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Stáhněte si elektronickou verzi tohoto
i dalších katalogů ze stránek 
www.revolutionhair.cz.

Navštivte i naše facebookové stránky: 

Najdete nás 
na facebooku
AlfaparfMilanoCz

ALFAPARF MILANO - oblíbené dítě 
v naší velké rodině

Je to láska ke kráse, oddanost k dokonalosti 
a přesvědčení, že stejně jako Italové můžeme 
společně dojít daleko. ALFAPARF MILANO dnes může 
hrdě prohlásit, že je značkou vyrobenou v Itálii. 
Značkou, kterou nalezneme v kadeřnických salonech 
po celém světě.

S ALFAPARF MILANO má krása 
nový rozměr

Máme odlišný postoj, který nás dělá jedinečnými, je to 
postoj, jenž začíná láskou k tvorbě nových věcí s chutí 
a s vášní. Náš svět je tvořen dokonalostí, nadšením 
a pozitivními vibracemi. Našim klientům v salonech 
umožňujeme pocítit jedinečné zážitky s typickou 
italskou příchutí. 

Kadeřník je umělec používající 
hlavu a ruce

Je ironický, přátelský, občas trochu bláznivý, ale 
statečný, oddaný a vizionářský. Rád proplouvá 
životem a riskuje... Vlasy jsou pro něj důvěrně 
známým materiálem.
Ví, jak s nimi zacházet a jak je tvarovat tak, aby se 
každá žena cítila spokojená. 

Sami sebe nebereme příliš vážně, zato naši 
práci ano. A kadeřníci toto milují!

Kolektiv Revolution Hair,
výhradní distributor vlasové kosmetiky
Alfaparf Milano pro Českou a Slovenskou republiku.

Najdete nás 
nainstagramu
alfaparf.milano.czsk
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BB BLEACH

Všechny odbarvovací produkty obsahují novou 
inovativní Bond technologii pro ochranu
a rekonstrukci vlasů.

Technologie působí na povrchu i uvnitř vlasového vlákna 
a opravuje chemicky ošetřené vlasy, účinně je chrání před 
teplem, městským znečištěním a UV stresem a obnovuje 
jejich odolnost. Bond Systém je také obsažen v produktech 
řady Keratin Therapy Lisse Design.

PRO KOHO? Pro ty, kteří si přejí mít perfektně zesvětlené 
a zdravé vlasy.

CHARAKTERISTIKA: 
• snadno se míchají 
• rovnoměrná a bezprašná textura se mění ve směsi
v krémovou konzistenci s příjemnou, svěží vůní 
• po ošetření jsou vlasy odolnější, pevnější a pružnější 

• Marulový olej = elixír krásy - tento olej v sobě 
„uchovává“ sílu afrického slunce a je bohatý na speciální  
vyživující látky, které pečují o vlasové vlákno. Získává 
se ze semen plodů maruly. Má vyživující a zjemňující 
vlastnosti, obsahuje vysoké množství nenasycených 
mastných kyselin a působí jako antioxidant. Výsledkem 
jsou zářivější, vyživenější a revitalizovanější vlasy.

• Olej z chia semínek = koncentrovaná síla - slovo chia 
znamená v aztéčtině „síla“. Olej získaný z této rostliny 
původem z Mexika je bohatý na omega 3 mastné kyseliny, 
minerální soli a vitamíny, které jsou užitečné pro ochranu
a posílení vlasů. Chia semínka mají mimořádně vyživující 
a ochranné vlastnosti. Působí zároveň jako antioxidant. 
Výsledkem jsou silnější vlasy, které září zdravím
a chráněné vlasové vlákno.

• Bílý jíl = vzácná čistota - bílý jíl byl objeven v Číně
v 18. století a dnes patří mezi nejvzácnější kosmetické 
ingredience, které se využívají v péči o vlasy díky svým 
mnohostranným účinkům. Bílý jíl vlasy čistí, dodává jim 
energii a zanechává je chráněné, silné a pružné.
Vlasům poskytuje také výjimečnou jemnost.

BB BLEACH & EQUIPMENT
BB jako BB krém - i krása vlasů má svůj kód

NOVĚ
VEGAN



FREE STYLE LIFT
Odbarvovací prášek i bez použití fólií

Charakteristika: s obsahem jílu, perfektní pro techniky volnou 
rukou a pro všechny základy. Zesvětluje až o 7 tónů. Melír je 
vhodný pro práci volnou rukou, bez použití fólií a pro dosažení 
maximálně přirozeného výsledku. Bílý prášek je kompaktní
a vyznačuje se bezprašnou konzistencí. Konzistence produktu 
zajišťuje jednoduchou a precizní aplikaci. Díky obsahu jílu 
podporuje složení prášku rychlé zaschnutí pramenů, které
v případě jejich oddělení, neodbarví sekce, na které nebyl produkt 
aplikován.

HIGH LIFT 9
Odbarvovací prášek pro zesvětlení až o 9 tónů

Charakteristika: vhodný pro tmavé základy.
Zesvětluje až o 9 tónů a je ideální i pro tmavé vlasy. Díky bílé barvě 
odbarvovacího prášku budete mít zesvětlení stále pod kontrolou. 
Je perfektní pro techniky vyžadující výrazné zesvětlení. Jeho 
vysoká zesvětlující schopnost umožňuje dosáhnout bezchybných 
výsledků i v případě tmavších základů. Složení je obohaceno
o olej z chia semínek, ingredienci, která je bohatá na minerální 
soli, vitamíny a omega 3 kyseliny, jež zanechávají plnější vzhled 
vlasů.
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Kód: 3/12F23703
Objem: 50 g

Kód: 3/12F23700
Objem: 400 g

EASY LIFT 7
Odbarvovací prášek pro zesvětlení až o 7 tónů

Charakteristika: vhodný pro světle hnědé a blond základy. 
Zesvětluje až o 7 tónů. Modrý prášek pomáhá vyhnout se 
nežádoucím barevným odstínům a působí proti oranžovému 
pigmentu na konci odbarvování. Je vhodný pro všechny typy 
aplikace: na celou délku vlasů, na melíry s fóliemi i na techniku 
balejáže. Neirituje pokožku.

Kód: 3/12F23697
Objem: 400 g

Kód: 3/12F23699
Objem: 400 g

Kód: 3/12F23701
Objem: 12 x 50 g

Kód: 3/12F23702
Objem: 50 g

Kód: 3/12F23698
Objem: 12 x 50 g

Produkty v novém složení budou dostupné na podzim 2022!
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Excelentní revoluční barva na vlasy s 3D efektem

PERMANENTNÍ KOSMETICKÁ BARVA

Pokrokové složení obohacené o kyselinu hyaluronovou a bez obsahu PPD zajišťuje perfektní barvu 
a respekt k vlasovému vláknu i pokožce hlavy. 

PRO KOHO? Pro ty, kteří si přejí mít dlouhotrvající barvu, která perfektně kryje a zachovává vlasy 
jemné, zdravé a zářivě lesklé. 

ŠKÁLA: 118 odstínů, tuba - 60 ml. 

CHARAKTERISTIKA: 3D technologie, tři exkluzivní složky ve třech po sobě jdoucích fázích.  
Zesvětluje až o 3 tóny.

Způsob použití: poměr míchání je 1 : 1,5 (60 ml barvy + 120 ml Oxid‘O 40 vol.)

Exkluzivní 3D technologie pro dokonalou barvu 
vlasů obsahuje tři výjimečné složky.
Lamely tekutých krystalů, které přenášejí 
barvu, chrání pigmenty během míchání a zaručují 
hluboký průnik do vlasového vlákna. Kyselinu 
hyaluronovou, která pečuje o hydrataci vlasové 
ho vlákna. Barvicí systém Hyper Intense. 
Čisté krystalizované mikropigmenty pronikají do 
vlasového vlákna a propůjčují vlasům neobyčejný 
lesk. 

Barva zaručuje: 
• vynikající barevné výsledky - perfektní krytí, 
dlouhou trvanlivost a intenzivní odlesky
• absolutní respekt k vlasům a pokožce hlavy
• nepoškození vlasového vlákna

• Bez PPD - pro ještě jemnější složení, pouze 
0,7 % amoniaku - jedna nejnižších hodnot 
alkalického činidla na trhu (amoniak nebo 
MEA),

• S UV filtrem - pro zamezení blednutí barvy 
a pro ochranu vlasů před slunečním zářením, 

• Zkrácená doba přípravy - rychlé míchání 
(poměr 1 : 1,5) i snadná aplikace díky 
kompaktní textuře, jednoduché oplachování a 
jednotná doba působení 35 minut,

• Nová ovocná vůně pro zpříjemnění služby 
barvení.

EVOLUTION OF THE COLOR3



PLATINUM

Řada Platinum je ideální pro realizaci melírů nebo intenzivního zesvětlení. Dodává vlasům zářivý 
vzhled a jasné pastelové odstíny. 

Charakteristika: zesvětluje až o 5 tónů v případě smíchání stejného množství se superzesvětlovačem 
- od základu 5 (světle hnědá).

Způsob použití: poměr míchání je 1 : 2
(60 ml barvy + 120 ml Oxid'O 40 vol.)
Doba působení činí 50-55 minut.

Kód: 3/08
Objem: 60 ml

SPECIÁLNÍ ŘADY 

SUPER HIGH LIFTING REINFORCER
Superzesvětlovač

Lze jej smíchat se všemi odstíny řady  
Platinum. Zvyšuje schopnost zesvětlení 
až o 5 tónů. 

Způsob použití: poměr míchání je 1 
: 2 (30 ml Platinum + 30 ml superze-
světlovače + 120 ml Oxid'O 40 vol.).

Kód: 3/08.0SP
Objem: 60 ml
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CORRECTORS
Korektory

Tři speciální odstíny s velmi vysokou intenzitou 
odlesku jsou vhodné pro změnu, zvýraznění nebo 
ztlumení výsledné barvy. Dávkování je různé 
(od 1 do 10 cm) podle intenzity požadovaného 
výsledku. Odstíny se mohou míchat mezi sebou.

Objem: 60 ml

3/08.7000 Modrá 
Slouží jako komplementární barva pro ztlu-
mení oranžových a žlutých odlesků.

3/08.410 Grafitová 
Šedý odstín lze využít pro ztlumení červených 
a oranžových reziduí a pro posílení šedých 
odlesků.

3/08.2000 Fialová 
Používá se pro zvýraznění fialového odstínu.

