
PROFESIONÁLNÍ VYHLAZUJÍCÍ ŘADA 
UMOŽŇUJÍCÍ VYTVOŘIT 

EFEKT HLADKÝCH VLASŮ A 

NABÍDNOUT INDIVIDUÁLNÍ 

SLUŽBY DLE POŽADAVKŮ 
KAŽDÉHO KLIENTA

DOKONALE 
HLADKÉ VLASY
NA 4-5 MĚSÍCŮ

PŘIROZENĚ 
HLADKÉ VLASY

REDUKCE OBJEMU
NA 3-4 MĚSÍCE

PROTI KREPATĚNÍ
DEFINICE VLN
NA 3 MĚSÍCE
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Milion slov by nestačilo k tomu, abychom představili tyto
fantastické produkty, které jsou výsledkem studia trvajícího
měsíce.

Na dalších stránkách budete mít příležitost objevit nový
profesionální systém vyhlazování vlasů a celou řadu, která
umožňuje provádět ošetření dokonce i doma.

Takže začněme…..!!!
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TECHNOLOGIE CELKOVÉ PÉČE: OBNOVUJE, HYDRATUJE, CHRÁNÍ

KERATIN rekonstruuje poškozené vlasové vlákno, které je posílené a odolnější         
KYSELINA HYALURONOVÁ zadržuje vodu uvnitř vlasového vlákna - obnovuje jeho flexibilitu a kompaktnost                  
KOLAGEN pokrývá vlasový povrch elastickým filmem, který dodává sílu a ochranu          

Keratin, kyselina hyaluronová a kolagen působí ve vzájemné synergii na morfologii/stavbu vlasů, dodávají jim 
kompaktnost a objem, elasticitu a lesk

POŠKOZENÝ VLAS ZDRAVÝ VLAS 

KYSELINA GLYOXALOVÁ (též glyoxylová)
Organická molekula, která přetváří disulfidové vazby bez jejich narušení, vytváří přirozený hladký tvar. Jelikož využívá ke
své přepravě molekuly vody, má rovnávací účinek na všechny typy vlasů, i ty speciálně chemicky ošetřené. Kyselina
glyoxalová neuvolňuje formaldehyd a je schopna vytvořit trvalý hladký efekt, nepoškozuje vlasy a nedráždí vlasovou
pokožku.

HYDROLYZOVANÉ HEDVÁBÍ                   
Jeho základním komponentem je sericin, který je díky své přilnavé vláknité
struktuře zevního proteinu v mnohém podobný keratinu. Má schopnost
zadržet vodu na povrchu vlasů a vytvořit tenkou ochrannou vrstvu, která
vlasy vyhlazuje a leští. Má hydratační a zjemňující účinky, vlasům dodává
hedvábný efekt a lesk.
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KROK 1. VLNITÝ VLAS NEOŠETŘENÝ

TECHNOLOGIE

DISULFIDOVÉ VAZBY

KROK 2. APLIKACE

KYSELINA 
GLYOXALOVÁ

KROK 3. AKTIVACE

KROK 4. FINÁLNÍ ZÁVĚR

MODIFIKACE
VAZEB

OCHRANNÝ 
FILM

AKTIVACE 
KYSELINY 

GLYOXALOVÉ
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Pomáhá otevřít vlasovou kutikulu a umožnit tak hloubkové mytí a
odstranění nečistot a zbytku z vlasů a současně zajišťuje
efektivnější výsledky vyhlazujících a rekonstrukčních ošetření.
Obsahuje keratin a kolagen, které se vážou na vlasové vlákno a
dodávají mu sílu, zanechávají vlasy hebké a snadno upravitelné.

Způsob použití: naneste na mokré vlasy. Proveďte lehkou masáž,
která umožní proniknutí do vlasového vlákna a nechejte 5 minut
působit. Potom důkladně opláchněte vodou, až do úplného
odstranění zbytků šamponu.

