Fialový tmavý kaštan

 Violin 
Fialová

Warm Tobacco Blond 
Světlý tabák

Dark Tobacco Blond 
Blond tmavý tabák

Light Warm Tobacco Brown 
Hnědý tabák světlý kaštan

Dark Warm Tobacco Blond 
Tmavá tabáková blond 

Cola 
Cola
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6.84.8 7.845.846.84.8 7.845.84

Dark Blond Brown 
Kaštanově tmavý blond 

Chestnut Brown 
Hnědý kaštan

Blond Auburn Brown 
Hnědý kaštan světlý

Auburn Brown 
Kaštanově hnědá

Caffé

10.1

12.0CG

Ciocc.

12.1

12.7CR

Nocc.

12.3

12.8

6.39

BLU

Bro. 12.4

9.71

900

9.75 3.31 4.31 5.31 5.37

90.1

00

Caffé

10.1

12.0CG

Ciocc.

12.1

12.7CR

Nocc.

12.3

12.8

6.39

BLU

Bro. 12.4

9.71

900

9.75 3.31 4.31 5.31 5.37

90.1

00

Coffee 
Káva

Subtle Iris Ultra-light Blond 
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 Blond 
Sluneční blond

Special Pearl Blond 
Speciální perlový blond 

Chestnut 
Kaštan 

Antired 
Modrá pro potlačení žlutých nádechů 

Bronze 
Bronzová

Sandy Blond 
Písková blond 

Very Light Blond Ashen Violet 
Světlá blond popelavě fialová

Natural Blond 
Přírodní blond

Very Light Blond Mahogany Violet 
Světlá blond hnědě fialová

Extra Dark Chocolate 
Velmi tmavá čokoláda

Dark Chocolate 
Tmavá čokoláda

Milk Chocolate 
Mléčná čokoláda

Bacio 
Bacio

Ash-beige Blond 
Popelavá béžová blond

Lightening Booster 
Intenzivní super zesvětlení 
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V1
Thunder Violet 
bouřlivá fialová

M3
Metallic Arctic 
Blue
metalická arktická 
modrámodrá

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

M3

růže

M2
Metallic Aquama-
rine 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

blond fialový

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. 
• maximální krycí schopnost 
• lesklé, zářivé a extravagantní odlesky
• intenzivní odstíny
• dlouhotrvající barva

ŘADA OBSAHUJE 29 ODSTÍNŮ

MAGICOLOR barvy se doporučují míchat s Lovien Peroxide.
Před barvením je potřeba zesvětlit vlas minimálně na odstín č. 8.  

BARVENÍ:
Naneste barvicí směs asi 2 cm od kořínků vlasů a nechte působit 35–45 minut.

119 Kč
4,76 €

100 ml
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338 Kč
13,52 €

250 ml

338 Kč
13,52 €

BARVICÍ KONDICIONÉRY

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

Color Marker
   Ošetřující barvicí kondicionér pro zvýraznění a oživení barevných 
i přírodních vlasů. Velmi praktický a snadno použitelný přípravek, 
který vrací barvě vitalitu a současně dodává vlasům jemnost a ob-
jem. Obsahuje speciální barvicí pigmenty, přírodní barvy, arganový 
olej, vitamíny a antioxidanty.

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. 

Blu Platinum
   Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro „přírodní“ 
i barvené vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se do-
poručuje 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).
Působí velmi rychle a umožňuje zesvětlit vlasy o 4–6 odstínů.

Oxig
   Specifický krémový peroxid. Je charakteristický svojí stabilitou 
a není agresivní k pokožce hlavy. Lehce parfemovaný.

56 Oxidační krém 1,5% (VOL 5) 1 000 ml
52 Oxidační krém 3% (VOL 10) 1 000 ml
53  Oxidační krém 6% (VOL 20) 1 000 ml
54  Oxidační krém 9% (VOL 30) 1 000 ml
55   Oxidační krém 12% (VOL 40) 1 000 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

AKTIVÁTORY

33 Kč
1,32 €

150 ml
kódy: 99, 100, 

101, 102

89 Kč
3,56 €

1 000 ml
kódy: 52, 53,  

54, 55, 56 249 Kč
9,96 €

400 g
kód: 49

299 Kč
11,96 €

400 g
kód: 60

Melír Shades of Light
   Přípravek obsahující bez-
prašný prášek, určený pro 
„přírodní“ i barvené vlasy. Díky 
bohatému obsahu vybra-
ných složek se doporučuje 
pro všechny techniky: melír, 
zesvětlení a zvláštní efekty. Je 
určený pro smíchání s oxidanty 
20–30 VOL. Melír má šedou 
barvu a zesvětluje 
až o 9 odstínů.

  
Red

110

  
Hazelnut

107
  

Copper

109

  
Chestnut

108

  
Anti-yellow

105   
Vanilla

106

299 Kč
11,96 €

400 g
kód: 173

NOVINKA, BEZ AMONIAKU

Argan Deco Oil
   Revoluční zesvětlující melír v oleji. 
Perfektní pro ty, kteří hledají intenzitu 
a odstíny zářivé blond. Respektuje struk-
turu vlasů a je velmi jemný. Arganový olej 
chrání a regeneruje. 

379 Kč
15,16 €

500 ml
kód: 61

NOVINKA
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OCHRANA PŘI BARVENÍ 
A MELÍROVÁNÍ
Multi Use Professional Oil
   Produkt obohacený o přírodní oleje (rostlinné extrakty) – multi-
funkční použití pro vlasy křehké a narušené.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
1. Ochrana před zesvětlením nebo dekolorací:
  aplikujeme do suchých vlasů po celé délce 
2. Pro zachování hydratace:
  do misky s připravenou barvou nebo melírovací 

směsí přimícháme kávovou lžičku přípravku
3.  Pro rekonstrukci narušených vlasů:
  do vlhkých vlasů vmasírujeme menší množství 

přípravku a na chvíli zahřejeme fénem, nebo pod 
sušákem 

270 Kč
10,80 €

250 ml
kód: 83

136 Kč
5,44 €

500 ml
kód: 86

136 Kč
5,44 €

500 ml
kód: 87

136 Kč
5,44 €

500 ml
kód: 88

89 Kč
3,56 €

500 ml
kód: 89

BARVICÍ MASKY
MagiFruits
   Barvicí masky v 6 barevných odstínech. Obsahují přímé barev-
né mikro pigmenty. Masky jsou určeny pro přírodní, melírované 
i barvené vlasy. Rozzáří jednotlivé prameny vlasů i přechody mezi 
jednotlivými barevnými odstíny. MagiFruits mohou docílit decent-
ní pastelové barvy i velmi výrazné odstíny na světlých a zesvětle-
ných vlasech. Masky obsahují mix keratinu a výtažků z ovoce. 

399 Kč
15,96 €

1 000 ml
kód: 10006

399 Kč
15,96 €

1 000 ml
kód: 10007

399 Kč
15,96 €

1 000 ml
kód: 10010

399 Kč
15,96 €

1 000 ml
kód: 10008

399 Kč
15,96 €

1 000 ml
kód: 10011

399 Kč
15,96 €

1 000 ml
kód: 10009

ONDULAČNÍ SYSTÉM
Waving Lotion
   Kosmetický přípravek s inovační technologií pro ondulaci vlasů 
s ohledem na jejich strukturu, zdraví a krásu.
•   zajišťuje dosažení rovnoměrných a jemných kadeří
•   dlouhotrvající přeměna

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 jem-

né 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.