EVOLUTION OF THE COLOR3
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Nové odstíny EOC

3/08.221 Crystal Rose
Light natural Rose

3/08.24 Crystal brown
Light natural brown

3/08.542 Crystal brown-
Medium natural brown

Objem: 60 ml

8



COLOR BOOSTERS

3/08.000 Zesvětlovací booster (000SSS)
Je kombinovatelný se všemi odstíny Evolution of the Color3, kromě řady Platinum. Pokud jej 
smícháte ve stejném poměru s Evolution of the Color3, zvýšíte zesvětlovací schopnost až o 1 
stupeň. 

3/08.RB Červený booster 
Lze jej zkombinovat se všemi odstíny řady Evolution of the Color3, kromě řady Platinum. Dodává 
větší intenzitu červeným odstínům. Poměr míchání závisí na požadované červené intenzitě. 

Objem: 60 ml

HARMONIZERS

Čtyři revoluční odstíny, díky jejichž použití po od-
barvení vlasů obohatíte barvu čistými odlesky. 
Jsou vynikající pro dokonalé sjednocení barvy 
a neutralizaci nežádoucích tónů bez přetížení bar-
vy. Inovativní složení s biomimetickým kvaternizo-
vaným keratinem účinkuje mimořádným způsobem 
v poškozených částech vlasového vlákna a záro-
veň poskytuje pokožce perfektní pohodlí. Dosá- 
hněte toho, čemu se říká perfektní harmonie! 

Způsob použití:
•  1 : 2 s Oxid'O 10 vol. pro tónování bez 

zesvětlení,
• 1 : 2 s Oxid'O 20 vol. pro tónování a 

současně sjednocení barvy díky lehkému 
zesvětlení. 

Objem: 60 ml

3/08.01 Světle popelavá
Pro neutralizaci žluto-
oranžových odlesků 
a pro vytvoření ledového 
efektu na světlých blond 
vlasech. 

3/08.03 Světle zlatá
Pro zintenzivnění zlatých 
odlesků a oteplení stu-
dených nebo tlumených 
odstínů. 

3/08.02 Světlá irisé
Pro ztlumení zlatých 
a dodání stříbřitých 
odlesků. 

3/08.013 Světle popelavě 
zlatá
Pro vyrovnání žlutých 
a světle žlutých odlesků, 
kterým dodává přiroze-
nější vzhled. 

9
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Přímá barva na vlasy s krémovou texturou

Nekonvenční barva na vlasy, která Vám umožňí si hrát, experimentovat a zvýraznit osobnost kaž-
dého klienta. Pigmenty můžete použít na odbarvené vlasy pro jasný a intenzivní výsledek, avšak lze 
je aplikovat i na přírodní či barvené vlasy pro dodání nebo zintenzivnění odlesků.

PRO KOHO? Pro ty, kteří se nebojí barev a zároveň si přejí vtisknout svému vzhledu punc vlastní 
osobnosti. 

CHARAKTERISTIKA: perfektní konzistence zajišťuje precizní aplikaci a krémovo-gelové složení 
umožňuje bezproblémové míchání různých odstínů pro vytvoření jedinečné barevné směsi. Mimoto 
barva zlepšuje kvalitu vlasů po odbarvování a dodává jim neuvěřitelný lesk. 

ORIGINAL 

Originální barevné pigmenty rEvolutionJC obsahují 6 pigmentovaných odstínů a jeden bezbarvý 
odstín Clear, který umožňuje přizpůsobení barevné intenzity na míru každého klienta. Výsledkem je 
nekonečná paleta barev. 

Způsob použití: existují dva způsoby použití v závislosti na požadovaném výsledku. Pro jasný 
a intenzivní barevný výsledek aplikujte pigmenty rEvolutionJC na předem odbarvené vlasy. Pro zís-
kání odlesků přírodní barvy vlasů nebo pro zintenzivnění odlesků barvených vlasů aplikujte pig-
menty rEvolutionJC přímo na suché vlasy bez jejich předchozího zesvětlování. 

Objem: 90 ml

Odstíny: 
3/13F12181 Magenta
3/13F12182 Rich Purple
3/13F12183 Pink
3/13F12184 Yellow
3/13F12185 Deep Red
3/13F12292 True Blue 
3/13F12294 Clear - pastel mix

rEVOLUTIONJC
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10 VOL./3 %
překrytí a barvení tón v tónu

Kód: 3/08F21603
Objem: 1 000 ml

5 VOL./1,5 %
aktivátor je vhodný pro všechny 
typy barvení, nezesvětluje

Kód: 3/08F21602
Objem: 1 000 ml

30 VOL./9 %
překrytí a zesvětlení o 2-3 stupně

Kód: 3/08F21605

Objem: 1 000 ml

20 VOL./6 %
překrytí a zesvětlení 
o 1/4-1/2 stupně

Kód: 3/08F21604
Objem: 1 000 ml

40 VOL./12 %
překrytí a zesvětlení 
o 3-4 stupně 

Kód: 3/08F21606
Objem: 1 000 ml

OXID‘O
Krémový aktivátor 

Krémová textura - ideální pro snadnou a precizní aplikaci. 

CHARAKTERISTIKA: nové, ještě jemnější složení je obohaceno o látku Elicos, která zmírňuje 
zásaditost barvy, jakmile přichází do kontaktu s pokožkou. Krémovější složení umožňuje snadnou 
a precizní aplikaci. Bez parabenů, parafínu a minerálních olejů. 



Jedinečná tónovací barva bez amoniaku a PPD 

Inovovaná barva tón v tónu značky ALFAPARF MILANO. 

PRO KOHO? Pro všechny, kteří si přejí jemnou barvu, ale nechtějí se vzdát intenzivních odlesků 
a různorodosti salonních služeb. Pro ty, co preferují zdravý životní styl!

ŠKÁLA: 58 odstínů. Tuba - 60 ml.

CHARAKTERISTIKA: radikálně obnovené složení s patentovanou technologií na bázi Argininu. 
Obsahuje alkalizátor na bázi argininu, pocházející z rostlinných cukrů, který umožňuje nahradit po-
užívané a rozšířené chemické alkalizátory (amoniak a etanolamin). Arginin je aminokyselina 100% 
přírodního původu, velice afinní vlasu, protože je přítomná v jeho proteinové struktuře.

Neobsahuje: amoniak, MEA, PPD, alkohol, silikony
Složení: vegan-bez příměsí živočišného původu

Způsob použití: smíchejte v poměru 1 : 2 s OXID’O 5 vol. Nechte působit na vlasech 10-25 minut.
Aktivátory 10 vol. a 20 vol. jsou speciálně navrženy tak, aby oživily teplé barevné odstíny. 5 vol. 
aktivátor je vhodný pro všechny typy barvení.

Obsahuje kombinaci částečně fermentovaných olejů přírodního původu s výživnými, anti-
oxidačnými, ochrannými a anti-frizz vlastnostmi: olej ze semen kamélie, ze sladkých mandlí, 
arganový, ze semen zeleného čaje a ze slunečnice.
Inovující textura - krémový gel se jednoduše aplikuje a oplachuje. Nedělá skvrny během aplikace. 
Obsahuje patentované emulgátory, které umožní rovnoměrné nanesení a získání celistvé barvy.

Dynamický lesk - až o 149 % více lesku.
Integrita vlasu - až o 38 % větší integrita vlasu.
Rozčesávatelnost - až 11krát lepší rozčesávatelnost po šesti aplikacích
Vyblednutí barvy - zachování barvy až z 92 % po 12 umytích

Kód: 3/06
Objem: 60 ml

Extrémní 

jemnost 

maximální 

výkon!

NEW VEGAN

12



Jakýkoliv požadavek na změnu můžete 
uspokojit s barvou COLOR WEAR!

● první barvení
● tónování po odbarvení (balayage lover)
● zakrytí bílých vlasů - kamufláž (hlavně 
 muži)
● tónování po ošetření tvaru
● ošetření pro lesk (vegan hair gloss)
● zdůraznění bílých nebo šedých vlasů  
 (your beautiful grey)
● oživení délek a konců

Nové  
aktivátory!

Barvy COLOR WEAR se míchají s OXID’O 
aktivátory 5, 10, 20 vol.
5 vol. - pro všechny typy barvení,nezesvětluje
10 vol. - překrytí a barvení tón v tónu
20 vol. - překrytí a zesvětlení o 1/4 - 1/2 stupně
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Tekuté tónovací barvy na přírodním základu 

Nová řada navržená pro dokonalý barevný zážitek.
Perfektní přirozené výsledky, kdy každý odstín vytvořený 
odbarvením, zlepší i ty nejpokročilejší techniky na maximum. 
Pro skutečně multidimenzionální blond barvu. Snadné a rychlé 
použití: Tato nová barva vám umožní citlivě splnit  sen všech 
klientů o dokonalé blond barvě bez kompromisních výsledků.

PRO KOHO? Pro ty, kteří si přejí oživit nebo vylepšit barvu svých 
vlasů, obzvláště vhodné pro blond odstíny. Nekryje a nezesvětluje, 
ideální pro tónování po odbarvení. Zanechává dokonalé přirozené 
výsledky a lesklé vlasy.

ŠKÁLA: 42 specifických odstínů. Lahvička 60 ml.

CHARAKTERISTIKA: inovativní složení šetrné k vlasům, ale 
zároveň vysoce účinné. Využívá arginin jako přírodně derivované 
činidlo na místo běžně používaných chemických alkalizátorů 
jako jsou amoniak a ethanolamin. Složení obohacené o aktivní 
složku z jablečného octa s obnovující schopností, které opravuje 
a obnovuje vlasové vlákno po chemických procesech a tepelném 
napětí. Usnadňuje rozčesávání a uzavírá buňky za účelem zvýšení 
lesku. Obsahuje komplex s antistatickým efektem a zanechává 
vlasy jemné a hladké. 

The Natural Evolution of GlossToner

Kód: 3/07
Objem: 60 ml

VEGAN
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Kód: 3/07F22471
Objem: 1000 ml

• Dynamický lesk - zvýšení lesku až o 103% měřeno na 
pohybujících se vlasech

• Pružnost - až o 13% pružnější vlasy již po první aplikaci
• Rozčesávatelnost - vlasy jsou 3x lépe rozčesávatelné již po 

první aplikaci
• Vyblednutí barvy - až 90% barvy zůstává i po 12 umytí vlasů

COLOR WEAR GLOSS TONER AKTIVÁTOR

Speciálně vyvinutý pro použití s barvami Color Wear Gloss Toner 
pro dosažení maximálních účinků
a požadovaných výsledků. Tekuté složení pro rychlou
a praktickou aplikaci.

Poměr míchání 1:2 nabízí nižší náklady na aplikaci ve srovnání
s jinými značkami, které mají poměr míchání 1:1

Neobsahuje: amoniak, MEA, silikony, resorcinol
Složení: vegan - bez příměsí živočišného původu, obnovující aktivní složka

Způsob použití: smíchejte v poměru 1: 2 s aktivátorem Color Wear Gloss Toner 9,5 vol.
Nechte působit na vlasech 5 - 20 minut.

