Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám předložit nejnovější verzi katalogu profesionální vlasové kosmetiky
Vitality´s. Kosmetiku Vitality´s vyrábí italská rodinná firma Farmen. Její historie sahá do še‑
desátých let minulého století, oslavila již 50. výročí od svého založení a na našem trhu má
již více než 25 letou historii. Vitality´s, to je vysoká profesionalita, vlastní vývoj produktů
ve firemních laboratořích, ale hlavně i italský styl a móda ve vlasové péči. V případě Vitali‑
ty´s je toto silně umocněno spoluprací s největší italskou kadeřnickou akademií – Gruppo
Gandini z Verony, která sklízí profesionální úspěchy na kadeřnických show po celém svě‑
tě.
Vitality´s je přední italská značka profesionálních vlasových produktů. Barvy na vlasy Vita‑
lity´s patří mezi nejprodávanější na našem trhu, stejně tak i stylingové produkty a přípravky
pečující o vlasy a vlasovou pokožku. Výrobky jsou vyvíjeny ve spolupráci s předními svě‑
tovými kadeřníky a salóny krásy. Za každým výrobkem stojí ty nejvyspělejší technologie
ve vlastních laboratořích, náročné testování, mezinárodní certifikáty kvality, vše podloženo
hlubokou znalostí trhu a potřeb Vás, vlasových profesionálů i vašich klientů na salonech.
Výrobky značky Vitality´s jsou rozšířeny ve více než 80‑ti zemích celého světa, vše podtrže‑
no značkou Made in Italy a kreativitou týmu Gruppo Gandini. Miliony spokojených klientů
z celého světa jsou důkazem kvality produktů značky Vitality´s, profesionálních produktů
na vlasy každého typu s okamžitě viditelnými a dlouhotrvajícími účinky..

kolektiv Revolution Hair

výhradní distributor profesionální kosmetiky Vitality’s
pro Českou a Slovenskou republiku.
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Art
Módní kreativní barvení

Art Absolute

Art Absolute Pure

Performer

Krémová permanentní barva

Přimíchávací barva

Krémový oxidant

Jedinečná řada barev. Permanent‑
ní krémová barva s přídavnými
ochrannými oleji. Přírodní esence
dodávají barvám jas. Dlouhotrva‑
jící efekt a vysoká stabilita díky
novým dlouhotrvajícím barevným
odstínům. Výjimečná kombinace
esenciálních olejů a aktivních
složek jako jsou rýže, měsíček,
lípa a olivový olej, ricín a jojo‑
ba dodá ve směsi s barvicím
krémem vlasům výjimečný lesk
a pokožce účinnou ochranu. Díky
jemné parfemaci je barvení nyní
mnohem příjemnější.

Čistý barevný pigment pro ještě
zářivější odlesky. Přimíchávají se
do krémových barev Absolute.
Více světla, zářivosti, sytosti
a dlouhotrvající efekt.

K dostání ve čtyřech různých
intenzitách pro perfektní výsledek
ve spojení s krémovou barvou
Absolute. Vysoce stabilizovaný
produkt s jemnou a krémovou
strukturou. Jemně parfemovaná
směs, během barvení nestéká.

Poměr míchání:		
maximálně 25 g do 50 g barvy Art
Absolute

Obsah: 60 ml
2/01…1
fuksie
2/01…2
oranžová
2/01…3
zlatá
2/01…4
červená

Obsah: 1 000 ml
2/20.04069
10 vol. – 3%
2/20.04070
20 vol. – 6%
2/20.04071
30 vol. – 9%
2/20.04072
40 vol. – 12%

129 odstínů
Poměr míchání:
1 : 1,5
1 : 3 (ultrablond odstíny)
Obsah: 100 ml
2/01
3

Art
Módní kreativní barvení

Espresso

Hair Color Plus

Hip Pop

Tónující péče

Barevné pigmenty

Krémový melír pro přírodní vlas

Tónující, restrukturační péče
obnovuje lesk a zářivost barve‑
ných vlasů již za 2 minuty. Díky
Keravitu (keroproteinu) Espresso
dodává vlasům vitalitu, lesk, heb‑
kost a obnovuje strukturu vlasů.

Barevné pigmenty s příjemnou
vůní bez amoniaku. Určené
pro módní natónování vlasů.
Dodávají svěží lesk prosvětleným
partiím a zanechávají vlas zářivý.
Smícháním odstínů vytvoříte
širokou škálu odlesků a oslníte
výraznými výsledky. Lze použít
i jako přimíchávací odstín.

Nejdůležitější předností melíru
Hip‑Pop je jeho schopnost ze‑
světlovat a barvit najednou. Pro‑
barvením jednotlivých partií vlasů
dosáhnete kontrastních efektů.
Obsahuje gama‑Oryzanol pro
ochranu a lesk vlasů. Je určený
pro aplikaci na přírodní vlasy.

Obsah:
15 ml
200 ml

2/091
2/09

8 odstínů
14 odstínů

Poměr míchání:
1 : 1,5 s požadovaným

Poměr míchání:
jako přimíchavací odstín přidat
do barvy 5‑15 ml

Obsah: 100 ml
2/051…01
2/051…02
2/051…03
2/051…04
2/051…05
2/051…07
4

fialová
zelená
růžová
červená
modrá
fuksie

oxidantem z řady ART

Obsah: 60 ml
2/08…01
2/08…02
2/08…03
2/08…04
2/08…05
2/08…06

lilek
měď
karamel
rubín
med
červená

Zero
Permanentní barvení bez amoniaku

Color Mousse

Zero

Zero Attivatore

Barevné pěnové tužidlo

Permanentní barva bez amoniaku

Specifický aktivátor

Pěna nabízí hned čtyři výhody
v jednom balení. Díky pigmentům,
které jsou obsaženy ve složení,
dodává vlasům živé a zářivé od‑
lesky, výtažky z měsíčku zajišťují
výraznější tvar vlasů a objem,
olej ze zrcadlovky bílé poskytuje
vlasům rekonstrukci a hydra‑
taci a výtažky z granátového
jablka mají výrazné antioxidační
a anti-aging účinky. Nedochází
k zatížení vlasů, vlasy jsou po
aplikaci hebké a chráněné před
působením vnějších vlivů. Pěna
oživuje kosmetickou barvu vlasů,
dodává větší lesk a zmírňuje žluté
a šedivé tóny.

Zero je revoluční ošetřující barva
od Vitality’s, která kryje, zesvětlu‑
je, chrání, restrukturalizuje a zá‑
roveň je zde minimální nebezpečí
senzibilizace pokožky. Zero je
nové profesionální barvení pro
všechny. 100% barva, absolutně
bezpečná. Vynikající mix aktivních
složek a inovující technologie
vyvinuté v laboratořích Vitality’s
zaručí jedinečný a výjimečný
efekt.

Barva se perfektně vyvíjí ve spo‑
jení se ZERO aktivátorem. Ten
jediný je schopen maximalizovat
výsledek exkluzivního složení
a zhodnotit odstíny ZERO.

9 odstínů
Obsah: 200 ml
2/10

Obsah: 1 000 ml
2/41.04010
18 vol. – 5,4%
2/41.04011
25 vol. – 7,5%
2/41.04012
38 vol. – 11,4%

Poměr míchání:
1 : 1,5
1 : 3 (ultrablond odstíny)
Obsah: 100 ml
2/042
60 odstínů
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Tone
Šetrné barvení tón v tónu bez amoniaku

Tone Intense

Tone Shine

Tone Intense

Krémová barva bez amoniaku

Krémová barva bez amoniaku

Tone vyvíječ

Ideální barva pro překrytí prvních
šedin, ale je perfektní i v rámci
přípravy klienta na jeho první
barvení. Překrývá více než 70 %
šedivých vlasů, ale nemá vliv
na kořínky, neboť se postupně
vymývá. Dodává lesk přírodním
vlasům a oživuje kosmetickou
barvu. Zvýrazňuje přirozenou
barvu vlasů. Sjednocuje a díky
krémovému složení perfektně
přilne k vlasům. pH ve směsi je
10,5.

Ideální pro použití na barvené
nebo zcitlivělé vlasy. Technolo‑
gie s kyselým pH a krémovogelovou konzistencí zajišťuje
lepší aplikaci. Tónuje melíry nebo
prameny vybledlé od slunce, aniž
by došlo k ovlivnění přírodního
základu. Sjednocuje a opra‑
vuje nežádoucí odlesky. Vhodné
ke službě “Gloss” pro dodání
lesku přírodním vlasům. Nabízí
nekonečnou škálu pastelových
odstínů. Vlasy jsou hladší
a přirozeně zářivé. pH ve směsi
je 5,9.

Aktivátory Tone byly vytvořeny
speciálně pro použití s novými
barvami Tone Shine a Intense,
kterým dodávají mimořádný
jas. Smícháním s barvou získá
aktivátor úžasnou tropickou vůni
a jedinečný barevný výsledek.
Ideální pro natónovaní melírů
a pramenů vyblednutých od
slunce.

Poměr míchání:
1:2
Obsah: 100 ml
2/061
Intense 44 odstínů
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Obsah: 100 ml
2/062
Shine

24 odstínů

Obsah: 1 000 ml
2/063 04015 6 vol. – 1,9%
2/063 04016 13 vol. – 4%

Instant Color Spray
Korekční sprej
Korekční sprej díky obsahu
mikropigmentů perfektně překrývá
odrosty, sjednocuje, nezanechává
žádné skvrny na rukou nebo
oblečení, nezatěžuje a jednoduše
se vymývá šamponem. Sprej
nabízí praktické, rychlé a precizní
řešení pro první známky odrostů.

Obsah: 80 ml
2/11.01 blond
2/11.02 světle hnědá
2/11.03 tmavě hnědá
2/11.01 černá
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Vitality’s Collection

Green Line Collection
Crema Colorante
Krémová barva s nízkým
obsahem amoniaku

Výtažky z bylin maximálně
ochraňují vlasy a zklidňují
pokožku. Dodávají vlasům lesk,
zaručují kompaktní probarvení
a 100% krytí bílých vlasů.

90 odstínů
Poměr míchání:
1 : 1,5
1 : 3 (ultrablond odstíny)
Obsah: 100 ml
2/00
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Ossidante in Crema

Decolorante
in Polvere – Blu

Krémový oxidant

Melír Blu – práškový

Vitality’s krémový oxidant je
speciálně vytvořen pro míchaní
s krémovými barvami Green
Line Collection. Díky speciálnímu
složení obohacenému o přírodní
vosky ochraňuje vlasy a zaručuje
lesklou a zářivou barvu.

Bezprašný odbarvovací systém
pro dosažení vysokého zesvětlení.
Obsahuje fialové pigmenty, které
již během zesvětlování vlasů
eliminují zlatavý nádech vlasů.
Míchejte podle potřeby s kré‑
movými oxidanty Vitality’s 3%,
6%, 9%, 12%.

