
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
EDELSTEIN 
Italská firma založená v roce 1949 v Miláně, zabývající se výrobou profesionální vlasové a pleťové kosmetiky. Již od svých počátků 
je v kadeřnickém světě známá svými produkty vysoké kvality. Jejím cílem jsou krásné vlasy všech, kteří používají jejich výrobky. 
Nedílnou součástí společnosti EDELSTEIN je nová laboratoř Výzkumu & Vývoje, kde ve spolupráci s týmem profesionálů testují a 
zdokonalují složení nově vznikajících výrobků. Výrobky společnosti EDESTEIN se vyváží do více jak 30 zemí světa. V roce 2013 se 
společnost stala držitelem certifikátu ISO.  
 

Profesionální kosmetika společnosti EDESTEIN v řadách:  
YOUNG, KERATIN STRUCTURE, TREND UP, EVOLUTION BEAUTY, NATIVE, XFLEX, LUXINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YOUNG HAIR COLORING CREAM profesionální barvící krém na vlasy s CERAMIDY  
Profesionální barva na vlasy s quinoou, ceramidy a molekulou PLEX. Ceramidy společně s dalšími prvky jako jsou proteiny, 
mastné kyseliny, cholesterol tvoří CMC (Komplex celulární membrány), které vyplňují prostor mezi buňkami ve svrchní 
vrstvě vlasu a působí jako cement, který vyživuje a opravuje vysílené a zničené vlasy a obnovuje je zevnitř. Quinoa je 
rostlina s velmi vysokým obsahem aminokyselin, zvyšuje lesk a schopnost udržet barvu co možná nejdéle, efekt proti 
vyblednutí vlasů. MOLEKULA PLEX garantuje perfektní stabilitu a ochranu vlasů. YOUNG ► intenzivní a jedinečné barvy ► 
hluboké odstíny ► 100% krytí šedivých vlasů ► maximální usazení barvy ► efektivně chrání před poškozením ► vyplňuje 
prostor mezi buňkami ve svrchní vrstvě vlasu, působí jako cement ► obnovuje zničené vlasy zevnitř 
 

balení:   100 ml 
míchání:   1 : 1,5 s Oxyoung 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12% dle potřeby (super zesvětlující 1:2) 
například:  50 ml Young Coloring Cream +75 ml Oxyoung 
počet odstínů:  111 

 

Odstíny: 

 PŘÍRODNÍ 7.22 BLOND FIALOVÁ INTENZIVNÍ  KÁVOVÉ 

1 ČERNÁ  7.26 BLOND FIALOVÁ ČERVENÁ 4.89 HNĚDÁ KÁVA 

3 TMAVÁ HNĚDÁ  9.21 VELMI SVĚTLÁ BLOND LEVANDULE 5.89 SVĚTLÁ HNĚDÁ BÍLÁ KÁVA 

4 HNĚDÁ   ZLATÉ 6.89 TMAVÁ BLOND KARAMEL 

5 SVĚTLÁ HNĚDÁ  4.3 HNĚDÁ ZLATÁ 7.83 BLOND JANTAROVÁ ZLATÁ 

6 TMAVÁ BLOND  5.3 SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ 7.84 BLOND JANTAROVÁ MĚDĚNÁ 

7 BLOND  6.3 TMAVÁ BLOND ZLATÁ  ČOKOLÁDOVÉ 

8 SVĚTLÁ BLOND  7.3 BLOND ZLATÁ 3.99 TMAVÁ HNĚDÁ ČOKOLÁDA 

9 VELMI SVĚTLÁ BLOND  8.3 SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ  4.99 HNĚDÁ KAKAO 

10 ULTRA SVĚTLÁ BLOND PLATINOVÁ 8.33 SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ INTENZIVNÍ 5.99 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČOKOLÁDA 

 PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ 9.3 VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ  6.99 TMAVÁ BLOND NUGÁTOVÁ 

5.0 SVĚTLÁ HNĚDÁ INTENZIVNÍ  MĚDĚNÉ 7.99 BLOND SKOŘICE 

6.0 TMAVÁ BLOND INTENZIVNÍ 4.4  HNĚDÁ MĚDĚNÁ  8.99 SVĚTLÁ BLOND OŘÍŠEK 

7.0 BLOND INTENZIVNÍ 5.4 SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ 9.99 VELMI SVĚTLÁ BLOND MANDLE 

8.0 SVĚTLÁ BLOND INTENZIVNÍ 6.4 TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ  LEDOVÉ ČOKOLÁDOVÉ 

9.0 VELMI SVĚTLÁ BLOND INTENZIVNÍ  7.4 BLOND MĚDĚNÁ 4.19 HNĚDÝ LEDOVÝ KAŠTAN 

 PŘÍRODNÍ STUDENÉ 7.44 BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ 5.91 SVĚTLÝ HNĚDÝ LEDOVÝ KAŠTAN 

4.01 HNĚDÁ STUDENÁ 7.46 BLOND MĚDĚNÁ ČERVENÁ 6.91 TMAVÝ BLOND LEDOVÝ KAŠTAN 

5.01 SVĚTLÁ HNĚDÁ STUDENÁ 8.4 SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ  7.91 BLOND LEDOVÝ KAŠTAN 

6.01 TMAVÁ BLOND STUDENÁ 8.44 SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ  SÉRIE PLATINOVÉ míchání 1:2  

7.01 BLOND STUDENÁ  MAHAGONOVÉ 11.0 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ PŘÍRODNÍ 

8.01 SVĚTLÁ BLOND STUDENÁ 4.5 HNĚDÁ MAHAGONOVÁ  11.1 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ POPELAVÁ 

 POPELAVÉ 5.5 SVĚTLÁ HNĚDÁ MAHAGONOVÁ 11.12 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ STŘÍBRNÁ 

1.1 ČERNÁ MODRÁ 5.56 SVĚTLÁ HNĚDÁ MAHAGONOVÁ ČERVENÁ 11.13 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BÉŽOVÁ 

5.1 SVĚTLÁ HNĚDÁ POPELAVÁ 6.5 TMAVÁ BLOND MAHAGONOVÁ   11.3 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ ZLATÁ 

6.1 TMAVÁ BLOND POPELAVÁ  ČERVENÉ 12.0 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ ULTRA PŘÍRODNÍ 

7.1 BLOND POPELAVÁ 3.6 TMAVÁ HNĚDÁ ČERVENÁ 12.1 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ ULTRA POPELAVÁ 

8.1 SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 5.6 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČERVENÁ 12.2 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ ULTRA FIALOVÁ 

9.1 VELMI SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 5.62 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČERVENÁ FIALOVÁ 1000 POSILOVAČ ZESVĚTLENÍ 

10.1 ULTRA SV. BLOND POPELAVÁ INTENZ. 6.6 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ   TÓNOVAČE (VSB = VELMI SVĚTLÁ BLOND) 

 POPELAVÉ INTENZIVNÍ 6.64 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ MĚDĚNÁ 9.02T VSB FIALOVÁ 

6.11 TMAVÁ BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ 6.66 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 9.11T VSB POPELAVÁ INTENZIVNÍ 

7.11 BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ 7.66 BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 9.12T VSB POPELAVÁ FIALOVÁ 

8.11 SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ  SAVANA 10.21T VSB PLATINOVÁ FIALOVÁ POPELAVÁ 

9.11 VELMI SV. BLOND POPELAVÁ INTENZ. 6.7 TMAVÁ BLOND SAVANA 10.32T VSB PLATINOVÁ ZLATÁ FIALOVÁ 

10.11 ULTRA SV. BLOND POPELAVÁ INTENZ. 7.7 BLOND SAVANA   KOREKTORY 

 FIALOVÉ 8.7 SVĚTLÁ BLOND SAVANA A POPELAVÝ B MODRÝ 

2.2 HLUBOKÁ HNĚDÁ FIALOVÁ   9.7 VELMI SVĚTLÁ BLOND SAVANA C MĚDĚNÝ G ZELENÝ 

4.2 HNĚDÁ FIALOVÁ 10.7 PLATINOVÁ BLOND SAVANA N NEUTRO R ČERVENÝ 

5.2 SVĚTLÁ HNĚDÁ FIALOVÁ 8.13 SV. BLOND POPELAVÁ ZLATÁ SAVANA S STŘÍBRNÝ Y ŽLUTÝ 

6.22 TMAVÁ BLOND FIALOVÁ INTENZIVNÍ 8.31 SV. BLOND ZLATÁ POPELAVÁ SAVANA V FIALOVÝ 

  10.13 PLATINOVÁ BLOND LIMETKA   
 

APLIKACE A ZPŮSOB POUŽITÍ MÍCHÁNÍ:  BARVY YOUNG 1:1,5  BARVY YOUNG SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ 1:2 
 

V nekovové misce připravte barvící směs barvy Young s oxidační emulzí Young. Pečlivě míchejte, dokud nezískáte hebký krém. Použijte ochranné 
rukavice. Směs nanášejte na suché nemyté vlasy. Vlasy rozdělte na malé prameny a nanášejte barvící směs rovnoměrně a v dostatečném množství. S 
aplikací začněte na místech, kde je nejvíce šedivých vlasů. Doba působení: 30/35 minut. V případě vysokého procenta šedivých vlasů prodlužte dobu 
působení na 40 minut. Doba působení super zesvětlujících odstínů Young 45/55 minut. Upozornění: Doba působení je určena na každou specifickou 
aplikaci, u vlasů porézních poškozených, a odbarvených = KONTROLOVANÝ PROCES 
 

PRVNÍ APLIKACE BARVENÍ ODROSTŮ 

Naneste směs po celé délce vlasů, od kořínků cca 
1 cm od pokožky, a nechejte působit 15 minut. 
Poté směs naneste i ke kořínkům a nechejte 
působit, celková doba působení 30-45 minut dle 
výsledku, kterého chcete dosáhnout. 

Naneste směs na odrosty a nechejte působit po stanovenou dobu 30-45 minut. Pro oživení a 
tónování barvy v celé délce vlasů postačí vlasy navlhčit a barvu protáhnout od kořínků ke 
konečkům v posledních 5-10 ti minutách. Pokud je procento šedivých vlasů příliš vysoké, smíchejte 
požadovaný odstín (například 7,46) s přírodní barvou ve stejné výšce tónu (například 7,46 smíchejte 
s 7) poměr míchání závisí na procentu šedivých vlasů. 

 

SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ OSDTÍNY KOREKTORY 
Smíchejte s oxidační emulzí 30 - 40 vol. v poměru 1:2 
Například: 50 ml barva + 100 ml oxidantu 
Nechejte působit 45-55 minut. 

Používejte pro zintenzivnění barvy či neutralizaci nežádoucích odlesků. 

 

 



 

TÓNOVAČE: ideální pro tónování melírovaných a odbarvených vlasů a pro neutralizaci nežádoucích odlesků. Smíchejte s oxidační emulzí 10 vol. v poměru 
1:1,5. Aplikujte na suché nebo vlhké vlasy v závislosti na jejich porezitě a nechejte působit 5 -30 minut podle výsledku, kterého chcete dosáhnout. Doba 
působení = kontrolovaný proces. 
VÝŠKA TÓNU VLASŮ  VHODNÉ ODSTÍNY 
Výška tónu vlasů 8:   9,11T; 9,12T; 9,02T 
Výška tónu vlasů 9-11:  9,11T; 9,12T; 9,02T; 10,21T; 10,32T 
 

ZÁVĚREČNÉ OPLACHOVÁNÍ po ukončení doby působení emulgujte s trochou vody, důkladně opláchněte a pokračujte vhodnými pečujícími produkty. 
 

Y-PLEX  KRÉMOVÝ OXIDANT 
 

     

 

Krémový oxidant pro použití s produkty Young. Krémové složení obohacené o molekulu PLEX. Příjemná, hustá 
a stabilní směs. Maximální technické využití. Volba oxidantu: dle techniky barvení a struktury vlasů. 
5 vol.(1,5%)  barveni tón v tónu, zachování výšky tónu nebo ztmavení 
10vol.(3%)  zachování výšky tónu, tónování 
20vol.(6%)  zesvětlení o 1 až 2 stupně, perfektní krytí šedivých vlasů 
30vol.(9%)  zesvětlení o 2 až 3 stupně 
40vol.(12%)  zesvětlení o 4 stupně; 4 až 5 stupňů s odstíny super zesvětlující 
 

balení:   1000ml 
 

STAIN REMOVER ČISTIČ POKOŽKY S HEŘMÁNKEM 
 

 

 

Tekutý ODSTRAŇOVAČ SKVRN z pokožky. Jemný a šetrný k pokožce. Určený pro odstranění nežádoucích stop barvy na pokožce po 
barvení. Obsahuje výtažky z heřmánku. 
Způsob použití: po umytí barvy s prvním šamponem naneste malé množství produktu na vatu nebo čistící houbičku a jemně odstraňte 
zbylé skvrny od barev přítomných na pokožce a pokračujte v dalším mytí šamponem a pečlivě opláchněte. 
Upozornění: udržujte z dosahu dětí. Vyhýbejte se kontaktu s očima, v případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. 
 
 
 

balení:   200 ml 
 

DECOYOUNG DUST FREE – MELÍR 

 

BLUE - Melírovací prášek bezprašný s platinovým efektem   
WHITE - Melírovací prášek bezprašný  
Kompaktní odbarvovač, exklusivního složení, je schopen vysokého stupně zesvětlení. MIKROGRANULÁRNÍ složení 
zabraňuje částicím rozletět se do prostoru. Přítomnost přírodních výtažků - lněné semínka umožňují externí struktuře 
vlasů stálou ochranu a ponechává vlasům přírodní lesk a elastičnost. 
 

balení:   500 g 
Způsob použití: Rovnoměrně rozmíchejte v misce 1 díl DECOYOUNG se 2 díly OXYOUNG 20,30,40, vol. Dosažený krém ihned aplikujte na tenké pramínky, zabalte je 
do alobalu a nechejte působit do té doby, dokud nedosáhnete požadovaného zesvětlení. (orientačně asi 20-35 min). Po odbarvení nebo melíru opláchněte vlasy a 
vymývejte všechen krém a znovu opláchněte. Po použití dobře uzavřete balení a skladujte na suchém místě. 
 

MELÍR DECOY VIOLET zesvětlení o 9 tónů 
 

 
 

 

Fialový super zesvětlující odbarvovací prášek schopen vysokého stupně zesvětlení, proti žloutnutí. S hedvábnými proteiny pro ochranu 
vlasů, lesk a elastičnost. Kompaktní odbarvovač s exkluzivním složením. Hedvábné protieny dávají vlasů ochranu, lesk a elastičnost. 
Míchání: 1:2 s oxidantem Oxyoung, síla dle potřeby | Doba působení: 25 - 40 minut  
* zesvětlení o 6 tónů s 20 vol (6%), maximální doba působení 25 minut 
* zesvětlení o 8 tónů s 30 vol (9%), maximální doba působení 35 minut 
* zesvětlení o 9+ tónů s 40 vol (12%), maximální doba působení 40 minut 
 

balení:   500 g 

Způsob použití: 1. Dle techniky zesvětlení a dle výsledku strukturální diagnózy vlasu, rovnoměrně rozmíchejte v misce 1 díl melíru se 2 díly oxidantu 6%, 9%, 12% 
dle potřeby. Nepoužívejte kovové nástroje během míchání. 2. Směs ihned aplikujte na suché, nemyté vlasy, na místa určená k zesvětlení. Nechejte působit do té 
doby, dokud nedosáhnete požadovaného zesvětlení. (25 - 40 minut). Nepřekračujte maximální dobu působení. 3. Po odbarvení opláchněte vlasy a vymývejte 
všechen krém a znovu opláchněte. Vlasy umyjte šamponem a pokračujte běžným způsobem v dokončení účesu. 4. Po použití obal od melíru dobře uzavřete a 
skladujte na suchém místě. 
 

MELÍR DECOYOUNG CREAM MELÍR KRÉMOVÝ, zesvětlení o 7 tónů 
 

 

 

Odbarvovací pasta poslední generace. Rychlá, silná a ekologická. Nahrazuje melír v prášku, chrání vlasy, odbarvuje na nejvyšší možnou 
úroveň a chrání zdraví kadeřníků. Odbarvovací krém je zjemňující a šetrný k pokožce i k vlasům. Zaručuje dosažení maximálního stupně 
zesvětlení rychlým a účinným způsobem. 
Míchání: 1:2 s oxidantem Oxyoung, síla dle potřeby | Doba působení: 20-40 minut 
* zesvětlení o 3/4 tóny s 20 vol. (6%) 
* zesvětlení o 4/5 tónů s 30 vol (9%) 
* zesvětlení o 6/7 tónů s 40 vol (12%) 
* odstranění kosmetického pigmentu s 10 vol. (3%) 
 

balení:   250 g 

Způsob použití: 1. Před otevřením sáček chvíli masírujte, abyste získali krémovou homogenní směs. 2. Rovnoměrně rozmíchejte v misce 1 díl melíru se 2 díly 
oxidantu 3%, 6%, 9%, 12% dle potřeby. 3. Dosažený krém ihned aplikujte na suché nemyté vlasy v dostatečném množství. Nechejte působit do té doby, dokud 
nedosáhnete požadovaného zesvětlení. (20 - 40 minut). 4. Po odbarvení nebo melíru opláchněte vlasy a vymývejte všechen krém a znovu opláchněte. Vlasy umyjte 
šamponem a pokračujte běžným způsobem v dokončení účesu. 5. Po použití obal od melíru dobře uzavřete a skladujte na suchém místě. 
 