Může být smíchán s pigmenty
pro nekonečné barevné možnosti.

• Kompaktní, nestékající tekutá struktura
• Aktivátor: stabilizovaný tekutý peroxid vodíku   

9,5 vol.
• Poměr ředění: 1:2
• Doba působení: od 5 do 20 minut
• Může být aplikován i do mokrých vlasů pro snížení 

barevné intenzity

• Optimální viskozita směsi 
umožňuje rovnoměrné nanesení 
aplikační lahvičkou nebo štětcem.

• Může být aplikován do suchých
• i mokrých vlasů.
• Pro intenzivní výsledky aplikujte 

do suchých vlasů.
• Emulgační efekt usnadňuje 

oplachování.



Červená .6
Pro zintenzivnění 
červené barvy a pro 
obohacení vlasů nový-
mi jemnými odlesky.

Ultra koncentrované pigmenty

Inovativní řešení, které umožňuje přizpůsobení barvy na míru každého  
klienta v kombinaci s neuvěřitelnou škálou produktů a služeb. Se dvěma patenty.

PRO KOHO? Pro všechny, kteří chtějí svému vzhledu vtisknout mimořádný dotek barvy a přizpůsobit 
jej své vlastní osobnosti během každé služby. Doma i v salonu. 

ŠKÁLA: 12 ultra koncentrovaných pigmentů poslední generace. 6 základních ošetření, které pečují 
o zdraví vlasového vlákna i barvu vlasů. Lahvička 90 ml.

CHARAKTERISTIKA: v salonu se mohou čisté pigmenty přidat do všech služeb a klienti je využijí 
i v rámci domácí péče. Pigments jsou velmi všestranným produktem, který umožňuje obohacení vlasů 
dotekem barvy nebo zintenzivnění a rozjasnění již stávajících odstínů.

Spousta klientů kadeřnických salonů se nemůže rozhodnout, zda pečovat o barvu nebo spíše o zdraví 
vlasového vlákna. Nyní však mohou obojí. Díky receptu na míru, který uspokojí všechny potřeby. 
A tento recept si mohou klienti připravit i sami doma. Čisté pigmenty umí měnit svou strukturu na 
základě pH prostředí, ve kterém se nacházejí (kyselém nebo zásaditém). To znamená, že kamkoliv je 
umístíte, tam pracují. A pracují výborně. Dva patenty mluví za vše.

Zlatá .3
Pro oživení teplých 
blond odstínů nebo pro 
obohacení vlasů jem-
nými zlatými odlesky.

Měděná .4
Pro oživení měděných 
odstínů nebo pro obo-
hacení vlasů novými 
jemnými odlesky.

Popelavá .1
Ideální pro zvýraznění 
studených a popela-
vých odstínů tmavých 
vlasů. Pro dodání 
hloubky a neutralizaci 
nežádoucích oranžo-
vých odlesků. 
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Bronzová
Nejlepší volba pro ty, 
kteří se chtějí v této 
sezoně odvázat. 
Je živá, intenzivní, 
perfektní pro tempera-
mentní osobnosti bez 
kompromisů.

Popelavě zlatá .13
Pro zintenzivnění 
blond a světle kaštano-
vých odstínů nebo 
pro obohacení vlasů 
jemnými béžovými 
odlesky.

Zlatá mahagonová 
.35
Pro prohloubení tmavě 
kaštanových odstínů 
nebo pro obohacení 
vlasů jemnými hnědý-
mi odlesky.

Fialová popelavá 
.21
Pro zvýraznění stu-
dených blond odlesků 
a pro oživení šedých 
/bílých vlasů. Neutra-
lizuje nežádoucí žluté 
odstíny.

Ultrafialová .22
Ideální pro uchování 
a zajištění kvalitní fia-
lové barvy a pro obo-
hacení tmavé a velmi 
tmavé přírodní nebo 
kosmetické barvy. Má 
výrazné účinky proti 
žloutnutí. 

Zlatá fialová .32
Ideální pro zvýrazně-
ní hnědých a světle 
hnědých odstínů a pro 
dodání jemných stude-
ných hnědých odlesků 
přírodním vlasům.

Šedo-černá
Tento odstín není 
záležitostí pouze roc-
kových hvězd, které 
uchvacují všechny 
generace, ale je to 
sofistikovaná elegan-
ce šedé a černé.

Růžově měděná
Perfektní odstín pro ty, 
kteří chtějí mix roman-
tického a výrazného 
stylu. Sebevědomá - to 
je charakteristika ženy, 
která si zvoli tento 
odstín. Růžová nebyla 
nikdy tak zábavná!
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Permanentní barva na vlasy bez amoniaku, PPD a resorcinolu

Excelentní a dlouhotrvající výsledek již nestačí. Ženy chtějí být hýčkány, rozmazlovanány, hledají 
něco jiného... Chtějí servis, který by využíval produkty s obsahem přírodních látek, servis, který by 
byl příjemný a který by dbal na aktuální módní trendy.

PRO KOHO? Pro všechny ženy, které chtějí být rozmazlovány a žádají perfektní barvu s vynikají-
cími výsledky a s obsahem těch nejlepších ingrediencí. Neboť co je dobré pro mé zdraví, je dobré 
i pro mé vlasy!

ŠKÁLA: 54 odstínů. Tuba - 60 ml.

CHARAKTERISTIKA: výjimečně bohaté a krémové barvy, příjemná vůně a pohodlí pro pokožku 
hlavy. S vynikajícími výsledky a neobyčejnou trvanlivostí. 

RÝŽOVÉ MLÉKO
vyživuje vlasové vlákno

CUKR
propůjčuje barvě lesk

54 ODSTÍNŮ - VŠECHNY
OBOHACENY O RÝŽOVÉ 
MLÉKO A CUKR!

PRECIOUS NATURE NO AMMONIA
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Způsob použití: smíchejte barvu s krémovým 
aktivátorem v poměru 1 : 1,5 (60 ml barvy a 90 ml 
aktivátoru). Doba působení je 35 minut.  

BARVA JAKO NOVÁ I MĚSÍC PO BARVENÍ!

BARVA NEZMĚNÍ ODLESKY ANI PO DOVOLENÉ U MOŘE

ZVÝŠENÝ LESK BARVY

BEZKONKURENČNÍ ROZČESATELNOST VLASŮ, KTERÁ SE 

ZLEPŠUJE PO KAŽDÉM BARVENÍ

100% PŘEKRYTÍ ŠEDIVÝCH VLASŮ

ZESVĚTLENÍ AŽ O 3 STUPNĚ

Tajemství lahodného receptu
Krémové aktivátory díky své bohaté textuře 
zpříjemňují barvení a jsou velmi tolerantní k pokožce 
hlavy. K dispozici ve čtyřech intenzitách.

bez amoniaku, ppd, resorcinolu

barvy precious nature No ammonia se skvele 
doplnujÍ s pestÍcÍmi prÍpravky precious nature!

Aktivátory:
3/04F19126 10 vol. (3 %)
3/04F19127 20 vol. (6 %)
3/04F19128 30 vol. (9 %)
3/04F19129 40 vol. (12 %)

Objem: 850 ml

EXKLUZIVNÍ

BARVA
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MIMORÁDNE BOHATÁ a KRÉMOVá TEXTURa
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Kód: 3/04
Objem: 60 ml



Profesionální systém ošetření pro ochranu vlasů a vlasové pokožky

PRO KOHO? Pro všechny, kteří během barvení a dalších chemických ošetření na salonu pociťují 
nepohodlí, mají citlivou pokožku hlavy a chtějí zlepšit kvalitu svých vlasů. 

CHARAKTERISTIKA: inovativní systém, který pečuje o pokožku hlavy a ochranu vlasového vlákna 
během barvení, odbarvování a tvarování. Nemění zesvětlovací schopnost ani barevný výsledek. 
Nemění způsob použití přípravku (stejný stupeň aktivátoru i stejný poměr míchání). Produkty 
obsahují kvaternizovaný biomimetický keratin, revoluční aktivní látku, která působí v poškozených 
částech vlasového vlákna a rekonstruuje vlas v závislosti na míře jeho poškození. Bez parabenů. 

KOMPLETNÍ
Pečuje o vlasové vlákno, obnovuje 
jeho kvalitu a dodává pohodlí 
pokožce hlavy.

FLEXIBILNÍ
Všechny tři přípravky je 
možné použít společně 
během jednoho ošetření, 
nebo také samostatně 
v závislosti na skutečných 
potřebách klientů.

JEDNODUCHÉ 
POUŽITÍ
Nemění aplikaci 
přípravků, používaných 
pro chemická ošetření.

UNIVERZÁLNÍ
Lze použít s jakýmkoliv 
chemickým ošetřením 
(barvení, odbarvování, 
tvarování), aniž by se 
změnil požadovaný 
výsledek. 

Barvení 
vlasů bez 

kompromisů!

100% 
profesionální 

- Made in 
Italy.

THE HAIR SUPPORTERS



SCALP PROTECTOR
Ochranné a zklidňující sérum pro pokožku hlavy

Sérum je ideální při odbarvování na pokožku hlavy a je 
vhodné pro všechny klienty, kteří upozorňují během 
chemického ošetření na pocity nepohodlí a pálení 
pokožky. 

Kód: 3/33F14568
Obsah: 12 x 13 ml

BOND REBUILDER
Krém pro ochranu vlasového vlákna

Krém redukuje eventuální poškození a lámání, chrání 
vnitřní vazby a zlepšuje odolnost vlasů. Používejte 
vždy během odbarvování a v případě poškozených
a velmi suchých vlasů i během barvení a tvarování. 

Kód: 3/33F14569
Objem: 300 ml 

SCALP & FIBER RESTORER
Fluid pro navrácení 
přirozeného ph pokožky 
a obnovu vlasového vlákna 

Fluid obnovuje správnou 
rovnováhu vlasového vlákna, 
uzavírá kutikulu a dodává výživu
a výjimečný lesk. Aplikujte vždy po 
barvení, odbarvení, permanentní 
a semipermanentní trvalé. 

Kód: 3/33F14570
Objem: 250 ml
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Pro krásné 
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Vyhlazující keratinové ošetření

PRO KOHO? Pro ty, kteří hledají účinné vyhlazující ošetření, kontrolu nad krepatostí vlasů jakého-
koliv tvaru, ochranu vlasového vlákna a lesk vlasů. Pro dokonalé výsledky až po dobu 4 měsíců. 