Obsah 500 ml

FIBER PRO 8.5 Pre-treatment shampoo

ŠAMPON PŘÍPRAVNÝ HLOUBKOVĚ ČISTÍCÍ

Kód: 87433
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VYHLAZUJÍCÍ KRÉM s účinkem proti krepatění vlasů s obsahem komplexu keratinu,
kolagenu, kyseliny hyaluronové a hydrolyzovaného hedvábí, který v kombinaci s
kyselinou glyoxalovou zajišťuje přirozenou a dlouhotrvající hebkost vlasů. Vyhlazuje a
zpevňuje vlasové vlákno, napravuje ho a do hloubky vyživuje, zaručuje vysoký lesk,
hebkost a elasticitu. Vhodný pro všechny typy vlasů. Bez obsahu formaldehydu.

Způsob použití: umyjte vlasy šamponem Fiber Pro 8.5 , osušte je a pak naneste krém
na jednotlivé pramínky. Rozčesejte, nechejte působit 20/30 minut a pak částečně
opláchněte vodou. Vlasy osušte a upravte je žehličkou. Nakonec vydatně opláchněte,
osušte ručníkem a aplikujte regenerační masku Fiber Liss. Opláchněte a vyfoukejte
do účesu. Upozornění: řiďte se návodem k použití.

Obsah 500 ml

FIBER LISS Crema lisciante

VYHLAZUJÍCÍ KRÉM

Kód: 87435
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S obsahem komplexu keratinu, kolagenu, kyseliny hyaluronové a hydrolyzovaného
hedvábí vyživuje a regeneruje vlasové vlákno, vlasy jsou viditelně hladší,
bezkonkurenčně hebké, má sametově hebké účinky. Vlasy jsou perfektně hladké,
snadno upravitelné, zdravé a lesklé. Perfektní pro udržení výsledků různých
vyhlazujících ošetření, obnovuje chemicky ošetřené vlasy a vytváří na vlasech
ochranný film, který chrání střední délky a konečky vlasů od negativních vnějších
vlivů.

Způsob použití: naneste stejnoměrně na vlhké vlasy, rozčešte a nechejte působit 5
minut; pro hloubkový účinek prodlužte dobu působení na 10 minut. Potom
důkladně opláchněte a pokračujte v úpravě vlasů.

Obsah 500 ml

FIBER LISS Maschera restitutiva

MASKA PRO OBNOVU A PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

Kód: 874343
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Instantní kondicionér bez oplachování. Obnovuje pomocí technologie K.IA.C. Pro (keratin, kolagen,
kyselina hyaluronová) a hydrolyzované hedvábí, má ochranné a regenerační účinky na vlasové vlákno.
Ideální pro neposedné a krepaté vlasy, vyhlazuje povrch vlasů od kořínků ke konečkům, vlasům dodává
intenzivní hydrataci a výživu. Díky svému kyselému pH 3.5 má okamžité upravující účinky, perfektně
uzavírá vlasové šupiny, vlasy jsou lesklé a hebké, bez zatížení. Prodlužuje vyhlazující efekt ošetření pro
narovnání vlasů. Nepostradatelný produkt díky své dvojí funkci:

OCHRANA PŘED TEPLEM: zaručuje hladký efekt nebo zdůrazňuje vytvořené vlny. Teplo umožňuje účinným
látkám lépe se s vlasy spojit, zajišťuje hloubkovou hydrataci, vlasy jsou ještě více vyhlazené a zářivější.

EKVALIZÉR VYROVNÁVAČ POREZITY: před každým ošetřením vlasů sjednocuje strukturu vlasů, připravuje
je na ošetření, optimalizuje výsledek ošetření a prodlužuje jeho trvání. Restrukturalizuje jen ta místa ve
vlasech, která jsou nadměrně porézní a mají zvýšenou citlivost. Je ideální před barvením, odbarvováním a
trvalou pro ochranu délek a konečků, zaručuje stabilní výsledky na vysoké úrovni.

Způsob použití: před vysoušením naneste na vlhké vlasy a neoplachujte anebo před kadeřnickým
úkonem aplikujte na ještě suché vlasy.