LIGHTENING OIL ZESVĚTLUJÍCÍ OLEJ až o 2 tóny 
 

 

 

Lightening Oil zesvětlovací olej pro zesvětlení vlasů o 1,5 - 2 tóny. Vhodný pro dotónování i snížení kontrastu mezi barevnými přechody. 
Způsob použití: v nekovové misce smíchejte LIGHTENING OIL s Oxyoung 6% 20 Vol. v poměru 1:1 a míchejte, dokud nezískáte jednolitý 
gel, který nanesete na suché vlasy. Nechejte působit 5-20 minut podle toho, jakého výsledku chcete docílit: 
» 5 minut pro zhruba 1,5 tónu zesvětlení 
» 20 minut pro zhruba 2 tóny 
Výsledek se může lišit podle typu vlasů. 
 

balení:   200 ml 
 



 

TRVALÁ ONDULACE NEUTRAL-Y  
 

 

 

0-pro vlasy sklovité 
1-pro vlasy normální   
2-pro vlasy barvené   
Profesionální inovativní nástroj, který umožňuje jednoduše 
vytvořit účes s ondulací a vlnami stále hedvábnými a 
lesklými. Výtažky přírodního původu – rýžové proteiny a 
vybrané přísady respektují strukturu vlasu a zamezují 
třepení konečků. 
 

balení:   500 ml 

 

 

 

Neutralizér pro trvalé ondulace. 
Doba působení se mění v závislosti na typu vlasu. 
 
 
 
 
 
 
balení:   1000 ml 

 

❶ Umýt vlasy šamponem poté aplikovat natáčky dle požadovaného tvaru a velikosti. ❷ POTÉ Aplikovat preparační roztok na natáčky, začít na temeni 
hlavy, a pokračovat směrem dolů. Vyčkejte 1-2 minuty, a můžete aplikaci preparačního roztoku opakovat 2-3x dle síly a hustoty vlasů. Nasadit ochranou 
čepici a nechejte působit. Celková doba působení trvalé ondulace by neměla přesáhnout 10-15min. ❸ Po uplynutí doby působení vlasy opláchnout a 
vytamponovat ručníkem nadbytečnou vodu. Aplikovat rovnoměrně na natočené vlasy 40-60ml ustalovače. A nechat 5 minut působit. ❹ Po uplynutí 
doby působení sundat z vlasů natáčky, nanést na vlasy zbytek ustalovače, a nechat působit dalších 5 minut. Po uplynutí doby působení vlasy důkladně 
opláchnout velkým množstvím vody. Poté pokračujte v dokončení účesu. Pouze pro profesionální použití. 
 
OILY COMPLEX Restrukturalizační péče při barvení a žehlení vlasů 

 

 

 

Restrukturalizační péče obohacená o přírodní mandlový olej a vitamín E. Vhodná pro všechny technické ošetření vlasů a pro citlivou pokožku. Dodává 
brilantní lesk a zesiluje intenzitu barvy BARVENÝM, ODBARVENÝM A MELÍROVANÝM vlasům. Chrání hydrolipidický plášť pokožky a chrání vlasy před 
nepříznivými vlivy ošetření BARVENÍ, ODBARVOVÁNÍ A ŽEHLENÍ. Výsledkem jsou hebké, lesklé, vyživené a zdravé vlasy. Způsob použití: 
» BARVENÍ, ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ: přípravek naneste na suché, nemyté vlasy, pramen po prameni na celé délky vlasů, poté začněte               
s barvením nebo odbarvováním či melírováním, přičemž neměňte dobu působení barvící směsi. V případě krátkých vlasů přípravek přidejte přímo do 
barvící směsi v maximálním množství 5 ml na 30 g přípravku, bez ohledu na množství oxidační emulze. Oily Complex nijak nemění vlastnosti barvící 
směsi. 
» ŽEHLENÍ VLASŮ: 10 ml přípravku naneste na suché vlasy, pramen po prameni na celé délky a poté přistupte k žehlení vlasů. 
 

balení:   150 ml 
 

 

  

 

   
Y-SILVER ŠAMPON  Y-SILVER MASKA  Y-SILVER SPREJ 
 

Šampon proti žlutým tónům pro blond, 
šedivé, odbarvené nebo melírované vlasy. 
Neutralizuje žlutý nádech díky maskovacímu 
účinku, dodává vlasům lesk a hebkost, 
udržuje rovnoměrně barvu vlasů. Ideální také 
pro oživení tónu melírovaných i barvených 
vlasů. Způsob použití: dobře opláchněte vlasy 
teplou vodou, naneste rovnoměrně na vlasy, 
jemně masírujte a nechte působit 2 až 5 
minut, aby se barva usadila. Důkladně 
vypláchněte. Doporučujeme používat 
ochranné rukavice. 
 
 
 

balení:   300, 1000 ml 

 
 

Maska proti žlutým tónům pro blond, šedivé, 
odbarvené nebo melírované vlasy. Rozzáří 
blond barvu vlasů, neutralizuje žlutý nádech 
šedivých, odbarvených nebo melírovaných 
vlasů. Zesiluje intenzitu barvy, čímž jí oživí a 
díky proteinům z hedvábí dodává vlasům 
hydrataci, hebkost a hladkost.  
Způsob použití: naneste na umyté a 
ručníkem lehce vysušené vlasy a nechejte 
působit několik minut. Důkladně opláchněte. 
Doporučujeme používat ochranné rukavice. 
 
 
 
 
 
 

balení:   150, 1000 ml 

 
 

BI-PHASE sprej s fialovými pigmenty pro 
neutralizaci nežádoucích žlutých tónů, pro 
blond, šedivé, odbarvené nebo melírované 
vlasy. Rozzáří barvu vlasů, neutralizuje žlutý 
nádech, zesiluje intenzitu barvy a díky 
proteinům z hedvábí dodává vlasům hydrataci, 
hebkost a hladkost. Působí jako kondicionér a 
hloubkově obnovuje. Způsob použití: před 
použitím protřepte, rovnoměrně nastříkejte na 
vlasy množství dle potřeby, neoplachujte a 
pokračujte v úpravě. Pokud je aplikován před 
sušením, je třeba ho nechat působit 1 až 3 
minuty, poté pokračujte sušením. 
 

balení:   250 ml 
 
 

Y-DEFEND ŠAMPON - PRO BARVENÉ VLASY Y-DEFEND MASKA - PRO BARVENÉ VLASY 
 

 

Šampon na BARVENÉ VLASY pro zachování barvy s 
quinoa a UV filtrem. Složení s kyselým pH, vhodné 
zejména pro mytí vlasů po barvení. Dokonale 
uzavírá povrch vlasů, stabilizuje barvu a zabraňuje 
vyblednutí. Způsob použití: dobře opláchněte vlasy 
teplou vodou, naneste rovnoměrně na vlasy, 
jemně masírujte, v případě potřeby opakujte a 
důkladně opláchněte. 
balení:   300, 1000 ml 

 

 

Maska na BARVENÉ VLASY na zachování barvy s quinoa a UV 
filtrem. Složení s kyselým pH, zjasňující a s prodlouženým 
účinkem. Zesiluje a stabilizuje barvu pro zářivý a 
dlouhotrvající efekt.  
Způsob použití: po použití šampónu na barvené vlasy 
přípravek rovnoměrně naneste. Nechte působit pár minut a 
poté důkladně opláchněte. 
 
 
 

balení:   150, 1000 ml 
 

 

Y-VIGOR ŠAMPON - PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ Y-VIGOR AMPULE - PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 
 

 

Šampon PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ s mořskými 
řasami. Energizující a vyživující účinek díky směsi 
železa, hořčíku, vápníku, vitamínu B a C, Omega 3 a 
aminokyseliny, chlorofylu a beta karotenu. Vhodné 
také pro křehké, jemné a lámavé vlasy.  
Způsob použití: dobře opláchněte vlasy teplou 
vodou, naneste rovnoměrně na vlasy, jemně 
masírujte, v případě potřeby opakujte a důkladně 
opláchněte, 
 

balení:   300, 1000 ml 

 

 

Vlasové ampule PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ s mořskými řasami. 
Energizující a vyživující účinek díky směsi železa, hořčíku, 
vápníku, vitamínu B a C, Omega 3 a aminokyseliny, chlorofylu a 
beta karotenu. Vhodné také pro křehké, jemné a lámavé vlasy.  
Léčení: aplikujte 3-4x týdně. / Udržování: aplikujte 2-3x týdně.  
Způsob použití: obsah jedné ampule rovnoměrně aplikujte na 
vlhkou vlasovou pokožku. Jemně masírujte, až do vstřebání. 
Nevyplachujte. 
 
 
 

balení:   12 ampulí po 10 ml 
 



 

     
Y-VOLUME - ŠAMPON PRO OBJEM VLASŮ  Y-VOLUME - MASKA PRO OBJEM VLASŮ  Y-VOLUME - SPRAY PRO OBJEM VLASŮ 
Šampon pro bohatý objem vlasů se šťávou z aloe 
vera a rýží. Ideální pro jemné a křehké vlasy pro 
dodání objemu a energie. Obnovující a hydratační, 
vytváří jemný film s ochranným účinkem pro větší 
objem a pevnost vlasů. Způsob použití: dobře 
opláchněte vlasy teplou vodou, naneste rovnoměrně 
na vlasy, jemně masírujte, v případě potřeby 
opakujte a důkladně opláchněte. 
 

balení:   300, 1000 ml 

 Maska pro objem vlasů se šťávou z aloe vera a 
rýží. Ideální pro dodání objemu a energie pro 
jemné a lámavé vlasy. Vyživuje, zhušťuje a 
posiluje vlasy, ponechává je hebké a lesklé.  
Způsob použití: po použití šamponu pro objem 
vlasů naneste masku na délky a konečky, 
vmasírujte do pramenů. Nechejte 5 minut 
působit a pečlivě opláchněte. 
 

balení:   150, 1000 ml 

 Sprej pro bohatý objem vlasů se šťávou z aloe 
vera a rýží. Vrací pružnost a lesk, posiluje, 
dodává vlasům objem, hustotu a plnost.  
Způsob použití: nastříkejte na vlhké nebo suché 
vlasy, zejména ke kořínkům a pokračujte s 
úpravou do požadovaného účesu. 
 
 
 
 
 
 

balení:   200 ml 
5 

  
 

  
Y-REBUILD - ŠAMPON PRO OBNOVU  Y-REBUILD - MASKA PRO OBNOVU  Y-REBUILD - FLUID PRO OBNOVU 
Šampon Makadamie a keratin pro obnovu 
poškozených vlasů. Díky bohatému složení, pomáhá 
navracet vitalitu, sílu a lesk vlasům poškozeným z 
častých chemických úprav.  
Způsob použití: vlasy důkladně opláchněte vlažnou 
vodou, naneste malé množství šamponu a 
rovnoměrně vmasírujte do vlasů, opláchněte a 
pokračujte v úpravě. V případě potřeby opakujte. 
 

balení:   300, 1000 ml  

 
 

Maska Makadamie a keratin pro obnovu 
poškozených vlasů. Navrací rovnováhu 
oslabeným a poškozeným vlasovým vláknům. 
Vlasy zůstávají hebké a hedvábné.  
Způsob použití: naneste na šamponem umyté 
celé délky vlasů, nechejte několik minuty 
působit, vlasy opláchněte vlažnou vodou a 
pokračujte v úpravě. 
 

balení:    150, 1000 ml 

 
 

Fluid Makadamie a keratin pro obnovu 
poškozených vlasů. Působí přímo na velmi 
poškozených vlasových vláknech a napomáhá 
navrátit jejich pružnost a zářivý lesk.  
Způsob použití: naneste na vlhké nebo suché 
vlasy, neoplachujte a pokračujte v úpravě. 
 
 
 
 
 
 

balení:   100 ml 
 

     
Y-LISS - ŠAMPON PRO HLADKÉ VLASY  Y-LISS - MASKA PRO HLADKÉ VLASY  Y-LISS - FLUID PRO HLADKÉ VLASY 
Šampon argan a kašmír pro obnovu hydratace, lesk 
a hladké vlasy. Obsahuje aktivní složky navracející 
správný stupeň hydratace. Vlasům dává hladký a 
lesklý vzhled. Způsob použití: vlasy důkladně 
opláchněte vlažnou vodou, naneste malé množství 
šamponu a rovnoměrně vmasírujte do vlasů, 
opláchněte a pokračujte v úpravě.  
 

balení:   300, 1000 ml 

 Maska argan a kašmír pro hebké a dokonale 
hladké vlasy. Díky zjemňujícím vlastnostem 
dává vlasům hebkost, vzdušnost a zanechává je 
hladké. Způsob použití: naneste na šamponem 
umyté celé délky vlasů, nechejte několik 
minuty působit, vlasy opláchněte vlažnou 
vodou a pokračujte v úpravě. 
 

balení:    150, 1000 ml 

 Elixír sprej argan a kašmír pro hydrataci a 
dokonale hladké vlasy. Složení je obohaceno o 
aktivní složky vysoké kvality, perfektně a 
bezchybně vyhlazuje vlasová vlákna.  
Způsob použití: naneste na vlhké nebo suché 
vlasy, neoplachujte a pokračujte v úpravě. 
 
 
 

balení:   100 ml 
 

 s kyselým pH   s kyselým pH  
                                      

ORGANIC BALANCE ŠAMPON   ORGANIC BALANCE MASKA  ORGANIC BALANCE SPRAY 
Antioxidační šampon po barvení s perfektní souhrou 
mezi zeleným a černým čajem, bohatý na polyfenoly 
a antioxidační oligominerály, chrání vlasy před 
škodami způsobenými chemickými zákroky a 
negativními atmosférickými vlivy, zaručuje zdravý a 
vitální vzhled. Aktivní složky:  ZELENÝ ČAJ 
antioxidační a ochranný. ČERNÝ ČAJ revitalizační, 
ochranný a antioxidační.  
Způsob použití: opláchněte vlasy teplou vodou, 
naneste šampon a rovnoměrně masírujte. Dle 
potřeby opakujte a poté opláchněte všechnu pěnu.  
 
 
 

balení:   300, 1000 ml 

 Maska po barvení, antioxidační, ochranná, 
revitalizační. Díky působení polyfenolů a 
antioxidačních oligominerálů přítomných v 
zeleném a černém čaji, napomáhá zvyšovat 
hebkost, lesk a snadné rozčesávání. Složení je 
vytvořené pro snížení stresu vlasů, které jsou 
barvené, odbarvované, žehlené nebo prošly 
trvalou. Aktivní složky:  ZELENÝ ČAJ 
antioxidační a ochranný. ČERNÝ ČAJ 
revitalizační, ochranný a antioxidační. Způsob 
použití: naneste na umyté celé délky vlasů, 
nechejte několik minuty působit a opláchněte. 
 

balení:   150, 1000 ml 

 Sprej s černým a zeleným čajem pro barvené a 
chemicky upravované vlasy. Spray pro snadné 
rozčesávání vlasů, bez oplachování, chrání, 
rozjasňuje a zvýraznění odstín barvených a 
chemicky upravovaných vlasů, působí 
antioxidačně a dodává jemnost, ideální po 
všechny typy barvených vlasů. Aktivní složky: 
ZELENÝ ČAJ antioxidační a ochranný. ČERNÝ ČAJ 
revitalizační, ochranný a antioxidační  
Způsob použití: nastříkejte na vlhké nebo suché 
vlasy, rozčešte hřebenem, neoplachujte a 
pokračujte ve vysoušení. 
 

balení:   100 ml 



 

 

                      
ORGANIC RESPECT ŠAMPON  ORGANIC RESPECT MASKA 
Vyživující a hydratační šampon s máslem Karité a ovsem je zklidňující, 
regenerační a šetrný, s plným respektem k přírodní fyziologii vlasů. OVES 
hydratační, ochranný a zklidňující. MÁSLO KARITÉ regenerační, ochranné, 
antioxidační.  
Způsob použití: opláchněte vlasy teplou vodou, naneste šampon a rovnoměrně 
masírujte. Dle potřeby opakujte a poté opláchněte všechnu pěnu.   
 
 
 

balení:   300, 1000 ml 

 Vyživující a hydratační maska navracející rovnováhu pro vlasy suché a 
matné. Použitím kombinace Young šamponu RESPECT a masky RESPECT 
dojde k hloubkové výživě a hydrataci vlasů.  OVES hydratační, ochranný a 
zklidňující. MÁSLO KARITÉ regenerační, ochranné, antioxidační. Způsob 
použití: Po šamponu, naneste potřebné množství výrobku a šetrně 
vmasírujte. Nechejte působit, opláchněte teplou vodou a pokračujte v 
úpravě. 
 

balení:   150, 1000 ml 
 

ORGANIC RESPECT SPRAY ORGANIC EXTRACTS RESPECT BI - PHASE 
 

 

Sérum hloubkově vyživující pro délky i konečky vlasů. Výživné 
sérum z ovsa a bambuckého másla, usnadňuje rozčesávání 
vlasů, bez oplachování. Suchým a nevýrazným vlasům dodává 
výživu, hydrataci, hebkost a lesk.  
Způsob použití: naneste rovnoměrně na vlhké nebo suché 
vlasy, zejména na konečky, neoplachujte a vytvarujte 
požadovaný účes. 
 