Obsah: 1 000 ml
2/29…070
2/29…075
2/29…076
2/29…077

10 vol. – 3%
20 vol. – 6%
30 vol. – 9%
40 vol. – 12%

Obsah: 250 ml
2/20.135
2/20.136
2/20.137

20 vol. – 6%
30 vol. – 9%
40 vol. – 12%

Obsah: 500 g
2/29…072

Shampoo pH
Naturale
Profesionální šampon
Profesionální šampon pro všechny
typy vlasů s přirozeným pH pro
časté mytí. Šetrně myje, respek‑
tuje strukturu vlasů. Speciální
kombinace ošetřujících složek
dodá vlasům vitalitu a lesk, má
vysoký ochranný účinek.

Maschera Midollo di
Bambú
Vlasová maska s výtažkem
z bambusu

Intenzivní maska na vlasy. Ideální
pro vysušené a vyčerpané vlasy.
Dodá jemnost a oživuje vlasy bez
jejich zatížení.

Obsah: 500 ml
2/29…125

Hair Cream
Brillantante
Vlasový krém s leskem
Rozjasňuje a změkčuje vlasy.
Dodá vlasům brilantní lesk a hed‑
vábnou měkkost. Fixuje účes.

Obsah: 100 ml
2/29…109

Obsah: 10 000 ml
2/29…062
Máta a bylinky
2/29…097
Profi
2/29..1421
Pesca
2/29..1431
Tutti Frutti
2/29..1441
Artik
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Technica
Speciální péče o barvené vlasy bez parabenů a sulfátů

Color+ Shampoo

Color+ Silver
Shampoo

Color+ Mask

Šampon na ochranu barvy

Šampon proti žlutému nádechu

Maska na barvené vlasy

Určeno k ochraně kosmetické
barvy vlasů. Technologie
Color+ uzamyká barvu uvnitř vlasového vlákna a tím brání jejímu
předčasnému vyblednutí. Díky
novému složení s tenzidy, vytváří
ochranný obal, jejich čistící
a ochranný efekt je velmi silný.
Zvyšuje trvalost a jasnost barvy.
Polyquaternium 10 je polymer,
který hydratuje a zvyšuje
rozčesávatelnost vlasů, dodává
jim hebkost, jemnost a mimo
jiné snižuje elektrostatický efekt
ve vlasech. Neobsahuje sulfáty
a parabeny.

Neutralizuje žluté nádechy šedých
nebo bílých vlasů. Ideální po od‑
barvování vlasů, zjemňuje vlasové
vlákno a oživuje lesk. Obohacen
sójovými proteiny, které restruk‑
turují vlasy a ochraňují vlasové
vlákno. Vlasům navrací hedváb‑
nou hebkost, lesk a jemnost.
Neobsahuje sulfáty a parabeny.

Intenzivní kúra pro ochranu barvy
vlasů. Technologie Color+ fixuje
pigmenty barvy uvnitř vlasového
vlákna, zajišťuje přilnavost barvy
a o 40 % zvyšuje trvalost barvy.
Sójové proteiny rekonstruují a ob‑
novují přirozenou strukturu vlasu.
Antioxidační vlastnosti zajišťují
zářivost barvy. Vitalsoft vylepšuje
zářivost vlasů a zanechává je
znatelně jemnější. Neobsahuje
parabeny.

Obsah:
100 ml
250 ml
1 000 ml
10

2/30.12058
2/30.12056
2/30.12057

Obsah:
250 ml
1 000 ml

2/30.12054
2/30.12055

Obsah:
200 ml
450 ml

2/30.13023
2/30.13024

Defense Gel

Remover

2Phase

Ochranný krém

Krém odstraňující skvrny

Rekonstrukční kúra na barvené
vlasy

Vytváří ochranný film na pokožce,
ochraňuje ji před eventuálním
usazením barvy. Dodává
jedinečný pocit svěžesti a chrání
před nežádoucími skvrnami
od barvy na pokožce. Má jemnou
květinovou vůní. Před barvením
naneste alespoň 1 mm vrstvy
na kontury obličeje k vlasovým
kořínkům. Zbytky odstraňte
šamponem. Neobsahuje parabeny.

Umožňuje odstranit zbytky barvy
z pokožky. Obohacen deriváty
vitaminu A, které mají zklidňující
a hydratační účinek. Krém
naneste na skvrny od barvy,
které je nutno odstranit. Nechte
působit několik minut. Odstraňte
vlhkou vatou a opláchněte velkým
množstvím vody. Před aplikací
Removeru se přesvědčete, zda
jste zcela odstranili barvicí směs.
Neobsahuje parabeny.

Obsah: 150 ml
2/30.16001

Obsah: 100 ml		
2/30.16002

Dvoufázová bezoplachovací kúra.
Vyživuje vlasy a uzavírá šupiny
vlasového vlákna, tím zaručuje
lepší refrakci světla a brilantní
barvu. Bílá fáze obsahuje vysoké
procento éterických olejů, které
se smíchají s růžovou fází a vy‑
tváří jemnou emulzi. Zářivý lesk
a snadné rozčesání bez zatížení.
Dvoufázové složení umožňuje
perfektní rovnováhu aktivních prin‑
cipů. Obohacena Keravitem, mo‑
lekulárním komplexem s obsahem
rostlinných bílkovin. Neobsahuje
parabeny.

Obsah: 200 ml		
2/30.14016
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Technica

Ice 9
Extrémní blond s ledovými odlesky

Texturizing Drops

ICE 9

ICE 9
Crema Attivante

Texturovací kapky

Melír extra zesvětlující

Aktivátor 30 vol. 9%

Texturovací kapky pro vytvoření
originálního, vícebarevného efektu.
Kapky perfektně zahušťují barvicí
i odbarvovací směs, a zajišťují tak
skvělé výsledky barvení i odbar‑
vování. Zvýšením hustoty směsi
se vytvoří na vlasech ochranná
bariéra, která zamezí smíchání
barev v případě, že dojde
k překrytí pramenů vlasů.

Bezprašný, extra zesvětlující
prášek dokáže odbarvit vlasy až
o 9 tónů a dodat vlasům perfektní ledové odlesky. Je vhodný pro
všechny techniky odbarvování.
Pigmenty obsažené ve složení
působí proti žloutnutí vlasů
a teplým odleskům.
Obsahuje betain, který dodává
vlasům sílu a odolnost, a to
zejména v případě jemných typů
vlasů. Makadamiový olej vlasy
vyživuje a zjemňuje.
Pro dosažení optimálních výsledků
musí být odbarvovací prášek
použit dohromady s aktivačním
krémem ICE 9.

Aktivační krém je speciálně vyvi‑
nut pro použití s odbarvovacím
práškem ICE 9. Má obzvláště
krémovou texturu, díky které se
snadno míchá a směs nanáší na
vlasy. Perfektně přilne k vlasům
a zabraňuje nabobtnání směsi.

Obsah: 100 ml
2/30.11006

Obsah: 500 g
2/39.05002
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Obsah: 1 000 ml
2/39.04018

13

Deco
Revoluční odbarvovací systém

Deco Jo

Deco Soft

Deco Rapid

Extra jemný zesvětlující systém
s obsahem jojobového oleje

Kompaktní zesvětlující systém bez
obsahu amoniaku

Bezprašný zesvětlující systém
s rychlým účinkem

Deco Jo je obzvláště vhodný
pro jemné a křehké vlasy a díky
bezprašnému složení se během
přípravy nešíří do ovzduší. Hlavní
výhodou Deco Jo je stálé od‑
barvení vlasů bez změny jejich
struktury a elasticity. Je vhodný
na zesvětlení nebarvených vlasů.
Zesvětlení je rovnoměrné, protože
oxidace je postupná během celé
doby působení. Zesvětlení až
o 6 odstínů.

Extrémně jemný, kompaktní,
zesvětlující systém bez obsahu
amoniaku, který je obohacen
o přírodní složky GUAR GUM
a rýžový škrob. Vlasy jemně
zesvětlí bez jakéhokoliv poškození
jejich struktury a dodá jim jemné
tóny. Vhodný pro střední až svět‑
lé základy a normální až jemné
vlasy. DECO SOFT je určený pro
vytváření zesvětlujících efektů tón
v tónu. Protože neobsahuje amo‑
niak a agresivní látky, může se
použít na odbarvování od kořínků
a u klientek s citlivou pokožkou.
Zesvětlení o 5 – 6 odstínů.

Neprchavý zesvětlující systém
s rychlým účinkem. V kombinaci
s aktivátorem vytvoříte krémovou
směs, která velice dobře drží
na vlasech a rychle je odbarví
bez jakéhokoliv poškození jejich
struktury. Vhodný zejména na ob‑
tížné melírování barvených vlasů,
střední až tmavé základy a střed‑
ně husté až husté vlasy. Výborný
poměr času přípravy a finálního
výsledku. Při míchání DECO
RAPID a specifického vyvíječe
Light On vznikne rychle odbar‑
vující směs vhodná na melírování
pánských vlasů nebo vlasů, které
jsou náročné na odbarvování.
Zesvětlení o 6 – 7 odstínů.

Obsah:
20 g
400 g
400 g
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sáček
náplň

2/39.05080
2/39.05077
2/39.05091

Obsah:
400 g		
400 g
náplň

2/39.05078
2/39.05091

Obsah:
500 g		
500 g
náplň

2/39.05079
2/39.05090

Deco Lovely Cream

Deco Light On 12%

Color Off

Odbarvovací krém

Specifický vyvíječ pro odbarvování

Odstraňovač nežádoucí barvy

Nový odbarvovací systém určený
na odbarvování vlasů přímo
od pokožky. Je jemnější než
odbarvovací prášek. Rychle
a lehce se rozmíchává. Jeho
použití při odbarvování od pokož‑
ky je o mnoho jednodušší než při
odbarvování melírovacím práškem,
protože dokonale přilne na vlas
i vlasovou pokožku. Jeho krémo‑
vá textura umožňuje rovnoměrné
nanesení výrobku. Je multifunkční.
Zaručuje odbarvení až o 6 tónů
a mimořádný platinový efekt. Je
vhodný na všechny typy vlasů
díky svému zložení, které je
obohacené o bisabolol, extrakt
z heřmánku, který má zklidňující
a hydratační vlastnosti.

Tři typy odbarvení pouze s jed‑
ním vyvíječem pro výsledky, které
jsou pokaždé skvělé. Speciálně
vytvořená emulze určená pro
použití se zesvětlujícími systé‑
my Vitality’s. Mimořádná stálost
vyvíječe zaručuje optimální smí‑
chání, které vylučuje nabobtnání
a umožňuje intenzivní a jednotné
zesvětlení.

Výjimečnost Color Off umožňuje
dokonalé vymytí umělých pig‑
mentů bez jakéhokoliv poškození
vlasové struktury a beze změny
přirozených pigmentů vlasů. Díky
aktivním složkám jsou vlasy
lesklé a vyživené. Je obohacený
o aminokyseliny. Použitím výrobku
Color Off poskytujete nadstan‑
dardní službu. Po vymytí umělých
pigmentů můžete vlasy barvit
oxidační barvou bez amoniaku,
nejlepším řešením je barva ZERO.