FIBER PRO 3.5 Spary Prottivo

SPREJ PRO OCHRANU A PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

Kód: 87436 Obsah 150 ml
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PLUS: VŮNĚ vytříbená esence pro jedinečný smyslový zážitek
+ tóny HLAVA: kořeněné citrusové tóny / bergamot, rybíz, černý pepř, hřebíček   
+ tóny SRDCE: květinové tóny / jasmín, růže, fialka, kamélie             
+ tóny ZÁKLAD: dřevité mošusové tóny /bílé dřevo, mošus, ambra

OCHRANA PŘED TEPLEM
Je-li aplikován před použitím žehličky nebo úpravou vlasů
fénem, zlepšuje strukturu vlasů, chrání je před teplem. Vlasy
jsou poddajnější a snadněji upravitelné: bojuje proti
krepatění, zaručuje hladký efekt nebo zdůrazňuje vytvořené
vlny. Teplo umožňuje účinným látkám lépe se s vlasy spojit,
zajišťuje jejich hloubkovou hydrataci, vlasy jsou ještě více
vyhlazené a zářivější.

EKVALIZÉR - VYROVNÁVAČ POREZITY
Používá se před každým ošetřením vlasů, sjednocuje jejich
strukturu, připravuje je na ošetření, optimalizuje výsledek
ošetření a prodlužuje jeho trvání. Restrukturalizuje a
obnovuje jen ta místa ve vlasech, která jsou nadměrně
porézní, poškozená a mají zvýšenou citlivost. Obnovuje
přirozenou hydrolipidickou rovnováhu. Je ideální před
barvením, odbarvováním a trvalou pro ochranu délek a
konečků, zaručuje stabilní výsledky na vysoké úrovni.
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Šampon pro nepoddajné a krepaté vlasy, bez obsahu sulfátů a přidané soli. S
obsahem komplexu keratinu, kolagenu a kyseliny hyaluronové, vyhlazuje
vlasové vlákno a dodává vlasům hydrataci a lesk; obohacen o avokádové máslo
mění krepaté a nepoddajné vlasy na hebké a snadno upravitelné. Perfektní pro
udržení výsledků různých vyhlazujících ošetření, chrání vlasy před dehydratací a
vlhkostí.

Způsob použití: naneste na mokré vlasy, proveďte lehkou masáž a pak důkladně
opláchněte. Pokračujte v péči s vyhlazovací maskou LISS THERAPY.

Obsah 250 ml

LISS THERAPY Shampoo disciplinante anti-crespo

ŠAMPON PRO REGENERACI A PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

Kód: 87438
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Maska pro nepoddajné a krepaté vlasy s obsahem komplexu keratinu, kolagenu,
kyseliny hyaluronové a hydrolyzovaného hedvábí, vyhlazuje, vyživuje a regeneruje
vlasové vlákno, vlasy jsou perfektně hladké, bezkonkurenčně hebké, snadno
upravitelné, zdravé a lesklé. Avokádové máslo jim dodá nesrovnatelně sametově
hebký a hedvábný vzhled. Perfektní pro udržení výsledků různých ošetření pro
vyhlazení, narovnání vlasů, obnovuje chemicky ošetřené vlasy a na vlasech vytváří
ochranný film, který chrání střední délky a konečky vlasů od negativních vnějších
vlivů.

Způsob použití: naneste stejnoměrně na vlhké vlasy, rozčešte a nechejte působit 5
minut; pro hloubkový účinek prodlužte dobu působení na 10 minut. Potom
důkladně opláchněte a pokračujte v úpravě vlasů.

Obsah 250 ml

LISS THERAPY Maschera disciplinante anti-crespo

MASKA PRO REGENERACI A PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

Kód: 87439
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KONZULTACE - DIAGNÓZA

Fáze 1 
VYSLECHNUTÍ KLIENTKY
Pochopení přání klientky za účelem stanovení optimálního výsledku.
Nejdříve je nezbytné zjistit konkrétní potřeby a problémy před navržením
odpovídajícího ošetření.