CHARAKTERISTIKA:
• Patent Pending technology - technologie pro ještě déle trvající výsledky vyhlazených 

a zkrocených vlasů díky přidanému inovativnímu boosteru v kombinaci s kyselinou 
glyoxylovou.

• Bond system - ochranná technologie pracuje uvnitř i na povrchu vlasového vlákna, zaručuje 
ochranu, opravuje vlasy a zlepšuje jejich odolnost

• Babasový olej - vzácný amazonský olej s neobyčejnými zjemňujícími vlastnostmi. Dodává 
vlasům hedvábně jemný a zářivý vzhled.

• Kera-protection kompex- keratin a rostlinný kolagen jsou základem inovativního komplexu, 
který chrání vlas při použití horkých stylingových nástrojů. Opravuje poškozené vlasy a 
zlepšuje jejich  pevnost a hladkost. Nový keratin je aktivován teplem a vytváří ochranný film 
na vlasech, který je nezbytný pro ochranu během ošetření a při stylingu.

PRODUKTY PRO SALONNÍ OŠETŘENÍ 

DEEP CLEANSING SHAMPOO
Hloubkově čisticí šampon 

Čistí vlasy do hloubky a zanechává je zcela bez 
zacuchání. Napomáhá otevřít kutikulu vlasu 
pro lepší působení vyhlazujícího ošetření. Bez 
sulfátů, minerálních olejů, parafínů.

Kód: 3/28F23343
Objem: 500 ml

SMOOTHING FLUID
Vyhlazující fluid

Nové vylepšené složení. Uhlazující fluid 
remodeluje pomocí tepla dispozice keratinových 
řetězců, narovnává je a propůjčuje jim hladký 
vzhled, aniž by chemicky narušoval disulfidové 
můstky. Pro dodání barevných odlesků 
nebo zvýraznění již stávajících lze smíchat 
s Pigments. Bez minerálních olejů a parafínů.

Kód: 3/28F23342
Objem: 500 ml
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DETANGLING CREAM
Rozčesávací krém
pro poškozené vlasy

Zjednodušuje a urychluje fázi pročesávání 
a skluz žehličky. Zanechává vlasy hladké, 
jemné a snadněji upravitelné.

Kód: 3/28F23345
Objem: 150 ml

REHYDRATING MASK
Rehydratační maska

Rehydratační maska s profesionálním složením, která 
dokončuje vyhlazující ošetření. Vlasy zanechává snadno 
rozčesatelné, lesklé, silné a extrémně hydratované. Pro 
dodání nebo zvýraznění odlesků můžete smíchat
s Pigments. Bez minerálních olejů, parafínů. 

Kód: 3/28F23344
Objem: 500 ml

MOUSSE MAKER

Napěňovač. Užitečná pomůcka, která přemění vyhlazující fluid na 
pěnu a urychlí službu Lisse Design o 25-30 %. Využijete v rámci 
metody Express. 

EASY LISSE DISCIPLINE TREATMENT 
Maska Easy Lisse ošetření

Nové vylepšené složení. Vhodný pro všechny typy 
vlasů a lze jej smíchat s Pigments. Za pomoci tepla 
remodeluje strukturu keratinových řetězců a dodává 
vzhled bez krepatosti a zanechává vlasy poddajné
a definované aniž by chemicky narušoval disulfidové 
můstky. Bez minerálních olejů, parafínů. 

Kód: 3/28F23346
Objem: 500 ml
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Kód: 3/99P27015
Objem: 125 ml
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PRODUKTY PRO DOMÁCÍ OŠETŘENÍ 

MAINTENANCE SHAMPOO
Udržující šampon

Jemně vlasy čistí a pomáhá uchovat výsledky 
salonního ošetření. Je obohacen o babasový 
olej a kera-protection komplex. Zanechává 
vlasy lesklé a snadno rozčesatelné. 
Lze smíchat se Semi di Lino ultra 
koncentrovanými pigmenty.
Bez sulfátů, minerálních olejů, parafínů.  

Kód: 3/28F23347
Objem: 250 ml

MAINTENANCE CONDITIONER
Udržující kondicionér

Vyživuje a zanechává vlasy chráněné, 
hladké a snadno rozčesatelné. Dodává jim 
extrémní lesk a pomáhá udržovat výsledky 
salonního ošetření. Lze smíchat se Semi di 
Lino ultra koncentrovanými pigmenty.
Bez minerálních olejů, parafínů.

Kód: 3/28F23348
Objem: 250 ml

REHYDRATING MASK
Rehydratační maska

Hydratuje, chrání, posiluje vlasy a přispívá k eliminaci 
přirozeného procesu vysušování vlasů. Lze smíchat se 
Semi di Lino ultra koncentrovanými pigmenty. 

Kód: 3/28F23351
Objem: 200 ml
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THE OIL
Elixír s hedvábným efektem

Složení na bázi vzácného amazonského 
oleje z plodů babasové palmy dodává vlasům 
hedvábně jemný vzhled a mimořádný lesk. Je 
ideální jako prevence roztřepených konečků. 
Bez minerálních olejů, parafínů.

Kód: 3/28F23349
Objem: 50 ml

KERATIN SERUM
Keratinové sérum

Lehký, sametový 
fluid, který dodá 
vlasům keratin 
a kolagen. 
Pomáhá udržet 
požadovaný tvar 
vlasů a zanechává 
je chráněné, 
sametové a snadno 
rozčesatelné. 
Snižuje lámavost 
vlasů až o 93%. Bez 
minerálních olejů, 
parafínů. 

Kód: 3/28F23350
Objem: 125 ml
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MOVE DESIGNER
Ondulační fluid

Inovující ondulační fluid 
k vytvoření perfektních vln 
a kudrlin. Na 6 – 10 aplika-
cí v závislosti na vybraném 
míchacím poměru a délce 
vlasů.

Kód: 3/28F19292
Objem: 500 ml

MOVE CREAMY 
PROTECTOR
Neutralizační fluid

Speciální přísada, která 
přemění Move Designer 
na krém pro lepší ochranu 
vlasů. Na 10 až 15 aplikací 
v závislosti na vybraném 
míchacím poměru.

Kód: 3/28F19977
Objem: 300 ml

MOVE FIXER
Speciální přísada pro Move 
Designer

Neutralizační fluid, který se apli-
kuje jako pěna pomocí Mousse 
Maker (napěňovač). Zlepšuje 
ondulační ošetření, fixuje vlny na 
vlasech. Na 10 aplikací.

Kód: 3/28F19293
Objem: 1 000 ml
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PRODUKTY PRO SALONNÍ OŠETŘENÍ

Keratinové ošetření pro kudrnaté a vlnité vlasy

PRO KOHO? Pro ty, kteří chtějí vytvořit perfektní kudrliny nebo vlny. Vhodné pro všechny typy 
vlasů. 

CHARAKTERISTIKA:
• KERAVEG - alternativa keratinu na přírodní bázi, komplex sójových a pšeničných aminokyselin.  
 Přispívá k tomu, že ondulační ošetření je méně invazivní pro vlasy, zvyšuje odolnost a flexibilitu  
 vlasů. Po ošetření dochází ke zlepšení kosmeticity vlasů a ke snížení krepatosti.
• Babasový olej - vzácný amazonský olej s neobyčejnými zjemňujícími vlastnostmi. Vlasům  
 dodává hedvábně jemný a zářivý vzhled.
• Thioglykolát amonný

CURL DESIGN

No. 1b

No. 1a
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BEAUTY PROGRAM 
PRO ZDRAVÉ 

A KRÁSNÉ VLASY 

SEMI
DI LINO

Shine Fix komplex obsahuje exkluzivní složku - výtažek ze lněného 
semínka, který rozzáří vlasy absolutním leskem a uhladí povrch 
vlasového vlákna. Ošetřuje a pečuje o všechny typy vlasů. 

Color Fix komplex obsahuje inovativní směs UVA a UVB filtrů, které 
spolu s obsaženými antioxidanty pomáhají chránit barvu, prodloužit 
její lesk a intenzitu. 

Díky multifunkčnímu biotechnologickému komplexu Urban Defence 
Pro jsou vlasy chráněny i proti nepříznivým vlivům zněčištěného život-
ního prostředí a den za dnem získávají dokonalejší vzhled.

Díky složení, které je bohaté na precizně vybrané a optimálně koncentrované aktivní prvky, 
je řada Semi di Lino schopna zkvalitnit každý typ vlasového vlákna. Produkty navíc obsahují 
komplexy, které se nacházejí v každém výrobku: Shine Fix a Color Fix. 

Na oba komplexy se však váží i další aktivní látky, které uspokojují potřeby všech typů vlasů 
a optimalizují stav vlasového vlákna.
Všechny výrobky řady Semi di Lino jsou bez „nepřátelských“ ingrediencí a 
neobsahují sulfáty, parabeny, parafíny, minerální oleje a alergeny.
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Řada pro normální vlasy, které nevyžadují speciální 
ošetření, propůjčuje vlasům extrémní a dlouhotrva-
jící lesk, chrání a umocňuje intenzitu barvy a zane-
chává vlasy revitalizované a zářivé jako diamanty! 

CHARAKTERISTIKA: perfektně vyvážené slo-
žení, jemné, ale výjimečně účinné. Koncentráty 
účinných látek vlasy revitalizují a dodávají jim ten 
správný mix prvků pro jejich každodenní krásu. Pro-
dukty jsou obohaceny o vitamínový komplex, jenž 
propůjčuje vlasovému vláknu novou energii a díky anti- 
oxidačním schopnostem působí látky obsažené ve slo-
žení proti volným radikálům, které jsou převážně zodpo-
vědné za stárnutí vlasového vlákna.

DIAMOND

ILLUMINATING LOW 
SHAMPOO
Jemný rozjasňující šampon 
pro normální vlasy

Rozjasňující šampon dodává 
vlasovému vláknu jemnost  
a vitalitu. Vlasy získávají okam- 
žitý a dlouhotrvající zářivý 
vzhled.

3/30F16445 250 ml
3/30F16446 1 000 ml

Propůjčuje vlasům extrémní lesk, 
chrání kosmetickou barvu vlasů, 
prodlužuje její lesk  
a intenzitu, předchází zacuchání 
vlasů, chrání před UVA a UVB 
zářením. Působí proti vlhkosti, 
uzavírá kutikulu. 

Kód: 3/30F16453
Objem: 125 ml

ILLUMINATING 
CONDITIONER
Rozjasňující kondicionér pro 
normální vlasy

Rozjasňující kondicionér půso-
bí proti zacuchávání, usnad-
ňuje rozčesávání a zanechává 
vlasy úžasně lehké. Dodává 
vlasům zářivý vzhled a propůj-
čuje jim neobyčejný lesk.