 

balení:   100 ml 

 

 

 

Balzám ve spreji s okamžitým dvojím účinkem, bez oplachování. Jeho 
dvoufázové složení působí jako kondicionér a super hydratační balzám 
pro suché, barvené, křehké a poškozené vlasy. Rozčesává a zjemňuje 
vlasy, navrací jim hydrataci dokonalý lesk. Chrání před působením 
nepříznivých atmosférických vlivů. Způsob použití: před použitím 
dobře protřepat. Rovnoměrně nastříkejte na vlhké a ručníkem 
vysušené vlasy. Neoplachujte, pokračujte v úpravě. 
 

balení:   250 ml 
 

INSTANT BALM BI-PHASE 
 

 

Nový dvoufázový systém pro maximální regeneraci, hloubkovou hydrataci, zdraví a lesk vlasů po dlouhou dobu. Pro vlasy bez života a lesku, 
zabraňuje krepatění vlasů. Vlasy jsou odolnější, vitálnější plné života a lesku. Nefixuje. Vhodný také jako zvlhčovač při stříhání. 1 fáze: Usnadňuje 
úpravu vlasů, vlasy se snadno rozčesávají, chrání je při fénování, žehlení. Díky aplikaci BI-PHASE jsou vlasy odolnější, vitálnější. 2 fáze: Zaručuje 
ochranu po chemické úpravě vlasů, chrání barvu vlasů a zachovává její intenzitu. Dodává lesk a hebkost.  
Způsob použití: Před použitím protřepte, rovnoměrně nastříkejte množství dle potřeby na vlasy vlhké nebo suché. NEOPLACHUJTE a pokračujte v 
úpravě. 
balení:   250 ml 

 

ONLYOUNG 10v1 
 

 

Multifunkční sprej s intenzivním působením.  

1. opraví poškozené vlasy ► 2. efekt proti krepatění, chrání před dehydratací vlasů ► 3. usnadňuje vytvoření účesu ► 4. dodá vlasům lesk ► 5. 

chrání před poškozením při použití žehličky a fénu ► 6. usnadňuje rozčesávání ► 7. dodá vlasům objem / hedvábný lesk ► 8. chrání před vnějšími 

vlivy ► 9. efekt dlouhotrvajícího účesu ► 10. nezatěžuje vlasy  
 
Způsob použití: nastříkejte na vlhké nebo suché vlasy, neoplachujte. 
 
 
 

balení:   150 ml 
 

JAM2 PROTECTIVE CARE FLUID 
 

 

TEKUTÉ KRYSTALY chrání a regenerují vlasové vlákno po celé jeho délce. Obsahuje výtažky lněných semínek, které napomáhají spojovat rozdvojené 
konečky a posilují celou vlasovou strukturu. Dodají vlasům neuvěřitelný lesk a nádhernou oslnivost. Ideální pro oslabené vlasy bez života a lesku. 
Chrání vlasové vlákno a zlepšuje tak výsledný efekt při použití fénu nebo žehličky. UV-filtr vytvoří na vlasech jemný film, bez zatížení díky němuž jsou 
vlasy chráněny před působením nepříznivých atmosférických vlivů. TYP: Chrání vlasové vlákno a zlepšuje tak výsledný efekt při použití fénu nebo 
žehličky. 
Způsob použití: Na vlhké vlasy - naneste rovnoměrně na celé délky vlasů, poté upravte vlasy do požadovaného tvaru obvyklým způsobem. Na suché 
vlasy - naneste na jednotlivé části vlasů, tvarujte dle Vaší fantazie, pro hladký efekt poté použijte žehličku. 
 

balení:   80 ml 
 

STYLING SMOOTH 2 v 1 CURLS AMPLIFY 
 

 

 

STYLING SMOOTH 2v1 vyrovnávač, loknovač Pro vyrovnání nebo 
zvlnění vlasů. Hladký nebo zvlněný efekt se odvíjí v závislosti na 
typu aplikace. Komplexní silikony vyrovnají vlasovou strukturu – 
efekt ANTI FREEZ vlasy se nekrepatí jsou vyrovnané a hladké. Při 
vmačkání do vlasů efekt LOCKEN FRECH bez zatížení.  
Způsob použití: aplikujte na vlhké, nebo suché vlasy tvarujte do 
požadovaného efektu. 
 

balení:   250 ml 

 

 

 

Loknovač krém-gel definuje, modeluje a usměrňuje všechny typy 
kudrnatých vlasů, svým složením podporuje elastičnost účesu. 
Loknám dodá hebkost a stálost, zvýrazňuje lesk a zároveň 
eliminuje krepatost.  
Způsob použití: naneste dostatečné množství na ručníkem 
vysušené vlasy, masírujte a pokračujte v úpravě. 
 
 

balení:   150 ml 
 

IRON CARE SPRAY HAIR MOUSSE STRONG TOUCH 

 

Termo ochranný spray pro fén a žehličku. Zahalí vlasy a chrání je 
před poškozením a dehydratací způsobenou vysokou teplotou 
při žehlení nebo fénování. Zjemňující složky dávají vlasům 
hebkost, lesk a působí antistaticky. 
Způsob použití: rovnoměrně nastříkejte na umyté a ručníkem 
vysušené vlasy a pokračujte v úpravě. 
 

balení:   200 ml  

Modelovací pěna tužící, extra silná s hedvábnými proteiny, ideální 
pro vybraný styling a nejnáročnější účesy. Pěna zaručuje 
dlouhotrvající zpevnění bez zatížení, zanechá vlasy vitální                 
s leskem, chrání proti vlhkosti. 
Způsob použití: před použitím nádobu protřepte, naneste na vlhké 
vlasy, neoplachujte, vlasy vysušte přirozeně, nebo fénem. 
 

balení:   300 ml 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUM PASTA FIBROSA ULTRA STRONG KYSS HAIR 
 

 

 

Modelovací guma ideální pro vybraný styling a 
nejnáročnější kreativní účesy. Díky své konzistenci a 
novému složení lze s tímto produktem vytvořit účes, který 
vyžaduje velmi silné zpevnění. Vlasy nezatíží a jsou díky 
přírodním výtažkům vyživovány. Produkt s vysokou 
schopností lesku.  
Způsob použití: aplikujte v malém množství na vlhké, nebo 
suché vlasy. 
 

balení:   250 ml 

 

 

 

Extra silný vosk pro modelování rovných a vlnitých vlasů s 
extra leskem. Účinkuje bez zatížení.  
Způsob použití: naneste na vlhké nebo suché vlasy. Pro krátké 
vlasy a zvýraznění jednotlivých detailů zahřejte malé množství 
vosku v dlaních a modelujte. PRO PRAVIDELNÉ A PRUŽNÉ 
VLNY: zahřejte menší množství vosku v dlaních a aplikujte do 
vlhkých vlasů, poté definujte jednotlivé prameny. 
 
 
 

balení:   100 ml 
 

BOOST VOLUME POWDER WAX HAIRSPRAY STRONGFIX 
 

 

Stylingový PUDR prášek pro okamžité zvětšení objemu vlasů, 
zvýrazní tón a definuje styling, přičemž udržuje vlasy jemné a 
hedvábné, nezatěžuje.  
Způsob použití: pudr naneste v malém množství na suché vlasy, 
prsty vmasírujte a vytvářejte objem dle přání. 
 
 
 

balení:   5 g 

 

 

Modelovací LAK EXTRA SILNÝ pro vytváření všech typů kreativních 
účesů. Vlasy jsou pružné, lesklé, bez zatížení a jsou díky přírodním 
výtažkům vyživovány. Vhodný pro všechny typy vlasů, pro 
modelování účesů i pro závěrečný styling. Účinkuje beze 
zbytků ve vlasech. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké vlasy před dokončením účesu, 
nebo na vlasy suché pro konečné zafixování účesu. 
 

balení:   500 ml 

      

KERATIN STRUCTURE 
 
 

  

 

 
RECONSTRUCTIVE SHAMPOO - Šampon obnovující +keratin  RECONSTRUCTIVE MASK - Maska obnovující, vyplňující +keratin  
 

Obnovující šampon s keratinem, jeho delikátní složení navrací rovnováhu 
oslabeným vlasovým vláknům, pomáhá obnovit pevnost a elasticitu.  
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy, emulgujte, pečlivě opláchněte. Pro 
profesionální použití. 
 
 
 

balení:  250, 750 ml 

 
 

Obnovující maska s keratinem, aminokyselinové složení vstupuje do hloubky a 
obnovuje poškozené partie. Jejím úkolem je chránit, posílit a navrátit hustotu 
vlasům.  
Způsob použití: krém naneste na šamponem umyté vlasy, postupujte pramen 
po prameni, nechejte 5/10 minut působit a pečlivě opláchněte. 
 

balení:  175, 500 ml 
 

RECONSTRUCTIVE FLUID - Fluid obnovující bez oplachu +keratin  

 

 

Obnovující fluid s keratinem, působí přímo na vážně poškozené vlasové vlákno, pomáhá navrátit přirozenou odolnost a elasticitu. Chrání a dává 
vlasům lesk.  
Způsob použití: rovnoměrně naneste malé množství fluidu na ty nejvíce poškozené partie, neoplachujte, nechejte 5 minut vstřebávat, poté 
pokračujte v úpravě. 
 

 
 

balení:  100 ml 
 

KERATIN STRUCTURE KIT - pro rekonstrukci vlasů S BOTOXOVÝM EFEKTEM 

 

 

Ošetření pro hloubkovou rekonstrukci, které se skládá ze dvou výrobků: FLUID s keratinem a makadamiovým olejem 
s hydratačními a obnovujícími účinky a BOOST keratinový regenerační posilovač. Ideální pro unavené, poškozené a 
suché vlasy, kterým okamžitě dává zářivý a hebký vzhled.  
 
Způsob použití: v plastové misce smíchejte obsah obou pytlíčků, vše energicky promíchejte čistým štětcem tak, 
abyste získali hladkou krémovou pěnu. Směs naneste rovnoměrně na umyté a ručníkem vysušené vlasy, přičemž 
pečlivě masírujte poškozená místa. Nechejte působit 10 minut, poté vlasy důkladně opláchněte teplou vodou.  
UPOZORNĚNÍ: UCHOVÁVEJTE V TEPLE, PŘÍPRAVEK JE CITLIVÝ NA MRÁZ! 
 
 

balení:  2x sáček po 12 ml 

 

OBA SÁČKY NALIJTE DO PLASTOVÉ MISKY  POMOCÍ ŠTĚTCE ENERGICKY SMÍCHEJTE  VÝSLEDEK: HUSTÁ, HLADKÁ, KRÉMOVÁ PĚNA 

   



 

 

TREND UP COLOR VITIS profesionální barvící krém na vlasy s přírodními rostlinnými výtažky  
Profesionální barva na vlasy s přírodními výtažky vinné révy. Trend up garantuje stabilní a jednotný odstín, krytí šedivých vlasů 
a maximální respekt k pokožce a vlasovým délkám. Výsledkem je dlouhotrvající stabilní barva, lesk a ochrana vlasů. Aktivní 
složky: Bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, ochranné účinky. Regeneruje, posiluje a hydratuje, vlasy získávají 
hebkost a lesk.  
 

balení:   100 ml 
míchání:   1 : 1  s oxidantem Trend up (3%, 6%, 9%, 12%) dle potřeby / super zesvětlující 1 : 2 s oxidantem 12%  
například:  50 ml Trend up COLOR + 50 ml Trend up oxidant, (super zesvětlující 50 ml + 100 ml) 
Tónovače / kovové, pastelové odstíny  1 : 2  s oxidantem 3% 
počet odstínů:  123 

 

Odstíny: 

 

Způsob použití: diagnóza vlasů: proveďte diagnózu vlasů pro určení správné výšky tónu vlasů, procenta šedivých vlasů a typu vlasů. 
 
STANDARDNÍ ZPŮSOB POUŽITÍ 
V nekovové misce smíchejte barvu s oxidantem Trend up, síla dle potřeby v poměru:  
1:1 (například: 50 ml barva + 50 ml oxidantu), super zesvětlující odstíny v poměru 1:1,5 
 

PRVNÍ BARVENÍ: celková doba působení barvy 30 minut.  
❶ Připravenou směs aplikujte na suché vlasy od kořínků na celé délky v dostatečném množství, nechejte působit 25 min. ❷ Před ukončení doby působení vlasy 
pročešte a nechejte působit dalších 5 min. ❸ Po ukončení doby působení emulgujte s trochou vody a opláchněte.  
 
DALŠÍ BARVENÍ, barvení odrostů: celková doba působení 30 minut.  
❶ Aplikujte barvící směs na odrosty a nechejte působit 20 min. ❷ Pak barvu protáhněte do délek vlasů a na konečky a nechejte působit dalších 10 min. ❸ Po 
ukončení doby působení emulgujte s trochou vody a opláchněte.  
 
V případě vysokého procenta šedivých vlasů prodlužte dobu působení na 40 minut. 

 PŘÍRODNÍ  ZLATÉ  ČOKOLÁDOVÉ | MOKA 

1.0 ČERNÁ  5.3 SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ 3.41 TMAVÁ HNĚDÁ ČOKOLÁDA 

3.0 TMAVÁ HNĚDÁ  6.3 TMAVÁ BLOND ZLATÁ 4.41 HNĚDÁ ČOKOLÁDA 

4.0 HNĚDÁ  7.3 BLOND ZLATÁ 5.41 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČOKOLÁDA 

5.0 SVĚTLÁ HNĚDÁ  8.3 SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ 6.41 TMAVÁ BLOND ČOKOLÁDA 

6.0 TMAVÁ BLOND  9.3 VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ 7.41 BLOND ČOKOLÁDA 

7.0 BLOND  10.3 PLATINOVÁ BLOND ZLATÁ 8.41 SVĚTLÁ BLOND ČOKOLÁDA 

8.0 SVĚTLÁ BLOND   BÉŽOVÉ 9.41 VELMI SVĚTLÁ BLOND ČOKOLÁDA 

9.0 VELMI SVĚTLÁ BLOND  6.31 TMAVÁ BLOND BÉŽOVÁ 4.8 HNĚDÁ MOKA 

10.0 PLATINOVÁ BLOND 7.31 BLOND ZLATÁ BÉŽOVÁ  5.8 SVĚTLÁ HNĚDÁ MOKA 

11.0 EXTRA PLATINOVÁ BLOND 8.31 SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ BÉŽOVÁ  6.8 TMAVÁ BLOND MOKA 

 PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ 9.31 VELMI SV. BLOND ZLATÁ BÉŽOVÁ   ČOKOLÁDOVÉ STUDENÉ 

5.00 SVĚTLÁ HNĚDÁ INTENZIVNÍ 10.31 PLATINOVÁ BLOND BÉŽOVÁ 4.14 HNĚDÁ LEDOVÁ ČOKOLÁDA 

6.00 TMAVÁ BLOND INTENZIVNÍ 11.31 EXTRA PLATINOVÁ BLOND BÉŽOVÁ 5.14 SVĚTLÁ HNĚDÁ LEDOVÁ ČOKOLÁDA 

7.00 BLOND INTENZIVNÍ  BLOND MATNÉ 6.14 TMAVÁ BLOND LEDOVÁ ČOKOLÁDA 

8.00 SVĚTLÁ BLOND INTENZIVNÍ 6.7 TMAVÁ BLOND MATNÁ 7.14 BLOND LEDOVÁ ČOKOLÁDA 

9.00 VELMI SVĚTLÁ BLOND INTENZIVNÍ 7.7 BLOND MATNÁ  SÉRIE PLATINOVÉ | MÍCHÁNÍ 1:2  

 PŘÍRODNÍ STUDENÉ 8.7 SVĚTLÁ BLOND MATNÁ 12.0 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ PŘÍRODNÍ 

4.01 HNĚDÁ STUDENÁ  MĚDĚNÉ | AMBRA 12.1 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ POPELAVÁ 

5.01 SVĚTLÁ HNĚDÁ STUDENÁ 5.4 SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ 12.2 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ FIALOVÁ 

6.01 TMAVÁ BLOND STUDENÁ 6.4 TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ 12.3 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ ZLATÁ 

7.01 BLOND STUDENÁ 6.44 TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ 12.12 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ STŘÍBRNÁ 

8.01 SVĚTLÁ BLOND STUDENÁ 7.4 BLOND MĚDĚNÁ 12.31 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BÉŽOVÁ 

 POPELAVÉ 7.44 BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ 1000 POSILOVAČ ZESVĚTLENÍ 

1.1 ČERNÁ MODRÁ 5.43 SVĚTLÁ HNĚDÁ JANTAROVÁ  TÓNOVAČE (VSB = VELMI SVĚTLÁ BLOND) 