Lemon 
žlutý odstín

Wheat 
blond odstín

Grape No Yellow 
modrofialový odstín

Raspberry 
růžový odstín

Cherry 
červený odstín

Walnut 
hnědý odstín
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98 Kč
3,92 €

250 ml
kód: 75

259 Kč
10,36 €

1 000 ml
kód: 196

109 Kč
4,36 €

250 ml
kód: 195

BAREVNÉ KOREKTORY
MagiTouch Color Spray
   Barevný korektor k dobarvení odrostů u kořínků vlasů. Rov-
noměrně maskuje bílé vlasy a nevzhledné odrosty. Technologie 
minerálních pigmentů dokonale zakryje odrosty a přirozeně sladí 
barvu vlasů na nezbytnou dobu před barvením. 

219 Kč
8,76 €

100 ml
kód: MT01

219 Kč
8,76 €

100 ml
kód: MT02

219 Kč
8,76 €

100 ml
kód: MT03

219 Kč
8,76 €

100 ml
kód: MT04

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ
Anti-Yellow Shampoo
   Specifický přípravek pro barvené nebo odbarvené 
vlasy, který eliminuje nežádoucí žluté odstíny až o 50 %. 
Působí jemně na strukturu blond vlasů, dodává jim ma-
ximální zářivost a lesk. Má i antistatický účinek.

No Yellow Shampoo
   Speciální šampon, který odstraňuje ne-
příjemné žluté odlesky. Díky svým účinným 
látkám vlasy zjemňuje a má antistatický efekt.

259 Kč
10,36 €

1 000 ml
kód: 196

NOVINKA

NOVINKA

PÉČE O VLASOVÉ VLÁKNO 
A VLASOVOU POKOŽKU
Shampoo Mineral Oil
   Vlasový šampon vhodný pro suché, křehké, narušené a po-
škozené vlasy. Vhodný i pro odbarvené nebo melírované vlasy. 
Obsahuje aktivní přírodní složky, které vyživují vlasovou pokožku. 
Vlasy zůstávají hedvábné, pružné a zářící. 
Dodává objem.

Mineral Oil Conditioner
   Vlasové sérum s minerálním olejem obsahující homeopatické 
esence, které podporují účinky keratinu, vyživují a dodávají vlasům 
potřebný lesk a sílu.

Shampoo Vitadexil
   Šampon s mentolovým efektem speciálně vyvinutý pro zacho-
vání, nebo obnovení zdravých vlasů a zároveň navrácení jejich vi-
tality. Odstraňuje kosmetické, fyziologické a hygienické problémy 
vlasů – padání, lysivost a nadměrnou křehkost.

103 Kč
4,12 €

300 ml
kód: 68

103 Kč
4,12 €

300 ml
kód: 72

199 Kč
7,96 €

1 000 ml
kód: 69

199 Kč
7,96 €

1 000 ml
kód: 73

44 Kč
1,76 €

10 ml
kód: 67

Blond 
blond odstín

Brown 
hnědý odstín

Chestnut 
kaštanový odstín

Black 
černý odstín



48 Profesionální vlasová kosmetika 2021/2022

Vitadexil Anticaduta
   Unikátní formule s výživnými látkami proti padání vlasů. 
Současně pomáhá předcházet řídnutí vlasů. Upravuje funkci 
mazových žláz a stimuluje růst.

Shampoo Anti-Dandru½
   Šampon proti lupům, čistí vlasovou pokožku, odstraňuje 
stávající lupy a zabraňuje vytváření nových.

Oxi Mousse Hair Loss Recovery
   2 in 1 – výživa a styling 
Unikátní pěna, která je určena pro posílení a výživu celého vla-
sového vlákna a vlasové cibulky. Revoluční složení s oxygenem 
a přírodním extraktem z rostlin. Extrakt obsahuje rozmarýn a ko-
přivu s antibakteriálními účinky, menthol pro stimulaci a osvěžení, 
piniový a chmelový výtažek redukuje oxidativní poškození vla-
sového 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
•   podporuje růst vlasů a zamezuje jejich vypadávání

Almond Shampoo
   Hedvábně jemný šampon pro šetrné mytí vlasů a citlivé pokož-
ky hlavy. Určený pro suché a poškozené vlasy. Extrakt z mandle 
obohacený o komplex proteinů obnovuje elastičnost vlasů.

Aloe vera Shampoo
   Hedvábně jemný šampon pro šetrné mytí vlasů. Extrakt z Aloe 
obsahuje i přírodní proteiny pro pevnost, lesk a hydrataci. Výraz-
ně posiluje kořínky vlasů, a tím redukuje vypadávání vlasů.

44 Kč
1,76 €

8 ml
kód: 70

128 Kč
5,12 €

300 ml
kód: 71

270 Kč
10,80 €

1 000 ml
kód: 140

399 Kč
15,96 €

4 000 ml
kód: 98

399 Kč
15,96 €

4 000 ml
kód: 103

360 Kč
14,40 €

150 ml
kód: 131

S PUMPOU

S PUMPOU
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399 Kč
15,96 €

4 000 ml
kód: 112

229 Kč
9,16 €

120 ml
kód: 84

196 Kč 
7,84 €

100 ml
kód: 65

399 Kč
15,96 €

4 000 ml
kód: 78

178 Kč
7,12 €

250 ml
kód: 80

118 Kč
4,72 €

250 ml
kód: 104

230 Kč
9,20 €

1 000 ml
kód: 66

S PUMPOU

S PUMPOU

399 Kč

S PUMPOU

Honey Shampoo
   Hedvábně jemný šampon pro šetrné mytí vlasů. Enzymy a ži-
viny v medu dodávají zašedlým vlasům lesk, aniž by je zatížily. 
Zvlhčující vlastnosti medu pomáhají regulovat a udržet vlhkost ve 
vlasech, navíc med posiluje vlasové folikuly a aktivuje růst vlasů.

SYSTÉM PRO OBNOVU  
STRUKTURY VLASŮ

Repair Therapy Mask
   Vhodný jako „léčba“ pro suché a lámavé 
vlasy, které ztrácejí objem a jsou poško-
zené častým kontaktem s chlorem nebo 
mořskou vodou.

Silk Cream
   Speciální fluid s obsahem „multivitamínového 
koncentrátu“, který díky svému složení prostupuje 
do hloubky vlasů až ke kořínkům, a tím je výrazně 
posiluje. Olej a přírodní silikon příznivě působí i na 
zacelení rozdvojených konečků. Vlasy jsou poté 
hebké a hedvábně lesklé.

Sérum Therapy
   Vlasové sérum preventivně zamezuje rozdvojování 
konečků vlasů. Dodává vitalitu a lesk. Vhodné pro 
narušené vlasy při nadměrném fénování, žehlení 
nebo nešetrném odbarvování.

   Vhodný jako „léčba“ pro suché a lámavé 
-

zené častým kontaktem s chlorem nebo 

Bi-Phasic Conditioner
   Instantní rekonstrukční kondicionér pro ozdravení 
vlasové kutikuly. Zabraňuje dehydrataci a eliminuje 
„technické“ poškození vlasu způsobené chemickými 
přípravky.