Obsah: 150 ml
2/39.05001

Obsah: 1 000 ml
2/39.04078

Obsah:
balení obsahuje 3 produkty:
100 ml – oxidant
100 ml – katalyzátor
200 ml – stabilizátor
2/39..0732
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Permanentní tvarování
Sonice

Natural Perm

Natural Fix

Energy Phase

Preparace

Fixatér

Posilující spray pro preparovaný
vlas

Zaručuje permanentní, přirozený
výsledek zvlnění vlasů. Vlasy jsou
pružné a neztrácejí elasticitu,
hedvábné proteiny dodávají
vlasům pevnost.

Speciální ustalovač vytvořen pro
ustálení preparace Sonice. Díky
hedvábným proteinům se vlasy
jednoduše rozčesávají a získají
lesk. Speciální složení neutralizuje
typickou vůni preparace.

Obsah: 250 ml
2/22.06080 0s – silný vlas
2/22.06081 1n – normální vlas
2/22.06082 2c – barvený vlas
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Obsah: 1 000 ml
2/22.06083

Hydratační péče pro preparované a narušené vlasy. Zvyšuje
dlouhotrvající efekt zvlnění
vlasů. Kyselé pH uzavře kutikulu
narušených vlasů. UV filtry chrání
vlasy před slunečním zářením.
Příjemná vůně díky extraktu
ze zeleného čaje.

Obsah: 250 ml
2/22.14106

Soft

Soft
Vysoce šetrná kosmetická preparace bez amoniaku
Preparace bez amoniaku
a thioglykolátů s příjemnou vůní.
Vytváří přirozené, pružné vlny,
maximálně respektuje strukturu
vlasů.

Obsah:
balení obsahuje 3 produkty
100 ml – trvalá
100 ml – neutralizér
10 ml – hydrovýživná maska
2/22…951
No.1 – jemný, přirozený vlas
2/22…952
No.2 – chemicky ošetřovaný vlas

Vitality’s Collection

Permanente
alle Erbe

Fissaggio
per Permanente

Preparace Vitality’s

Fixatér trvalé

Preparace Vitality’s jsou jemné,
s nízkym pH. Nepůsobí agresivně
na vlasy. Preparace Vitality’s ob‑
sahuje kromě thioglykolatů, které
tvoří její vlastnosti, celou řadu
dalších aktivních složek: výtažek
z hořčice, keratinol, kvaternizo‑
vané proteiny, silikonové proteiny
s vysokou molekulární váhou.

Ustalovač pro trvalou. Výrobek
obsahuje: thioglykoláty,
výtažek z hořčice (zjemňující
a protidráždivý účinek na vlasy
a pokožku), keratinol (obnovující
účinky), kvaternizované proteiny
(rozčesávací a zjasňující efekt).

Obsah: 1 000 ml
2/22…1150
No. 1F – na silné a pevné vlasy
2/22…1151
No. 1 – na normální vlasy
2/22…1152
No. 2 – na jemné vlasy
2/22…1153
No. 3 – na narušené vlasy

Obsah: 1 000 ml
2/22.…082
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Lixxo
Ošetření pro rovné a hedvábně jemné vlasy

Díky technologii,
založené na thioglykolátu amonném, proniká
složení produktů lixxò
do struktury vlasu, mění
jeho přirozené vazby
a dodává mu nový,
rovný tvar.
Produkty obsahují vzácný
olej Monoi de Tahiti, který
přispívá k opravě
vlasového vlákna,
kterému dodává
hydrataci a výživu.
Vaše smysly okouzlí
jedinečné tóny jasmínu,
pomerančových květů
a vanilky, které charakterizují květinově-dřevitou
vůni přípravku.

Smoothing Cream
Smoothing Cream

Neutralising Milk

Vyhlazující krém

Neutralizační mléko

Vyhlazující krém lixxò byl vytvořen
speciálně pro požadavky kon‑
krétních typů vlasů. Vyhlazující
krém 1 je určen pro přírodní
vlasy. Vyhlazující krém 2 je určen
pro vlasy barvené, lehce oslabené
nebo s nízkým počtem zesvět‑
lených pramínků. Krémy mají
zároveň zjemňující a vyživující
vlastnosti, zlepšují rozčesatelnost
vlasů a zanechává je hladké
a hedvábně jemné.

Neutralizační mléko je určeno pro
použití s vyhlazujícím krémem
lixxò pro stabilizaci rovného tvaru
vlasů. Produkt má velmi silnou
vyživující a hydratační schopnost,
zanechává vlas perfektně hydra‑
tovaný a jemný.

Obsah: 250 ml
12/22.06010
N. 01 – přírodní vlasy
12/22.06011
N. 02 – barvené vlasy
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Obsah: 1 000 ml
2/22.06012

Keratin Kontrol
Keratin Kontrol – eliminuje křepatění, redukuje objem, vyživuje

Shampoo Prepara‑
tore

Fluido Disciplinante

Fluido Disciplinante

Přípravný šampon

Uhlazující fluid

Aktivační krém

První krok ošetření Keratin Kontrol.
Jemně vlasy čistí a připravuje je
na následné ošetření. Odstraňuje
nečistoty a je nezbytný pro zajiš‑
tění optimálních výsledků.
Salonní použití.

Používá se v kombinaci s akti‑
vačním krémem v poměru 1 : 1.
Ošetření přizpůsobte typu vlasů
a požadovanému výsledku.
Salonní použití.

Používá se ve spojení s uhlazují‑
cím fluidem v poměru 1 : 1.
Salonní použití.

Obsah: 500 ml
2/26.12071

Obsah: 500 ml
2/26.06007
N. 01 – normální a silné vlasy
2/26.06008
N. 02 – jemné a chemicky ošet‑
řené vlasy
3 typy ošetření:
l proti křepatění
l pro kontrolu objemu vlasů
l pro rovný efekt: až 3 měsíce
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Obsah: 500 ml
2/26.06009

Shampoo Riattivante

Serum Illuminante

Maschera Riattivante

Reaktivační šampon

Rozjasňující sérum

Reaktivační maska

Při použití na salonu čistí a uhla‑
zuje vlasy díky aktivním prvkům,
které jsou obsaženy v jeho
složení. V rámci domácího použití
prodlužuje výsledky ošetření Kera‑
tin Kontrol.
Salonní a domácí použití.

Optimalizuje výsledky ošetření
Keratin Kontrol. Sérum dodává
vlasům lesk a hedvábný vzhled
a zanechává je jemně provoněné.
Sérum je obohaceno o keratin,
proteiny z hedvábí a vitamíny
B5 a E.
Salonní použití.

Složení masky pomáhá pro‑
dloužit výsledky ošetření Keratin
Kontrol. Maska je obohacena
o keratin a proteiny z hedvábí
pro rekonstrukci vlasového vlákna
a pro získání zdravých, jemných
a hedvábných vlasů.
Domácí použití.

Obsah: 12x15 ml
2/26.10004

Obsah: 200 ml		
2/26.13027

Obsah: 250 ml
2/26.12072
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INTENSIVE
AQUA
Pramen krásy – Voda je
komplexní složka, bohatá
na aktivní prvky nezbytné
pro lidský život.
Vřídelní voda – Jedna z nej‑
vzácnějších vod je voda vřídelního
původu. Chemické a fyzikální vlast‑
nosti, které obsahují vřídelní vody
se navzájem hodně liší a mohou být
využity pro organické použití.
VŘÍDELNÍ VODA ZE SPEZZANA:
ZVLÁŠTNÍ FORMA VODY:
Voda se zvláštními vlastnostmi pro péči
a krásu vlasu, která je spojena s dalšími
přírodními složkami. Obsahuje oligoprv‑
ky, které umožňují jednodušší vstřebání
aktivních rostlinných složek, jenž vybral
Vitality’s na každou anomálii vlasu.
Směs aktivních výtažků ve vřídelní vodě
ze Spezzana:
antioxidanty (polyfenoly – flavonoidy)
oleuropein (výběrový polyfenol jako
prevence oxidačních stresů)
sacharidy (L‑redukční)
regenerační a hydratační vlastnosti jsou
spojeny s výjimečnými vlastnostmi
vřídelní vody, která působí na buňky
pokožky a zlepšují tak vstřebání
vzácných aktivních složek

•
•
•
•

Čistý vřídelní středomořský
koncentrát složený z:
40% olivových listů
30% pomerančových listů
30 % klementinkových listů

•
•
•
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OBJEVTE VŠECHNY
FORMY VODY
Nikdy není stejná, vždy je
jedinečná sama o sobě.
Jedna kapka vytvořena
na každou anomálii.

Intensive Aqua
Specialisti – univerzální řada pro přípravu a ochranu pokožky

Preparatore Cutaneo

Equilibratore

Moisturising Hand
and Nail Cream

Příprava pokožky

Zachování rovnováhy

Hydratační krém na ruce a nehty

Účinně čistí vlasovou pokožku.
Odstraňuje nečistoty a připravuje
pokožku přijmout následnou,
specifickou kúru Intensive Aqua.
Obsahuje AHA kyseliny, které
odstraňují nečistoty z pokožky
a vlasového vlákna.

Napomáhá udržet vlasovou
pokožku v optimálním stavu.
Zaručuje udržení správné
rovnováhy hydrolipidů
po ukončení jednoho cyklu
kúry Intensive Aqua. Obsažené
polymery dodávají vlasům objem
a aminokyseliny hydratují pokožku
a kutikulu.

Krém vykazuje trojí funkci: hydra‑
tuje, zjemňuje a zklidňuje. Působí
na pokožku rukou a na začer‑
venalou a podrážděnou kůžičku
kolem nehtů.

Obsah: 150 ml
2/21.14165

Obsah: 100 ml
2/21.28085

Obsah: 100 ml
2/21.14166
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Intensive Aqua
Colore – péče po barvení

Bagno post – colore

Maschera
post – colore

Trattamento Cherati‑
nizzante post – colore

Šampon po barvě

Maska po barvě

Keratinové ošetření po barvě

Jemně čistí a odstraňuje alkalické
zbytky barvení. Díky kyselému
pH zabraňuje ztrátě intenzity
a jasnosti barvy. „Chroma Save“
napomáhá fixovat barevné pig‑
menty a prodlužuje tak trvanlivost
barvy a lesk vlasů. Bez silikonů,
konzervantů a barviv, pH 4,8.

Udržuje jasnost a lesk barvených
vlasů. Chrání před ztrátou inten‑
zity a jasnosti barvy. Bez silikonů,
konzervantů a barviv, pH 3.

Inovativní ošetření, které
umožňuje fixovat pigmenty barvy
ve vnitřní struktuře vlasu a tím
umožňuje delší trvanlivost barvy
v účesu, dodává dlouhotrvající
lesk. Bez konzervantů a silikonů,
po smíchání – pH 4. Exkluzivně
pro použití v salonech.

Obsah:
250 ml
1 000 ml
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2/21.12025
2/21.12027

Obsah: 250 ml
2/21.13021

Obsah:
balení obsahuje 2 produkty
100 ml – nutriční koncentrát
100 ml – aktivátor barvy
2/21.14013

Energia – řešení problému vypadávání vlasů

Řada Energia obsahuje tyto
aktivní složky:
Vitaxil, VITACELL‑TEC a aktivní
středomořské složky ve vřídelní
vodě ze Spezzana.