5.1 SVĚTLÁ HNĚDÁ POPELAVÁ 6.43 TMAVÁ BLOND JANTAROVÁ 9.02T VSB FIALOVÁ 

6.1 TMAVÁ BLOND POPELAVÁ 7.43 BLOND JANTAROVÁ 9.11T VSB POPELAVÁ INTENZIVNÍ 

7.1 BLOND POPELAVÁ  MAHAGONOVÉ 9.12T VSB POPELAVÁ FIALOVÁ 

8.1 SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 4.5 HNĚDÁ MAHAGONOVÁ 10.21T VSB PLATINOVÁ FIALOVÁ POPELAVÁ 

9.1 VELMI SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 5.5 SVĚTLÁ HNĚDÁ MAHAGONOVÁ 10.32T VSB PLATINOVÁ ZLATÁ FIALOVÁ 

10.1 PLATINOVÁ BLOND POPELAVÁ 5.5 SVĚTLÁ HNĚDÁ MAHAGON. ČERVENÁ  KOREKTORY 

11.1 EXTRA PLATINOVÁ BLOND POPELAVÁ  ČERVENÉ N NEUTRO 

 POPELAVÉ INTENZIVNÍ 4.6 HNĚDÁ ČERVENÁ A POPELAVÝ 

6.11 TMAVÁ BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ 5.6 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČERVENÁ  B MODRÝ 

7.11 BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ 5.66 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČERVENÁ INTENZIVNÍ V FIALOVÝ 

8.11 SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ 6.6 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ  R ČERVENÝ 

9.11 VELMI SV. BLOND POPEL INTENZIVNÍ 6.66 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ C MĚDĚNÝ 

10.11 PLATINOVÁ BLOND POPELAVÁ INTENZ. 4.62 HNĚDÁ ČERVENÁ FIALOVÁ Y ŽLUTÝ 

 FIALOVÉ 5.62 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČERVENÁ FIALOVÁ G ZELENÝ 

4.2 HNĚDÁ FIALOVÁ    6.64 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ MĚDĚNÁ Kód: METALICKÉ BARVY 

4.22 HNĚDÁ FIALOVÁ INTENZIVNÍ    7.64 ČERVENÁ BLOND MĚDĚNÁ 18317 PINK - KOVOVÁ RŮŽOVÁ 

5.2 SVĚTLÁ HNĚDÁ FIALOVÁ   PÍSKOVÉ 18318 GREY - KOVOVÁ ŠEDÁ 

5.22 SVĚTLÁ HNĚDÁ FIALOVÁ INTENZIVNÍ 6.13 TMAVÁ BLOND PÍSKOVÁ  PASTELOVÉ BARVY 

6.26 TMAVÁ BLOND FIALOVÁ ČERVENÁ 7.13 BLOND PÍSKOVÁ 18319 POWDER PINK PUDROVÁ RŮŽOVÁ 

9.2 VELMI SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ 8.13 SVĚTLÁ BLOND PÍSKOVÁ 18320 PASTEL NUDE PINK TĚLOVÁ RŮŽOVÁ 

10.2 PLATINOVÁ BLOND FIALOVÁ 9.13 VELMI SVĚTLÁ BLOND PÍSKOVÁ 18321 APRICOT PASTELOVÁ MERUŇKA 

11.2 EXTRA PLATINOVÁ BLOND FIALOVÁ 10.13 PLATINOVÁ BLOND PÍSKOVÁ 18322 VIOLET PASTELOVÁ FIALOVÁ 

    18323 TURQUOISE PASTELOVÁ TYRKYSOVÁ 

    18324 MINT PASTELOVÁ MÁTA 



 

ODSTÍNY SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ 
V nekovové misce smíchejte barvu s oxidantem Trend up 12% (40Vol.) v poměru: 
1:2 (například: 50 ml barva + 100 ml oxidantu)  
Aplikujte na suché vlasy dle vybrané techniky a nechte působit 45 - 55 minut. 
 
TÓNOVAČE Ideální pro tónování melírovaných a odbarvených vlasů a pro neutralizaci nežádoucích odlesků. 
Výška tónu vlasů 8: vhodné odstíny: 9.11T; 9.12T; 9.02T 
Výška tónu vlasů 9 až 11: vhodné odstíny: 9.11T; 9.12T; 9.02T; 10.21; 10.32T 
V nekovové misce smíchejte barvu s oxidantem Trend up 3% (10 Vol.) v poměru: 
1:2 (například: 50 ml barva + 100 ml oxidantu)  
Aplikujte na suché nebo vlhké vlasy v závislosti na jejich porezitě a nechejte působit 5 - 30 minut podle výsledku, kterého chcete 
dosáhnout.  
 

KOVOVÉ a PASTELOVÉ ODSTÍNY  
Ideální pro vytváření oblíbených módních fashoin odstínů.  
Barva na vlasy s kovovým / patelovým efektem. Snadná aplikace, oblíbené módní odstíny, lesk a ochrana vlasů s perfektním výsledkem. Pro získání 
módního efektu doporučujeme aplikaci na světle odbarvený základ. 
Doporučená výška tónu vlasů: 8 - 11 
ZPŮSOB POUŽITÍ: 
V nekovové misce smíchejte barvu s oxidantem Trend up 3% (10 Vol.) v poměru 1:2 
1:2 (například: 50 ml barva + 100 ml oxidantu)  
Aplikujte na suché nebo vlhké vlasy v závislosti na jejich porezitě a nechejte působit 5 - 30 minut podle výsledku, kterého chcete dosáhnout. 
 
KOREKTORY 
Jsou intenzivní barvy ideální pro modelování zesílení a zintenzivnění barvy. Čím světlejší je báze, tím menší je přidávané množství korektoru. Množství 
korektoru se mění v závislosti na požadované intenzitě barvy. Korektory nabízí kadeřníkům nástroj k průchodu jejich fantazie, kreativity a profesionality. 
Přimícháním korektoru do barvící směsi docílíte super intenzivních odstínů. Doporučené množství pro vysokou intenzitu odstínu: 10 - 15 cm krému do 
barvící směsi. 
Způsob použití: do připravené barvící směsi vytlačte z tuby 10-15 cm krému, směs smíchejte a pokračujte s aplikací na vlasy. 
NEUTRO umožňuje rozjasnění, zjemnění, pastelování odstínů. 
 
OPLACHOVÁNÍ: po ukončení doby působení emulgujte s trochou vody, šetrně opláchněte vlasy teplou vodou a umyjte vhodným šamponem Trend up. 
 

Upozornění/Varování: Barvy obsahují: fenylendiaminy, resorcinol, amoniak, fenylendiaminy (toluendiamin). URČENO JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. 
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte vlasy, pokud: máte vyrážku na obličeji nebo 
citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy; jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů; jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Zamezte styku s očima. Při 
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a při potížích vyhledat lékaře. Používejte ochranné rukavice. Poměr mísení je uveden na obalu. Uchovejte mimo dosah dětí. V ojedinělých případech u přecitlivělých 
osob může nastat alergická reakce, proto doporučujeme nejprve provést test citlivosti.  Nepoužívat k barvení řas a obočí. 
 

TREND UP HAIR OXYGEN  
 

 
 

Parfémovaný, krémový oxidant, zaručuje optimální pokrytí vlasů, dokonalý převod barvy se všemi jejími 
odstíny. Obsahuje změkčující složky a kondicionér. Dává vyšší ochranu pokožce a vlasům.  
 

Volba oxidantu: dle techniky barvení, struktury a možném prošedivění vlasů. 
- 10 Vol. (3%) zachování výšky tónu, tónování 
- 20 Vol. (6%) zesvětlení o 1 až 2 stupně, perfektní krytí šedivých vlasů 
- 30 Vol. (9%) zesvětlení o 2 až 3 stupně 
- 40 Vol. (12%) zesvětlení o 4 stupně 
 

balení:   1000 ml 
 

DECOBLOND (MODRÝ) 

 

Bezprašný, kompaktní odbarvovač, exkluzivního složení, je schopen vysokého stupně zesvětlení. MIKROGRANULÁRNÍ složení zabraňuje 
částicím rozletět se do prostoru. Přítomnost přírodních výtažků (proteiny z obilí, keratin) umožňuje externí struktuře vlasů stálou ochranu 
a ponechává vlasům přírodní lesk a elastičnost. 
Způsob použití: Rovnoměrně rozmíchejte v misce 1 díl Decoblond se 2 díly odixu 20,30,40, vol. Dosažený krém ihned aplikujte na tenké 
pramínky, zabalte je do alobalu a nechejte působit do té doby, dokud nedosáhnete požadovaného zesvětlení. (orientačně asi 20-35 min). 
Po odbarvení nebo melíru opláchněte vlasy a vymývejte všechen krém a znovu opláchněte. Dobře uzavřete balení po použití a skladujte 
na suchém místě. 
 

balení:   500 g 
 

PERFECT BLONDE VIOLET 

 

 
 

 

Fialový super zesvětlující odbarvovací prášek schopen vysokého stupně zesvětlení, proti žloutnutí. S hedvábnými proteiny pro ochranu 
vlasů, lesk a elastičnost. Kompaktní odbarvovač s exkluzivním složením. Mikrogranulární složení zabraňuje částicím rozletět se do 
prostoru. Aktivní složky: Bio výtažky z vinné révy. 
Míchání: 1:2 s oxidantem Trend up, síla dle potřeby | Doba působení: 25 - 40 minut 
* zesvětlení o 6 tónů s 20 vol (6%), maximální doba působení 25 minut 
* zesvětlení o 8 tónů s 30 vol (9%), maximální doba působení 35 minut 
* zesvětlení o 9+ tónů s 40 vol (12%), maximální doba působení 40 minut 
Způsob použití: 1. Dle techniky zesvětlení a dle výsledku strukturální diagnózy vlasu, rovnoměrně rozmíchejte v misce 1 díl melíru se 2 díly 
oxidantu 6%, 9%, 12% dle potřeby. Nepoužívejte kovové nástroje během míchání. 2. Dosažený krém ihned aplikujte na suché, nemyté 
vlasy, na místa určená k zesvětlení. Nechejte působit do té doby, dokud nedosáhnete požadovaného zesvětlení. (25 - 40 
minut). Nepřekračujte maximální dobu působení. 3. Po odbarvení nebo melíru opláchněte vlasy a vymývejte všechen krém a znovu 
opláchněte. Vlasy umyjte šamponem a pokračujte běžným způsobem v dokončení účesu. 4. Po použití obal od melíru dobře uzavřete a 
skladujte na suchém místě. 
 

balení:   500 g 
 
 
 



 

TRVALÁ ONDULACE  - PERMY WAVE  USTALOVAČ DELI NEUTRA    

 

 

O- pro vlasy sklovité 
1- pro vlasy normální   
2- pro vlasy barvené   
 

Profesionální inovativní nástroj, který umožňuje jednoduše vytvořit účes 
s ondulací a vlnami stále hedvábnými a lesklými. Výtažky z vlákniny a 
vybrané přísady respektují strukturu vlasu a zamezují třepení konečků. 
 
 
 

balení:   500 ml 

 

 

 

fixace připravená k použití 
Kompletní NEUTRALIZÉR trvalé, který díky jeho 
oxidového charakteru je schopen upravit 
(scelit) vlas, neutralizovat a vyloučit zbytkové 
alkaliny trvalé. 
 
 
 

balení:   1000 ml 
 

Způsob použití: Umýt vlasy šamponem poté aplikovat natáčky dle požadovaného tvaru a velikosti. POTÉ Aplikovat preparační roztok na natáčky, začít na temeni 
hlavy, a pokračovat směrem dolů. Vyčkejte 1-2 minuty, a můžete aplikaci preparačního roztoku opakovat 2-3x dle síly a hustoty vlasů. Nasadit ochranou čepičku a 
nechejte působit. Celková doba působení trvalé ondulace by neměla přesáhnout 10-15min.  
Po uplynutí doby působení vlasy opláchnout a vytamponovat ručníkem nadbytečnou vodu. Aplikovat rovnoměrně na natočené vlasy 40-60ml ustalovače. A nechat 
5-10 minut působit. Po uplynutí doby působení sundat z vlasů natáčky, nanést na vlasy zbytek ustalovače, a nechat působit dalších 5 minut. Po uplynutí doby 
působení vlasy důkladně opláchnout velkým množstvím vody. Poté pokračujte v dokončení účesu. Pouze pro profesionální použití. 
Poznámka: Doba působení se mění v závislosti na typu vlasu. 
 

OŠETŘENÍ, ŠAMPONY, PÉČE, REGENERACE 
 

   
HAIR GROWTH Šampon proti padání vlasů  HAIR GROWTH Ampule proti padání vlasů 
 

Šampon podporující houstnutí a napomáhající prevenci vypadávání 
vlasů. Pro slabé, jemné a řídké vlasy. Díky speciálním a účinným 
složkám zlepšuje mikrocirkulaci a zpomaluje stárnutí vlasových 
folikulů, při pravidelném používání stimuluje buněčnou obnovu a 
regeneruje vlasy. Aktivní složky » bio výtažky z vinné révy: 
antioxidační, posilující, hydratační, ochranné » kmenové buňky 
hroznů. 
Způsob použití: opláchněte vlasy vlažnou vodou a naneste šampon, 
jemně masírujte a důkladně opláchněte, v případě potřeby opakujte. 
Pokračujte v péči s aplikací ampule proti padání vlasů. 
 

balení:  1000 ml 

 
 

Trend up HAIR GROWTH Ampule hloubkově posilující, stimulační a regenerační, pro 
slabé, jemné a řídké vlasy. Díky speciálním a účinným složkám posilují vlasové 
cibulky, zlepšují mikrocirkulaci, při pravidelném používání stimulují buněčnou 
obnovu, a tím přecházejí vypadávání vlasů. Aktivní složky » bio výtažky z vinné révy: 
antioxidační, posilující, hydratační, ochranné » kmenové buňky hroznů. 
Způsob použití: aplikujte 2-3x týdně po dobu 6/8 týdnů, 2x ročně. Po umytí 
vlasů šamponem vlasy vysušte ručníkem a rovnoměrně naneste celý obsah ampule 
přímo na pokožku. Vmasírujte krouživými pohyby až do vstřebání. Neoplachujte a 
pokračujte v úpravě. Upozornění: ampule jsou k zevnímu použití, aplikujte pouze na 
vlasy a vlasovou pokožku. 
 

balení:  12 ampulí po 7 ml 
 

SILVER Šampon pro neutralizaci žlutých tónů, oživení barvy 
 

 

 

Ideální pro blond vlasy, vlasy bílé, odbarvené, melírované nebo šedivé, přírodní nebo chemicky ošetřené. Neutralizuje nežádoucí 
odlesky a vybledlé tóny v délkách a na dlouhou dobu oživuje blond barvu. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, 
posilující, hydratační, ochranné » výtažky z borůvek: antioxidační, posilující. 
→  eliminuje žluto oranžové odlesky / dodává jemný studený tón / hydratuje 
Způsob použití: dobře opláchněte vlasy teplou vodou a naneste šampon rovnoměrně na vlasy, jemně masírujte a nechte působit dle 
potřeby 2 až 5 minut, aby se barva usadila. Důkladně vypláchněte, aby ve vlasech nezůstaly zbytky pěny. Dle potřeby opakujte a 
pokračujte v péči s maskou Silver. Doporučujeme používat ochranné rukavice. 
 

balení:  1000 ml 
 

SILVER Maska pro neutralizaci žlutých tónů, oživení barvy 
 

 

 

Ideální pro blond vlasy, vlasy bílé, odbarvené, melírované nebo šedivé, přírodní nebo chemicky ošetřené. Neutralizuje nežádoucí 
odlesky a vybledlé tóny v délkách a na dlouhou dobu oživuje blond barvu. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, 
posilující, hydratační, ochranné » výtažky z borůvek: antioxidační, posilující. 
→ eliminuje žluto oranžové odlesky / upravuje a vyživuje vlasové délky / pro zářivou blond barvu ve studeném tónu 
Způsob použití: naneste na šamponem umyté a ručníkem lehce vysušené vlasy a nechejte působit několik minut. Důkladně opláchněte. 
Doporučujeme používat ochranné rukavice. 
 