178 Kč

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 jsou vlasy 
pevnější, silnější a zdravější. 
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REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Keratin Biotissulare
   Keratinový systém pro komplexní rekonstrukci vlasové struktu-
ry a regeneraci poškozených vlasů. Oživuje strukturu narušených 
vlasů tak, že proniká až do vlasové kutikuly. Navrací měkkost 
a elasticitu. Pomáhá i proti maštění vlasů. Pouze pro profesionální 
použití.

Fáze 1 – šampon s minerálním olejem 
Fáze 2 – kompletní rekonstrukční formule s polymerem 
Fáze 3 – rekonstrukční sérum

Po ošetření jsou vlasy viditelně posílené a zrekonstruované. 

Perfect Filler
   Botox Volumizing pro Vaše vlasy.
Velmi účinné složení s anti-age efektem pro omlazení vlasů a ob-
novení vitality.
Extrakt ze 3 druhů sladkovodních a mořských řas, které jsou 
velmi bohaté na důležité nutriční složky – antioxidanty, minerály 
a vitamíny. Rychle dodávají vlasům potřebnou výživu a obnoví je-
jich energii. Hydrolyzované kolageny a proteiny podporují účinek, 
dodávají elasticitu, pevnost, hebkost a lesk.

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 vla-
sové vlákno zevnitř. Účinné látky (keratin, arginin, vegan kolagen) 
působí jako kapilární výplň. Řeší problém roztřepených konečků, 
suchých vlasů, vlasů bez lesku či jejich narušené struktury.

SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ 
A VLASOVÉ POKOŽKY

990 Kč
39,60 €

250 ml + 250 ml 
+ 100 ml
kód: 74

78 Kč 
3,12 €

10 ml
kód: 113

270 Kč
10,80 €

250 ml
kód: 135

298 Kč
11,92 €

250 ml
kód: 136

260 Kč
10,40 €

150 ml
kód: 137

ARGAN OIL & SHEA BUTTER
   „Tekuté zlato", jak je arganový olej (100% marocký olej) také 
nazýván, vlas regeneruje, zabraňuje krepatění a vytváří anti-frizz 
účinek. Organický olej z jader arganu je mimořádně bohatý na 
živiny, včetně prospěšných mastných kyselin a vitamínu E. Oprav-
du přírodní cesta, jak ošetřit vlasy, aby byly zdravé, zářící, hebké 
a plné života. Bambucké máslo díky obsahu antioxidantů, vitamí-
nů 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.  

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

Ultra Shine Nourishing Shampoo 
   Ultra hydratační šampon extrémně bohatý na mastné kyseliny, 
vitamíny a antioxidační složky, které jsou důležité pro udržení 
zdravého vlasu. 

Ultra Shine Nourishing Oil 
   Exotické olejové sérum pro 
ochranu a udržení zdravých vla-
sů. Vlasy důkladně hydratuje.

298 Kč
11,92 €

300 ml
kód: 145

329 Kč
13,16 €

250 ml
kód: 146

350 Kč
14 €
160 ml

kód: 147

Botul Filler Shampoo

Botul Filler Bi-Phasic

Botul Filler Mask
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239 Kč
9,56 €

500 ml
kód: 116

269 Kč
10,76 €

100 ml
kód: 115

Argan & Shea Butter Shampoo
   Šampon s arganovým olejem 
a bambuc kým máslem ošetřuje a sou-
časně hloubkově hydratuje. Účinné látky 
vyživují vlasy a vlasovou pokožku a dů-
kladně ji čistí. Ideální i pro barvené vlasy. 
Po umytí jsou zářící a hebké.

Argan & Shea Butter Conditio ner
   Kondicionér s arganovým olejem 
a bambuckým máslem vlasy důkladně 
hydratuje, přitom je nezanechává mastné. 
Zpomaluje stárnutí vlasových buněk. Díky 
vysokému obsahu vitamínů E, B5 a vyšších 
mastných kyselin vlasy revitalizuje a dodá 
potřebné látky pro zdravý růst. Kromě 
výživy napomáhá i snadnému rozčesávání. 
Navrací vitalitu a přirozený lesk.

Argan & Shea Butter Mask
   Maska s vysokým obsahem arganového 
oleje a bambuckého másla. Hloubkově 
vyživuje vlas a trvale ochraňuje před 
vysycháním a stárnutím vlasových vláken. 
Usnadňuje rozčesávání.

Argan & Shea Butter Royal Pearls
   Perlové sérum je vynikajícím produktem 
pro intenzivní regeneraci a ochranu 
proti stárnutí struktury vlasů. Vyznačuje 
se přítomností arganového oleje 
a bambuckého másla. Jedinečné je jeho 
perlové složení. Vytváří na vlasech film, 
který působí jako bariéra proti vnějším 
vlivům (smog, částice uhlíku, UV záření 
a další). Tvoří přirozený ochranný štít. Po 
aplikaci zůstávají vlasy lesklé a měkké, plné 
vitality.

Argan & Shea Butter Oil
   Luxusní arganový olej pro poškozené 
a vysušené vlasy. Vyživuje a současně 
regeneruje. Rychle se absorbuje a zanechá 
vlasy přirozeně hladké, jemné a hedvábné. 
Obsahuje vitamín A, E, a F, které chrání 
pokožku a vlasy před volnými radikály 
a zpomalují proces stárnutí. Velmi účinný je 
proti krepatění vlasů.

239 Kč239 Kč
9,56 €9,56 €

198 Kč
7,92 €

500 ml
kód: 118

198 Kč
7,92 €

500 ml
kód: 119

NOVINKA

279 Kč
11,16 €

30 ml
kód: 127
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Gold Elixír
   Unikátní sérum s dávkovačem pro ochranu a kontrolu každého typu vlasu. Lze aplikovat do vlhkých 
či 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 žehličky a fénu 

Orchid Oil Keratin
   Dárková sada šamponu 150 ml a masky 150 ml s obsahem ke-
ratinu a orchidejového oleje. Vhodná pro namáhané, poškozené 
a dehydrované vlasy.

PRO OBNOVU STRUKTURY VLASŮ

DÁRKOVÁ BALENÍ
Semi de Lino
   Obsahuje olej ze lněných semínek. Olej je bohatý na mastné 
kyseliny, vitamíny a minerály, které navrací vlasům zdraví a krásu. 
Pravidelná aplikace produktů s obsahem lněného oleje napomá-
há růstu vlasů. Dále udržuje přirozenou vlhkost, vlasy jsou hebké 
a lesklé. Sada obsahuje šampon a krémový kondicionér.

290 Kč
11,60 €

100 ml
kód: 164

160 Kč
6,40 €

150 ml + 150 ml
kód: 175

26 Kč
1,04 €

10 ml
kód: 59

160 Kč
6,40 €

150 ml + 150 ml
kód: 165

Macadamia Oil
   Dárkové balení obsahuje dva produkty s makadamiovým 
olejem – šampon 150 ml a masku 150 ml. Vhodné pro suché 
a křehké vlasy. Ty jsou pak zdravější a vyživené.