Bagno Energizzante
Caduta

Trattamento
Energizzante Caduta

Myje a posiluje vlasové vlákno.
Buňky přírodního původu dodávají
výživu, zlepšují růst vlasu stimu‑
lací vlasové pokožky, zatímco
Vitaxil zlepšuje mikrocirkulaci
v pokožce. Obsahuje tenzidy
kokosu, které celý výrobek
zjemňují.

Posiluje strukturu vlasu a na‑
pomáhá k prodloužení jeho
životního cyklu. Buňky přírodního
původu Vitacell‑Tec dodávají
výživu a zlepšují růst vlasu stimu‑
lací vlasové pokožky. Zlepšuje
mikrocirkulaci a vlas je odolnější
a silnější.

Obsah:
250 ml
1 000 ml

Obsah: 8x7 ml		
2/21.14167

Energizující šampon proti
vypadávání vlasů

2/21.12034
2/21.12035

Energizující kúra proti padání
vlasů

VITACELL‑TEC
‑ je výsledkem nejmodernějšího
výzkumu laboratoří Vitality’s.
Vitacell‑tec je výtažkem z buněk
jablka.Vitacell‑tec proniká
přes korneální vrstvu vlasové
pokožky, regeneruje a stimuluje
epitelové vrstvy uložené pod ní,
kde je uložena vlasová cibulka.
zpomaluje tak zestárnutí folikulu
a zvýší mu vitalitu.
VITACELL‑TEC:
− stimuluje vlasovou cibulku,
− zvyšuje vitalitu cibulky,
− zpomaluje stárnutí folikulu,
− prodlužuje životnost folikulu,
− zpomaluje vypadávání.
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Intensive Aqua
Equilibrio – péče o mastné vlasy redukující tvorbu mazu

Bagno
Sebo‑Equilibrante

Maschera Sebo‑Equi‑
librante all’Argilla

Trattamento
Sebo‑Equilibrante

Šampon na mastné vlasy

Maska na mastné vlasy s jílem

Ošetřující kúra na mastné vlasy

Čistí vlasy do hloubky velmi jem‑
ným, avšak mimořádně účinným
způsobem. Zinek PCA pomáhá
eliminovat nadbytečný maz, vlasy
se zdají být lehčí a vitálnější.
Díky zinku PCA dochází rovněž
k regulaci enzymatického kožního
systému. Obsahuje rovněž kyse‑
linu salicylovou.

Čistí pokožku a odstraňuje nadbytek mazu. Pomáhá reduko‑
vat začervenání. Obsahuje bílý
jíl, který vstřebává nadbytečný
maz a allantoin, který zjemňuje
a chrání.

Normalizuje produkci mazu.
Čistí a osvěžuje pokožku hlavy
a zmírňuje případná podráždění.
Ve složení nalezneme rovněž
kyselinu salicylovou a allantoin.

Obsah:
250 ml
1 000 ml
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2/21.12036
2/21.12037

Obsah: 200 ml
2/21.13011

Obsah: 100 ml
2/21.14168

Filler – zjemňuje, hydratuje a dodává lesk

Bagno Effetto
Ridensificante

Mousse Effetto
Ridensificante

Trattamento Effetto
Ridensificante

Šampon s vyplňujícím ůčinkem

Pěna s vyplňujícím účinkem

Ošetření s vyplňujícím účinkem

Jemně čistí a posiluje strukturu
vlasů, hydratuje a propůjčuje
vlasům hebkost. Vlasy jsou lépe
rozčesatelné. Redukuje elektro‑
statický efekt. Jemné tenzoaktivní
deriváty z kokosového oleje
zaručují hloubkové čištění, res‑
pektují pokožku hlavy i strukturu
vlasů. Kyselina citronová normali‑
zuje pH vlasů a zlepšuje lesk.

Hydratuje, dodává lesk
a vyplňuje. Představuje poslední
krok v ošetření doma i v salonu.
Bez oplachování. Panthenol vlas
hydratuje a dodává mu lesk.
Proteiny z hydrolyzované rýže
rekonstruují a posilují vlasové
vlákno. Působí proti krepatění.
Určeno zvláště pro jemné vlasy.

Vyplňuje strukturu vlasů a dodává
pocit silných vlasů plných
objemu. Poskytuje vlasům sílu,
pevnost a tvar. Hydrolyzovaný
keratin společně s proteiny
z hydrolyzované rýže rekonstruují
a posilují vlasové vlákno, zlepšují
rozčesatelnost vlasů a zanechávají
vlasy hebké a zářivé.

Obsah: 150 ml
2/21.08008

Obsah: 200 ml
2/21.14018

Obsah: 250 ml
2/21.12064
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Intensive Aqua
Idra – hydratační péče pro každodenní použití

Nutri – hloubková výživa

Bagno Idratante

Balsamo Idratante
senza Risciacquo

Bagno Nutritivo

Hydratační šampon

Hydratační balzám bezoplachový

Výživný šampon na suché vlasy

Jemně vlasy čistí a poskytuje
optimální hydrataci. Vyvážené
složení zcela vyhovuje
požadavkům každodenního
umývání vlasů a zaručuje
správnou úroveň hydratace
vlasového vlákna. Obsahuje alkyl
glukosid - jemnou, povrchově
aktivní látku, která má optimální
hydratační vlastnosti a je
pokožkou velmi dobře snášena.
Obsažený D-panthenol hydratuje
a dodává lesk.

Dodává vlasům okamžitou hy‑
drataci a jeho složení bez
oplachování umožňuje jeho
snadnou a rychlou aplikaci
v jakékoliv situaci. Obsahuje
D-panthenol a estery olivového
oleje, které dodávají vlasům
výživu a hedvábný vzhled.

Vyživuje suché vlasy a dodává
jim hloubkovou hydrataci. Obsa‑
huje kvaternizovanou gumu guar,
která o vlasy pečuje, propůjčuje
jim hebkost a usnadňuje
rozčesávání.

Obsah:
250 ml
1 000 ml
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2/21.12046
2/21.12047

Obsah: 150 ml
2/21.13014

Obsah:
250 ml
1 000 ml

2/21.12042
2/21.12043

Maschera Nutritiva

Trattamento Nutritivo

Cristalli Liquidi

Výživná maska na suché vlasy

Výživná kúra na suché vlasy

Tekuté krystaly

Vyživuje a hydratuje suché
vlasy do hloubky. Usnadňuje
rozčesávání, dodává vlasům tvar
a zanechává je lesklé a hedvábně
jemné. Maska obsahuje hydra‑
tační a rozjasňující D-panthenol
a hedvábné proteiny, které vlasy
vyživují, hydratují a zjemňují.
Látka Vitalsoft pomáhá zvýšit lesk
vlasů.

Regeneruje vlasy do hloubky, po‑
skytuje jim hydrataci, dodává lesk
a vitalitu. Obsahuje D-panthenol,
který má vynikající hydratační
a rozjasňující účinky. Obsažené
ceramidy posilují strukturu vlasů
a díky své charakteristice se jim
také říká „kapilární tmel“.

Kompletují a uzavírají vyživující
ošetření Nutriactive. Krysta‑
ly obsahují polysilany, které
dodávají vyčerpaným vlasům
hebkost a lesk. Obsažené výtažky
z lněného semínka vyživují, chrání
a propůjčují vlasům neodolatelný
lesk. Dochází zároveň k eliminaci
elektrostatického efektu vlasů.

Obsah:
250 ml
450 ml

Obsah: 10x7 ml
2/21.14173

Obsah: 30 ml
2/21.14172

2/21.13012
2/21.13013
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Intensive Aqua
Purezza – péče zabraňující tvorbě lupů

Re‑Integra

Bagno Purificante
Antiforfora

Trattamento Purifi‑
cante Antiforfora

Shampoo Preparato‑
re pH 7,5

Čisticí šampon proti lupům

Ošetřující čisticí kúra proti lupům

Přípravný šampon

Obsahuje zinek PCA, který re‑
guluje enzymatický kožní systém
a polyquaternium 10, který má
pěstící a antiseptické účinky.
Složení zároveň napomáhá snad‑
nému rozčesávání vlasů.

Optimálně hydratuje pokožku,
působí antimykoticky a antibak‑
teriálně. Čistí a zmírňuje svědění
a dodává příjemný pocit svěžesti.
Obsažená kyselina mléčná vy‑
rovnává pH pokožky a působí
antisepticky. Chrání zároveň
bakteriální flóru pokožky.

Čistí do hloubky vlasy i pokožku
hlavy. Lehce zásadité pH
usnadňuje otevření šupinek pro
lepší vstřebání účinných látek
následujícího ošetření Re-Integra.
Obsahuje arginin, který startuje
rekonstrukci vlasového vlákna
a ve složení nalezneme i látku
D-panthenol s rozjasňujícími
a hydratačními účinky.

Obsah:
250 ml
1 000 ml

2/21.12038
2/21.12039

Obsah: 100 ml
2/21.14169

Obsah: 1 000 ml
2/21.12052
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Re‑Integra – regeneruje a opravuje vlasy zevnitř

Bagno Riparatore
Proteico

Trattamento Ripara‑
tore Multilevel

Proteinový reparační šampon

Reparační ošetření multilevel

Rekonstruuje vlasy do hloubky
a propůjčuje jim fantastický
lesk a vitalitu. Obsahuje také
hydratační a rozjasňující D-pan‑
thenol a ceramidy, které posilují
strukturu vlasového vlákna.

Rekonstruuje vlasy do hloubky
a zlepšuje regeneraci keratinu. Obě
ampulky jsou obohaceny o složku
Vitacell-Repair a dodávají vlasům
ve fázi růstu neobyčejnou vitalitu
a sílu. Ampule A zaručuje hloubko‑
vou rekonstrukci díky směsi amino‑
kyselin. Ceramidy posilují strukturu
vlasového vlákna a keratin vlas
rekonstruuje. Ampule B obnovuje
správné pH vlasu díky ovocným
kyselinám, které jsou schopny uza‑
vírat šupinky. Minerální soli spolu
s panthenolem remineralizují vlasy
a dodávají jim neodolatelný lesk.
Obsažený D-panthenol hydratuje
a rozjasňuje.

Obsah: 250 ml
2/21.12053

Obsah: 12x7 ml
2/21.14014

Trattamento Ripara‑
tore Istantaneo senza
Risciacquo
Okamžité reparační ošetření bez
oplachování

Rekonstruuje poškozené a osla‑
bené vlasy do hloubky. Bezopla‑
chové složení pomáhá zachovat
aktivní prvky a umožňuje jejich
další působení ve vlasech až do
následujícího mytí vlasů. Obsahuje
mix aminokyselin, které rekonstruují
vlasy do hloubky. Ceramidy, které
posilují strukturu vlasů, kukuřičný
škrob, jenž hydratuje a rozjasňu‑
je a keratin, který rekonstruuje
a zpevňuje vlasové vlákno.