Balení:  1000 ml 
 

COLOR LOCK Šampon pro barvené vlasy s kyselým pH 
 

 

 

Pro barvené, odbarvované a chemicky ošetřené vlasy, s kyselým pH a výtažky z vinné révy. Po barvení uzavírá vlasové vlákno, zapečetí a 
prodlouží trvanlivosti barvy s cílem ochránit i ty nejcitlivější vlasy. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, 
ochranné účinky. Regeneruje, posiluje a hydratuje, vlasy získávají hebkost a lesk. 
→ uzavírá pigmenty uvnitř vlasového vlákna / redukuje vyblednutí / prodlužuje trvanlivost barvy / zvyšuje lesk 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, pečlivě opláchněte. Dle potřeby opakujte a pokračujte v péči s maskou COLOR 
LOCK 
 
 

balení:  1000 ml 
 

COLOR LOCK Maska pro barvené vlasy s kyselým pH 
 

 

 

Pro barvené, odbarvované a chemicky ošetřené vlasy. Po barvení uzavírá vlasové vlákno, zapečetí a prodlouží trvanlivosti barvy s cílem 
ochránit i ty nejcitlivější vlasy. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, ochranné účinky. Regeneruje, posiluje a 
hydratuje, vlasy získávají hebkost a lesk. 
→ obnovuje pevnost vlasového vlákna / vyživuje a upravuje vlasy / zdůrazňuje lesk barvy 
Způsob použití: naneste na šamponem umyté vlasy, na délky a konečky, vmasírujte do pramenů. Nechejte několik minut působit a 
pečlivě opláchněte. 

balení:  1000 ml 



 

 

CURLY Šampon pro vlnité a kudrnaté vlasy 
 

 

 

Šampon pro vlnité, kudrnaté a trvalené vlasy, pro maximální pružnost, hydrataci a proti krepatění. S Bio vinnou révou a keratinem 
Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, ochranné účinky. Regeneruje, posiluje a hydratuje, vlasy získávají 
hebkost a lesk » rostlinný keratin: regenerační, revitalizační, antioxidační a ochranný » neobsahuje parabeny, silikony. VEGAN: složení 
bez přísad živočišného původu, pro respektování filozofie vegan. 
→ vyživuje a regeneruje / dává maximální pružnost / anti-frizz, eliminuje efekt krepatých vlasů / zvyšuje lesk 
Způsob použití: rovnoměrně naneste na vlhké vlasy a jemně masírujte. Pečlivě opláchněte a pokračujte v péči s Curly maskou a fluidem 
Definer. 
 

balení:  300, 1000 ml 
 

CURLY Maska pro vlnité a kudrnaté vlasy 
 

 

 

Regenerační maska pro vlnité, kudrnaté a trvalené vlasy, pro maximální pružnost, hydrataci a proti krepatění. S Bio vinnou révou a 
keratinem. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, ochranné účinky. Regeneruje, posiluje a hydratuje, vlasy 
získávají hebkost a lesk » rostlinný keratin: regenerační, revitalizační, antioxidační a ochranný » neobsahuje parabeny, silikony. VEGAN: 
složení bez přísad živočišného původu, pro respektování filozofie vegan. 
→  vyživuje a regeneruje / dává maximální pružnost / anti-frizz, eliminuje efekt krepatých vlasů / zvyšuje lesk  
Způsob použití: naneste na šamponem umyté vlasy, na délky a konečky, vmasírujte do pramenů, nechejte 5 minut působit a pečlivě 
opláchněte. Pokračujte v péči s Curly fluidem Definer. 
 

balení:  250, 1000 ml 
 

CURLY Definer Fluid pro vlnité a kudrnaté vlasy 
 

 

 

Fluid pro vlnité, kudrnaté a trvalené vlasy, hydratační proti krepatění. Dodává vlnám pružnost, výraznější tvar a definici. S Bio vinnou 
révou a keratinem. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, ochranné účinky. Regeneruje, posiluje a hydratuje, 
vlasy získávají hebkost a lesk » rostlinný keratin: regenerační, revitalizační, antioxidační a ochranný » neobsahuje parabeny, silikony. 
VEGAN: složení bez přísad živočišného původu, pro respektování filozofie vegan. 
→ dodává vlnám výraznější tvar a definici / anti-frizz, eliminuje efekt krepatých vlasů / zvyšuje lesk 
Způsob použití: rovnoměrně naneste na umyté a ručníkem vysušené vlasy, neoplachuje. Nechejte působit a vysušte difuzérem a upravte 
do požadovaného účesu. TIP: Fluid je ideální používat v kombinaci s šamponem a maskou Curly pro vlnité a kudrnaté vlasy. 
 

balení:  250 ml 
 

INTENSIVE REMEDY Šampon pro obnovu poškozených vlasů 

 

 

Péče o extrémně zničené vlasy, která dodává nový život vlasovému vláknu díky účinkům vinné révy a olivového oleje s okamžitým 
posilujícím a vyplňujícím efektem. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, hydratační, ochranné » olivový olej: 
obnovující, hydratační a antioxidační. 
→ intenzivní obnova / regeneruje a vyživuje / vypíná vlasové vlákno / dodává vlasům hedvábný efekt 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, pečlivě opláchněte. Dle potřeby opakujte a pokračujte v péči 
se sprejem REMEDY. 
 
 

balení:  1000 ml 
 

INTENSIVE REMEDY Keratin sprej pro obnovu poškozených vlasů 
 

 

 

Péče o extrémně zničené vlasy, která dodává nový život vlasovému vláknu díky účinkům olivového oleje a přírodního keratinu                   
s okamžitým vyplňujícím efektem - okamžitý EFEKT FILLER. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, hydratační, 
ochranné » rostlinný keratin: regenerační, revitalizační, antioxidační a ochranný » olivový olej: obnovující, hydratační a antioxidační. 
→ intenzivní obnova s okamžitým vyplňujícím efektem / eliminuje dvojité konečky a matný vzhled / revitalizuje a dodává objem a tvar / 
eliminuje efekt krepatých vlasů, zvyšuje lesk 
Způsob použití: před použitím protřepte, rovnoměrně nastříkejte množství dle potřeby na šamponem umyté vlhké vlasy nebo na suché. 
Důkladně opláchněte a pokračujte v úpravě. 
 

balení:  200 ml 
 

VOLUME Šampon pro objem a hustotu vlasů 
 

 

 

Jemné vlasy bez tvaru se složitě upravují a potřebuji sílu a podporu. Pomocí účinku meruňkového oleje toto ošetření vlasy zahušťuje, 
dodává jim objem a tvar. Vlasy jsou objemné a husté na dotek. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, 
hydratační, ochranné » meruňkový olej: výživný, zklidňující a regenerační. 
→ vyplňuje strukturu vlasu / nezatěžuje / dodává objem a tvar 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, pečlivě opláchněte. Dle potřeby opakujte a pokračujte v péči se sprejem VOLUME 
 
 
 
 

balení:  1000 ml 
 

VOLUME Sprej pro objem a tvar vlasů 
 

 

 

Jemné vlasy bez tvaru se složitě upravují a potřebuji sílu a podporu. Pomocí účinku meruňkového oleje toto ošetření vlasy zahušťuje, 
dodává jim objem a tvar. Vlasy jsou objemné a husté na dotek. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, 
hydratační, ochranné » meruňkový olej: výživný, zklidňující a regenerační. 
→ zahušťuje vlasové vlákno / dodává objem od kořínků ke konečkům / okamžitě dodává objem a tvar 
Způsob použití: rovnoměrně nastříkejte množství dle potřeby na šamponem umyté vlhké vlasy nebo na suché. Neoplachujte a 
pokračujte v úpravě. 
 

balení:  250 ml 
 

MILK Šampon pro hydrataci a revitalizaci suchých vlasů 

 

 

Hydratace a revitalizace pro suché vlasy - pro suché vlasy s matným vzhledem, které se složitě upravují, hydratační péče pomocí 
účinku rostlinného olivového mléka se silnou vyživující schopností. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, 
posilující, hydratační, ochranné » rostlinné olivové mléko: hydratační, ochranné a zklidňující. 
→ jemně myje / hydratuje / rozjasňuje 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, pečlivě opláchněte. Dle potřeby opakujte a pokračujte v péči 
s maskou VEGETABLE MILK. 
 

balení:  300, 1000 ml 
 



 

MILK Maska pro hydrataci a revitalizaci suchých vlasů 

 

 

Hydratace a revitalizace pro suché vlasy - pro suché vlasy s matným vzhledem, které se složitě upravují, hydratační péče pomocí 
účinku rostlinného olivového mléka se silnou vyživující schopností. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, 
posilující, hydratační, ochranné » rostlinné olivové mléko: hydratační, ochranné a zklidňující. 
→ regeneruje vlasové vlákno / eliminuje krepaté vlasy / rozjasňuje vlasy / vlasy se snadno upravují 
Způsob použití: naneste na šamponem umyté vlasy, na délky a konečky, vmasírujte do pramenů. Nechejte několik minut působit 
a pečlivě opláchněte. 

 
 

balení:  250, 1000 ml 
 

EVERYTHING Šampon pro všechny typy vlasu, pro citlivou pokožku 
 

 

 

Šampon pro všechny typy vlasů a vlasové pokožky, pro univerzální použití. Pro rovné i vlnité vlasy, husté i jemné, vhodný i pro 
citlivou pokožku. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, hydratační, ochranné » olej ze sladkých 
mandlí: hydratační a výživný. 
→ pro všechny typy vlasů / pro jemné a časté mytí / ideální i pro citlivou pokožku 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, pečlivě opláchněte. Dle potřeby opakujte a pokračujte v péči 
s maskou EVERYTHING. 

 
 

balení:  1000 ml 

 

EVERYTHING Maska pro všechny typy vlasu, pro citlivou pokožku 
 

 

 

Hydratační maska pro všechny typy vlasů a vlasové pokožky, pro univerzální použití. Pro rovné i vlnité vlasy, husté i jemné, 
ideální i pro citlivou pokožku. Aktivní složky: » bio výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, hydratační, ochranné » olej ze 
sladkých mandlí: hydratační a výživný. 
→ hydratuje bez zatížení / eliminuje efekt krepatých vlasů / vlasy jsou lehké a upravené 
Způsob použití: naneste na šamponem umyté vlasy, na délky a konečky, vmasírujte do pramenů. Nechejte několik minut působit 
a pečlivě opláchněte. 

 

balení:  1000 ml 
 

   
BI-PHASE regenerace bez oplachu, chrání před teplem  PRICKLY PEAR OIL Olej z indického fíku, péče o délky i konečky vlasů 
 

Dvoufázová péče s mnoha účinky pro všechny typy vlasů, ošetření, které 
spojuje vyživující účinky masky a rychlost spreje. Aktivní složky: » bio 
výtažky z vinné révy: antioxidační, posilující, hydratační, ochranné » 

výtažky z vilínu: posilující a vyhlazující. 
→ obnovuje poškozené vlasy / upravuje / eliminuje efekt krepatých 
vlasů / chrání před teplem / zvyšuje lesk / zabraňuje vytváření dvojitých 
konečků / usnadňuje úpravu vlasů 
Způsob použití: před použitím protřepte, rovnoměrně nastříkejte 
množství dle potřeby na vlasy vlhké nebo suché. Neoplachujte a 
pokračujte v úpravě. 

 

balení:  250 ml 

 
 

Olej z indického fíku v jediném okamžiku vlasy obnovuje, usnadňuje jejich 
rozčesávání, dodává vlasům hebkost a lesk bez zatížení. Olej z indického 
fíku obsahuje o 150% více vitamínu E a více mastných kyselin než 
arganový olej. Aktivní složky: » olej z indického fíku: obnovující, výživný, 
zjemňující a antioxidační. 
→ dodává hebkost a regeneruje / perfektní pro přípravu vlasů před 
konečnou úpravou / eliminuje dvojité konečky a vybledlý vzhled / chrání 
před teplem / rozjasňuje / vyživuje a hydratuje / chrání proti vlhkosti  
Způsob použití: pro snadnou úpravu vlasů a dodání okamžitého lesku 
naneste pár kapek na vlhké či suché vlasy. Neoplachujte.  

 

balení:  250 ml 
 

 

 

 

 

 
FAST SMOOTH/CURLY Krém pro rovné/hladké vl   GUM CREATIVE  HAIR WAX Vosk pro lesk a zpevnění 
 

Univerzální krém pro rychlou úpravu uhlazení 
nebo zvlnění vlasů. Překvapující krém s dvojím 
účinkem pro vytvoření okamžitého hladkého 
nebo vlnitého efektu v závislosti na typu aplikace. 
Při aplikaci na vlasy vysušené fénem se vytvoří 
perfektně hladký vzhled, vmačkáním do vlhkých 
vlasů a vysušením přirozeným způsobem se 
vytvoří efekt vlnitých vlasů.  
Aktivní složky: » rostlinný keratin: regenerační, 
revitalizační, antioxidační a ochranný. 
→ okamžitá úprava vlasů / perfektně hladký 
vzhled / hebké a lehké vlny 
Způsob použití: v dlaních zpracujte potřebné 
množství a aplikujte na vlhké, nebo suché vlasy. 
 

balení:   250 ml 

 
 

Guma ultra modelovací, ideální pro vybraný 
styling a nejnáročnější účesy. Díky své 
konzistenci a složení lze s tímto produktem 
vytvořit účes, který vyžaduje silné zpevnění. 
Obsahuje přírodní výtažky, díky kterým vlasy 
budou vyživeny a lesklé po dlouhou dobu. 
Účinkuje bez maštění.  
Aktivní složky: » rostlinný keratin: 
regenerační, revitalizační, antioxidační a 
ochranný. 
→ pro kreativní look Freestyle / maximální 
zpevnění 
Způsob použití: aplikujte v malém množství 
na vlhké, nebo suché vlasy. 
 

balení:   250 ml 

 
 

Zpevňující vosk na vlasy pro kontrolu účesu, 
pro dodání lesku a perfektní kontrolu 
pramenů a konečků.  
Aktivní složky: » rostlinný keratin: ochranný / 
regenerační, revitalizační, antioxidační. 
→ lesklý efekt / maximální zpevnění 
Způsob použití: v dlaních zpracujte potřebné 
množství vosku a rovnoměrně naneste na 
vlhké nebo suché vlasy, modelujte dle 
libosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

balení:   100 ml 
 



 

VOLUME UP Pěnové tužidlo silné pro objem 
 

 

 

Pěna ve spreji pro dodání objemu a tvaru od kořínků ke konečkům. Ideální pro jemné vlasy. Obsahuje přírodní výtažky, díky kterým vlasy budou 
vyživeny a lesklé po dlouhou dobu. Účinkuje bez maštění.  
Aktivní složky: » rostlinný keratin: regenerační, revitalizační, antioxidační a ochranný. 
→ efekt push up / chrání proti vlhkosti / Flexibilní zpevnění 
Způsob použití: před použitím protřepte, množství o velikosti ořechu naneste rovnoměrně na vlhké vlasy a pokračujte ve stylingu.  
 

balení:   300 ml 

 

OIL NON OIL - nemastný modelovací fluid 
 

 

 

"Olej bez oleje" vysoce ochranný modelační fluid pro hebké a snadno upravitelné vlasy. Chrání vlasy před atmosférickými vlivy a UV zářením, 
rozjasňuje délky. Obsahuje unikátní výtažky rostlinného keratinu z pšenice a sóji pro vytvoření požadovaného stylu s maximální péčí. Aktivní 
složky: » výtažky rostlinného keratinu z pšenice a sóji pro vytvoření požadovaného stylu s maximální péčí » UV filtr vytvoří na vlasech jemný film, 
bez zatížení díky němuž jsou vlasy chráněny před působením nepříznivých atmosférických  
Vlivů. 
→ přirozený vzhled / lehká fixace / eliminuje efekt krepatých vlasů / upravuje neposedné vlasy / zvyšuje lesk / zabraňuje vytváření dvojitých 
konečků / usnadňuje úpravu vlasů 
Způsob použití: na umyté nebo suché vlasy aplikujte potřebné množství. Pro výraznější mokrý efekt aplikujte na vlhké vlasy a nechejte samovolně 
proschnout. Pro jemný a flexibilní účes dokončete proces fénem. 
 

balení:  250 ml 
 

BEAT POWER FIX - LAK rychleschnoucí EXTRA SILNÝ + OBJEM   
 

 

 

BEAT Spray LAK na vlasy ve spreji, rychleschnoucí, EXTRA SILNÝ ++++ pro vytváření všech typů kreativních účesů. Vlasy nezatíží a jsou díky 
přírodním výtažkům vyživovány. Produkt s vysokou schopností lesku. Vhodný pro všechny typy vlasů. Účinkuje beze zbytků ve vlasech. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké vlasy před dokončením účesu, nebo na vlasy suché pro konečné zafixování účesu. Pokud stříkací ventil bude 
zalepen, opláchněte jej v teplé vodě. 
 