3/30F16447 200 ml
3/30F16448 1 000 ml

ILLUMINATING MASK
Rozjasňující maska pro 
normální vlasy

Intenzivně revitalizuje vlasové 
vlákno, dodává vlasům jem-
nost a extrémní lesk. Vlasy 
získávají okouzlující zářivý 
vzhled.

3/30F16449 200 ml
3/30F16450 500 ml

SULFATE 

FREE

EXTRAORDINARY 
ALL-IN 1 FLUID
Multifunkční fluid
pro normální vlasy
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RECONSTRUCTION

Řada pro suché, narušené vlasy melírovaním, bar-
vením, které jsou obtížně rozčesatelné. Specifické 
ošetření obnovuje správnou úroveň hydratace od 
kořínků po konečky vlasů. Péče dodává vlasům 
mimořádný lesk a hedvábný vzhled. 

CHARAKTERISTIKA: intenzivní terapie, která postupně 
vlas rekonstruuje, dodává mu sílu a ztracenou pružnost. 
Posiluje vlasové vlákno, zjemňuje jej a dodává mu ex-
trémní hladkost. Zároveň zaručuje perfektní lesk vlasů. 
Řada je obohacena o aktivní složku Cortex Repair, kte-
rá napravuje poškození a rekonstruuje vlasové vlákno, 
intenzivně hydratuje a zachovává vlas jemný. Bambuso-
vá dřeň je základní složkou pro sílu a pružnost vlasové-
ho vlákna díky vysokému obsahu křemíku.

Každý den 
posiluje rekonstrukční proces 
obnovy u vlasového vlákna, 
uzavírá kutikulu a vytváří 
ochrannou bariéru proti
lámání vlasů. Vlasy jsou 
viditelně plnější a odolnější, 
aniž by došlo ke ztrátě jejich 
hebkosti.

Kód: 3/30F16412 
Objem: 125 ml

ANTI-BREAKAGE 
DAILY FLUID
Denní fluid
proti lámání  
pro 
poškozené
vlasy

REPARATIVE MASK
Rekonstrukční maska pro poškozené vlasy

Maska poskytuje intenzivní 
ošetření pro hloubkovou rekonstrukci vlasového 
vlákna. Zároveň posiluje a rekonstruuje kortex 
vlasů a zvyšuje jeho odolnost proti lámání. 
Vyčerpané vlasy jsou intenzivně regenerovány 
a je jim navrácena jejich přirozená krása.

3/30F16410 200 ml
3/30F16411 500 ml

SULFATE 

FREE

REPARATIVE LOW SHAMPOO
Rekonstrukční šampon pro 
poškozené vlasy

Jemně vlasy čistí a startuje proces 
rekonstrukce vlasového vlákna. Působí 
ve středu vlasového vlákna a vyrovnává 
nedostatek všech důležitých látek. Vlasy 
jsou pružné a jemné na dotek.

3/30F16408 250 ml
3/30F16409 1 000 ml



SOS EMERGENCY OIL
SOS olej pro hloubkovou regeneraci 
poškozených vlasů

Profesionální rekonstrukční a hloubkové 
ošetření pro velmi poškozené, oslabené 
a lámavé vlasy, které vyžadují první pomoc. 
Vlasy jsou opraveny zevnitř, jsou viditelně 
silnější a získávají mimořádnou pružnost.

Kód: 3/30F16413
Objem: 6 x 13 ml
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REPARATIVE LOTION
Obnovující lotion pro poškozené vlasy

Ošetření nabízí okamžitou rekonstrukci vy-
čerpaného a křehkého vlasového vlákna. Při 
pravidelném používání získávají vlasy zpět 
svou přirozenou sílu, jsou odolnější a mají 
kompaktní strukturu.

Kód: 3/30F16414
Objem: 6 x 13 ml
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NUTRITIVE MASK
Vyživující maska pro suché 
vlasy

Působí proti suchým vlasům 
od kořínků až po konečky. 
Okamžitě zlepšuje kvalitu vla-
sů, které se stávají hedvábný-
mi a snadno rozčesatelnými.

3/30F16417 200 ml
3/30F16418 500 ml

NUTRITIVE LOW SHAMPOO
Výživující šampon pro suché 
vlasy

Jemně vlasy čistí a vyživuje 
bez zatížení. Dodává jim jemný 
a hedvábný vzhled, který je 
charakteristický pro zdravé 
vlasy.

3/30F16415 250 ml
3/30F16416 1 000 ml

NUTRITIVE ESSENTIAL OIL
Vyživující esenciální olej pro suché vlasy

Šokové mnohaúrovňové ošetření, které dodává vlasům 
pořádnou porci výživy a zabraňuje dehydrataci vlasového 
vlákna. Pro krásné a neodolatelně jemné vlasy.

Specifický 
produkt, který 
je určený pro 
nejkřehčí 
části vlasů - 
konečky. Vytváří 
neviditelný film, 
který zaceluje 
roztřepené konečky a zabraňuje 
jejich lámání. 

Kód: 3/30F16422
Objem: 125 ml

NUTRITIVE LEAVE-IN 
CONDITIONER
Vyživující bezoplachový 
kondicionér pro suché vlasy

Bezoplachový kondicionér 
pro suché vlasy. Obsažené 
vyživující látky zjemňují 
vlasové vlákno bez zatížení 
a dodávají vlasům pružnost 
a extrémní lesk.

3/30F16419 200 ml
3/30F16420 1 000 ml

Řada pro suché vlasy, které jsou obtížně rozčesatelné. 
Specifické ošetření obnovuje správnou úroveň 
hydratace od kořínků po konečky vlasů. Péče dodává 
vlasům mimořádný lesk a hedvábný vzhled. Zároveň 
propůjčuje vlasům neuvěřitelnou lehkost.

CHARAKTERISTIKA: opravdová vlasová terapie, která 
vyživuje vlasy bez zatížení. Za krátkou dobu jsou vlasy 
vyživené, hydratované a získávají krásný lesk. Složení je 
obohaceno o vyživující cukry z medu, které zadržují vodu 
uvnitř vlasového vlákna, rehydratují jej a intenzivně vyživují.

MOISTURE

SULFATE FREE

NUTRITIVE DETANGLING 
FLUID
Fluid proti roztřepeným 
konečkům pro 
suché vlasy

Kód: 3/30F16421
Objem: 6 x 13 ml
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VOLUME

VOLUMIZING MOUSSE 
CONDITIONER
Objemový pěnový 
kondicionér

Jemný kondicionér pro 
snadné rozčesávání, který 
vlasy hydratuje. Vlasy 
získávají větší objem
a vlasové vlákno je posíleno.

Kód: 3/30F20068
Objem: 200 ml

VOLUMIZING SPRAY
Bezoplachový 
objemový sprej

Podporuje flexibilní 
objem, zároveň  
hydratuje a zesiluje 
vlasové vlákno. 

Kód: 3/30F20069
Objem: 125 ml

VOLUMIZING LOW 
SHAMPOO
Objemový šampon

Jemný šampon, který vlas vyčistí 
a zároveň hydratuje. Zvětšuje 
objem a přidává tloušťku. 

3/30F20066 250 ml
3/30F20067 1 000 ml

Řada pro objem (nejen) jemných vlasů. 
Volume je ošetřující řada specificky 
vyvinutá na dodání objemu jemným 
vlasům, jejich hydrataci a zabránění 
vlhkosti a atmosférickým vlivům, aby 
narušovaly jejich přirozenou krásu.

CHARAKTERISTIKA: díky Volume Boost 
Complex, biokompatibilnímu polyméru, 
který
pomáhá restrukturalizovat vlasové vlákno 
zevnitř, získávají jemné vlasy větší objem 
a dochází ke zvětšení jejich průměru bez 
ztráty lehkosti a jemnosti. Vlasy získají 
trvalejší objem. 
Vegan formula: produkty Semi di Lino 
Volume neobsahují složky živočišného 
původu a ani jejich odvozené přísady.

SULFATE FREE
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SUBLIME - CELLULA MADRE

CM GLOW MULTIPLIER
Násobitel lesku

Koncentrát obohacený 
o komplex Shine Fix,Color 
Fix a vitamínový komplex 
znásobuje lesk vlasů bez 
zatížení.

Kód: 3/30F17779
Objem: 150 ml

CM NOURISHMENT 
MULTIPLIER 
Násobitel výživy

Koncentrát obohacený 
o komplex Shine Fix, Color 
Fix a nutricukry znásobuje 
výživu vlasů bez zatížení.

Kód: 3/30F17777
Objem: 150 ml

CM RESTRUCTURING 
MULTIPLIER
Násobitel rekonstrukce

Koncentrát obohacený o komplex 
Shine Fix, Color Fix, bambusovou 
dřeň a látku pro obnovu kortexu 
(Cortex Repair) opravuje vlasové 
vlákno a zvyšuje pružnost a sílu 
vlasů bez zatížení.

Kód: 3/30F17778
Objem: 150 ml

CELLULA MADRE BEAUTY GENESIS
Ampule Beauty Genesis

Ampule Beauty Genesis - obnovující elixír 
s arganovými kmenovými buňkami rozněcuje 6 
násobitelů krásy, kteří mají za následek velkolepou 
proměnu. 

Kód: 3/30F17776
Objem: 12 x 13 ml

Sortiment řady Cellula Madre nabízí rychlé a vysoce účinné ošetření pro uspokojení individuálních 
potřeb krásy a zároveň optimální využití času.
Cellula Madre dnes reaguje i na rozdílnou strukturu vlasů pro poskytnutí ještě individuálnější 
a komplexnější salónní služby. Produkty Cellula Madre umožňují provádět rychlé, účinné 
a inovativní ošetření, které funguje díky ampulím Cellula Madre Beauty Genesis, první 
ampule s arganovými buňkami, které se mísí s násobiteli krásy pro vytvoření efektní gelové 
emulze. Ty uspokojují specifické potřeby vlasového vlákna: lesk, výživu a rekonstrukci. Také 
nabízí řešení pro rozdílné potřeby povrchu vlasů: definici, uhlazení a zesílení.
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CM SMOOTH MULTIPLIER
Násobitel uhlazení

Dodává kontrolu 
neposlušným vlasům. Až 
o 38 % větší ochrana před 
krepatením.

Kód: 3/30F22636
Objem: 150 ml

CM DEFINE MULTIPLIER
Násobitel definice/
zvýraznění

Definice a kontrola pro vlnité
a kudrnaté vlasy.
Udrží vlny až 3 dny.