Obsah: 150 ml
2/21.14015
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Intensive Aqua
Relax – péče pro zklidnění citlivé pokožky

Volume

Bagno Dermo
Calmente e Lenitivo

Bagno Volumizzante

Šampon na zklidnění pokožky
Jemně myje vlasy a zklidňuje
pokožku. Zmírňuje zčervenání
a podráždění. Hydratuje pokožku.
Šampon používáme u klientek
s citlivou, suchou nebo začer‑
venalou pokožkou. Nedráždí, re‑
spektuje přirozené pH a hydratuje
pokožku. Obsahuje alkyl glukosid
- jemnou, povrchově aktivní
látku s optimálními hydratačními
vlastnostmi, která je pokožkou
velmi dobře snášena. Obsažený
allantoin zklidňuje a chrání.

Obsah:
250 ml
1 000 ml
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2/21.12040
2/21.12041

Trattamento Dermo
Calmente e Lenitivo
Ošetřující kúra na zklidnění
pokožky

Hydratuje vlasy do hloubky a díky
obsaženým aminokyselinám
navrací přirozenou hydrolipidovou
rovnováhu. Zklidňuje podrážděnou
pokožku, zmírňuje zčervenání
způsobené atmosferickými vlivy,
stresem nebo příliš agresivním
ošetřením. Obsahuje také zklidňu‑
jící allantoin.

Obsah: 100 ml
2/21.14171

Objemový šampon
Jemně vlasy čistí a dodává jim
tvar a objem. Proteiny z kukuřice
propůjčují vlasům neobyčejnou
pružnost. Kvaternizovaná guma
guar má pěstící a zjemňující
účinky a činí vlasy snadno rozče‑
satelnými.

Obsah:
250 ml
1 000 ml

2/21.12044
2/21.12045

Péče pro zvětšení objemu vlasů

Sole – ochrana vlasů a pokožky po pobytu na slunci

Spray Volumizzante

Olio Protettivo

Doccia Schiuma idra‑
tante e lentivo

Objemový sprej

Ochranný olej na vlasy

Sprchový gel

Chrání vlasy před vlhkostí a do‑
dává jim objem. Rekonstruuje
vlasové vlákno a dodává mu
hebkost a hydrataci. Objemové
polymery dodávají vlasovému
vláknu tvar, vytváří kolem vlasů
neviditelný film a chrání je před
teplem fénu.

Chrání vlasy před sluncem
a zachovává zářivou barvu vlasů.
Předchází dehydrataci vlasů a je
odolný vůči vodě. Obsahuje vy‑
braný mix vzácných olejů. Rýžový
olej je bohatý na látku gama-ory‑
zanol a vitamín E, který vyniká
svými antioxidačními účinky.
Avokádový olej hydratuje, vyživuje
a jojobový olej předchází stárnutí
kůže a vlasů. Olej je ideální také
na tělo pro obnovu přirozené
pružnosti pokožky po opalování.

Hydratační a zklidňující sprchový
gel po opalování, vhodný pro
obličej a tělo. Čistí, zklidňuje
a hydratuje pokožku po vysta‑
vení slunci, pro zářivé a trvající
opálení.

Obsah: 150 ml
2/21.14174

Obsah: 200 ml
2/21.15012

Obsah: 125 ml
2/21.15006

33

Intensive Aqua
Sole – ochrana vlasů a pokožky po pobytu na slunci

Bagno dopo Sole

Maschera dopo Sole

Šampon po opalování

Maska na vlasy po opalování

Jemně čistí a odstraňuje zbytky
soli, chlóru a písku. Vyživuje
a rozjasňuje vlasy. Díky anti‑
statickému efektu se snadno
rozčesávají. Ideální po dni strá‑
veném na pláži nebo u bazénu.
Je možné použít jej také jako
sprchový gel.

Intenzivní ošetření dodává
vlasům hydrataci a hloubkovou
výživu. Obnovuje vitalitu a lesk
vlasů. Obsahuje certifikovaný bio
arganový olej, který je bohatý
na omega 6 mastné kyseliny,
jež chrání a obnovují pokožku
hlavy i vlasové vlákno. Složení je
obohaceno také o středomořský
med a vitamín E, který působí
jako vynikající antioxidant. Olej ze
sladkých mandlí skvěle hydratuje
a bambucké máslo s obsahem
vitamínů A, B, E a F vykazuje
mimořádné zjemňující účinky.

Obsah: 250 ml		
2/21.15005

Obsah: 200 ml
2/21.15009
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Balsamo Risttruttu‑
rante senza Riscia‑
cquo

Bezoplachový restrukturační balzám
S jednoduchou a rychlou aplikací,
která nevyžaduje dobu působe‑
ní. Obsahuje bio arganový olej
a středomořský med. Obnovuje
povrch poškozeného vlasu, redu‑
kuje antistatický efekt, hydratuje
a regeneruje dehydratované vlasy.

Obsah: 150 ml
2/21.15007

Trilogy
Trilogy – luxusní olejová péče pro krásné vlasy

Cream Shampoo
Krémový šampon

Trilogy je mimořádným zkrášlujícím ošetřením,
zrozeným v laboratořích Vitality´s, které bylo
vytvořeno pro obnovení zářivosti a krásy vlasů.
Ošetření je založeno na třech hodnotných
rostlinných olejích, které pocházejí ze Středomoří,
na sójových proteinech a oligominerálních prvcích.
Přípravky neobsahují sulfáty ani parabeny a jsou
vhodné i pro klientky s citlivou pokožkou hlavy.
Smysly okouzlí kombinace dřevitých
a květinových tónů.

Jemně vlasy čistí, dodává jim
výživu, lesk a je vhodný pro
všechny typy vlasů. V salonu
doporučujeme aplikovat šampon
špachtlí pro výjimečný rituální
zážitek.

Obsah:
450 ml		
250 ml		

2/32.12074
2/32.12080
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Trilogy
Trilogy – luxusní olejová péče pro krásné vlasy

Divine Mask

Ideal Conditioner

Flash Treatment

Maska Divine

Kondicionér Ideal

Bleskové ošetření

Vyživuje vlasy do hloubky
a dodává jim sílu. Vlasy jsou po
použití lépe upravitelné a hedváb‑
ně jemné. Ideální pro hrubé nebo
poškozené vlasy.

Posilující balzám poskytuje vlasům
hydrataci, aniž by je zatěžoval.
Vlasy vyživuje, dodává jim lesk
a je ideální pro jemné nebo
poškozené vlasy.

Obsah:
250 ml
450 ml

Obsah:
250 ml
450 ml

Hydratační mléčný sprej s oka‑
mžitým účinkem. Již nepatrné
množství přípravku dodá vlasům
hebkost, lesk a snadnou rozče‑
satelnost. Flash Treatment lze
používat i v rámci domácí péče
a je vhodný pro všechny typy
vlasů. Neoplachuje se.
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2/32.13028
2/32.13029

2/32.13030
2/32.13031

Obsah: 150 ml		
2/32.13034

Fluid Miracle

3 Perfect Oil

SOS Split End

Zázračný fluid

Olejová péče

Fluid proti roztřepeným konečkům

Koncentrovaný profesionální fluid
je vhodný pro intenzivní výživu
silně poškozených vlasů. Vlasy
jsou po použití hebké, lesklé
a snadno upravitelné. Pouze pro
profesionální použití.

Vyživující olej je obohacen o tři
hodnotné rostlinné oleje, které
společně vlas rekonstruují, vyživují
a projasňují. Okamžitě se absor‑
buje, nezatěžuje a je vhodný pro
všechny typy vlasů.

Speciální fluid utěsňuje roztřepené
konečky, obklopuje vlas nevidi‑
telným filmem a posiluje vlasové
vlákno. Překrásné vlasy jediným
stisknutím! Fluid je vhodný pro
všechny typy vlasů a neoplachuje
se.

Obsah: 250 ml
2/32.14020

Obsah: 100 ml
2/32.14021

Obsah: 30 ml
2/32.14022
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Epurá
Produkty pro salonní péči

Cleansing Fluid

Thin Hair Shampoo

Thick Hair Shampoo

Krystalický gel

Šampon na jemné vlasy

Šampon na silné vlasy

Krystalický gel s kyselým pH,
který připravuje pokožku a vlasy
na následné fáze ošetření, usnad‑
ňuje odstranění toxinů.
Obsahuje aktivní přírodní složky
Pura Complex, výtažek z měsíčku
a aktivní high-tech složky – ovoc‑
né alfahydroxykyseliny a pantenol.

Šetrně myje a zjemňuje vlasovou
pokožku, vlasy zanechá lehké,
lesklé a hedvábné.
Obsahuje Pura Complex, výtažek
z měsíčku a kokosové deriváty.

Myje do hloubky a díky krémové
struktuře působí i jako kondicionér,
vlasy zanechá lehké, lesklé
a hedvábné.
Obsahuje Pura Complex, výtažek
z měsíčku, kokosové deriváty
a Polyquaternium 6.

Obsah: 150 ml
2/27.14176
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Obsah: 1 000 ml
2/27.12086

Obsah: 1 000 ml
2/27.12087

NOVÝ POSTUP V NĚKOLIKA
PO SOBĚ NAVAZUJÍCÍCH

Thin Hair Conditioner

Thick Hair Mask

Kondicionér na jemné vlasy

Maska na silné vlasy

Hydratuje a zjemňuje vlasy,
zlepšuje jejich rozčesávání, ale
nezatěžuje.
Obsahuje Pura Complex
a Quaternium 87. Balsámová slož‑
ka na rostlinné bázi, má schopnost
dodat lesk a zlepšit rozčesávání
vlasů.

Maska zjemňuje i nepoddajné
vlasy, zlepšuje rozčesávání
a odstraňuje krepatost.
Obsahuje Pura Complex, Quater‑
nium 87, behentrimonium chlorid
a balsámové složky, které mají
vynikající zjemňující schopnost,
dodají lesk a působí antistaticky.

Obsah: 1 000 ml
2/27.13038

Obsah: 450 ml
2/27.13039

3
4

MYTÍ
PÉČE

2

HLOUBKOVÁ
PÉČE

1

DETOX

KROCÍCH:
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Epurá
Energizing – posilující péče proti vypadávaní vlasů

Energizing
Blend

Energizing
Elixir

Energizing
Shampoo

Posilující koncentrát

Posilující elixír

Posilující šampon

Vynikající směs rostlinných výtažků,
který dodá energii a dobrý stav
vlasové pokožce. Působí na kme‑
nové buňky folikulu a podporuje
růst vlasů.
Salonní péče, krok 3.

Posiluje vlasové vlákno a prodlužu‑
je tak jeho životní cyklus. Zlepšuje
mikrocirkulaci, stimuluje růst od
kořínků.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Posilující šampon s přímým účin‑
kem, který dodá energii a dobrý
stav vlasové pokožce. Myje a po‑
siluje vlasové vlákno. Pomocník
vlasů v boji proti vypadávání.
Domácí péče.