 
 
 
 
 

balení:   500 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EUFORIA 
                                                                                                     CARE LINE 

 
STYLING LAK EXTRA SILNÝ 
 

Professional Hair spray extra strong - Extra silný profesionální lak na vlasy pro formování a 
zafixování účesu. Dává lesk, chrání barvu i vlasy a bojuje s vlhkostí. Ideální pro všechny styly, 
vhodný pro zvýraznění objemu i pro kreativní, extrémní styling. Snadno se vyčesává, 
nezanechává nežádoucí zbytky ve vlasech.  
Způsob použití: nastříkejte na suché vlasy ze vzdálenosti 30 cm. Udržujte z dosahu dětí. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
 

balení:   500 ml 

 
 
COLORIA ŠAMPON COLORIA MASKA  

 

 

 

OCHRANNÝ ŠAMPON PRO BARVENÉ VLASY  
s ovocnými kyselinami. Dokonale chrání barvu, fixuje 
pigmenty, napomáhá uzavírání vlasových šupinek po barvení 
a prodlužuje stálost barvy. Šetrně čistí vlasovou pokožku, 
odstraňuje odumřelé kožní buňky a nadbytečný kožní maz. 
Ovocné kyseliny posilují a vyživují vlasovou strukturu po celé 
její délce. Vhodný pro všechny typy vlasů a každodenní 
používání. Vlasy zůstávají hebké, lesklé a barva krásná a zářivá 
po dlouhou dobu.  
Způsob použití: rovnoměrně naneste na vlhké vlasy, jemně 
masírujte. Poté pečlivě opláchněte vodou. Dle potřeby 
opakujte. Pro profesionální použití. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

 

REGENERAČNÍ MASKA PRO BARVENÉ VLASY  
s ovocnými kyselinami. Chrání barvu a uzavírá vlasové šupinky. 
Molekuly ovocných kyselin, díky svým malým rozměrům, 
prostupují do hloubky vlasů, kde opravují a regenerují vlasové 
vlákno. Vyživuje a hydratuje od kořínků ke konečkům. Vyplňuje 
a zpevňuje křehké a lámavé vlasy, vysílené po chemickém 
zákroku. Dodává vlasům pružnost, celistvost a hebkost. Vlasy 
jsou hedvábné a barva zářivá po dlouhou dobu.  
Způsob použití: rovnoměrně naneste na vlhké, šamponem 
umyté vlasy. Vmasírujte do pramenů, nechejte pár minut 
působit, poté důkladně opláchněte vodou. 
 

balení:   1000 ml 

 
VOLUMER ŠAMPON - PRO OBJEM VOLUMER MASKA - PRO OBJEM 

 

 

 

Šetrný šampon pro objem a hydrataci s Pantenolem. Udržuje 
přirozenou vlhkost vlasového vlákna, navrací vlasům pružnost 
a hebkost. Hlavní složka Pantenol, zklidňuje, regeneruje a 
hydratuje. Vlasy získají objem od kořínků ke konečkům, jsou 
vzdušné, lesklé a krásné na pohled.  
Způsob použití: rovnoměrně naneste na vlhké vlasy, jemně 
masírujte. Poté pečlivě opláchněte vodou. Dle potřeby 
opakujte. Pro profesionální použití. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

 

Regenerační maska pro objem s Pantenolem. Regeneruje a 
chrání vlasy, udržuje jejich přirozenou vlhkost, navrací pružnost 
a hebkost. Pantenol zklidňuje a hydratuje vlasové vlákno, 
udržuje jeho celistvost. Navrací délkám zdravý a lesklý vzhled, 
dodává objem, pružnost a hebkost. 
Způsob použití: rovnoměrně naneste na vlhké, šamponem 
umyté vlasy. Vmasírujte do pramenů, nechejte pár minut 
působit, poté důkladně opláchněte vodou. 
 

balení:   1000 ml 
 
 

LISSING ŠAMPON - VYHLAZUJÍCÍ PROTI KREPATĚNÍ, REGENERAČNÍ  LISSING MASKA - VYHLAZUJÍCÍ PROTI KREPATĚNÍ, REGENERAČNÍ  
 

 

 

Vyhlazující šampon s kašmírem pro dokonale hladké vlasy. 
Působí proti krepatění, dodává dokonalou hebkost, hladkost a 
přirozenou hydrataci. Bílkoviny získané z kašmíru vyhlazují 
vlasové vlákno a podporují tvorbu kolagenu. Regeneruje a 
posiluje unavené vlasy a napomáhá jejich perfektnímu 
hladkému vzhledu. 
Způsob použití: rovnoměrně naneste na vlhké vlasy, jemně 
masírujte. Poté pečlivě opláchněte vodou. Dle potřeby 
opakujte. Pro profesionální použití. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

 

Vyhlazující vlasová maska s kašmírem pro dokonale hladké 
vlasy. Vyhlazuje, regeneruje a posiluje vlasové vlákno. Bílkoviny 
kašmíru podporují tvorbu kolagenu a mají liftingový efekt. 
Působí proti krepatění, dodává dokonalou hebkost, hladkost a 
přirozenou hydrataci. Regeneruje a posiluje unavené vlasy a 
napomáhá jejich perfektnímu hladkému vzhledu. 
Způsob použití: rovnoměrně naneste na vlhké, šamponem 
umyté vlasy. Vmasírujte do pramenů, nechejte pár minut 
působit, poté důkladně opláchněte vodou. 
 

balení:   1000 ml 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

EVOLUTION COLORBEAUTY profesionální barvící krém s hedvábnými proteiny - 100ml 
Profesionální barvící krém na vlasy obohacený o HEDVÁBNÉ PROTEINY, které vyplňují a vyhlazují poškozenou 
vlasovou strukturu. Dlouhotrvající, stabilní barva, perfektní krytí šedivých vlasů s maximální jistotou 
perfektního výsledku. COLORBEAUTY pro jednotnou barvu, neuvěřitelný lesk a úžasně hebké vlasy. Díky novým 
technologiím v kosmetickém průmyslu, došlo k získání proteinů z přírodního hedvábí, shodných s bílkovinou 
lidského vlasu. Tyto proteiny se hromadí na nerovnostech poškozeného vlasu, čím větší je místo poškození, tím 
více částic se na něm nahromadí, čímž dochází k efektu vyhlazení a opravy vlasového vlákna. Nadčasová barva, 
perfektní krytí, stabilní barva, s hedvábnými proteiny, snadná aplikace, oblíbené módní odstíny, maximálně 
perfektní výsledek. 
 

balení:   100 ml 
míchání:   1 : 1,5  s Techbeauty (3%, 6%, 9%, 12%) dle potřeby (super zesvětlující 1 : 2) 
například:  50 ml Evolution COLORBEAUTY + 75 ml Evolution oxidant Techbeauty 
počet odstínů:  60  
 

Odstíny: 

 
 

00 POSILOVAČ ZESVĚTLENÍ - umožňuje další zesvětlení až o 1 tón jakékoliv směsi. APLIKACE: do připravené barvící směsi vytlačit z tuby 10-15cm krému, 
směs smíchejte a pokračujte s aplikací barvící směsí na vlasy. Při použití samostatného NEUTRA s oxidačním krémem 12% zesvětlí o 2-4 tóny čímž vytváří 
zcela přirozené melírování. Nenahrazuje (neplní funkci) klasický melíru v prášku. 
Způsob použití:  
V nekovové misce smíchejte s Techbeauty 10-20-30-40 Vol. (3%, 6%, 9%, 12%) v poměru 1:1,5 (např. 50 ml barvícího krému a 75 ml oxidantu). Naneste 
na suché nemyté vlasy a nechejte 30 minut působit. V případě vysokého procenta šedivých vlasů, nechejte působit až 40 minut. Super zesvětlující 
odstíny, smíchejte s Techbeauty 40 Vol. (12%) v poměru 1:2 (př. 50 ml barvícího krému a 100 ml oxidantu) a nechejte působit 45/55 minut. Po uplynutí 
doby působení masírujte, pečlivě opláchněte a naneste vhodný přípravek určený po barvení.  
 

POŽADOVANÝ VÝSLEDEK: MÍCHÁNÍ: BARVA: OXIDANT: DOBA PŮSOBENÍ: 

Barvení tón v tónu / nebo tmavší odstíny 1 : 1,5  50 ml  75 ml     3% (10 Vol.) 30‘ 

Krytí a zesvětlení o 1 až 2 tóny 1 : 1,5  50 ml  75 ml     6% (20 Vol.) 30‘/40‘ 

Krytí a zesvětlení o 2 až 3 tóny 1 : 1,5  50 ml  75 ml     9% (30 Vol.) 30‘/40‘ 

Zesvětlení o 3 až 4 tóny 1 : 1,5  50 ml  75 ml    12% (40 Vol.) 30‘/40‘ 

SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ zesvětlení o 4 až 5 tónů 1 : 2  50 ml  100 ml  12% (40 Vol.) 45‘/55‘ 
 

TECHBEAUTY CREAMY OXIDANT   
 

 

 

Parfémovaný, krémový oxidant. Krémovost produktu zaručuje optimální pokrytí vlasů. Obsahuje změkčující složky a 
kondicionér. Dává vyšší ochranu pokožce a vlasům. Volba oxidantu: dle techniky barvení, struktury a možném prošedivění 
vlasů. Upozornění: Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. Držet z dosahu dětí. Používejte 
ochranné jednorázové rukavice.  
 

10vol.(3%)      20vol(6%)      30vol.(9%)  40vol.(12%)  
 
 

balení:   1000 ml 
 

Upozornění/Varování: Barva obsahuje: fenylendiaminy, resorcinol, amoniak, fenylendiaminy (toluendiamin). URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké 
alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte vlasy, pokud: 
máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy; jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů; jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování 
černou hennou. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a při potížích vyhledat lékaře. Používejte ochranné rukavice. Poměr mísení je uveden na obalu. Uchovejte 
mimo dosah dětí. V ojedinělých případech u přecitlivělých osob může nastat alergická reakce, proto doporučujeme nejprve provést test citlivosti. Nepoužívat k barvení řas a obočí. 
 
 
 

 PŘÍRODNÍ  ZLATÉ 5.99 ČOKOLÁDA 

1 ČERNÁ  5.3 SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ 6.99 NUGÁT 

3 TMAVÁ HNĚDÁ  6.3 TMAVÁ BLOND ZLATÁ 7.99 SKOŘICE 

4 HNĚDÁ  7.3 BLOND ZLATÁ  ČOKOLÁDOVÉ LEDOVÉ 

5 SVĚTLÁ HNĚDÁ  8.3 SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ 4.19 HNĚDÁ LEDOVÁ ČOKOLÁDA 

6 TMAVÁ BLOND  9.3 VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ 5.19 SVĚTLÁ HNĚDÁ LEDOVÁ ČOKOLÁDA 

7 BLOND   KARAMELOVÉ  FIALOVÉ 

8 SVĚTLÁ BLOND  4.93 KÁVA 4.2 HNĚDÁ IRISEE FIALOVÁ    

9 VELMI SVĚTLÁ BLOND  5.93 CAFFE MACCHIATO 5.22 SVĚTLÁ HNĚDÁ IRISEE FIALOVÁ INTENZIVNÍ 

10 BLOND PLATINOVÁ  6.93 KARAMEL  PÍSKOVÉ 

 PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ  MĚDĚNÉ 6.7 TMAVÁ BLOND PÍSKOVÁ 

5.0 SVĚTLÁ HNĚDÁ INTENZIVNÍ 5.4 SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ 7.7 BLOND PÍSKOVÁ 

6.0 TMAVÁ BLOND INTENZIVNÍ 6.4 TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ 8.7 SVĚTLÁ BLOND PÍSKOVÁ 

7.0 BLOND INTENZIVNÍ 7.4 BLOND MĚDĚNÁ 9.7 VELMI SVĚTLÁ BLOND PÍSKOVÁ 

8.0 SVĚTLÁ BLOND INTENZIVNÍ 7.44 BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ   SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ - míchání 1:2 

 INTENZIVNÍ STUDENÉ  ČERVENÉ 900 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BLOND PŘÍRODNÍ 

4.01 HNĚDÁ INTENZIVNÍ STUDENÁ 6.6 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ 900S ULTRA EXTRA SVĚTLÝ BLOND  

6.01 TMAVÁ BLOND INTENZIVNÍ STUDENÁ 6.66 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 901 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BLOND POPELAVÁ 

8.01 SVĚTLÁ BLOND INTENZIVNÍ STUDENÁ 7.66 BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 912 SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ BLOND STŘÍBRNÁ 

 POPELAVÉ  MAHAGONOVÉ 00 POSILOVAČ ZESVĚTLENÍ 

1.1 ČERNO MODRÁ 4.5 HNĚDÁ MAHAGONOVÁ  KOREKTORY 

6.1 TMAVÁ BLOND POPELAVÁ 5.56 MAHAGONOVÁ ČERVENÁ  MODRÝ 

7.1 BLOND POPELAVÁ  ČOKOLÁDOVÉ  VIOLA-FIALOVÝ 

8.1 SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 3.99 HOŘKÁ ČOKOLÁDA  POPELAVÝ 

9.1 VELMI SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 4.99 KAKAO  ČERVENÝ 



 

MELÍR TECHBEAUTY DECO BLUE   
 

 

 

Bezprašný, kompaktní odbarvovač, exklusivního složení, schopen vysokého stupně zesvětlení.   
Způsob použití: Rovnoměrně rozmíchejte v nekovové misce 1 díl TECHBEAUTY DECO s 2 díly oxidu 20,30,40, vol. Dosažený krém ihned 
aplikujte na tenké pramínky, zabalte je do alobalu, nebo nechejte volně působit do té doby, dokud nedosáhnete požadovaného 
zesvětlení. (orientačně asi 20-35 min) Odbarvovací směs vyhněte kontaktu s pokožkou. Po odbarvení nebo melíru důkladně opláchněte 
vlasy a vymývejte všechen krém a znovu opláchněte. Skladujte na suchém místě. 
 

balení:   500 g sáček  
 
 

 

AMPULE, TONIKUM 
 

LOZIONE PLACENTA 
 

 

PLACENTOVÉ AMPULE bez oplachování. Podporují zdravý růst nových vlasů. Vyživuje vlasovou strukturu do hloubky. Vhodné pro 
všechny typy vlasů, co potřebují dodat účinnou výživu. Ideální také pro lámavé, křehké, jemné vlasy. Zlepšuje prokrvení pokožky a 
reguluje tukový sekret. Účinnější při pravidelném používání, zlepšuje se tak celkový stav vlasů i pokožky. Ampule s vysokým obsahem 
placenty. 
Použití: Obsah jedné ampule rovnoměrně aplikujte na vlhkou vlasovou pokožku. Jemně masírujte, až do vstřebání. Nevyplachujte.  
Léčení: Aplikujte 3-4x týdně. Udržování: Aplikujte 2-3x týdně. 
 

balení:   12 x 10 ml 

 
 
ŠAMPONY LONGBEAUTY EVOLUTION  
 

2710 ŠAMPON SEMI DI LINO - LNĚNÁ SEMÍNKA 2711 ŠAMPON PROTEINE DELLA SETA - PROTEINY Z HEDVÁBÍ 
 

 

Šampon pro vlasy suché a poškozené s olejem lněných 
semínek a neutrálním pH vhodný pro navrácení vitality a 
přirozené hebkosti suchým a poničeným vlasům, které 
jsou často chemicky upravovány, nebo na ně působí 
nepříznivé atmosférické vlivy. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

Šampon s proteiny z hedvábí pro jemné vlasy s neutrálním pH, 
určený pro navrácení objemu jemným a křehkým vlasům. 
Proteiny z hedvábí ochrání vlas a navrátí mu hustotu, pevnost a 
sílu. 
 
 

balení:   1000 ml 

 

2712 ŠAMPON MILK & YOGURT - MLÉČNÉ PROTEINY 2713 ŠAMPON GERMI DI GRANO - PROTEINY OBIL. KLÍČKŮ 
 

 

Šampon regenerační a zjemňující s mléčnými proteiny, 
pro vlasy suché, matné, oslabené z častých chemických 
úprav především z odbarvování nebo trvalé. Díky svému 
speciálnímu složení chrání, regeneruje a hydratuje vlas a 
navrací mu jeho přírodní hebkost a lesk.  
 

balení:   1000 ml 

 

 

Šampon s proteiny obilných klíčků pro vlasy s rozdvojenými 
konečky, s neutrálním pH. Jeho speciálním úkolem je zlepšit stav 
konečků vlasů, které mají tendenci se rozdvojovat a tak ztrácejí 
svou přirozenou krásu. Obsažené proteiny spojují rozdvojené 
konečky a posilují celou vlasovou strukturu. 
 

balení:   1000 ml 

 

2714 ŠAMPON BURRO DI KARITE’ -  MÁSLO KARITÉ 2715 ŠAMPON MIELE & PAPPA REALE - MED & MATEŘÍ KAŠIČKA 
 

 

Šampon obsahuje vzácné Karité zvané bambucké máslo. 
Vhodný pro vlnité a krepaté vlasy, s neutrálním pH. 
Zanechává vlasy hebké a lesklé. Ideální také pro suché, 
unavené a zničené vlasy. Výborně uhlazuje a zjemňuje 
vlasovou strukturu. Na vlasech vytvoří jemný neviditelný 
film, díky němuž jsou vlasy chráněny. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

Šampon s obsahem medu a mateří kašičky pro vlasy slabé a bez 
lesku s neutrálním pH. Dodává správný poměr proteinů a 
aktivních látek, které vyživují slabé vlasy. Ideální pomocník v 
prevenci proti padání vlasů. 
 
 

balení:   1000 ml 

 

2716 ŠAMPON MIDOLLO DI BAMBÙ - VÝTAŽKY BAMBUSU 2717 ŠAMPON GHIACCIO – LEDOVÝ, OSVĚŽUJÍCÍ A TONIFIKUJÍCÍ 
 

 

Šampon s výtažky bambusu a specielními aktivními 
látkami pro časté mytí vlasů s neutrálním pH. Posiluje 
vlasové kořínky a tak zabraňuje vypadávání vlasů.  
 