Macadamia Oil – ampulka
   Ampulka s hydratačním účinkem. Regenerační sérum se 
vzácným makadamiovým olejem. Vlasům dodává výživu a má 
antioxidační účinky.

160 Kč
6,40 €

150 ml + 150 ml
kód: 174

160 Kč
6,40 €

150 ml + 150 ml150 ml + 150 ml
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Urban Style Fix Spray
   Vhodný pro moderní styling, zachovává dokonalý tvar účesu, 
dodává vlasům lesk a objem po každé aplikaci.

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.

LAKY NA VLASY

Hair Spray Strong Orchid-Oil Keratin
   Silně tužicí vlasový sprej pro zvětšení objemu vlasů s keratinem 
a olejem z orchidejí.

PĚNOVÁ TUŽIDLA

FIXACE ÚČESU

Volumizing Foam
   Pěna s obsahem bohaté směsi polyminerálů a volných 
silikonů. Za jejich pomoci jsou vlasy plné objemu a lesku.

Sculpting Foam
   Pěnové tužidlo, které obsahuje sójové výtažky, díky 
kterým je vlas krásně lesklý, hladký a v konečné fázi 
i plný objemu. Pro silnou modeláž účesu.

Jazz Gel Extra Strong
   Neposlušné a nepoddajné vlasy? Tak toto je extra 
silný gel pro neuvěřitelné kreace.

Hard Gel Paste
   Pasta, díky které získáme ve vlasech „metalický odlesk“.  
Pro absolutně extravagantní vzhled. Středně silná fixace.

Texture Paste
   Pasta pro fixaci vlasů. Do mokrých vlasů pro silnou fixaci, 
do suchých pro fixaci střední 
a pro matující efekt.

139 Kč
5,56 €

200 ml
kód: 64

139 Kč
5,56 €

200 ml
kód: 63

139 Kč
5,56 €

250 ml
kód: 91

168 Kč
6,72 €

100 ml
kód: 92

168 Kč
6,72 €

100 ml
kód: 93

159 Kč
6,36 €

500 ml
kód: 51

179 Kč
7,16 €

350 ml
kód: 62

168 Kč
6,72 €

750 ml
kód: 10030
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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.

SCULPTING SPRAY – extra strong X
   Profesionální extra silný vlasový sprej na 
vlasy. Doporučený pro zvětšení objemu vlasů 
a dokonalou fixaci.

FRIZZY VOLUME – volumizing XII
   Profesionální objemový vlasový sprej, dodává 
vlasům pružnost a lesk. Dokonale a dlouhodobě 
drží účes.

GLOSSY DIAMONDS – shining spray VII
   Profesionální lesk ve spreji pro konečnou úpravu 
účesu. Vlasy rozzáří a dodá jim diamantový lesk.

THICKENING MOUSSE – strong XIV
   Profesionální silná účinná pěna zafixuje jakýkoliv 
druh účesu. Dodává vlasům lesk, pružnost 
a objem. Nezanechává šupinky.

FLEXILE MOUSSE – soft XIII
   Profesionální silná účinná pěna, která zafixuje 
jakýkoliv druh účesu. Dodá vlasům lesk, pružnost 
a objem. Nezanechává šupinky.

BLACKOUT
MODERNÍ STYLINGOVÉ PŘÍPRAVKY

LAKY NA VLASY PĚNOVÁ TUŽIDLA

LESK VLASŮ

189 Kč
7,56 €

300 ml
kód: 30

189 Kč
7,56 €

300 ml
kód: 31

219 Kč
8,76 €

400 ml
kód: 35

219 Kč
8,76 €

200 ml
kód: 34

219 Kč
8,76 €

200 ml
kód: 32

189 Kč
7,56 €

150 ml
kód: 36
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 HARD TO GET V
   Profesionální pasta pro získání metalických odlesků 
a extravagantní vzhled.

STRING PULLER – stick wax II
   Profesionální objemový modelační vosk. 
Umožňuje vytvořit lesklý, zářivý účes a zároveň 
napomáhá vlasům držet tvar. Modeluje vlasy bez 
toho, aby je jakkoliv zatížil.

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.

EXTREME SCULPTOR – gel spray XV
   Profesionální gel sprej dodá vlasům energii. Velmi silný a vhodný 
pro vytvoření originálního účesu.

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

 EASY LOOK – fixing volumizer IX
   Profesionální přípravek ke zvětšení objemu 
a fixace pro nepoddajné a kudrnaté vlasy.  
Neslepuje a nezanechává šupinky.

 TEXTURE MOLDING PASTE – paste XVI
   Profesionální matující pasta pro přesné tvarování účesu.

   Profesionální silný tekutý gel. Po použití jsou vlasy přirozeně 

FIXACE ÚČESU

 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 tužicím efektem. Dodá přirozený 
vzhled a plnost účesu.

PRO KUDRNATÉ VLASY

198 Kč
7,92 €

200 ml
kód: 39

198 Kč
7,92 €

100 ml
kód: 40

189 Kč
7,56 €

75 ml
kód: 46

219 Kč
8,76 €

150 ml
kód: 29

198 Kč
7,92 €

100 ml
kód: 47

198 Kč
7,92 €

100 ml
kód: 28

198 Kč
7,92 €

200 ml
kód: 37

219 Kč
8,76 €

150 ml
kód: 43
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Brizzolina Shampoo 
   Šampon pro muže s obsahem speciálních směsí.
•   aminokyseliny 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.

King Italy 
   Nové barvy pro muže na vlasy a vousy, které lze jednoduše smíchat s vodou. 
• přírodní barva ve formě prášku
• nová receptura 
• nemíchá se s peroxidem
• skvělé domácí řešení
• jednoduché použití
• 100% krytí šedin
• dodává vlasům objem a plnější vzhled

Balení obsahuje:
• 12 g barvicího prášku
• 12 ml šampon
• 12 ml kondicionér
• kartáček
• rukavice

Atraktivní 4 odstíny:
KIG01 tmavě hnědá
KIG02 černá
KIG03 světle hnědá
KIG04 šedá

Brizzolina Black Gel 
   Stylingový gel pro dobarvení šedých vlasů, vousů a kníru.  
Dodává nádech mladšího vzhledu s vysokým krytím šedin.  
Nezanechává tmavé skvrny a nebarví pokožku. Po použití jsou 
vlasy a vousy opět půvabné a atraktivní. 

aminokyseliny jsou základem pro stavbu, sílu a vitalitu 

olej z kapradiny ze Středozemního moře 
s účinnými antibakteriálními vlastnostmi
extrakt z bobulí Acai s antioxidačními 

Díky těmto speciálním složkám podporuje 

Dodává nádech mladšího vzhledu s vysokým krytím šedin. 
Nezanechává tmavé skvrny a nebarví pokožku. Po použití jsou 
vlasy a vousy opět půvabné a atraktivní. 