Obsah: 30 ml
2/27.14025

Obsah: 8x7 ml
2/27.14035

Obsah: 250 ml
2/27.12097

Složení: PROTĚŽ ALPSKÁ – obsahuje kyselinu leontopodovou – vynikající antioxidant. Rostlina je nazývaná
“hvězdou přežití”, roste ve 3000 m. n. m., kde je vystavena vysokým radiacím UV a extrémním teplotám.
Zlepšuje významným způsobem celistvost kožní bariéry a soudržnost korneální vrstvy. Zlepšuje ochranu
a odolnost pokožky.
OKTAPEPTID-2 – peptid
VITACELL TECH – kmenové buňky jablka
VITAXIL – molekula, která stimuluje vlasovou cibulku
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Relaxing – zklidňující péče pro citlivou pokožku

Relaxing
Blend

Relaxing
Elixir

Relaxing
Shampoo

Zklidňující koncentrát

Zklidňující elixír

Zklidňující šampon

Hydratuje a snižuje zčervenání
pokožky a účinným způsobem
zlepšuje její ochranu.
Salonní péče, krok 3.

Jemné složení navrací správnou
hydrolipidickou rovnováhu pokožky,
zlepšuje její ochranu.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Jemné složení napomáhá zklidnit
existující zčervenání a podráždění.
Myje vlasovou pokožku a navrací ji
správnou hydrolipidovou rovnováhu.
Domácí péče.

Obsah: 150 ml
2/27.14036

Obsah: 250 ml
2/27.12089

Obsah: 30 ml
2/27.14026

Složení: BEZ ČERNÝ – rostlina známá již od starověku pro své léčebné účinky, zvláště při horečce a infek‑
cích. Používá se hlavně květ a plod, jak na jídlo tak léčbu. Bobule mají fantastické léčivé účinky. ESKULIN
– výtažek z kůry koňského kaštanu. Má odlehčující a čistící účinky na vlasovou pokožku. Působí venotonicky
a protizánětlivě.
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Epurá
Balancing – péče redukující nadměrnou tvorbu mazu

Balancing
Blend

Balancing
Elixir

Balancing
Shampoo

Vyvažující koncentrát

Vyvažující elixír

Vyvažující šampon

Koncentrát navozující rovnováhu,
normalizuje produkci mazu.
Salonní péče, krok 3.

Elixír regulující tvorbu mazu.
Dokončuje proces navození rovno‑
váhy a normalizuje produkci mazu.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Účinně, ale šetrně myje, normali‑
zuje produkci mazu. Po umytí jsou
vlasy lehké a plné života.
Domácí péče.

Obsah: 30 ml
2/27.14032

Obsah: 150 ml
2/27.14039

Obsah: 250 ml
2/27.12093

Složení: VRBOVKA ÚZKOLISTÁ – typická alpská bylina, roste na skalním podloží, má dlouhé kořeny, aby
dosáhla až k vodě. Obsahuje velké množství slizu, a proto má vysoké hydratační schopnosti. Kromě toho má
schopnost zpomalit tvorbu enzymu, který je odpovědný za tvorbu mazu. Velmi účinná v navození rovnováhy
mazových žláz a v čištění pokožky.
SEBO COMPLEX – působí na enzym alfareduktázu a snižuje tak produkci mazu. Má i mikrobiotické účinky.
BALANCING COMPLEX – komplex na regulaci mazu na bázi: lékořice (reguluje sekreci mazu), růžové šípky
(antioxidant), vitamín F, cikorka (oxigenace a hydratace pokožky), červená řasa (obsahuje zinek, vápník
a hořčík pro zachování celistvosti vlasového vlákna).
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Purifying – čistící péče proti lupům

Purifying
Blend

Purifying
Elixir

Purifying
Shampoo

Čistící koncentrát

Čistící elixír

Čistící šampon

Zlepšuje vzhled pokožky, stimuluje
její přirozenou ochranu.
Salonní péče, krok 3.

Zlepšuje vzhled pokožky, zklidňuje
podráždění, dodá pocit pohody.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Zklidňuje podráždění, dodá pocit
pohody.
Domácí péče.

Obsah: 30 ml
2/27.14033

Obsah: 150 ml
2/27.14040

Obsah: 250 ml
2/27.12094

Složení: LEVANDULE – léčivá rostlina s uklidňujícími účinky, používá se hlavně esenciální olej jako
antiseptikum při bodnutí hmyzem, proti zánětu a při léčbě ran.
AKTIVNÍ PROBIOTIKUM – zlepšuje vzhled pokožky, stimuluje její přirozenou ochranu.
CLIMBAZOL – působí proti lupům, zpomaluje růst mikroorganismů (bakterií a kvasinek).
PYROKTIN OLAMIN – působí proti Pityrosporum ovale, které je odpovědné za tvorbu lupů a zklidňuje zaní‑
cenou vlasovou pokožku.
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Epurá
Moisturising – hydratačný péče pro suché vlasy a pokožku

Moisturising
Blend

Moisturising
Elixir

Moisturising
Shampoo

Hydratační koncentrát

Hydratační elixír

Hydratační šampon

Pro přirozenou hydrataci pokožky
a vlasů.
Salonní péče, krok 3.

Hydratační elixír. Dodává hydrataci
pokožce a vlasům, které zůstanou
lesklé a hebké.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Hydratační šampon. Rovnovážné
složení, které jemně myje a dodá
optimální hydrataci struktuře vlasu.
Možnost každodenního použití.
Domácí péče.

Obsah: 150 ml
2/27.14041

Obsah: 250 ml
2/27.12095

Obsah: 30 ml
2/27.14028

Složení: SLÉZ – rostlina známá ze starověku usnadňující vykašlávání a s protizánětlivými účinky. Listy mají
zklidňující a antioxidační účinky. Obsahuje flavonoidy, fenolové deriváty a polysacharidy.
ACQUAPORIN – komplex aminokyselin a proteinů, které udržují fyziologickou kožní hydrataci, díky biologickému systému, který zlepšuje interbuněčnou výměnu informací.
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Urban – péče

Urban Blend

Urban Elixir

Urban Shampoo

Koncentrát proti znečištěnému
ovzduší

Elixír proti znečištěnému ovzduší

Šampon proti znečištěnému
ovzduší

Chrání citlivou a podrážděnou
pokožku.
Salonní péče, krok 3.

Obsah: 30 ml
2/27.14031

Obsahuje ochranné polysacharidy
v mikrokapsulích, které vytváří
bariéru proti oxidaci způsobenou
znečištěným ovzduším. Působí jak
na pokožku, tak na vlasy.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Obsah: 30 ml
2/27.14034

Zabraňuje krepatění a vyblednutí
vlasů, dodá jemnost a hebkost
na dotek již po prvním umytí.
Jemně myje a odstraňuje zbytky
znečištění.
Domácí péče.

Obsah: 250 ml
2/27.12088

Složení: KOMULE A MATEŘÍDOUŠKA – proti „city stress“. Mateřídouška se obvykle používá jako antimik‑
robiotikum, antioxidant a proti zánětům. V kosmetice se používá v ošetření mastné pokožky a dermatitidy.
KOMULE je stále zelená rostlina, která vábí mnoho hmyzu, obzvláště motýlů, bývá nazývána též „motýlí keř“.
Má antioxidační účinky, působí proti stárnutí, chrání před UV zářením a volnými radikály.
BIOTECHNOLOGICKÝ HYALURONOVÝ KOMPLEX – hydratační a posílující účinky, na objem, proti krepatosti
a zlepšuje rozčesávání.
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Epurá
Color Saving – péče o barvené vlasy

Color Saving
Blend

Color Saving Elixir
Mousse

Color Saving
Shampoo

Koncentrát na ochranu barvy

Pěnový elixír na ochranu barvy

Šampon na ochranu barvy

Antioxidační a rehydratační koncen‑
trát. Pomáhá prodloužit trvanlivost
barvy, dodá vitalitu vlasům
vystavených technickému ošetření,
zachová jejich lesk a jas.
Salonní péče, krok 3.

Pěnová textura umožní vynikajícím
způsobem fixovat pigmenty barvy.
Rehydratuje a dodá vitalitu vlasům
vystavených technickému ošetření
barvením.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Šampon na ochranu barvy.
Jemně myje, rehydratuje a pro‑
dlužuje trvanlivost barvy, dodá
vitalitu vlasům, které byly vystaveny
technickému barvení, zvyšuje jejich
lesk a jas.
Domácí péče.

Obsah: 150 ml
2/27.08010

Obsah: 250 ml
2/27.12096

Obsah: 30 ml
2/27.14027

Složení: VŠEDOBR HORSKÝ – obsahuje taniny, amidy, esenciální olej a limonen. Má velké léčebné účinky,
obzvláště výborně tonifikuje.
BIOMIMETICKÝ KERATIN – opravuje inteligentním a přímým způsobem poškozený vlas. Složení na bázi
proteomika, aktivní složka, která imituje proteiny nacházející se ve struktuře vlasů. Působí dvojím způsobem:
opravuje poškozený vlas, zvětšuje objem vlasu.
OVESNÉ PROTEINY – posilují vlas a zabraňují zlomení.
MIX AMINOKYSELIN (VALIN A ARGININ) – rekonstrukční účinky v souladu s polymerem na objem a tepelnou
ochranu.
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Reconstructing – péče pro poškozené a oslabené vlasy

Color Saving Elixir

Reconstructing
Blend

Reconstructing
Shampoo

Elixír na ochranu barvy

Rekonstrukční koncentrát

Rekonstrukční šampon

Elixír na ochranu barvy. Antioxidač‑
ní a rehydratační jemná struktura,
která umožní postupně fixovat pig‑
menty barvy. Dodá vitalitu vlasům,
které byly vystaveny technickému
barvení.
Domácí péče.

Přímým způsobem opravuje poško‑
zený vlas.
Salonní péče, krok 3.

Myje a posiluje vlasovou strukturu.
Udržuje vlas hydratovaný a lesklý.
Domácí péče.

Obsah: 30 ml
2/27.14030

Obsah: 250 ml
2/27.12091

Obsah: 150 ml
2/27.14042
Složení: PELYNĚK – cizím slovem Artemisia z řeckého artemes což znamená „zdravý nebo dobrého
zdraví“. Rostlina bohatá na esenciální oleje, kyselinu chlorogenovou, taniny a flavonoidy, díky tomu je
výborným antioxidantem.
HYDROLYZOVANÁ JOJOBA – přírodní filmogenní ester pocházející z jojoby.
CHROMASAVE – obsahuje procyanidiny (složky polyfenolů) a tokoferol (vit.E) s vysokým antioxidačním
účinkem.
QUATERNIUM-87 – balsámová složka na přírodní bázi, dodá lesk, zlepšuje rozčesávání vlasů.
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Epurá
Reconstructing – péče pro poškozené a oslabené vlasy

Nourishing

Reconstructing
Elixir

Reconstructing
Conditioner

Nourishing Blend

Elixír

Rekonstrukční balzám

Výživující koncentrát

Rekonstrukční elixír. Doplňuje
rekonstrukční proces, opravuje
poškozené a oslabené vlasy.
Salonní péče i domácí péče,
krok 4.

Spolu se šamponem progresivním
způsobem opravuje vlasové vlákno,
zabraňuje jeho zlomení.
Domácí péče.