Kód: 3/30F22635
Objem: 150 ml

CM THICKENING 
MULTIPLIER
Násobitel objemu 

Zahušťuje a dodává objem 
slabým vlasům.
Dává vláknu tloušťku od
kořínků až ke konečkům

Kód: 3/30F22634
Objem: 150 ml
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POUŽITÍ: v misce smíchejte ampuli Beauty Genesis s 25ml vybraného násobitele dokud 
nedosáhnete rovnoměrného krémového gelu. Naneste směs štětcem a pomocí hřebenu ji 
rovnoměrně rozetřete do čistých, ručníkem vysušených vlasů. Zakryje vlasy čepcem a nechte 
10-15 minut působitp od tepelným zdrojem. Důkladně vlasy opláchněte a pokračujte
v úpravě podle požadavků.

SUBLIME

DETOXIFYING MUD
Detoxikační bahno pro všechny typy vlasů

Jemně odstraňuje nečistoty z vlasů a vlasové pokožky namá-
hané znečišťujícími látkami. Jílová textura dává pocit svěžesti 
a pohody. Čistí do hloubky vlasy i pokožku hlavy. Jíl + aktivní 
uhlí mají detoxikační účinky díky své schopnosti absorbovat 
toxické látky z metabolismu a z vlivů znečištěného životního 
prostředí.

Kód: 3/30F16896
Objem: 500 ml

Znečištění poškozuje lesk: s řadou Sublime vaše vlasy znovu objeví neobyčejnou krásu.
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CRISTALLI SPRAY
Krystaly ve spreji pro 
všechny typy vlasů

Rozjasňující sprej dodává 
okamžitý lesk všem typům 
vlasů. Vlasové vlákno 
zahalí jemným ochranným 
filmem, který pomáhá 
chránit vlasy před vlhkostí. 
Poskytuje lesk bez zatížení.

Kód: 3/30F16457
Objem: 125 ml

CRISTALLI DI SETA
Hedvábné krystaly

Dvoufázové vyhlazovací 
sérum pro všechny typy 
vlasů: konečný dotek pro 
dosažení sametového 
a lehkého vlasového 
vlákna.

Kód: 3/30F16894
Objem: 45 ml

CRISTALLI LIQUIDI  
THE ORIGINAL
Tekuté krystaly

Okamžité rozjasňující sérum 
pro všechny typy vlasů. Tekuté 
krystaly chrání vlasy před 
vlhkostí a nepříznivými vnějšími 
vlivy, které vlasy zmatňují 
a oslabují.

3/30F16456 - 50 ml
3/30F16455 - 30 ml
3/30F16454 - 15 ml

SUBLIME WATER
Parfémovaná voda

Delikátní ženská vůně pro 
každodenní péči s dotekem 
jemnosti. Obsahuje URBAN 
DEFENCE PRO, aktivní 
látku, která chrání vlasy 
před faktory zněčištění.

Kód: 3/30F16895
Objem: 50 ml

SUBLIME SHINE LOTION
Rozjasňující lotion pro všechny typy vlasů

Intenzivní revitalizační ošetření dodává pružnost a lesk. 
Výsledky jsou viditelné již od první aplikace. Bez opla-
chování.

Kód: 3/30F16452
Objem: 12 x 13 ml

SUBLIME ESSENTIAL OIL
Esenciální olej pro všechny typy vlasů

Intenzivní ošetření umocňuje zářivost vlasů, redukuje hrubý 
povrch vlasového vlákna, uzavírá kutikulu a dodává vlasům 
výjimečný lesk. Výsledky jsou viditelné již od první aplikace.

Kód: 3/30F16451
Objem: 12 x 13 ml
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SCALP

Kvalita vlasů je úzce spojena s kvalitou vlasové pokožky, 
neboť jen perfektní pokožka může „vytvořit“ perfektní 
vlasy. Řada Semi di Lino nabízí intenzivní a účinné 
ošetření Scalp Care pro získání krásných vlasů i zdravé 
pokožky. Péče revitalizuje vlasy do hloubky, vytváří 
a uchovává optimální prostředí pro růst zdravějších 
a krásnějších vlasů
a zároveň pomáhá řešit problémy s pokožkou hlavy.

CHARAKTERISTIKA: řada pro zkvalitnění a ošetření 
pokožky hlavy s obsahem exkluzivních  aktivních látek: 
Urban Defence Pro - ochranný štít proti znečištění
Shine Fix Complex - 24 h působení rozjasňující síly od 
kořínků po konečky 
Color Fix Complex - UV filtr a antioxidant na prodloužení 
krásy barvy
Microbiotic System - směs probiotik a prebiotik
k udržení rovnováhy vlasové pokožky
Biorenew Complex - směs přírodních složek, které 
prodlužují životnost folikulů a stimulují jejich kvalitu 

REBALANCE GENTLE 
EXFOLIATING SCRUB
Čistící peeling pro vlasy se 
suchými i mastnými lupy 

Jediněčný produkt s obsahem 
mikrogranulí, které pokožku 
jemně čistí a zároveň 
stimulují jeji mikrocirkulaci. 
Obsahuje MIKROBIOTIC 
SYSTEM - směs probiotik
a prebiotik k udržení 
rovnováhy vlasové pokožky. 
Vhodný pro všechny 
typy vlasové pokožky. 
Doporučujeme používat 
především při problémech
s pokožkou hlavy, 
nadměrným vypadáváním 
vlasů nebo nadměrným 
maštěním pokožky hlavy.

Kód: 3/30F19471
Objem: 150 ml

REBALANCE BALANCING 
LOW SHAMPOO
Vyvažující šampon pro 
snadno se mastící vlasy

Používáním vlasová pokožka 
znovu získá svoji přirozenou 
rovnováhu bez nadbytečné 
mastnoty. 

3/30F19474 250 ml
3/30F19475 1 000 ml

SULFATE 
FREE

REBALANCE PURIFYING 
LOW SHAMPOO
Čistící šampon pro vlasy 
se suchými i mastnými 
lupy

Pokožka hlavy je do hloubky 
vyčištěna a netvoří se suché 
ani mastné lupy.

3/30F19472 250 ml
3/30F19473 1 000 ml



RENEW ENERGIZING LOTION
Posilňující lotion proti vypadávání 
vlasů

Energizující intenzivní koncentrát pro 
zesláblé vlasy, které mají tendenci 
vypadávat. Prodlužuje život folikuly tím, 
že ji chrání před volnými radikály
a posiluje buněčnou tvorbu.
S chladícím efektem, vlasy zpevňuje
a zhušťuje.

Kód: 3/30F19468
Objem: 12 x 10 ml

RENEW ENERGIZING 
TONIC
Posilňující tonik proti 
vypadávání vlasů

Má hned trojí efekt, bojuje 
proti vypadávaní vlasů, proti 
tvorbě nadměrného mazu
a proti lupům.

Kód: 3/30F19469
Objem: 125 ml

RENEW ENERGIZING LOW 
SHAMPOO
Posilňující šampon proti 
vypadávání vlasů

Jemný šampon bez sulfátů. 
Používáním pokožka hlavy 
a vlasové vlákno znovu získají 
rovnováhu, sílu a pevnost. 

3/30F19466 250 ml
3/30F19467 1 000 ml

SULFATE 

FREE
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RELIEF CALMING MICELLAR 
LOW SHAMPOO
Zklidňující šampon pro 
citlivou pokožku

Šampon jemně čistí a zklidňuje. 
Citlivá pokožka nalezne úlevu 
od podráždění a nepříjemných 
pocitů. 

3/30F19477 250 ml
3/30F19514 1 000 ml

RELIEF CALMING TONIC
Zklidňující tonik pro citlivou 
pokožku

Tonik zklidňuje, dodává komfort, 
hydratuje. Citlivá pokožka 
nalezne úlevu od podráždění 
a nepříjemných pocitů. 

Kód: 3/30F19478
Objem: 125 ml

SULFATE FREE
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BRUNETTE ANTI-ORANGE 
CONDITIONER
Kondicionér pro hnědé 
vlasy proti oranžovým 
tónům

Pro snadné rozčesávání. 
Díky modrým pigmentům 
neutralizuje oranžové tóny.

Tento výrobek není určen k 
používání pro osoby mladší 16 
let.

Kód: 3/30F22632
Objem: 200 ml

BRUNETTE ANTI-ORANGE LOW 
SHAMPOO
Šampon pro hnědé vlasy proti 
oranžovým tónům

Šetrně myje vlasy a neutralizuje 
oranžové tóny. Vhodný pro časté 
použití.

Tento výrobek není určen k používání pro 
osoby mladší 16 let.

3/30F22630 250 ml
3/30F22631 1 000 ml
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BLONDE & BRUNETTE

Nová řada Semi di Lino Blonde & Brunette je věnována blond 
a hnědým vlasům: prodlužuje intenzitu a lesk barvy, současně 
působí proti účinkům modrého světla, neutralizuje nežádoucí 
tóny, pro vlasy vypadající jako právě ze salónu. 

CHARAKTERISTIKA: Nyní řady Semi di Lino pro barvené vlasy 
obsahují Blue Light Shield- účinnou složku, která chrání barvy před 
poškozením způsobeným modrým světlem.
 Při kontaktu s vlasovým vláknem, účinná složka přírodního 
původu, získaná udržitelnou cestou z komule Davidova, chrání 
kosmetickou barvu, udržuje intenzitu a lesk pro chráněné a zdravě 
vypadající vlasy.
Blond Recovery - účinná složka vyrobená z extraktu z rohovníku, 
poskytuje sílu a hydrataci pro zářivé a zdravě vypadající vlasy, co 
vydrží.
Violet Ash Pigment - fialovomodrý pigment pro perfektní 
neutralizaci nechtěných žlutých tónů.
Ash Pigment - modrý pigment pro perfektní neutralizaci 
nechtěných oranžových tónů
Blue Light Shield - štít pro ochranu barvy

BRUNET 
HNĚDÉ A TMAVÉ VLASY

x3
vlasy jsou
snadněji
česatelné

+21%
zářivější 

barvy



BLONDE ANTI-YELLOW 
CONDITIONER
Kondicionér pro blond vlasy 
proti žlutým tónům

Pro snadné rozčesávání. Díky 
fialovomodrým pigmentům 
neutralizuje žluté tóny.

Kód: 3/30F22627
Objem: 200 ml

BLONDE ANTI-YELLOW SPRAY
Sprej pro blond vlasy proti žlutým 
tónům

Bezoplachový sprej speciálně určený 
pro částečné zesvětlení. Usnadňuje 
rozčesávání.

Kód: 3/30F22629
Objem: 125 ml

BLONDE ANTI-YELLOW
LOW SHAMPOO
Šampon pro blond vlasy proti 
žlutým tónům

Jemný šampón obohacený 
o fialovo-modré pigmenty. 
Neutralizuje žluté tóny.