 

balení:   1000 ml 

 

Ledový osvěžující a tonifikující šampon s neutrálním pH. Díky 
svému složení je obzvláště vhodný v teplých obdobích roku, při 
častém fénovaní, kdy stresovanou pokožku a vlasy příjemně 
osvěží a zanechá je hebké a lesklé. 
 

balení:   1000 ml 

 
 

KONDICIONÉRY LONGBEAUTY EVOLUTION 1000ml 
 

2718 KONDICIONÉR SEMI DI LINO - LNĚNÁ SEMÍNKA 2719 KONDICIONÉR PROTEINE - S PROTEINY 
 

 

Restrukturační a vyživující kondicionér s výtažky lněných 
semínek určený obzvláště pro vlasy suché a chemicky 
poškozené. Díky jeho složení, již při prvním použití je 
evidentní hloubkové zjemnění, oživení a hebkost. 
 

balení:                       1000 ml 

 

 

Kondicionér s proteiny pro vlasy suché a zničené. Proteiny 
obsaženy v kondicionéru dodávají vlasům vitalitu a hebkost, 
nezatěžuje, vlasy jsou po aplikaci vzdušné a lehké. Dodává 
elastičnost a tak jsou vlasy hedvábné a lehce se rozčesávají. 
Působí antistaticky.  

balení:   1000 ml 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MASKY LONGBEAUTY EVOLUTION  
 

2722 MASKA SEMI DI LINO - LNĚNÁ SEMÍNKA 2723 MASKA PROTEINE DELLA SETA - PROTEINY Z HEDVÁBÍ 
 

 

Maska pro vlasy suché a poškozené obsahuje výtažky 
lněných semínek, působí od základu, vhodná pro 
navrácení vitality a přirozené hebkosti suchým, 
poničeným vlasům, které jsou často chemicky 
upravovány. Působí restrukturačně, vyživuje a zjemňuje 
bez zatížení. Vlasy jsou po aplikaci lesklé a hebké. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

Maska s proteiny z hedvábí pro jemné vlasy, dodávající objem a 
hustotu jemným vlasům. Díky jejímu složení maska vlasům navrátí 
hustotu pevnost a sílu. Vlasy jsou po aplikaci hebké, flexibilní a 
lesklé.  
 
 
 

balení:   1000 ml 
 
 
 

 

2724 MASKA PROTEINE MILK & YOGURT - MLÉČNÉ PROTEINY 2725 MASKA GERMI DI GRANO - OBILNÉ KLÍČKY 
 

 

Maska regenerační a zjemňující s mléčnými proteiny, pro 
vlasy suché, matné, oslabené z častých chemických 
úprav především z odbarvování nebo trvalé. Díky svému 
složení bohatého na přírodní složky chrání, regeneruje a 
hydratuje vlas a navrací mu jeho přírodní hebkost a lesk. 
Zjemňuje a usměrňuje vlasy, které jsou snadno 
upravitelné. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

Maska s výtažky obilných klíčků pro vlasy s rozdvojenými 
konečky. Působí restrukturačně na rozdvojené konečky. Díky 
jejímu složení maska stimuluje růst a pevnost vlasů. Zanechává 
vlasy zářivé a lesklé. 
 
 
 
 
 

balení:   1000 ml 
 
 
 

2726 MASKA BURRO DI KARITE’ - MÁSLO KARITÉ 2727 MASKA MIDOLLO DI BAMBÙ - VÝTAŽKY BAMBUSU 
 

 

Maska obsahuje vzácné Karité zvané bambucké máslo. 
Vhodná pro vlnité a krepaté vlasy. Dodává vlasům 
přirozenou hebkost, napomáhá snadnému rozčesávání. 
Díky svému složení vlasy chrání a vyživuje. Chrání proti 
vlhkosti. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

Maska s výtažky bambusu pro často umývané a namáhané vlasy. 
Přírodní výtažky obsažené v této masce zachovávají své 
regenerační účinky po dlouhou dobu také po použití fénu. Po 
fénování zůstanou vlasy silné, lesklé a hebké. 
 
 
 

balení:   1000 ml 
 
 

2728 MASKA MIELE E & PAPPA REALE - MED & MATEŘÍ KAŠIČKA  Způsoby použití: ŠAMPON: účinně působí, jestliže vypláchnete vlasy vlažnou 
vodou a šampon nanesete dlaněmi rovnoměrně na vlasy. Dle potřeby opakujte 
a poté vlasy důkladně opláchněte. KONDICIONÉR: po umytí vlasů šamponem 
vmasírujte balzám do vlhkých vlasů, nechejte působit pár minut a důkladně 
vypláchněte vlažnou vodou, poté pokračujte v dokončení účesu. MASKA: 
aplikujte masku po šamponu, vmasírujte ji na celé délky, nechejte 2-3 minuty 
působit, neboť obsahuje složky, které mají blahodárné účinky. Poté důkladně 
vypláchněte vlažnou vodou a pokračujte v dokončení účesu. 

 

 

Maska s obsahem medu a mateří kašičky pro vlasy slabé 
a bez lesku. S vysokým obsahem výživných regeneračních 
látek. Pravidelné používání dodává energii chemicky 
poškozeným vlasům, nebo vlasům, na které nepříznivě 
působí přírodní vlivy. Mateří kašička a med regenerují 
vlasy a navrací jim jejich přirozený lesk a vitalitu. 
 

balení:   1000 ml 

 

 

STYLING 
 

VOLUME MOUSSE Styling Control - Pěnové tužidlo pro objem PRETTY CRYSTAL  - Sérum - péče o délky i konečky vlasů 
 

 

 

Pěnové tužidlo zajišťuje optimální objem a kontrolu 
perfektního stylingu. Ideální pro moderní účesy, vlasům 
dodává objem a lesk. Je odolná proti vlhkosti.  
Způsob použití: před použitím dobře protřepat. 
Rovnoměrně naneste na vlhké vlasy a pokračujte ve 
stylingu. 
 
 
 
 

balení:   300 ml 

 

 

 

Ochranný restrukturační fluid obsahující lněná semínka. Pro vlasy suché, 
poškozené, chemicky upravované. Jeho příznivé účinky působí proti 
roztřepeným vlasům a konečkům. Ochraňuje před UV paprsky, chrání před 
působením nepříznivých atmosférických vlivů. Vlasy jsou hedvábně lesklé, 
objemné, snadno upravitelné.   
Způsob použití: aplikujte na suché či mokré prameny a konečky vlasů a 
pokračujte v dokončení účesu 
 

balení:   120ml 
 

JUICY HAIR - Lesk v rozprašovači - vysoký lesk, péče o konečky HAIR SPRAY ULTRA FORTE - Lak ultra silný +objem 
 

 

 

JUICY HAIR SPRAY propůjčuje konečnému účesu okamžitý 
lesk. Obsahuje lněná semínka a lehké silikony. Vlasy 
vyživuje, chrání a navrací jim lesk a vitalitu bez zatížení. Pro 
všechny typy vlasů, pro konečnou úpravu. 
Způsob použití: na umyté, nebo suché vlasy aplikujte na 
celé délky, nebo na jednotlivé prameny vlasů ze vzdálenosti 
asi 20 cm.  
 

balení:   120 ml 

 

 

 

Profesionální lak ve spreji, vhodný pro všechny typy vlasů. Dodává objem,  
nemastí a snadno se z vlasů vyčesává.  
Způsob použití: rovnoměrně nastříkejte na vlhké nebo suché vlasy ze 
vzdálenosti cca 20 cm. V případě ucpání rozprašovače, opláchněte teplou 
vodou. 
 
 
 
 
 
 

balení:   500 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
NATIVE ŠAMPON - OBNOVUJÍCÍ, PRO BARVENÉ VLASY   NATIVE MASKA - OBNOVUJÍCÍ, PRO BARVENÉ VLASY  
 

Hloubkově obnovující a hydratační šampon, oživuje barvu s prodlouženým 
účinkem. Díky vitamínovému komplexu Arganového oleje a proteinů 
Keratinu prodlužuje stálost barvy, hydratuje, obnovuje a chrání vlasy do 
hloubky vlasové struktury. Ideální pro udržení a zvýraznění barvy a pro 
oživení odstínů. Způsob použití: Naneste na pokožku a masírujte. Pečlivě 
opláchněte, dle potřeby opakujte. 
 

balení:   250, 1000 ml 

 
 

Hloubkově hydratační maska na vlasy, oživuje barvu s prodlouženým účinkem. 
Díky vitamínovému komplexu Arganového oleje a proteinů Keratinu vyživuje, 
napravuje, hydratuje a ochrání vlasové vlákno do hloubky vlasové struktury. 
Dává vlasům hebkost, pružnost a lesk. Ideální pro udržení a zvýraznění barvy a 
pro oživení odstínů. Způsob použití: po šamponu aplikujte masku, vmasírujte 
ji na celé délky, nechte 2-3 působit a důkladně vypláchněte vlažnou vodou. 
 

balení:   250, 1000 ml 

 

 

 

 
NATIVE - KRÉM PROTI KREPATĚNÍ  NATIVE ARGANOVÝ FLUID 

Obnovující péče proti krepatění s Arganovým olejem a Keratinem. Posiluje 
přirozenou texturu vlasů, odstraňuje krepatění bez pomoci dalších výrobků 
nebo žehličky. Způsob použití: po umytí vlasů odstraňte ručníkem 
nadbytečnou vodu z vlasů, naneste potřebné množství produktu dle délky 
vlasů a pokračujte ve vysoušení pomocí difuzéru nebo pomocí rukou.  
 
 
 
 

balení:   175 ml 

 Hloubkově vyživující a hydratační FLUID na vlasy, který díky vlastnostem 
vzácného Arganového Oleje a Keratinu vyživuje, hydratuje a chrání vlasové 
vlákno bez zatížení. Vlasy jsou zářivé, hebké, pružné a lesklé již po první 
aplikaci. Způsob použití: naneste pár kapek buď na ručníkem vysušené vlasy, 
nebo na vlasy suché. Chrání před působením nepříznivých atmosférických 
vlivů. 
 

balení:  75 ml 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2270 SHAPE OIL  2271 GLAZE SPRAY  
 

 

Ochranný modelační fluid, ideální pro tvarování účesu. 
Zanechává vlasy hebké a elastické, chrání před UV zářením 
a negativními atmosférickými vlivy. Vlasy zůstanou po celý 
den pružné, elastické a lesklé. Vhodný také pro vlasy vlnité. 
Aktivní složky: Výtažky z orchidejí hloubkově hydratují, 
zjemňují a vyživují vlasové délky, předchází lámání a 
třepení konečků.  
Způsob použití: na umyté nebo suché vlasy aplikujte 
potřebné množství. Pro výraznější vlnitý efekt aplikujte na 
vlhké vlasy a nechejte samovolně uschnout. 
 

balení:   250 ml  

 

 

Modelovací sprej silný s paměťovým efektem, pro objem. Jeho hlavní 
charakteristikou je DLOUHOTRVAJÍCÍ PEVNOST a LESK pro každý typ 
stylingu. Díky mechanickému rozprašovači je jeho použití snadné a 
pohodlné, sprej se tak dostane cíleně na Vámi vybrané partie účesu. 
Chrání před UV zářením díky složení se solárním filtrem a modelovacími 
pryskyřicemi.  
Aktivní složky: Extrakty ibišku: díky kterým jsou vlasy hebké a snadno 
upravitelné, silné a lesklé. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché vlasy a poté vytvarujte do 
požadovaného tvaru. 
 

balení:   200 ml  
 
 
 

 

 

 

 

 
2252 VOSK GLOWING   2253 VOSK GLOWING ORANGE  2254 VOSK GLOWING BROWN 
Vosk s extra vysokým leskem na vodní bázi, s 
vysokou schopností definice, vhodný pro získání 
moderního looku, pro modelování jak hladkých, 
tak rozcuchaných účesů, nebo pro zdůraznění 
jednotlivých partií. Během dne je možné vlasy 
kdykoli přemodelovat. Díky arganovému oleji je 
vynikající pro použití jak v létě, kdy vlasy chrání 
před horkem a slunečním zářením, tak i v zimě, 
kdy vlasy chrání před chladem a mrazem. 
Zaručuje dlouhodobé zpevnění, nemastí, 
nezanechává zbytky ve vlasech.  
Aktivní složky: arganový olej: hydratuje, vyživuje 
a chrání, vlasy jsou hebké a lesklé.  
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché 
vlasy a poté vytvarujte do požadovaného tvaru. 
 

balení:   100 ml 

 Vosk s extra vysokým leskem na vodní bázi, s 
vysokou schopností definice, vhodný pro získání 
moderního looku, pro modelování jak hladkých, 
tak rozcuchaných účesů, nebo pro zdůraznění 
jednotlivých partií. Během dne je možné vlasy 
kdykoli přemodelovat. Zaručuje dlouhodobé 
zpevnění, nemastí, nezanechává zbytky ve 
vlasech.  
Aktivní složky: výtažky z papáji: dodají lesk a 
hebkost. Posilují vlasy a zvyšují objem. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché 
vlasy a poté vytvarujte do požadovaného tvaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

balení:   100 ml 

 GLOWING HAIR WAX Vosk s extra vysokým 
leskem na vodní bázi, s vysokou schopností 
definice, vhodný pro získání moderního looku, 
pro modelování jak hladkých, tak rozcuchaných 
účesů, nebo pro zdůraznění jednotlivých partií. 
Během dne je možné vlasy kdykoli 
přemodelovat. Zaručuje dlouhodobé zpevnění, 
nemastí, nezanechává zbytky ve vlasech.  
Aktivní složky: kořenové výtažky: antiseptické, 
působí proti maštění. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché 
vlasy a poté vytvarujte do požadovaného tvaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

balení:   100 ml 
 



 

 

 

 

 

 
2255 STRONGLY  2256 STRONGLY BLUE  2257 STRONGLY RED 
Extra silný vosk s leskem, vhodný pro modelování 
kreativních účesů, nebo pro zdůraznění 
jednotlivých partií. Pro nejmodernější a 
nejúžasnější styling v souladu s nejnovějšími 
trendy. Během dne je možné vlasy kdykoli 
přemodelovat. 
Aktivní složky: výtažky z borůvek: antioxidační 
a posilující. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché 
vlasy a poté vytvarujte do požadovaného tvaru. 
 

balení:   100 ml 

 Extra silný vosk s leskem, vhodný pro 
modelování kreativních účesů, nebo pro 
zdůraznění jednotlivých partií. Pro styling v 
souladu s nejnovějšími trendy. Během dne je 
možné vlasy kdykoli přemodelovat. Aktivní 
složky: mořské řasy hloubkově obnovují, 
podporují zdravý růst, posilují křehké a tenké 
vlasy.  
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché 
vlasy a poté vytvarujte do požadovaného tvaru. 
 

balení:   100 ml 

 Extra silný vosk s leskem, vhodný pro 
modelování kreativních účesů, nebo pro 
zdůraznění jednotlivých partií. Pro 
nejmodernější a nejúžasnější styling v souladu s 
nejnovějšími trendy. Během dne je možné vlasy 
kdykoli přemodelovat. Aktivní složky: extrakt BIO 
hroznů suchým a poškozeným vlasům dává 
hydrataci, pružnost a hebkost.  
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché 
vlasy a poté vytvarujte do požadovaného tvaru. 
 

balení:   100 ml 
 

 

 

 

 

 
2258 MATTE HOLDING PASTE   2259 LOUD MATTE  2260 SPIDER HAIR WAX 
Modelovací pasta silná s ultra matný efekt, pro 
modelování a definování účesu s maximální 
stabilitou, ultra matným efektem a 
dlouhotrvajícím účinkem bez zatížení.  
Aktivní složky: výtažky z ovsa hydratují a posilují 
jemné, křehké a řídké vlasy, chrání před 
negativními atmosférickými vlivy. Způsob použití: 
aplikujte v malém množství, tvarujte, definujte 
účes, se zaměřením na jednotlivé partie účesu.  

balení:   100 ml 

 Modelovací hlína s dlouhotrvajícím silným 
zpevněním a ultra matným efektem. Aktivní 
složka jíl (hlína) a výtažky z chmele.  
Aktivní složky: výtažky z chmele posilují, vyživují 
a hydratují jemné, křehké a řídké vlasy, Chrání 
před negativními vnějšími vlivy. 
Způsob použití: aplikujte v malém množství, 
tvarujte, definujte účes, se zaměřením na 
jednotlivé partie účesu. 
 

balení:   100 ml 

 vosk pro všechny typů vlasů, pro modelování 
krátkých, extra krátkých i delších vlasů, pro vždy 
dobře definovaný účes. 
Aktivní složky: avokádový olej: antioxidační, 
posilující, předchází tvorbě lupů. 
Způsob použití: vosk rozetřete mezi prsty, 
následně aplikujte na vlhké nebo suché vlasy a 
vytvarujte účes do požadovaného tvaru. 
 

balení:   100 ml 

 

 

 

 

 

 
2266 WAX GEL   2268 LUX & FIX   2269 BLACK GEL 
VOSK GEL modelovací, silný s leskem. WAX GEL je 
kombinace vlasového gelu s flexibilním lesklým 
voskem pro modelování a zpevnění účesu.  
Způsob použití: rozetřete mezi dlaněmi a 
následně naneste rovnoměrně na ručníkem 
vysušené vlasy a vyfénujte. Pro modelování a 
silné zpevnění účesu wax gel naneste na suché 
vlasy. 
 

balení:   200 ml  

 GEL EXTRA SILNÝ + lesk. Extra silné a 
dlouhotrvající zpevnění účesu s efektem 
extrémně lesklých vlasů. 
Způsob použití: naneste na suché nebo ručníkem 
vysušené vlasy a pomocí prstů definujte účes 
podle vlastního stylu. 
 