Fáze 2
DIAGNÓZA
Analýza zdravotního stavu a struktury vlasů, zjištění podstoupených
chemických ošetření pro stanovení co nejbezpečnější metody ošetření
vlasů.

Fáze 2
ROZHODNUTÍ
Výběr nejvhodnějšího ošetření, vysvětlení mechanizmu jeho působení a
účinků a doporučení správného domácího ošetření pro zajištění a udržení
co nejlepšího výsledku.
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SLUŽBA

STŘEDNĚ SILNÉ VLASY SILNÉ VLASY

ČAS PŮSOBENÍ
FIBER LISS KRÉM

STUPNĚ 
ŽEHLIČKA

ČAS PŮSOBENÍ
FIBER LISS KRÉM

STUPNĚ 
ŽEHLIČKA

ABSOLUTE
DOKONALE

ROVNÉ & HLADKÉ
VLASY

■ 10/15 min 180°C ■ 20 min 180/200°C *

■■ 25 min 200°C ■■ 30 min 200°C

■■■ 30 min 230°C ■■■ 40 min 230°C

CONTROL
PŘIROZENĚ

HLADKÉ VLASY
REDUKCE OBJEMU

■ 10/15 min 160/180°C ■ 20 min 180/200°C

■■ 20 min 180/220°C * ■■ 25 min 200/220°C *

■■■ 25 min 180/220°C * ■■■ 30 min 180/230°C *

DE-FRIZZ
PROTI KREPATĚNÍ
KONTROLA VLASŮ
DEFINOVANÉ VLNY

■ 10 min - ■ 10 min -

■■ 10 min se zdrojem tepla ■■ 15 min se zdrojem tepla

■■■ 15 min se zdrojem tepla ■■■ 10 min se zdrojem tepla

TYP VLASŮ

■ ODBARVENÉ
MELÍROVANÉ

■■ BARVENÉ

■■■ PŘÍRODNÍ

* TEPLOTU ŽEHLIČKY NASTAVTE DLE STAVU VLASŮ

* Pozn.: Aplikace vyhlazujícího krému FIBER LISS Crema může způsobit lehkou změnu barvy vlasů.

ZPŮSOB POUŽITÍ
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ABSOLUTE - DOKONALE HLADKÉ VLASY

Pro perfektně narovnané a hladké vlasy. Kudrnaté, krepaté a těžko upravitelné vlasy mění na dokonale hladké a hedvábné na 4-5 měsíců.
+ Vlasy jsou perfektně upravitelné + Eliminuje efekt krepatých vlasů + O polovinu snižuje dobu stylingu + Oživuje vlasové vlákno, dodává 
lesk

KROK 1
• Aplikujte šampon FIBER PRO 8.5 na vlhké vlasy, vmasírujte a
nechejte 5 minut působit (8 min. v případě silných vlasů).
Opláchněte, vlasy pečlivě vysušte ručníkem a následně z 80%
prosušte fénem.

KROK 2
• Nasaďte si ochranné rukavice, připravte potřebné množství
krému FIBER LISS Crema Lisciante do misky. Rozdělte vlasy na malé
prameny a pomocí štětce aplikujte krém asi 0,5 centimetru od
vlasové pokožky. Promasírujte prsty a rozčešte do délek a konečků.

KROK 3
• Nasaďte na vlasy ochrannou čepici a nechejte působit po dobu
doporučenou dle struktury vlasů:
30-40 minut pro přírodní vlasy
25-30 minut pro barvené vlasy
10- 20 minut pro melírované vlasy

KROK 4
• Vlasy důkladně opláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky
krému.

KROK 5
• Vysušte vlasy kartáčem a fénem, do délek a konečků nastříkejte
ochranný sprej FIBER PRO 3.5 Spray Protettivo, žehličkou o teplotě
odpovídající typu vlasů (viz tabulka) vlasy po celé délce po malých
pramenech (max 0,5 cm) 10x vyžehlete.