LUXUSNÍ
PÁNSKÁ 
KOSMETIKA

270 Kč
10,80 €

1 000 ml
kód: 81

139 Kč
5,56 €

100 ml
kód: 76

BARVY NA VLASY A VOUSY

• dodává vlasům objem a plnější vzhled

169 Kč
6,76 €

1 000 ml
kódy:  

KIG01, KIG02, 
KIG03, KIG04

NOVINKA, BEZ AMONIAKU
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Vzorník Lovin Color

Vzorník Magicolor FantasyVzorník Magicolor Fantasy
Stojan Plexiglass

PlakátMARKETINGOVÁ PODPORA

100 Kč
4 €

48×138 cm
kód: 100H

500 Kč
20 €
kód: 50

300 Kč
12 €

kód: LCMF

500 Kč
20 €

kód: 100K

PŘI KOUPI 20 ks BAREV DOSTANETE 
VLASOVÝ VZORNÍK ZDARMA

PŘI KOUPI 20 ks BAREV DOSTANETE 
VLASOVÝ VZORNÍK ZDARMA

Kléral technologická sada na barvení / melírování

   Sada obsahuje 2× štětec 55×30 mm, misku na 
barvení, odměrku 150 ml, shaker, lopatku/hřeben 
na melír 2 ks (105 a 65 mm), držák na misku. 

490 Kč
19,60 €

kód: 6311

Šedý ručník Kléral

230 Kč
9,20 €
kód: 237A

Detangling Brush Lovien
   Kartáč na rozčesávání vlasů. Ergonomický tvar.

159 Kč
6,36 €

kód: 155

Professional Comb Set Lovien
   Sada hřebenů 6 ks + pouzdro ZDARMA.

480 Kč
19,20 €

kód: 156



F2F16 F17 F4 F12
F6

F3
F9

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

PŘED PO PŘED PO

ÚŽASNÉ VÝSLEDKY

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

490 Kč
19,60 €

25 g
kódy:  

F2, F3, F4, F6, 
F9, F12, F16, F17

169 Kč
6,76 €

60 ml
kód: F01



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

Brazilian Keratin

Brazilian Keratin Shampoo 
   Šampon s brazilským keratinem. 
• vhodný pro všechny typy vlasů
•  vlasy zůstávají odolné vůči všem negativním vlivům,  

jsou jemné a lesklé po celý den

Brazilian Keratin Conditioner 
   Kondicionér byl speciálně navržen tak, aby přirozeně hydra-
toval a zregeneroval narušený vlas. Obsažený keratin protein je 
zodpovědný za zajištění hloubkové regenerace. Vlasy zanechává 
lesklé, jemné a snadno se rozčesávají. 
•  pro velmi poškozené vlasy
•  obohacen o vitamín E

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 a vyživující proteiny dodávají přirozený a zdravý 
vzhled.

Capillary Shield Leave-In Treatment
   Kapilární ošetření struktury vlasu. Tento účinný kondicionér 
vydatně chrání vlasovou strukturu a současně pokožku. Význam-
ně snižuje poškození vlasu.
•  rekonstrukce, hydratace a tvorba ochranné bariéry
• vlasy jsou zářivé a jemné  • vlasy jsou zářivé a jemné  

Max Liquid Keratin 
   Obsahuje 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. 
• pro všechny typy vlasů, vhodné i pro vlasy prodloužené
•  pro zpevnění vlasového vlákna, rychlé vstřebávání a okamžité 

výsledky
• PH 3,4
• 0 % formaldehydu

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

249 Kč
9,96 €

300 ml
kód: 6089

249 Kč
9,96 €

300 ml
kód: 6096

237 Kč
9,48 €

250 ml
kód: 6105

289 Kč
11,56 €

200 g
kód: 4763

390 Kč
15,60 €

1 000 g
kód: 6084

196 Kč
7,84 €

400 g
kód: 6079
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220 Kč
8,80 €

300 ml
kód: 6091

220 Kč
8,80 €

300 ml
kód: 6095

198 Kč
7,92 €

30 ml
kód: 4790

195 Kč
7,80 €

300 g
kód: 6100

340 Kč
13,60 €

1 000 g
kód: 6086

169 Kč
6,76 €

400 g
kód: 6080

Bamboo Sprout Line

Bamboo Sprout Shampoo 
   Šampon byl speciálně navržen tak, aby vlasy přirozenou cestou 
vyčistil a souběžně léčil. Jsou čisté a plné života. Tato formule ne-
obsahuje sůl a je obohacena o vitamíny z bambusových výhonků, 
které dodávají vlasům pevnost a podporují růst. Vlasy jsou dobře 
živené a zářící. 

Bambusové výhonky jsou známé po tisíciletí v orientální kultuře jako nutriční výživa, obsahující aminokyseliny, minerály a vitamíny 
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. 

Bamboo Sprout Conditioner 
   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. 

Bamboo Sprout Deep Treatment Mask 
   Vlasová regenerační maska obnovuje sílu a růst poškozených, 
slabých a polámaných vlasů. Tento produkt je obohacen o koncen-
trované aktivní látky bambusových výhonků a vitamínu E. Inten-
zivně posiluje strukturu a podporuje růst vlasů s pH 3,5.

 Bamboo Sprout Leave-in Conditioner  
bezoplachový kondicionér
   Byl speciálně navržen tak, aby přirozeně a hloubkově 
hydratoval jednotlivé prameny vlasů. Současně kvalitně vyživuje 
a výsledkem jsou vlasy zářící a plné života. 

Bamboo Sprout 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. 
Hloubkově restrukturalizuje kapilární vlákno, odstraňuje třepení 
a krepatění. 

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

 Argan Oil Shampoo
   Obsahuje silný extrakt arganového oleje, který zpevňu-
je 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 hloubkově hydratují a zacelují roztřepené konečky. 
Chrání před slunečním UV zářením. 

Argan Oil Deep Treatment Mask
   Regenerační krém do vlasů s arganovým olejem velmi účinně 
hydratuje a vyživuje vlasová vlákna. Jeho antioxidační účinek 
chrání vlas před volnými radikály a UV zářením. Vhodný pro vlasy 
suché a chemicky ošetřené. Zabraňuje krepatění – účinek  
anti-frizz. Vlasy zůstávají lesklé a zářivě zregenerované.

Argan Oil Conditioner
   Vhodný pro vlasy suché a chemicky ošetřené. Arganový olej 
a vitamín E vlasové vlákno hloubkově regenerují. Zabraňuje kre-
patění – účinek anti-frizz. Vlasy zůstávají lesklé, zářivé a přirozené.

Argan Oil Leave-in Conditioner  
bezoplachový kondicionér
   Obsahuje silný extrakt arganového oleje, který zpevňuje a re-
generuje 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 hloubko-
vě hydratují a zacelují roztřepené konečky. Chrání před sluneč-
ním UV zářením. 

Argan Oil Serum 
   Vlasová ampule Argan Oil je vhodná pro použití mezi šam-
ponem a maskou. Zvyšuje hloubkovou hydrataci vlasu, zaceluje 
konečky a preventivně chrání před lámáním. Anti-frizz účinek. 

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

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

220 Kč
8,80 €

300 ml
kód: 6090

340 Kč
13,60 €

1 000 g
kód: 6085

65 Kč
2,60 €

10 ml
kód: 5261

169 Kč
6,76 €

400 g
kód: 6081

220 Kč
8,80 €

300 ml
kód: 6094

195 Kč
7,80 €

300 g
kód: 6099
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My Curls Hair Mask
   Maska byla vytvořena pro hlubokou regeneraci, hydrataci 
a pro dodání elasticity a objemu. Zabraňuje krepatění, zachovává 
tvar kadeří a podporuje jejich tvorbu.