3/30F22625 250 ml
3/30F22626 1 000 ml

BLOND
BLOND A STŘÍBRNÉ VLASY
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CURLS

Semi di Lino Curls je řada na zlepšení textury vlnitých a kudrnatých vlasů, na jejich 
hydrataci a ochranu přirozené krásy před krepatostí, která je následkem vlhkosti a 
atmosferických vlivů. Kudrnaté a vlnité vlasy získávají definici a jemnost.

CHARAKTERISTIKA: řada ošetření pro zlepšení kvality vlnitých
a kudrnatých vlasů.
Manketti olej - získáván studenou extrakcí ze semen plodů stromu Mongongo. Hydratuje, 
zlepšuje pružnost a jemnost vlasů.
Shine Fix Complex - 24h působení rozjasňující síly od kořínků po konečky 
Color Fix Complex - UV filtr a antioxidant na prodloužení krásy barvy
Urban Defence Pro - ochranný štít proti zněčištění
Bio parfemace - parfemace s ovocno-květinovou vůní je přírodního původu, získávána z 
obnovitelných zdrojů

až 70 %
vlny jsou

méně
krepaté

CURLS HYDRATING 
CO-WASH
Jemný mycí krém pro 
vlnité a kudrnaté vlasy

Jemný nepěnivý mycí 
krém na vlny a kadeře: 
čistí, hydratuje a kont-
roluje krepatost, kadeře 
zanechá výrazné a jemné

3/30F20614 200 ml
3/30F20615 1 000 ml

CURLS ENHANCING MASK
Maska pro vlnité
a kudrnaté vlasy

Maska na zvýraznění
vln a kadeří. Intenzivní
hydratační ošetření, zlepšuje
rozčesávání, regeneruje,
odstraňuje krepatost, vlasy
zůstanou hebké a lehké.

3/30F20616 200 ml
3/30F20617 500 ml

CURLS ENHANCING 
LOW SHAMPOO
Jemný šampon pro vlnité 
a kudrnaté vlasy

Jemný šampon, který 
zvýrazní vlny
a kadeře: jemně myje, 
hydratuje, zjemňuje vlasy, 
zlepšuje rozčesávání
a odstraňuje krepatost. 

3/30F20610 250 ml
3/30F20611 1 000 ml

SULFATE 

FREE

vlny jsou
snadněji
česatelné 

+ 64 %



CURLS REACTIVATING 
SPRAY
Sprej na povzbuzení 
vlnitých
a kudrnatých vlasů

Sprej na povzbuzení kadeří.
Nastříkejte na suché nebo 
mokré vlasy, pak pomocí 
rukou vytvarujte kadeře.

Kód: 3/30F20620
Objem: 125 ml

CURLS DEFINING 
CREAM
Krém na vzýraznění 
vlnitých
a kudrnatých vlasů

Bezoplachový krém na 
zvýraznění kadeří. Definuje 
a chrání. Rovnoměrně 
naneste do vlhkých vlasů, 
pak proveďte styling.

Kód: 3/30F20619
Objem: 125 ml

ochrana před
používáním

horkých
stylingových

nástrojů

až 230°CCURLS MULTI-BENEFIT OIL
Multi funkční olej pro vlnité
a kudrnaté vlasy

Multifunkční olej na vlny a kadeře: hydratuje, 
zlepšuje rozčesávání, zvýrazňuje, dodá lesk. 
Chrání před teplem a vlhkostí. Je multiakční s 
anti-frizz účinkem, který navozuje potřebnou 
hydratci a pružnost kudrnatým vlasům.

Kód: 3/30F20618
Objem: 100 ml

CURLS ENHANCING CONDITIONER
Kondicionér pro vlnité a kudrnaté vlasy

Kondicionér, který zvýrazňuje vlny a kadeře.
Možno oplachovat nebo použít jako bezoplachový. Hydratuje, 
extra lehký, zjemňuje vlasy, zlepšuje rozčesávání, odstraňuje 
krepatost.

Kód: 3/30F20612
Objem: 200 ml
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SMOOTHING MASK
Uhlazující maska 

Intenzivní ošetření, které
zlepšuje rozčesávání, 
urovnává vlasy a odstraňuje 
krepatost, zanechá vlasy 
jemné a hydratované.

3/30F20606 200 ml
3/30F20607 500 ml

SMOOTHING
LOW SHAMPOO
Jemný uhlazující šampon

Šampon pro neposlušné vlasy.
Jemně myje a vyrovnává 
vlasové vlákno k získání 
hladkého účesu bez krepatosti.

3/30F20602 250 ml
3/30F20603 1 000 ml

SMOOTHING CREAM
Uhlazující krém

Uhlazující krém pro neposluš-
né vlasy. Bezoplachová péče.
Poskytuje termoochranu až do 
230°, tedy není nutné používat 
další produkt pro ochranu před 
teplem. 

Kód: 3/30F20608
Objem: 125 ml

SMOOTHING 
CONDITIONER
Uhlazujícíý kondicionér 

Kondicionér pro neposlušné
vlasy. Zlepšuje rozčesávání
a odstraňuje krepatost. Pro
jemné a lehké vlasy. 
Obsahuje aktivní složku 
CLIMATE-PROOF, která 
udržuje optimální hladinu 
hydratace vlasu.

3/30F20604 200 ml
3/30F20605 1 000 ml

Semi di Lino Smooth je pěstící řada vytvořená na 
kontrolu nepoddajných a špatně upravitelných 
vlasů. Vlasy hydratuje, uhlazuje vlákna a zabraňuje 
krepatosti způsobenou vlhkostí a atmosferickými 
vlivy a navrací jim jejich přirozenou krásu.

CHARAKTERISTIKA: CLIMATE-PROOF - aktivní slož-
ka schopná udržet optimální úroveň hydratace a chránit 
vlas před změnou klimatických podmínek, které závisí na 
vlhkosti a teplotě. Systém vyvinutý pro prevenci výkyvů 
klimatu FRIZZ DEFEAT PROTEIN - ochranná složka, kte-
rá chrání a opravuje krepaté vlasy a zanechá je jemné a 
uhlazené.

SMOOTH

SULFATE FREE



SMOOTHING OIL
Uhlazující olej 

Olej pro neposlušné vlasy. Chrání před teplem
a vlhkostí, vlasy udržuje hladké bez krepatění. 
Termoochrana až do 230 °

Kód: 3/30F20609
Objem: 100 ml

Pigment je vhodný pro hnědé
a tmavé vlasy. Díky pigmentu 
bude vaše barva zářivá, 
intenzivní a bez nežádoucích 
barevných tónů.
Kód: 3/30F22718
Objem: 10 ml

Vysocekoncentrovaný pigment 
je vhodný pro blond a stříbrné 
vlasy. Neutralizuje nechtěné 
žluté tóny a chrání barvu před 
modrým světlem.
Kód: 3/30F22717
Objem: 10 ml

SUBLIME- ULTRA KONCENTROVANÉ PIGMENTY

Nové samostatně balené pigmenty pro smíchání s jakýmkoliv produktem běžné péče 
(šamponem, kondicionérem, maskou) řady Semi di Lino nebo Lisse Design pro ochranu 
barvy před modrým světlem a neutralizaci nechtěných tónů.

SUBLIME ULTRA CONCENTRATED PIGMENT
VIOLET ASH
Fialovomodrý pigment pro neutralizaci žlutých tónů 
blond vlasů

SUBLIME ULTRA CONCENTRATED PIGMENT ASH
Modré pigmenty pro neutralizaci oranžových tónů 
hnědých vlasů
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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.

URBAN DEFENCE PRO Tech-
nologie Alfaparf Milano, která 
chrání vlasy před poškozením, 
jež způsobuje znečištěné ži-
votní prostředí. Zabraňuje, aby 
prachové částice a těžké kovy 
pronikaly do vlasového vlákna, a tak podporo-
valy vznik volných radikálů. 

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.

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. 

PLUS!

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

B L E N D S
O F

M A N Y

Pánská kosmetika 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 Blends of many 
produktů.

TECHNOLOGIE:



ENERGIZING LOTION
Posilující lotion

Pro oslabené vlasy. Ošetření pro 
zeslabené vlasy s prevencí před 
intenzivním vypadáváním vlasů. 
Intenzivní péče pro oslabené 
vlasy podporuje jejich růst, 
hustotu  a objem. Pro silnější
a plnější vlasy.

Kód: 3/25.F18568
Objem: 12 x 10 ml

ENERGIZING LOW 
SHAMPOO
Jemný posilňující šampon 
proti vypadávání vlasů

Pro oslabené vlasy. Jemný 
šampon bez obsahu sulfátů 
čistí šetrně pokožku hlavy 
a oživuje vlasové vlákno. 
Čistí vlasy do hloubky a 
dodává vláknu vitalitu. Pro 
silnější a plnější vlasy. 

Kód: 3/25.F18566
Objem: 250 ml

5x silnější a hustější  vlasy o 11 % na cm2

TIP: 
Po umytí vlasů naneste na 

pokožku Energizing Lotion 

a vmasírujte jej krouživými 

pohyby, abyste podpořili 

vstřebání. Neoplachujte. 

Nakonec naneste na vlasy 

Rebalancing Tonic.
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SULFATE FREE

Příval energie pro posílení oslabených vlasů. 

PRO KOHO? Řada Energizing nabízí vysoce účinné produkty proti vypadávání vlasů.
Využívá SYSTÉM BIOPOWER.

ENERGIZING

Nabízí multifunkční produkt, který využijete v jakékoliv situaci! 

COMFORT

BEARD & SKIN BALM
Pěstící balzám na vousy a pleť

Balzám zjemňuje vousy a hydratuje pokožku 
bez zanechání pocitu mastnoty. Pro jemnější 
vousy a hydratovanější pleť. 

Kód: 3/25.F18571
Objem: 100 ml

O 16 % vyšší hydratace pokožky již od prvního  použití.



REBALANCING TONIC
Vyrovnávací tonikum

Pro vlasy se zvýšenou 
produkcí mazu. Tonikum 
obnovuje optimální stav 
pokožky hlavy. 

Kód: 3/25.F18565
Objem: 100 ml

REBALANCING LOW SHAMPOO
Jemný dermo - vyrovnávací 
šampon pro redukci mazu

Pro vlasy se zvýšenou produkcí 
mazu. Vyrovnávací šampon bez 
obsahu sulfátů čistí důkladně 
pokožku hlavy a účinně řeší 
problémy s lupy a s nadměrnou 
produkcí mazu.
Pro vyváženou pokožku
a pro silnější vlasy.

Kód: 3/25.F18567
Objem: 250 ml

Redukce lupů 
a nadměrné 

produkce mazu 
již od prvního 

použití! 