Navrací hydrataci a chybějící lipido‑
vou vrstvu pokožce a vlasu, posi‑
luje ho a dodá mu lesk a výživu.
Salonní péče, krok 3.

Obsah: 200 ml
2/27.13036

Obsah: 30 ml
2/27.14029

Obsah: 150 ml
2/27.14038
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Nourishing – péče o vysušené vlasy bez lesku

Nourishing Shampoo

Nourishing Elixir

Nourishing Mask

Výživující šampon

Výživující elixír

Výživující maska

Výživný šampon. Složení na výživu
a hydrataci suchých vlasů, zlepšuje
rozčesávání a zanechává je hebké.
Domácí péče.

Výživný elixír. Dokončuje proces
hydratace a navrací lipidovou
složku pokožce a vlasu.
Salonní péčei i domácí péče,
krok 4.

Výživná maska. Velice výživné
složení zlepšuje rozčesávání
a zjemňuje suché vlasy. Dodá
hydrataci a lesk.
Domácí péče.

Obsah: 150 ml
2/27.14037

Obsah: 200 ml
2/27.13035

Obsah: 250 ml
2/27.12090

Složení: OLEJ Z ALPSKÉHO JABLKA – obsahuje velké množství kyseliny olejové a linolové, hydratuje
a vyživuje vlas.
OMEGA KOMPLEX: MAKADAMIOVÝ OLEJ, SLUNEČNICOVÝ OLEJ, SEZAMOVÁ, OLIVOVÁ, KUKUŘIČNÁ
SEMENA – velký obsah Omega 6 a 9, mastné kyseliny přírodního původu. Navrací vlasu a pokožce chybějící
lipidovou vrstvu a snižuje TEWL (ztrátu hydratace).
SERICIN – zaceluje kutikulu a navrací vlasům hydrataci.
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Epurá
Sun Care – ochrana vlasů po slunění

Sun Protective Oil

Sun Care Elixir

Sun Care Shampoo

Ochranný olej proti slunci

Elixír po opalování

Šampon po opalování

Jeho mimořádné složení chrání vla‑
sy před vlivem slunce a zabraňuje
vysoušení. Olejový sprej neobsahu‑
je silikony, takže nezatěžuje vlasy.
Chrání barvené vlasy.

Složení s lehkou texturou, která
rozdělí vlasy po vystavení slunci.
Zabraňuje dehydrataci, zanechává
vlasy měkké a lesklé.

Inovativní receptura, která šetrně
čistí a odstraňuje veškerý chlór, sůl
a písek, které zůstaly ve vlasech.
Ceramidy a další účinné látky na
báz rostlin pomáhají vlasy regene‑
rovat po poškození způsobeném
sluncem. Chrání barvené vlasy
a zanechává je hebké a lesklé.

Obsah: 125 ml
2/27.15016

Obsah: 150 ml
2/27.15015

Obsah: 250 ml
2/27.15014
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Balzám na ruce

After Sun Mask

Sun Care Shower Gel

Hand And Nail Res‑
torative Balm

Maska po opalování

Sprchový gel po opalování

Obnovující balzám na ruce a nehty

Vysoce výživná receptura pro vlasy
namáhané sluncem a solí. Posky‑
tuje intenzivní výživu a zabraňuje
dehytrataci vlasů. Zanechává vlasy
hebké a lesklé.

Jeho speciální jemná receptura
jemně čistí tělo, používá se po
opalování. Rostlinné účinné látky
v kombinaci s prvky, pomáhají
odstraňovat veškerou sůl a další
nečistoty. Zanechávají pokožku
jemnou, zabraňují jejímu odlupování
a pomáhají opálení udržet déle.

Bez slikonů, SLS, SLES, sulfátů
a PPG. Hydratuje a pomáhá
obnovit ochrannou kožní bariéru.
Pokožka je silnější, chráněná
a jemná na dotek.

Obsah: 200 ml
2/27.15013

Obsah: 70 ml
2/27.28120

Obsah: 200 ml
2/27.15017
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For Man
Exkluzivní péče pro muže

Hair & Body

Silver Shampoo

Reinforcing
Shampoo

Sprchový šampon na vlasy a tělo

Stříbrný šampon

Posilující šampon

Pečuje o vlasy i pokožku těla.
Je účinný i praktický zároveň.
Jemně hydratuje a dodává pří‑
jemnou vůni. Zjemňuje pokožku
a zanechává ji sametově hebkou.
S obsahem kokosového oleje,
allantoinu a pantenolu.

Jeho složení eliminuje žluté odles‑
ky a dodává novou sílu vlasové
pokožce díky obsahu quinoy se
zklidňujícími, hydratačními a vyži‑
vujícími účinky. Šampon obsahuje
také posilující výtažky ze zázvoru
a sójové proteiny, které přispívají
ke zvýraznění lesku a vitality.

Posiluje vlasy a dodává vlasové
pokožce novou energii. Obsahuje
taurin, aminokyselinu, která je
běžně přítomná v našem organi‑
smu. Povzbuzuje vlasové cibulky
a pomáhá prodlužovat životní
cyklus vlasů. Vlas se stává odol‑
nějším a tedy i méně náchylným
k vypadávání.

Obsah: 240 ml
2/31.12065
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Obsah: 240 ml		
2/31.12079

Obsah: 240 ml
2/31.12070

Profesionální styling pro muže

Reinforcing Tonic

Grooming Cream

Ultimate Holding
Fiber

Posilující tonikum na vlasy

Hydratační krém na vlasy

Gel na vlasy

Stimuluje růst vlasů a dodává
novou vitalitu a sílu vlasové
pokožce. Složení je stejně jako
u šamponu obohaceno o taurin
a navíc obsahuje kyselinu salicy‑
lovou, kapsikum a allantoin. Toni‑
kum je tak skutečně jedinečným
posilujícím ošetřením.

Hydratuje vlasy a dodává jim
optimální tvar a lesk. Působí jako
ochrana před ztrátou hydratace
a disponuje cennými antioxidač‑
ními vlastnostmi. Dodává kontrolu
neposlušným vlnám a kudrnám,
je ideální pro tvorbu rafinovaných
účesů. S lesklým efektem. Obsa‑
huje zelený čaj, který působí jako
silný antioxidant a je výjimečný
i pro své ochranné a hydratační
účinky.

Gel na vlasy se zpevňujícím
účinkem dokáže zvýraznit každý
styl a uspokojit jakoukoliv touhu
po kreativitě. Vláknitá textura je
ideální pro tvorbu jednoduchých
i náročnějších stylů. Se silným,
ale pružným zpevněním.

Obsah: 100 ml
2/31.14019

Obsah: 150 ml
2/31.09029

Obsah: 100 ml
2/31.09027
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For Man
Profesionální styling

Shaping Clay

Working Paste

Precision Shaving Gel

Tvarující jíl na vlasy

Modelační pasta na vlasy

Gel pro precizní holení

Posiluje a vytváří objem u každého typu vlasů. Umožňuje opětov‑
né vytvarování jakéhokoliv účesu.
Je ideální pro krátké nebo polo‑
dlouhé vlasy. Pro střední až silné
zpevnění, s matným zakončením.

Dodává vlasům tvar díky obsahu
kopernicie velkonosné, která má
zároveň ochranné účinky. Koper‑
nicie je zvaná „královnou vosku“.
Její vosk patří mezi ty nejcenněj‑
ší. Složení s lehce zpevňujícím
účinkem dovoluje opakované tva‑
rování vlasů. Remodelační pasta
je vhodná pro všechny typy vlasů
a je ideální i pro tvorbu kreativ‑
ních účesů. S matným efektem.

Zajišťuje vysokou skluznost břitvy
nebo holicího strojku a maximálně
precizní výsledky díky své přeměně v nepěnivý transparentní gel.

Obsah: 75 ml
2/31.09030

Obsah: 100 ml
2/31.09026
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Obsah: 150 ml
2/31.28114

Produkty pro dokonalé oholení

Shaving Cream

After Shave

Beard Oil

Krém na holení

Krém po holení

Olej na vousy

Zjemňuje vousy a připravuje kůži
na holení. Zlepšuje skluznost
břitvy na kůži, redukuje podráždě‑
ní a začervenání. Obsahuje aloe
vera, která chrání kůži, hydratuje
a zvláčňuje. Mentol dodává
okamžitý pocit svěžesti.

Působí preventivně proti podráž‑
dění, které může způsobovat
holení. Krém jemně hydratuje pleť
a zanechává ji jemnou a lehce
parfémovanou díky obsahu aloe
vera. Hydratační a protizánětlivé
vlastnosti aloe vera zajišťují
optimální hydrataci pokožky
a zklidňují případná povrchová
zanícení.

Zjemňuje vousy, dodává jim lesk
a hydrataci, aniž by působily mast‑
ným dojmem. Olej obsahuje směs
vzácných rostlinných olejů, mezi
které patří olej ze sladkých mandlí,
který hydratuje a zklidňuje a olej
z meruněk, jenž je velmi výživný
a zároveň bohatý na vitamíny
A, C a na nenasycené mastné
kyseliny.

Obsah: 100 ml
2/31.28100

Obsah: 100 ml
2/31.28095

Obsah: 30 ml
2/31.28096
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Effécto
Salonní péče

Shampoo Idratazione
Intensa

Shampoo Nutritivo
per Capelli Sfruttati

Balsamo Setificante

Intenzivní hydratační šampon

Výživný šampon pro narušené
vlasy

Hedvábný balzám na vlasy

Hydratuje a jemně očišťuje vlasy
a vlasovou pokožku. Respektuje
vlasovou strukturu, oživuje vlasy
a dodává jim přirozený lesk.

Jemně očišťuje a vyživuje suché,
narušené vlasy. Jojobový olej ob‑
novuje strukturu a přirozený lesk
a dodává vlasům hebkost.

Dodává vlasům lesk, po aplika‑
ci se výborně rozčesávají. Díky
speciálnímu složení získávají vlasy
zpět svou pružnost a jemnost.

Obsah: 1 500 ml		
2/25.12010

Obsah: 1 500 ml		
2/25.12011

Obsah: 1 500 ml		
2/25.13001
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Salonní péče

Profesionální styling

Maschera ad Azione
Districante

Lacca Professionale

Lacca No Gas
Volumizzante

Maska pro náročný vlas

Objemový lak

Objemový lak bez freonů

Díky speciálnímu složení masky
je možné zregenerovat a násled‑
ně výborně pročesat a tvarovat
jakoukoli strukturu vlasů. Maska
dodává vlasům jemnost a lesk
bez jejich zatížení.

Ideální pro objemové zpevně‑
ní všech typů účesů. Speciální
složení nezatěžuje vlasy, rychle
schne a výborně se vyčesává.
Nezanechává zbytky.

Objemový lak s mechanickým
rozprašováním bez freonů pro
fixaci přirozeného objemu účesu.
Rychle schne, výborně se vyče‑
sává.