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

My Curls Leave-in Conditioner Intense 
bezoplachový kondicionér 
   Pro křehký typ hustých kadeří. Intenzivně zvýrazní přírodní 
vlny a kudrlinky. Speciálně vytvořený k posílení vlasové struktu-
ry. Podporuje tvar a tvorbu kadeří. Navíc obsahuje brusinkový 
extrakt, který dodává velkolepý lesk.

Řada My Curls 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 a vytváří silný anti-frizz efekt.  
Vlasům navrací přirozený lesk.

My Curls Shampoo
   Šampon byl speciálně navržen tak, aby mytí vlasů nepoškozo-
valo kadeře. Mix 7 druhů olejů a brusinky poskytuje sílu a výživu, 
kterou potřebují kudrnaté vlasy. Zanechává vlasy hebké, vláčné 
s přirozeným leskem. Šampon je vhodný pro denní použití.

My Curls Leave-in Conditioner 
bezoplachový kondicionér
   Přirozeně zvýrazňuje kadeře. Podporuje jejich tvorbu a zacho-
vání tvaru. Dodává vlasům jemnost, vláčnost a elasticitu. 

My Curls Conditioner 
   Složení kondicionéru působí tak, že proniká hluboko do vlaso-
vého vlákna, čímž se kadeře více hydratují a vyživují. Vytváří silný 
anti-frizz efekt. Podporuje elastický tvar kadeře. Vhodný pro denní 
použití.

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

tvar kadeří a podporuje jejich tvorbu.

390 Kč
15,60 €

1 000 g
kód: 6087

196 Kč
7,84 €

400 g
kód: 6082

249 Kč
9,96 €

300 ml
kód: 6092

249 Kč
9,96 €

300 ml
kód: 6097

369 Kč
14,76 €

500 g
kód: 6102

369 Kč
14,76 €

500 g
kód: 6103

369 Kč
14,76 €

500 g
kód: 6104



64 Profesionální vlasová kosmetika 2021/2022

HP Relief Ritual Oil 
   Rekonstrukční olej pro vlasy a tělo 
obsahující arganový olej. Ten je využíván 
po staletí jako kosmetický elixír díky 
antioxidačním, hydratačním, zvláčňujícím 
a vysoce pružným vlastnostem. Léčí  
poškozené vlasy a dodává 
potřebnou sílu. 

339 Kč
13,56 €

100 ml
kód: 4082

HP Relief Ritual  
Shampoo
   Jemný šampon  
s arganovým olejem.  
Hydratuje a rozjasňuje 
suché, nevýrazné vlasy.

220 Kč
8,80 €

250 ml
kód: 4083

Geometrix Curl Cream 
   Stylingový krém pro podporu kudrnatých vlasů 
všech délek. Bez oplachování. Nezatěžuje vlasy, 
eliminuje jejich krepatění a dodává jim dokonalý 
tvar. 

269 Kč
10,76 €

200 ml
kód: 4087

298 Kč
11,92 €

200 ml
kód: 4091

 Geometrix Sweet Cream Mousse  
   Bezoplachová ochranná krémová pěna ideální pro 
regeneraci kudrnatých a vlnitých vlasů všech délek 
s anti-frizz efektem. Vlasům dodává hebkost a jem-
nost, aniž by je zatížila. 

HP Relief Ritual  
Conditioner
   Vyživující kondicionér  
s arganovým olejem.  
Hydratuje a rozjasňuje  
vlasy bez zatížení.

280 Kč
11,20 €

250 ml
kód: 4084
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Geometrix Black Gel 
   Stylingová gelová maska pro dobarvení šedých vlasů. Dodává 
mladší vzhled. Black Gel nezanechává tmavé skvrny a nebarví 
pokožku. Lze jednoduše vymýt šamponem. Dočasně nahrazuje 
přirozenou pigmentaci vlasu.

Geometrix Volumizzante Spray 
   Sprej na zvýšení objemu vlasů s okamžitým a dlouhotrvajícím 
účinkem. Vyvážená směs ošetřujících složek redukuje statické 
vlastnosti a fixační složky napomáhají udržet styling co nejdéle. 
Obnovuje objem vlasů a jejich lesk.   

Geometrix Silkier Cream 
   Speciální sérum s obsahem regeneračního koncentrátu,  
který výrazně vyživuje. Díky esenciálním olejům a přírodnímu 
silikonu příznivě působí i na zacelení roztřepených konečků.  
Vlasy jsou po aplikaci hebké, hedvábně lesklé, neelektrizují  
a zároveň jsou chráněny před vnějšími vlivy.

185 Kč
7,40 €

250 ml
kód: 4078

313 Kč
12,52 €

250 ml
kód: 4090

279 Kč
11,16 €

200 ml
kód: 4089

269 Kč
10,76 €

200 ml
kód: 4086

220 Kč
8,80 €

500 ml
kód: 4080

Geometrix Oil Non Oil
   Olej, který dodává lesk. Speciální kondicionér chrání a revi-
talizuje vlasovou strukturu a podporuje vlny bez zatížení vlasů. 
Zvláště vhodný pro vytvoření mokrého efektu. Obsahuje také 
termo-aktivní a ochranné složky. Zabraňuje krepacení.

Geometrix Fluid Gel
   Modelovací gel na vlasy se silně tužicím účinkem s možností 
flexibility při tvarování účesu.

Geometrix Ultra Strong Hair Spray 
   Extra tužicí lak na vlasy. Nezatěžuje, nezvlhčuje, zachovává 
dokonalý tvar účesu, dodává vlasům lesk. Lehce se vyčesává.

249 Kč
9,96 €

250 ml
kód: 4093
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kvalita Made in U.S.A.

Hair Spray
•   maximální ultra fixace – zmrazovač
•   rychleschnoucí, dlouhodobě drží účes
•   UV ochrana proti slunečnímu záření
•   odolný proti vlhkosti
•   obsahuje panthenol
•   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.

3101   Mega Freeze Hair Spray 24 Hour Hold – extrémně tužicí „zmrazovač“
3110   Mega Freeze Hair Spray 24 Hour Hold – extrémně tužicí „zmrazovač“
3112  Freeze It Color Protection Hair Spray – ochrana barvy
3135 Shape & Finish Hair Spray – MEMORY LOCK HOLD, dlouhodobě drží účes až 72 hodin 

LAKY NA VLASY

275 Kč
11 €
283 g

kód: 3101

90 Kč
3,60 €

60 g
kód: 3110

245 Kč
9,80 €

220 g
kód: 3112

275 Kč
11 €
283 g

kód: 3135

NOVINKA
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kvalita Made in U.S.A.