TIP: 
Ideální také jako 

konečná fáze po 

použití výrobků 

řady Energizing.
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SULFATE FREE

EXTRA STRONG GEL
Extra silně tužící gel

Fixace: extra silná. Gel s vý-
jimečně silnou fixací umožní 
vytvořit a udržet pod kontrolou 
všechny druhy stylingu! Pro 
styling, který vydrží po celý 
den.

Kód: 3/25.F18569
Objem: 150 ml

MATTE PASTE
Matující pasta

Fixace: střední. Vosk se střední fixací 
a matným efektem, dodává vlasu 
strukturu a tvar. Pro dobře tvarované 
účesy, bez zatížení vlasů. 

Kód: 3/25.F18570
Objem: 75 ml

STYLE pro perfektní vzhled během celého dne!

STYLE

BALANCE - vyrovnávací ošetření pro pokožku hlavy.

PRO KOHO? Produkty řady Balance mají antibakteriální účinek.
Obsahují DOUBLE RESET SYSTEM

REBALANCING



Kompletní řada stylingových produktů, 
které se stanou perfektním nástrojem pro 
každou příležitost se správným stylem.

Mor i n ga  

Je obsažena ve složení všech pro-
duktů Style Stories. Říká se jí také 
zázračný strom a vykazuje mimo-
řádné účinky i v rámci ošetření vla-
sů a pokožky. Výtažek z moringy 
navíc neutralizuje nežádoucí pachy 
a prodlužuje pocit čistých vlasů.

Texturovací produkty viditelně zvyšují 
objem vlasového vlákna, a to až o 67 %.

och r a n a  

Produkty, které jsou určeny pro použití 
před samotným stylingem, obsahují 
látky, které po aktivaci teplem chrání 
vlasy před volnými radikály a zároveň 
chrání keratin, který vlasy přirozeně 
obsahují.

Pasty a gely obsahují komplex fixačních 
látek, které umožňují působení produktů 
po celý den.

L es k

Laky na vlasy z řady Style 
Stories dodávají vlasům zářivý 
vzhled a zvyšují lesk vlasů až
o 43 %.

VŮNĚ
Osobitá vůně, kterou milují ženy i muži.  
Celou řadu produktů Style Stories 
charakterizují okouzlující sametové tóny:  
CITRON, MERUŇKA, BAMBUS, FRÉZIE, 
KONVALINKA, JASMÍN, SANTALOVÉ 
DŘEVO, FAZOLE TONKA, PIŽMOVÉ TÓNY

Objem



BLOW DRY CREAM
Tvarující krém pro 
vysoušení vlasů

Krém pro výraznější tvar vlasů 
urychluje a usnadňuje jejich 
vysoušení. Působí proti krepa-
tění, nezatěžuje a zanechává 
vlasy hebké a lehké. Krém 
je ideální i pro použití před 
stříháním vlasů.

Kód: 3/22.17561
Objem: 150 ml

THERMAL PROTECTOR
Ochrana před teplem

Termoaktivní štít chrání vlasové vlákno 
před teplem horkých stylingových 
pomocníků. Díky suchému složení spreje 
nedochází k přílišnému navlhčení vlasů 
před použitím žehličky nebo kulmy.

Kód: 3/22.20278
Objem: 200 ml 
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CHARAKTERISTIKA:
Kompletní řada stylingových produktů se díky radám našich vlasových stylis-
tů stává perfektním spojencem pro vypořádání se s každou situací tím správným stylem.  
Někdy je jen svědkem, někdy hraje hlavní roli v tom, co se nám děje, avšak vždy má náš styl zajímavý 
příběh k vyprávění...

STYLE STORIES

BEZ FIXACE
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LEHKÁ FIXACE

TEXTURIZING GEL
Texturovací gel

Texturovací gel dodává 
strukturu vlasovému vláknu 
a umožňuje výrazné 
a tvárné výsledky s 
přirozeným efektem. Gel 
je vhodný pro všechny 
typy vlasů a lze jej použít 
i pro zvýraznění přirozeně 
vysoušených vlasů.
Lehká fixace.

Kód: 3/22.17563
Objem: 150 ml

VOLUME MOUSSE
Objemová pěna

Pěna je ideální pro 
jemné vlasy, kterým 
dodává lehkost, objem 
a tvar. Díky pěně 
získají vlasy také 
nádherný lesk.  
Lehká fixace / NO 
GAS.

Kód: 3/22.17558
Objem: 125 ml

TEXTURIZING DRY 
SHAMPOO
Texturovací suchý 
šampon

Texturovací suchý šampon 
absorbuje přebytečný maz 
a dodává vlasům oka-
mžitou podporu, lehkost 
a příjemnou vůni. Lehká 
fixace.

Kód: 3/22.20281
Objem: 200 ml 

SPRAY WAX
Vosk ve spreji

Vosk ve spreji s lehkou 
fixací. Jemný modelační 
vosk pomáhá vytvořit 
flexibilní strukturu vlasů 
a v jediné dávce dodává 
vlasům úžasný lesk.  
Lehká fixace.

Kód: 3/22.20282
Objem: 200 ml 
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TWISTED CURLS
Krém na podporu 
kudrnatých vlasů

Krém na podporu 
kudrnatých vlasů odděluje 
a tvaruje jednotlivé prameny.  
Nezanechává ve vlasech 
zbytky a dodává loknám 
maximálně výrazný 
a hedvábně jemný vzhled. 
Střední fixace.

Kód: 3/22.17562
Objem: 100 ml

SEA SPRAY
Sprej na plážové vlny

Sprej s obsahem mořské 
soli podporuje strukturu 
vlasů a okamžitě pomáhá 
vytvořit výrazný a zcuchaný 
vzhled, jako byste se právě 
vrátili z pláže. Dodává 
vlasům jemně matné za-
končení. Střední fixace.

Kód: 3/22.17564
Objem: 150 ml

FLEXIBLE MOUSSE
Pěna pro flexibilní zpevnění

Pěna dodává vlasům pružnou 
podporu a flexibilitu. Vlasy 
získávají výraznější, hedvábně 
jemný a lesklý vzhled, 
avšak zároveň působí velmi 
přirozeným dojmem. Střední 
fixace.

Kód: 3/22.20279
Objem: 250 ml 

STŘEDNÍ FIXACE

DEFINING WAX
Definující vosk

Hedvábný vosk pro výrazné výsledky je 
ideální pro maximální zvýraznění detailů 
každého stylu. S lesklým zakončením.

Kód: 3/22.17570 
Objem: 75 ml

Jedinečné  
složení  

past a gelů  

Style stories  

zaručuje perfektní 

vzhled vlasů i po 

8 hodinách

VINTAGE POWDER
Texturovací pudr

Extra zmatňující texturovací 
pudr se středním stupněm 
fixace. Ideální pro dodání 
objemu jemným vlasům, 
zvýšení objemu vlasů již 
od kořínků nebo definici 
strukturovaných účesů
s „živým“ efektem. 

Kód: 3/22.18533
Objem: 8 g 



GLOSSY POMADE
Pomáda pro lesk vlasů

Vosková pomáda pro 
extrémně lesklý vzhled vlasů 
nezatěžuje a lze ji snadno 
vymýt. Nezanechává ve 
vlasech zbytky a dodává 
účesu extra lesklé zakončení. 
Silná fixace.

Kód: 3/22.17568
Objem: 100 ml

FUNK CLAY
Jíl na vlasy

Jílovitá stylingová pasta 
dodává vlasům rozcuchaný 
vzhled a umožňuje perfektní 
vytvarování, oddělení a 
zvýraznění jednotlivých 
pramenů. Nezanechává pocit 
slepených vlasů. S matným 
zakončením.
Silná fixace.

Kód: 3/22.17571
Objem: 100 ml

ORIGINAL HAIRSPRAY
Rozjasňující lak ORIGINAL

Vlasový sprej Original Hairspray 
umožňuje volný pohyb vlasů, 
nezatěžuje a dodává okouzlující 
lesk. Silná fixace.

3/22.17572 300 ml
3/22.17573 500 ml

FIRMING MOUSSE
Zpevňující pěna

Zpevňující pěna je 
ideální pro kudrnaté 
vlasy a jako základ 
pro náročnější účesy. 
Nevysušuje a perfektně 
zvýrazňuje tvar vlasů. 
Silná fixace.

Kód: 3/22.20280
Objem: 250 ml
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SILNÁ FIXACE
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EXTRAS SILNÁ FIXACE

EXTREME 
HAIRSPRAY
Lak na vlasy 
Extreme

Vlasový sprej Extreme 
Original umožňuje 
volný pohyb vlasů, 
nezatěžuje a dodává 
okouzlující lesk. Silná 
fixace.

Kód: 3/22.17574
Objem: 500 ml 

SCULPTING HAIRSPRAY
Tvarující lak na vlasy

Vlasový sprej bez obsahu 
hnacího plynu tvaruje každý 
styl, dodává závěrečnou 
fixaci a lesk. Extra silná 
fixace.

Kód: 3/22.17575
Objem: 250 ml 

FROZEN GEL 
Zmrazující gel

Gel pro extrémně 
„zmražený“ vzhled. 
Poskytuje vlasům 
výjimečně silnou podporu 
a pevně fixuje zvolený 
styling. Extra silná fixace.

Kód: 3/22.17567
Objem: 150 ml
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BOUTIQUE

PLÁŠTĚNKA
Kód: 3/99.P5691

ŠTĚTEC k nanášení barvy
Kód: 3/99P19177

ŠTĚTEC k barvení
Kód: 3/99P20214

MISKA
Kód: 3/99P20217

JEDNORÁZOVÉ PLÁŠTĚNKY
Kód: 3/99P17781

KIMONO
Kód: 3/99.P21931

ZÁSTĚRA
Kód: 3/99P17782

TRIČKO dámské
vel. S/M: 3/99P24146
vel. L/XL: 3/99P24147
TRIČKO pánské
vel. S/M: 3/99P24148
vel. L/XL: 3/99P24149

RUČNÍK
Kód: 3/99P17783

ŠPACHTLE
Kód: 3/99P21695



BOUTIQUE

TAŠKA papírová
Kód: 3/99P20223

ROZPRAŠOVAČ
3/99P18311 - 1ks

VYTLAČOVAČ TUB
Kód: 3/99P17784

NATÁČKY
Kód: 3/99P22431

PUMPA k maskám
Kód: 3/99P20266

PUMPA k šamponu/kondicionéru
Kód: 3/99P20577

DESTIČKA
OFFICINA DEL COLORE
Kód: 3/99P26814

Revolution Hair s. r. o. 
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 150, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

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

Najdete nás 
na facebooku
AlfaparfMilanoCz

Najdete nás 
na instagramu
alfaparf.milano.czsk