Obsah: 500 ml
2/25.07003
střední fixace
2/25.07004
silná fixace

Obsah: 300 ml
2/25.07005
2/25.07006

Obsah:
500 ml 2/25.13008
1 000 ml 2/25.13002

kokos
mandle

střední fixace
silná fixace
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Effécto
Profesionální styling

Mousse Fissativa
Ristrutturante

Gel Forte

Fix

Regenerační tužicí pěna

Silně fixační gel

Silně fixační lotion

Tužicí pěna se středně/silnou
fixační schopností. Dodává vla‑
sům hebkost a lesk. D‑Panthenol
vlasy hydratuje a chrání vůči
vnějším vlivům.

Ideální pro zpevnění strukturo‑
vaných účesů. Rychle schne,
výborně se vyčesává a nezane‑
chává zbytky.

Ideální pro prodloužení trvanlivosti
účesu. Zanechává vlasy pružné
a lesklé. Lotion se silnou fixací
byl vytvořen speciálně pro hrubé
vlasy a je vysoce odolný i vůči
vlhkosti. Vlasy jsou po aplikaci
snadno upravitelné a nádherně
lesklé.

Obsah: 250 ml
2/25.08001
2/25.08002
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střední fixace
silná fixace

Obsah: 450 ml
2/25.09001

Obsah:
17 ml
24x17 ml

2/25.10004
2/25.10002

WehO je profesionální
stylingová řada
Vitality’s s novým
složením, stylem
a grafikou.
WehO je minimalistická,
jednoduchá, elegantní,
lineární a přímá řada.
WehO produkty
charakterizuje dvojice
čísel s dvojím
významem: číslo vlevo
určuje sílu fixace, číslo
vpravo stupeň lesku
od 0 do 4.

Vyberte si podle
výsledku, kterého
chcete dosáhnout:
přirozený nebo
extrémní.

Weho
Objem

Control Mousse

Easy Style Mousse

Style In

Pěnové tužidlo

Zpevňující pěna

Objemový fixační sprej

Pěna dodává pružnost a mimo‑
řádný objem i dlouhým vlasům.
Účesu dodává tvar a sílu. Snadno
se aplikuje a nezatěžuje vlasy.

Dodává vlasům pevnost a objem
od kořínků. Speciální dávkovač
umožňuje přesnou a kontrolova‑
nou aplikaci přímo ke kořínkům.
Pěna je ideální produkt pro
aplikaci před vysoušením vlasů
fénem.

Objemové tužidlo se střední
fixační schopností ve spreji pro
precizní aplikaci. Dodává vlasům
pevnost a objem od kořínků.
Speciální dávkovač umožňuje
přesnou a kontrolovanou aplikaci
přímo ke kořínkům. Aplikací do
délek a na konečky získáte přiro‑
zenou a jemnou fixaci. Hedvábné
proteiny hydratují vlasy a dodávají
vlasům jemnost a hebkost.

Obsah: 250 ml
2/28.08005

Obsah: 200 ml
2/28.08007

Obsah: 200 ml
2/28.10003
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Definice

Texturizing Spray

Extra Mousse

Final Fix

Tvarující sprej

Pěnové tužidlo se silnou fixací

Lak na vlasy s extra silnou fixací

Sprej dodává tvar a rozčepýřenou
strukturu pro look, který vypadá
jako neučesaný. Inovativní složení
obohacené jemným minerálním
práškem proniká do struktury vla‑
sů a tím vytváří objem. Vlasy jsou
po použití měkké a hebké. Sprej
nezanechává zbytky a nezatěžuje
vlasy. Ideální pro ženy s jemnými
rovnými vlasy, které chtějí dodat
svým vlasům objem.

Tužidlo s extrémní fixací. Ideální
pro strukturované účesy, které
vyžadují dlouhotrvající držení, ale
i efekt pružnosti a hebkosti. Leh‑
ká aplikace, nezatěžuje vlasy.

Ideální na tvarování a definování
účesu. Okamžité a dlouhotrva‑
jící zafixování. Doporučený pro
práci na pódiu a pro jiné zvláštní
příležitosti.

Obsah: 250 ml
2/28.08006

Obsah: 300 ml
2/28.07011

Obsah: 200 ml
2/28.09024
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Weho
Definice

Light Spray

Magic Styling

Curl Cream

Lesk na vlasy

Termo‑ochranné mléko

Krém na definování kadeří

Dodává vlasům lesk bez zatížení.
Chrání před vlhkostí a odstraňuje
krepatění.

Inovativní a unikátní mléko pro
úpravu vlasů bez oplachování.
Dodává vlasům okamžitý lesklý
efekt, chrání je před teplem,
škodlivým UV zářením a zne‑
čištěným ovzduším. Ulehčuje
rozčesávání a eliminuje statickou
elektřinu.

Nejnovější složení krému na
definování kadeří, které získávají
pružnost. Hydratuje a účesu
dodává lehkost.

Obsah: 200 ml
2/28.11001

Obsah: 200 ml
2/28.09019
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Obsah: 150 ml
2/28.09016

Shine Drops

Creator Paste

Light Tears

Rozjasňující kapky

Modelující pasta

Termoochranný fluid s leskem

Dodávají vlasům mimořádný lesk
a hebkost. Zabraňuje roztřepení
konečků a chrání před vlhkostí.
Zlepšují rozčesávání a eliminují
statickou elektřinu.

Pasta s přirozenou fixací a lesk‑
lým efektem. Definuje a kontroluje
objem. Nezatěžuje.

Fluid, který dodává výjimečný
lesk bez zatížení vlasů. Thermo
protection komplex vytváří
ochranný film okolo vlasů, který
chrání vlasy vůči horkému vzdu‑
chu a vnějším vlivům. Aplikuje se
jak na vlhké, tak i suché vlasy.

Obsah: 50 ml
2/28.11002

Obsah: 75 ml
2/28.09018

Obsah: 100 ml
2/28.11003
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Weho
Definice

Kontrola

Wax Spray Matt

Frizz Control Mousse

Fix Gel

Vosk ve spreji pro matný efekt

Pěna proti krepatění vlasů

Gel na vlasy se silnou fixací

Dodává tvar a strukturu Vašemu
účesu. Matný efekt. Používá
se na suché vlasy. Speciální
složení spreje zajišťuje měkkost
a hebkost vlasů bez zatěžová‑
ní. Jeho použití je ideální pro
účesy, u kterých je vyžadován
objem a zároveň hebkost. Je
zvlášť vhodný pro ty, kteří si přejí
profesionální výsledek každý den.
Vhodný také pro muže při tvorbě
rozcuchaných účesů.

Pěna je určena pro ochranu vlasů
se sklonem ke krepatění. Vlasy
rozjasňuje a upravuje. Má lehce
fixačními účinky.

Nejnovější složení krému pro
silnou fixaci. Ideální pro tvarování
účesu. Nezanechává žádné stopy.
Vlasům dodává lesk a nádherný
mokrý efekt.

Obsah: 200 ml
2/28.09025
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Obsah: 200 ml
2/28.08009

Obsah: 200 ml
2/28.09004

Liss Cream

Shaping Wax

Plastic Paste

Uhlazující krém

Tvarující vosk

Pasta s matným efektem

Ideální pro vlnité a kudrnaté vla‑
sy. Umožňuje získat hladký efekt
a dlouhé držení účesu. Vlasy jsou
jemné, hedvábné a velmi lesklé.
Zabraňuje proniknutí vlhkosti
do vlasů.

Vosk na vodní bázi pomáhá
vytvořit výrazné účesy s lesklým
efektem. Tvaruje vlasy bez zatíže‑
ní a nezanechává zbytky.

Pasta s extrémní fixací na defino‑
vání a tvarování jednotlivých
pramínků a účesů. Dodává vla‑
sům pružnost.

Obsah: 75 ml
2/28.09028

Obsah: 75 ml
2/28.09017

Obsah: 150 ml
2/28.09015
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Weho
Kontrola

Curl Extreme

Fix Spray

Perfect No Gas

Krém pro zvýraznění kudrnatých
vlasů

Lak na vlasy se silnou fixací

Lak na vlasy s mechanickým
rozprašovačem s extra silnou fixací

Zanechává vlasy přirozené
a v pohybu. Rychleschnoucí,
nezanechává žádné stopy
a snadno se vyčesává. Chrání
vlasy před krepatěním
a škodlivým UV zářením.

Rychleschnoucí lak na vlasy.
Nezanechává žádné stopy. Pro‑
gresivní fixace umožňuje postupné
dávkování výrobku podle výsled‑
ku, který má být docílen. Lak
z vlasů odstraníte kartáčem.

Obsah:
90 ml
500 ml

Obsah: 300 ml
2/28.07009

Obsahuje formuli, která definuje
vlnité a kudrnaté vlasy a dělá je
pružnějšími. Hydratace udržuje
vlasy lehké a jemné.

Obsah: 150 ml
2/28.09022
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2/28.07012
2/28.07010

Boutique
Salon

VIT diagnostický
systém na vlasy*

VIT Epurá aplikace*
2/99.A0680

VIT stojan na

časopisy
2/99.A1002

2/99.A0681

VIT hodiny
2/99.1001

VIT holící sada
2/99.A0602/A

* pouze na objednávku

VIT batoh*
2/99.0978

VIT kimono*
2/99.A031

VIT taška na

kolečkách*
2/99.0978

VIT kalhoty*
2/99.A576
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Boutique
Barvení

2/99.A1066

2/99.A0986

VIT štětec

2/99.A1015

VIT miska černá
2/99.A1016

k nanášení barvy

VIT pláštěnky jednorázové
2/99.A1067

2/99.A1068

VIT špachtle
k nanášení barvy

VIT folie na melír stříbrná
2/99.A623
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2/99.A0976

2/99.A1056

VIT špachtle
k míchání barvy

VIT papírová role na
2/99.A1072

krk

VIT zástěra
2/99..A0974

Střihání

VIT rukavice
2/99.A0863

bílý
2/99.A0973

VIT gumový límec
2/99.A1070

černý
2/99.A0972

Epurá
2/99.A1006

VIT rozprašovač
2/99.A1071

FOR MAN
2/99.A0604

VIT ručník

VIT pláštěnka
2/99..A055

Pánské M, L, XL
2/99..A0969

Dámské M, L, XL
2/99..A0970

VIT tričko

VIT štít

2/99.A1073
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Boutique
Péče

VIT difuzér na fén
2/99.A1069

VIT fén na vlasy

aligator
2/99.A1075

skřipec
2/99.A1076

VIT skřipce

2/99.A0975

VIT stopky
2/99.A1069

VIT ručník turban
2/99.A1005

VIT zrcadlo
2/99.A1077

VIT váha
2/99.A0995
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VIT vozík na nástroje
2/99.A0403

VIT salonní vozík
2/99.A0903

Salon

VIT taška
2/99.A458.1

VIT taška
2/99.A0601

VIT taška
2/99.A0459

VIT taška Epurá
2/99.A0981

VIT odznak
2/99.A0994.1

05

11
* pouze na objednávku

VIT roll up*
2/99.C002

VIT display
2/99.C002

VIT stojan Epurá
2/99.A1008
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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
Najdete nás
na facebooku
AlfaparfMilanoCz

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