12-in-One Amazing Leave in Treatment
   Unikátní formule pro komplexní regeneraci vlasů bez oplacho-
vání.
• hloubkově ošetřuje 
• vhodný pro nepoddajné vlasy 
• pro snadnější rozčesání 
• ochraňuje barvu 
• dodává vlasům maximální lesk 
• zabraňuje lámání vlasů 
• obnovuje strukturu 
• dodává hedvábný vzhled 
• zvětšuje objem 
•  chrání vlasy před žehlením  

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

Amazing Surf Spray
• pro tvorbu přirozených vln 
•  exkluzivní Algae Triage Complex, obsahující mořskou řasu, vlasy 

hydratuje a posiluje jejich strukturu 
• obsahuje jojobový olej a bambucké máslo 
• přírodní mořská sůl dodává objem 
• neobsahuje parabeny
• neslepuje vlas 

Clear Dry Shampoo 
•  skvělý jak na přírodní, tak i umělé nebo barvené vlasy 
•  absorbuje přebytečný vlasový i kožní maz
•  zahušťuje jemné vlasy 
•  navrací požadovaný objem 
•  má příjemnou čistou vůni, která ve vlasech 

zůstává po celý den 
•  nezanechává stopy, snadno se vyčesává
•  dodává lesk a přirozený vzhled

Amazing Serum 
•  vlasové sérum s obsahem habešského oleje
•  dodává vlasům maximální lesk
•  zabraňuje lámání a obnovuje strukturu vlasů
•  chrání vlasy před žehlením a fénováním 

(až do 240 °C) 
•  zabraňuje třepení konečků 
•  UV ochrana proti slunečnímu záření 
•  dodává přirozenou vitalitu

12-in-One Amazing Leave in  
Treatment Keratin Enriched
   Nová formule pro komplexní regeneraci vlasů 
obohacená o keratin a brutnákový olej.
• obohacený o keratinové proteiny 
•  brutnákový olej regeneruje vysušené a krepaté 

vlasy 
• dodává vlasům maximální lesk 
• pro snadnější rozčesání 
• chrání barvu 
•  ochraňuje vlasy před žehlením  

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

12-in-One Amazing Leave in  
Treatment Volumizing
   Nová formule pro komplexní regeneraci  
a pro zvýšení objemu vlasů.
•  pro snadnější rozčesání vlasů 
•  ochraňuje barvu 
•  dodává vlasům maximální lesk 
•  dodává hedvábný vzhled 
•  chrání vlasy před žehlením  

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

Original Freeze 18 Hour Hold
   Extrémně tužicí modelovací gel s leskem
•  rychleschnoucí, dlouhodobě drží účes
•  obsahuje panthenol
•  pro všechny typy vlasů
•  antistatický efekt (zabraňuje elektrizování)
•  UV ochrana proti slunečnímu záření
•  odolný proti vlhkosti
•  nelepí a nezanechává šupinky

175 Kč
7 €
100 ml

kód: 3115

249 Kč
9,96 €

300 ml
kód: 3145

189 Kč
7,56 €

184 g 
kód: 3140

196 Kč
7,84 €

50 ml 
kód: 3150

345 Kč
13,80 €

300 ml
kód: 3116

345 Kč
13,80 €

300 ml
kód: 3117

220 Kč
8,80 €

1 135 g
kód: 3130

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Volumaze Keratin Hair Spray   
   Extra silně tužicí objemový lak s keratinem. Obo-
hacený o pšeničné proteiny, které hydratují vlasy 
a pomáhají zachovat přirozenou strukturu. Je ideální 
pro křehké a jemné vlasy. Dělá je lesklé, pružné a plné 
objemu. Dokonalý vzhled po dobu 24 hodin.

LAKY NA VLASY

PĚNOVÁ TUŽIDLA

LAKY NA VLASY

Volumaze Keratin Mousse
   Extra silně tužicí objemové tužidlo s keratinem. 
Vlasy hydratuje a zachovává přirozenou strukturu. 
Je ideální pro křehké a jemné vlasy, které nezatěžuje. 
Dokonalý vzhled po dobu 24 hodin.

FIXACE ÚČESU

Keratin Complex Extra Strong Hair Spray 
   Ultra silně tužicí lak s keratinem – přírodní vlasový 
zpevňovač. Zanechává vlasy jemné, lesklé a plné 
objemu. Neslepuje vlasy a dobře se vyčesává.

Keratin Complex Strong Hair Mousse 
   Silné vlasové tužidlo s keratinem – přírodním stavebním mate-
riálem vlasů. Zajistí elastické zafixování, objem 
a přirozený vzhled účesu.

PĚNOVÁ TUŽIDLA

175 Kč
7 €
750 ml

kód: 3049

146 Kč
5,84 €

400 ml
kód: 3062

115 Kč
4,60 €

400 ml
kód: 3061

159 Kč
6,36 €

750 ml
kód: 5750

159 Kč
6,36 €

500 ml
kód: 5605

Hair Mousse
   Pěna se silným fixačním účinkem vhodná pro moderní 
styling, zvětšující objem účesu. Dodává vlasům lesk, 
zachovává dokonalý tvar.

 Lak se silnou fixací 
   Umožňuje přirozenou fixaci vlasů a zachovává rov-
nováhu vlasového vlákna. Bez zatěžování a vysušová-
ní. Pevně drží účes, obsahuje panthenol a vitamíny.

150 Kč
6 €
750 ml

kód: 3054
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90 Kč
3,60 €

150 ml
kód: 1086

12 Kč
0,48 €

10 ml
kód: 875

20 Kč
0,80 €

125 ml
kód: 800

20 Kč
0,80 €

125 ml
kód: 800A

20 Kč
0,80 €

125 ml
kód: 801

12 Kč
0,48 €

10 ml
kód: 876

Placenta Placó
   Vlasový zábal s obsahem placenty. Tento přípravek je ideální 
pro regeneraci a ošetření křehkých a slabých vlasů. Současně za-
braňuje lámání a vypadávání vlasů. Extrakt placenty a vitamínu B 
aktivně revitalizují strukturu a stimulují kořínky. Vlasy jsou jemné, 
hebké, pružné a snadno se rozčesávají již po prvním použití. 

Evelon PappaReale
   Vlasové ampule s mateří kašičkou obohacené o vitamíny B1, 
B2, B6. Působí blahodárně na tvorbu vlasového vlákna. Současně 
zabraňují lámání a vypadávání vlasů. Aktivně revitalizují struktu-
ru, ihned po použití jsou vlasy jemné, hebké a pružné. 

Solvente
   Složení výrobku chrání nehty proti lámání a vysušování  
i při častém použití odlakovače.

800  Solvente 
800A  Solvente s kalciem
801  Solvente s olejem

VLASOVÉ AMPULE ODLAKOVAČE

800B  Solvente s extraktem z mateří kašičky
800D  Solvente s extraktem z mandlí
800C  Solvente s rostlinnými extrakty

Crema per mani
   Regenerační ochranný krém na ruce se včelím voskem. Po-
skytuje okamžitou úlevu a ochranu pro velmi suchou pokožku. 
Obsahuje mateří kašičku. Je vhodný pro kadeřnice při častém 
mytí rukou.

BE PURE Hand Cream
   Krém na ruce a nehty s hydratačním a ochranným účinkem. 
Příjemná úleva pro suché a popraskané ruce. Obsahuje organický 
extrakt z ovsa.

