BLENDS OF MANY_.
Nová pánská řada Alfaparf Milano
BLENDS OF MANY_.
se zrodila jako odpověď na požadavky
v péči moderních mužů. Inspirovala se
jejich skutečnými příběhy i zkušenostmi
a díky těmto mnoha podnětům nabízí
tato řada jedinečná řešení. Kombinace
nejrůznějších prvků, vycházejících
z reálného mužského světa, tvoří základní
princip všech 4 řad produktů

BLENDS OF MANY_.

Řada BLENDS OF MANY_. nabízí 4 specifické
řady produktů pro tu nejlepší péči pro muže!
Technologie

PLUS!

Úžasná pánská vůně
všech produktů
BLENDS OF MANY_. vychází
z jedinečné kombinace
badyánu, santalového
dřeva a pačuli.

Urban Defence Pro
Technologie Alfaparf Milano, která chrání vlasy před poškozením, jež způsobuje znečištěné
životní prostředí. Zabraňuje, aby prachové částice a těžké kovy pronikaly do vlasového vlákna,
a tak podporovaly vznik volných radikálů.

Černý čaj
Přírodní ingredience, která účinkuje trojím způsobem:
•
působí jako antioxidant - zklidňuje podrážděnou pokožku
•
stimuluje - urychluje mikrocirkulaci pokožky a podporuje
aktivitu vlasového folikulu
•
oživuje - dodává novou energii vlasovému vláknu
a zanechává vlas jemný a zářivý

ENERGIZING
Příval energie pro posílení
oslabených vlasů.

Řada Energizing nabízí vysoce účinné produkty
proti padání vlasů.

ENERGIZING
LOW SHAMPOO
Posilující šampon
250 ml

5x silnější a hustější
vlasy o 11 %* na cm2.

Tip: Po umytí vlasů
naneste na pokožku
posilující lotion
a vmasírujte
jej krouživými
pohyby, abyste
podpořili vstřebání.
Neoplachujte.
Nakonec naneste
na vlasy vyrovnávací
tonikum.

*Test byl proveden v rámci ošetření Energizing
BLENDS OF MANY_. s ohledem na efekt placeba.

ENERGIZING LOTION
Posilující lotion
12 x 10 ml
Intenzivní péče pro oslabené vlasy
podporuje jejich růst, hustotu
a objem.
3/25.F18568

3/25.F18566

Jemný šampon bez
obsahu sulfátů čistí
šetrně pokožku
hlavy a oživuje
vlasové vlákno.

Účinky:

ENERGIZING - SYSTÉM BIOPOWER
Vysoce koncentrovaná směs mořských řas, které mají
stimulační účinky na vlasový folikul. Prodlužují fázi růstu
vlasů a zpomalují proces ztenčování vlasového vlákna.
Vlasy jsou díky tomu silnější a hustější. Tato látka pochází
z ekologického, trvale udržitelného a obnovitelného
pěstování.

•
•

pomáhá v boji proti padání vlasů
posiluje vlasový folikul

BALANCE
Vyrovnávací ošetření
pro pokožku hlavy.

Produkty řady Balance mají antibakteriální účinek
a regulují produkci mazu.

REBALANCING
LOW SHAMPOO
Vyrovnávací šampon
250 ml

Redukce lupů
a nadměrné
produkce mazu již
od prvního použití.

Tip: Pro intenzivní
ošetření vlasů proti
lupům naneste
šampon na suché
vlasy, přidejte vodu,
vmasírujte, nechte
působit několik
minut a poté
opláchněte.

*Test byl proveden na mužích, kteří
absolvovali celé ošetření Rebalancing
řady BLENDS OF MANY_.

REBALANCING TONIC
Vyrovnávací tonikum
100 ml

3/25.F18565

3/25.F18567

Vyrovnávací šampon
bez obsahu sulfátů
čistí důkladně pokožku
hlavy a účinně řeší
problémy s lupy
a s nadměrnou
produkcí mazu.

BALANCE - DOUBLE RESET SYSTEM
Perfektní kombinace antimikrobiálních, biotechnických
a rostlinných látek, které obsahují aminokyseliny a vitamíny
skupiny B. Tato kombinace účinně reguluje nadměrnou
produkci mazových žláz, jež způsobuje mastnou pokožku
hlavy a problémy s lupy.

Tonikum obnovuje optimální
stav pokožky hlavy.

Účinky:
•
•
•

působí antibakteriálně
reguluje maz
pečuje o vlasovou pokožku

STYLE

Pro perfektní vzhled
během celého dne!
EXTRA STRONG GEL
Gel s extra fixací
150 ml
Gel s výjimečně silnou fixací umožní vytvořit a udržet
pod kontrolou všechny druhy stylingu!
Tip: Pro jemnější fixaci účesu
doporučujeme smíchat gel s vodou.

3/25.F18570

Matující pasta
75 ml

3/25.F18569

MATTE PASTE

Vosk se střední fixací
a s matným efektem dodává
vlasům strukturu a tvar.

COMFORT
Řada Comfort nabízí
multifunkční produkt,
který využijete v jakékoliv
situaci!
BEARD & SKIN BALSAM
Pěstící balzám na pleť a vousy
100 ml
Balzám zjemňuje vousy a hydratuje pokožku
bez zanechání pocitu mastnoty.

*Klinický test byl proveden po 1 dni používání.
**Klinický test byl proveden po 7 dnech používání.

Revolution Hair s. r. o.
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 140, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

3/25.F18571

O 16 % vyšší hydratace pokožky
již od prvního použití.* Jemnější
vousy až u 90 %** mužů.

Revolution Hair, s. r. o.
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
Najdete nás
E-mail: info@revolutionhair.sk
na facebooku
www.revolutionhair.sk
AlfaparfMilano.czsk