KROK 6
• vlasy pečlivě opláchněte a aplikujte masku FIBER LISS Maschera
Restitutiva. Nechejte 3-5 minut působit, poté důkladně
opláchněte.

KROK 7
• Dosušte fénem. ŽEHLIČKU JIŽ NEPOUŽÍVEJTE.
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CONTROL - PŘIROZENĚ HLADKÉ VLASY

Pro redukci objemu a lepší kontrolu neposedných vlasů. Kudrnaté, krepaté a neposedné vlasy mění na dokonale hladké a hedvábné 
na 3-4 měsíce.
+ Redukuje objem a kontroluje tvar + Eliminuje efekt krepatých vlasů + Vlasy se snadněji upravují + Oživuje vlasové vlákno, 
dodává vlasům lesk

KROK 1
• Aplikujte šampon FIBER PRO 8.5 na vlhké vlasy, vmasírujte a
nechejte 5 minut působit. Opláchněte, vlasy pečlivě vysušte
ručníkem.

KROK 2
• Nasaďte si ochranné rukavice, připravte potřebné množství
krému FIBER LISS Crema Lisciante do misky. Rozdělte vlasy na malé
prameny a pomocí štětce aplikujte krém asi 0,5 centimetru od
vlasové pokožky. Promasírujte prsty a rozčešte do délek a konečků.

KROK 3
• Nasaďte na vlasy ochrannou čepici a nechejte působit po dobu
doporučenou dle struktury vlasů:
25-30 minut pro přírodní vlasy
20-25 minut pro barvené vlasy
15-20 minut pro melírované vlasy

KROK 4
• Vlasy důkladně opláchněte teplou vodou, vysušte ručníkem a
aplikujte masku FIBER LISS Maschera Restitutiva. Nechejte působit
3-5 minut, poté důkladně opláchněte.

KROK 5
• Vysušte vlasy kartáčem a fénem, do délek a konečků nastříkejte
ochranný sprej FIBER PRO 3.5 Spray Protettivo, žehličkou o teplotě
odpovídající typu vlasů vlasy po celé délce po malých pramenech
(max 0,5 cm) vyžehlete.
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DE-FRIZZ - PROTI KREPATĚNÍ

Pro lepší kontrolu vlasů a definované vlny. Kudrnaté krepaté vlasy mění na hebké a hedvábné vlny na 3 měsíce.
+ Eliminuje efekt krepatých vlasů + Definuje vlny + Vlasy se snadněji upravují + Oživuje vlasové vlákno, dodává vlasům lesk

KROK 1
• Aplikujte šampon FIBER PRO 8.5 na vlhké vlasy, vmasírujte a
nechejte 5 minut působit. Opláchněte, vlasy pečlivě vysušte
ručníkem.

KROK 2
• Nasaďte si ochranné rukavice, připravte 30 g krému FIBER LISS
Crema Lisciante do misky. Rozdělte vlasy na středně velké prameny
(max 4 cm) a pomocí štětce aplikujte produkt asi 0,5 centimetru od
vlasové pokožky. Promasírujte prsty a širokým hřebenem rozčešte
do délek a konečků.

KROK 3
• Nasaďte na vlasy ochrannou čepici a nechejte působit
15 minut na přírodní nebo silné vlasy
10-15 minut na barvené vlasy
10 minut na melírované vlasy 

KROK 4
• Vlasy důkladně opláchněte teplou vodou, vysušte ručníkem a
aplikujte masku FIBER LISS Maschera Restitutiva. Nechejte působit
3-5 minut, poté důkladně opláchněte.

KROK 5
• Vysušte vlasy důkladně ručníkem, do délek a konečků nastříkejte
ochranný sprej FIBER PRO 3.5 Spray Protettivo a dokončete
požadovaný styling.
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K ZAKOUPENÍ NA VŠECH NAŠICH PRODEJNÁCH

U OBCHODNÍCH 
ZÁSTUPCŮ

NA E-SHOPU 
KADEŘNÍKY
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