OCHRANNÉ KRÉMY

149 Kč
5,96 €

1 000 ml
kód: 802

149 Kč
5,96 €

1 000 ml
kód: 803

114 Kč
4,56 €

500 ml
kód: 805

802  Solvente
803 Solvente s olejem
805 Solvente pro umělé nehty

99 Kč
3,96 €

40 ml
kód: 1371

NOVINKA

36 Kč
1,44 €

40 ml
kód: 1102

28 Kč
1,12 €

125 ml
kód: 800B

28 Kč
1,12 €

125 ml
kód: 800D

28 Kč
1,12 €

125 ml
kód: 800C



70 Profesionální vlasová kosmetika 2021/2022

Neutral Nourishing Shampoo
   Šampon určený pro každodenní mytí. Vlasy 
zůstávají jemné, současně pevné a lesklé. Učes 
neztrácí na objemu.

Nail Polish Fixer Spray
   Profesionální řešení rychlého zaschnutí 
laku na nehty. Obsahuje silikon, který vytváří 
ochrannou, neviditelnou a protiskluzovou ba-
riéru na nehty, čímž zvyšuje lesk a trvanlivost 
laku. Lehce parfemovaný.

Leniped
   Výživný a uklidňující krém na nohy. 
Zmírňuje zarudnutí a suchou popraskanou 
pokožku. Zanechává chodidla sametově 
hebká. Složení napomáhá omezit pocení.

Purifying Shampoo Fruity Essence
   Šampon vhodný pro mastné vlasy. Jemně čistí 
vlasovou pokožku, vlasy zůstávají jemné a lesklé.

Moisturizing Shampoo Vegetable
   Jemný šampon pro suché vlasy. Dlouhodobě 
hydratuje a posiluje strukturu vlasu. Bez negativ-
ního vlivu na hydrolipidní film pokožky. 

Strengthening Shampoo Royal Jelly 
   Jemný šampon se včelí mateří kašičkou,  
která vlas vyživuje a souběžně hydratuje.  
Struktura je silnější a vlasy jsou zářivější.

ŠAMPONY SUŠIČ LAKU NA NEHTY

BALZÁM NA CHODIDLA

HYGIENICKÉ GELY

86 Kč
3,44 €

1 000 ml
kód: 514

109 Kč
4,36 €

200 ml
kód: 354002

99 Kč
3,96 €

150 ml
kód: 2332

86 Kč
3,44 €

1 000 ml
kód: 512

86 Kč
3,44 €

1 000 ml
kód: 516

86 Kč
3,44 €

1 000 ml
kód: 518

NOVINKA

NOVINKA

189 Kč
7,56 €

500 ml
kód: 752007P

89 Kč
3,56 €

125 ml
kód: 752012

Hygienický antibakteriální bezoplachový gel
   Hluboce čisticí gel na ruce s okamžitou účinností.  
Obsahuje minimálně 60 % alkoholu.

NOVINKA
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Volumizing Texture Spray 
   Lak na vlasy pro každodenní posílení 
a plnější vzhled účesu. Při aplikaci na suché 
vlasy u kořínků dodává objem. Sprej se 
středně silnou fixací je neviditelný a nelepí. 
Ideální pro vytvoření plnějšího vzhledu 
a dodání textury. Je obohacený o moringo-
vý olej obsahující antioxidanty, které chrání 
vlas před vnějšími škodlivými vlivy. 

Anti Frizz Finishing Spray 
   Lak na vlasy s ultra silnou fixací chránící 
účes před všemi typy počasí. Dodává lesk 
a zároveň zabraňuje krepatění. Obsahuje 
keratin a UV filtr, který chrání vlasy před 
škodlivými slunečními paprsky. Poskytuje 
také tepelnou ochranu při použití žehličky 
a narovnávacího kartáče. 

Firm Hold Hairspray 
   Lak na vlasy s extra silnou fixací zajiš-
ťující silnější dlouhodobou fixaci účesu 
(24 hod). Obsahuje keratin a UV filtr, který 
chrání vlasy před škodlivými slunečními pa-
prsky. Sprej je obohacený o moringový olej 
obsahující antioxidanty, které chrání před 
vnějšími škodlivými vlivy. 

99 Kč
3,96 €

200 ml
kód: 119321

NOVINKA

109 Kč
4,36 €

300 ml
kód: 119369

109 Kč
4,36 €

300 ml
kód: 119383

NOVINKA NOVINKA
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Dry shampoo Nude No Residue
   Suchý šampon pro jemné vlasy. Je transparentní, vlas díky 
„leightweight“ formuli nezatěžuje. Šampon dokonale odstraní 
nečistotu. Okamžitě oživuje unavené vlasy a dodává jim oslnivý 
objem. Pronikne až ke kořínkům a odstraňuje mastnotu.  

SUCHÉ ŠAMPONY Dry shampoo BLOND hair s arganovým olejem
   Suchý šampon s jemným barevným pigmentem vyvinutý speciál-
ně pro blond vlasy. Vlasy důkladně vyčistí a současně oživí barvu. 
Jeho složení dodá dlouhodobě větší a bohatší objem. Snadno od-
straňuje mastnotu a po použití jsou vlasy čisté, plné života s příjem-
nou květinovou vůní.  

Dry shampoo De-Frizz
   Suchý šampon De-Frizz byl vytvořen tak, aby zlepšil zarovná-
ní vlasových vláken a snížil tření mezi prameny vlasů, což vede 
k hladce vypadajícím vlasům. Přípravek také obsahuje kokosový 
olej, který působí proti vysušování vlasů, a tím účesu zaručuje 
lesk a zdravý, plnější vzhled. Dodává objem. 

Dry shampoo BRUNETTE hair s arganovým olejem
   Suchý šampon s jemným barevným pigmentem vyvinutý 
speciálně pro hnědé a tmavě hnědé vlasy. Vlasy důkladně vyčistí 
a současně oživí barvu. Jeho složení dodá dlouhodobě větší 
a bohatší objem. Snadno odstraňuje mastnotu a po použití jsou 
vlasy čisté, plné života s příjemnou květinovou vůní. 

HAIRCARE DRY SHAMPOO
•  skvělý na přírodní i umělé vlasy
•  snadná aplikace formou spreje
•  absorbuje přebytečný maz
•  zahušťuje jemné vlasy
•  zabraňuje vyblednutí barvy 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

89 Kč
3,56 €

200 ml
kód: 113321

89 Kč
3,56 €

200 ml
kód: 103320

89 Kč
3,56 €

200 ml
kód: 103306

89 Kč
3,56 €

200 ml
kód: 103269

89 Kč
3,56 €

200 ml
kód: 98688

3,56 €

kód: 113321

NOVINKA

Dry shampoo Dazzling EXTRA VOLUME
   Suchý šampon s jemnou parfemací. Dokonale odstraní 
nečistotu. Okamžitě oživuje unavené vlasy a dodává jim oslnivý 
objem. Pronikne až ke kořínkům a odstraňuje mastnotu. 



Vyžádejte si u svého prodejce samostatný katalog
Profesionální kadeřnické pomůcky 2021/2022.
Zde naleznete vše potřebné pro dosažení naprosto 

dokonalých výsledků Vaší práce.

Vyžádejte si u svého prodejce samostatný katalog



tel. CZ:  (+420) 543 255 444–5
 (+420) 725 856 350

tel. SK:  (+421) 232 144 143
 (+421) 948 552 527

ROSO Cosmetics s.r.o.

Masarykova 515 
664 61 Rajhrad u Brna
Česká republika

info@rosocosmetics.com
www.rosocosmetics.com

  fb.com/rosocosmetics

  roso_cosmetics