 
 
 
 
 

balení:   200 ml  

 ČERNÝ GEL s maskujícím efektem. Modelační gel 
s leskem bez alkoholu; prošedivělým vlasům 
dává okamžitý dotek intenzivní barvy                      
s dočasným efektem. Aktivní složky: glycerin 
z rostlinných olejů: vyživuje, poskytuje vlasům 
pružnost a hebkost. 
Způsob použití: naneste na umyté a ručníkem 
vysušené vlasy. Modelujte dle libosti. Umývá se 
šamponem. Nezanechává zbytky. 
 

balení:   100 ml 
 

 

 

 
2261 GEL FRUIT  2273 SHAVE GEL 
Extra silný gel pro extrémně stylové moderní účesy s dlouhotrvajícím 
efektem. Ideální pro styling, který vyžaduje extra silné zpevnění, nebo pro 
zdůraznění jednotlivých partií účesu. Aktivní složky: vitamín C: posiluje vlasy 
díky svým antioxidačním vlastnostem. Vitamín E: umožňuje udržovat 
správný stupeň hydratace vlasů, chrání před možným poškozením. 
Způsob použití: na umyté nebo suché vlasy aplikujte potřebné množství. Pro 
výraznější mokrý efekt aplikujte na vlhké vlasy a nechejte samovolně 
uschnout, pro FREE-STYLE nanášejte na suché vlasy. 
 

balení:   500 ml 

 GEL na holení, transparentní s vysokou precizností, zajišťuje maximálně 
hladký skluz břitu pro perfektní, hloubkové a čisté oholení. Pokožka je hladká 
a hydratovaná. Aktivní složky: Glycerin, aloe, heřmánek a allantoin. Zamezují 
podráždění a zanechávají pokožku jemnou a sametovou. Hydratují, zmírňují 
případné zarudnutí a podráždění po holení. Poskytují úlevu v oholených 
oblastech. Podporují regeneraci a revitalizaci pokožky. Způsob použití: 
aplikujte tenkou vrstvu na vlhkou pokožku, na místa určená k oholení. 
Pokračujte v holení jako obvykle. Vyhněte se kontaktu s očima. 
 

balení:   1000 ml 
 



 

 

LUXINA vznikla v roce 1949 a její brilantina - pomáda pro vlasy se stala nejznámější v oblasti a to také 

proto, že jako jediná byla lehká a k dispozici byla také ve formátu krému ve spreji. Díky této zkušenosti, 
která přinesla společnost Edelstein úspěch a dobré jméno, se začala specializovat na trh profesionální 
kosmetiky pro výrobu produktů pro muže. Od dnešního dne již Luxina není pouze brilantina, Edelstein se 
rozhodl vytvořit řadu výrobků potřebných pro vytvoření look muže dnešní doby, podle nové životní 
filozofie. Všechny výrobky řady Luxina jsou navrženy a vytvořeny pro zajištění stylu, který respektuje 
mladého a ironického muže, který o sebe pečuje, ale CHCE ZŮSTAT VOLNÝ A PŘIROZENÝ. 

1045 ŠAMPON PROTI PADÁNÍ VLASŮ 
 

 

Šampon proti padání vlasů pro muže. Jemně čistí, respektuje rovnováhu vlasové pokožky a vlasů, 
které mají tendenci vypadávat. Složení je obohaceno o Serenoa Repens (palma plazivá), vitamíny 
B6 a PP působí proti miniaturizaci vlasových váčků a prodlužuje tím jejich životnost. 
Aktivní složky: Serenoa Repens látka, která zpomaluje 5alfa-reduktázy a přeměnu testosteronu 
(HT) na DHT, odpovědného za Androgenetickou alopecii. 
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy, jemně masírujte a nechejte 3 minuty působit. Pečlivě 
opláchněte a dle potřeby opakujte. Vhodný pro každodenní použití. 

1046 TONIKUM PROTI PADÁNÍ VLASŮ 
 

 

Tonikum proti padání vlasů pro muže. Obsahuje aktivní komplex Serenoa Repens (palma plazivá), 
vitamíny B6 a PP, stimuluje mikrocirkulaci vlasové pokožky, čímž zamezuje miniaturizaci vlasových 
váčků, pomáhá posilovat vlasové cibulky, přináší vitalitu kořínkům a tím, ve většině případů, 
předchází vypadávání vlasů. 
Aktivní složky: Serenoa Repens látka, která zpomaluje 5alfa-reduktázy a přeměnu testosteronu 
(HT) na DHT, odpovědného za Androgenetickou alopecii. 
Způsob použití: pomocí aplikátoru nastříkejte na vlasovou pokožku, na vlhké nebo suché vlasy, 
jemně masírujte a pokračujte v další úpravě a ve stylingu. Pro intenzivní péči aplikujte 3x týdně. 
Upozornění: vyhněte se kontaktu s očima. Neaplikujte na podrážděnou nebo poraněnou pokožku. 

 

1028 DAILY ŠAMPON  1029 SILVER ŠAMPON 
 

 

 

ENERGETICKÝ ŠAMPON S ŽENŠENEM A BAMBUSEM 
posiluje a revitalizuje vlasy, dává příjemný pocit osvěžení 
a povzbuzení. Chrání před vnějšími vlivy a odstraňuje 
zbytky stylingových výrobků. Aktivní složky: výtažky 
ženšenu osvěžující a povzbuzující, výtažky z bambusu: 
revitalizační a navracející minerály. PANTENOL: hydratační 
a regenerační. Způsob použití: naneste na vlhké vlasy, 
rovnoměrně masírujte, dle potřeby opakujte. Opláchněte. 
 

balení:   400 ml 

 

 

 

ŠAMPON SILVER URČENÝ PRO BÍLÉ A ŠEDIVÉ VLASY. Fialové 
mikropigmenty neutralizují neestetické žluté odstíny a borůvkový olej, 
bohatý na Omega-3 a Omega-6, navrací vlasům přirozenou krásu a 
vitalitu. Aktivní složky: fialové mikropigmenty navrací lesk a vitalitu 
unaveným a vyčerpaným vlasům. Borůvkový olej: účinné antioxidační 
působení, oživuje barvu vlasů a navrací jejich krásu.  
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy, šetrně masírujte, nechejte 2 až 5 
minut působit, poté opláchněte. Používejte ochranné rukavice. 
 

balení:   400 ml  
 

1031 PURIFY MASKA 
 

 

 

 

PEELINGOVÁ MASKA PŘED ŠAMPONEM, s bílým jílem a mikrokuličkami vulkanického perlitu, odstraňuje z vlasové pokožky zbytky lupů a mazu. 
Esenciální oleje z citrónu a máty čistí pokožku.  
Aktivní složky: piroctone olamine: proti lupům. Výtažky z rozmarýnu a kopřivy: čistící vlasovou pokožku, regulují tvorbu kožního mazu a navrací 
rovnováhu pokožce. Mix esenciálních olejů z citrónu a máty: osvěžující. Bílý jíl: vysoká schopnost absorpce a očisty, mikrokuličky vulkanického 
perlitu: šetrně odstraňuje zbytky nečistot z vlasové pokožky, brání problémům způsobeným deskvamací typickou pro lupy.  
Způsob použití: naneste na suchou nebo vlhkou vlasovou pokožku, šetrně masírujte pár minut. Opláchněte šamponem Purify. Frekvence používání: 1 
až 2 krát týdně. 
 

balení:   250 ml 
 

1031 PURIFY ŠAMPON 
 

 

 

 

ŠETRNÝ ČISTÍCÍ A OSVĚŽUJÍCÍ ŠAMPON S PIROCTONE OLAMINE napomáhá předcházet tvorbě lupů. Esenciální oleje z citrónu a máty spouští 
osvěžující působení a regulují tvorbu kožního mazu.  
Aktivní složky: piroctone olamine proti lupům. Výtažky z rozmarýnu a kopřivy: čistící vlasovou pokožku, regulují tvorbu kožního mazu a navrací 
rovnováhu pokožce. Mix esenciálních olejů z citrónu a máty: osvěžující.  
Způsob použití: naneste na suché nebo vlhké vlasy a šetrně masírujte. Opláchněte. Používejte samostatně pro udržení stavu čisté pokožky nebo 
šampon používejte pro odstranění PURIFY MASK. Frekvence používání: 1 až 2 krát týdně. 
 

balení:   400 ml 
 

1034 CREMA SPRAY  
 

 

 

KRÉM VE SPREJI. Tento výrobek ve spreji z řady Luxina představuje nový originální způsob česání a úpravy vlasů, vynikající pro hydrataci suchých 
vlasů. S čerstvou vůní moře. Obsahuje zklidňující a hydratační látky, bez parabenů.  
Způsob použití: před použitím dobře protřepejte. Stiskněte tlačítko rozprašovače a nastříkejte na vlasy ze vzdálenosti asi 20 cm. Luxina sprej se 
snese na vlasy jako bílá rosa a rozčesáním se ihned rozpouští. 
 
 
 
 
 

balení:   400 ml  

 

1037 VOLUME GROOMING 
 

 

 

FLUID PRO OBJEM VLASŮ. Skutečné opravdový fluid s dlouhodobým účinkem ideální pro vytvoření objemu a pevného účesu s extrémní 
snadností. Vlasy jsou objemné, zdravé a zářivé. Aktivní složky: organické extrakty z černého a zeleného čaje: mají antioxidační a anti-age účinky, 
vyživují, hydratují a regenerují vlasy do hloubky. 
Způsob použití: naneste fluid do dlaní a vetřete do vlhkých vlasů. Rovnoměrně fluid rozčešte po celé délce vlasů a pomoci kartáče a fénu upravte 
do požadovaného účesu. Namočením vlasů se fluid znovu aktivuje. 
 
 
 
 

balení:   250 ml 

 
 



 

1038 PUMP UP VOLUME  1010 MATT WAX POMADE 
 

 

VOSK V PRÁŠKU pro okamžité zvětšení 
objemu, zvýrazní tón a definuje styling, 
přičemž udržuje vlasy jemné a hedvábné, 
účinkuje bez zatížení.  
Způsob použití: naneste na suché vlasy a 
prsty vmasírujte a vytvářejte objem dle 
přání. 
 

balení:   60 ml 

 

 

 

SILNÝ VOSK PRO MAXIMÁLNÍ PEVNOST, EXTRA SILNÝ MATNÝ EFEKT. Silný vosk pro 
získání maximální pevnosti a maximální definice na dlouhou dobu. Zaručuje extra silný 
matný efekt bez zatížení.  Aktivní složky: fixační pryskyřice, matující vosky. 
Způsob použití: potřebné množství vosku rozetřete v dlaních na celou jejich plochu, 
poté naneste na vlasy a vytvořte požadovanou formu. Pro extrémní look definujte 
prsty konečky vlasů. Na suché vlasy nanášejte vosk s maximální pozorností a udržujte 
jej teplem dlaní měkký a tvárný. 
 

balení:   100 ml  
 

 

 

 

1015 BEARD SHAMPOO 
 

 

 

ŠAMPON PRO VOUSY, BEZ OBSAHU SLES S OLEJI A ALOE VERA. Šampon pro vousy bez obsahu 
SLES, s obsahem přísad přírodního původu, obohacený o oleje a aloe vera. Je to základní výrobek 
pro péči o vousy: použití správného a pro tento účel vytvořeného šamponu zaručuje účinný 
výsledek v souladu s potřebami mužů.  
Aktivní složky: aloe vera: hlavní charakteristikou této rostliny jsou dužinaté listy, ukrývající gel s 
výjimečnými vlastnostmi. Aloe je úžasný balzám: dává vlasům lesk a chrání vlasovou pokožku. 
Může být rovněž využit i proti lupům a při řídnutí vlasů. Pantenol: schopný zadržovat molekuly 
vody, přirozený hydratační faktor, udržuje pokožku hydratovanou, hebkou a pružnou. Zklidňuje a 
zmírňuje podrážděnou pokožku. Napomáhá její obnově. Esenciální oleje z pomeranče a máty. 
Způsob použití: navlhčete vousy malým množstvím vody. Do dlaní dejte potřebné množství 
šamponu, který je dostatečně krémový, aby nestékal. Masírujte a vytvořte pěnu. Několikrát 
pečlivě opláchněte, poté vysušte. 
 

balení:   100 ml  

1019/1032 SAPONE DA BARBA 
 

  

 

MÝDLO NA HOLENÍ, PRO KLASICKÉ HOLENÍ. Krémové mýdlo na holení. Obsahuje aktivní osvěžující 
a revitalizační složky, které zaručí příjemné a bezchybné holení. Pokožku obličeje zanechává 
hebkou, hydratovanou a bez podráždění.  
Aktivní složky: máta, kafr, olej z eukalyptu 
Způsob použití: naneste na obličej a proveďte lehkou a šetrnou masáž krouživými pohyby štětkou 
na holení dokud nezískáte homogenní a hebkou pěnu. Pokračujte v holení jako obvykle. 
 

balení:   150, 600 ml  

 

1044 SHAVING Gel CANAPA 
 

 

 

GEL NA HOLENÍ S KONOPNÝM OLEJEM s vysokou precizností, zajišťuje maximálně hladký skluz břitu pro perfektní, hloubkové a čisté oholení. 
Pokožka je hladká a hydratovaná.  
Aktivní složky: Obsahuje olej extrahovaný z konopných semen Cannabis (ze samičí rostliny konopí). Olej neobsahuje THC a je pro kosmetiku 
schválen Evropským společenstvím. 
Způsob použití: aplikujte tenkou vrstvu na vlhkou pokožku, na místa určená k oholení. Pokračujte v holení jako obvykle. 
 
 

balení:   600 ml  
 

1018 CREMA PRE/POST RASATURA 
 

 

 

KRÉM PŘED/PO HOLENÍ, ŠETRNOST A OCHRANA PŘI HOLENÍ. Výrobek na pomoc při holení: obohacený o aktivní osvěžující a zklidňující složky, 
pro velmi příjemný a jedinečný každodenní rituál holení. Aktivní složky: máta, kafr, olej z eukalyptu 
Způsob použití: navlhčete obličej teplou vodou. Naneste krém na místa k holení ještě před nanesení přípravku na holení. Po holení, opláchněte 
obličej a znovu naneste krém. 
 

balení:   100 ml  
 

1042 / 1043 BEARD OIL CANAPA 
 

 

 

MAXIMÁLNÍ HYDRATACE POKOŽKY A VOUSŮ. Obsahuje konopný olej pro zajištění maximální hydratace pokožky a vousů. Vytvořen pro zjemnění 
a lesk vousů, může být použit také pro holení, zajišťuje hydrataci suché pokožce, kterou zanechává hebkou a voňavou. 
Aktivní složky: olej extrahovaný z konopných semen Cannabis (ze samičí rostliny konopí). Olej neobsahuje THC a je pro kosmetiku schválen 
Evropským společenstvím.  
Způsob použití: koncentrovaný olej, kterého stáčí pár kapek měsíčně, rozetřete v dlaních a naneste na vousy před holením nebo pro zjemnění 
vousů a pokožky.  
 

balení:   30, 100 ml  
 

1017/ 1041 BEARD OIL 
 

 

 

MAXIMÁLNÍ HYDRATACE POKOŽKY A VOUSŮ. Vitamín E, olej z meruněk a jojoby, byly vybrány pro zajištění maximální hydratace pokožky a vousů. 
Vytvořen pro zjemnění a lesk vousů, může být použit také pro holení, zajišťuje hydrataci suché pokožce, kterou zanechává hebkou a voňavou. 
Aktivní složky: olej z meruněk: rostlinný olej získaný lisováním ořechů za studena, které se nacházejí uvnitř ovoce stejnojmenné rostliny. Je 
využíván pro jeho vlastnosti, které dodávají pružnost, ochranu a zklidnění. Olej z jojoby: tekutý vosk vytvořený lisováním semen rostliny 
Simmondsia chinensis (Jojoba kalifornská), neobsahuje glycerín, používaný po staletí rodilými Američany, pro zklidnění podráždění pokožky a 
zánětu svalů očí a krku. Vitamín E, mix esenciálních olejů: citron, máta, verbena.  
Způsob použití: koncentrovaný olej, kterého stáčí pár kapek měsíčně, rozetřete v dlaních a naneste na vousy před holením nebo pro zjemnění 
vousů a pokožky.  
 

balení:   30, 100 ml  
 

↑ TIP BEARD OIL & BEARD OIL CANAPA ↑: pečlivě umyjte obličej teplou vodou a šamponem pro vousy, pokud chcete vousy oholit, před aplikací zakryjte obličej 
teplým ručníkem. Koncentrovaný olej, kterého stáčí pár kapek měsíčně, rozetřete v dlaních a naneste na vousy před holením nebo pro zjemnění vousů a pokožky. 
Pro holení je lepší nechat pokožku lehce vlhkou a holení těch nejtvrdších vousů nechejte nakonec (například místo nad rty), proto aby olej měl více času pro 
zjemnění. Po oholení opláchněte obličej dostatečným množstvím teplé vody a znovu naneste olej. 
 
 



 

1035 BEARD BALSAM CREAM 
 

 

 

KAŽDODENNÍ STYLOVÁ PÉČE O VOUSY A KNÍR. Balzám vhodný pro každodenní stylovou péči o vousy a knír. Díky máslu Karité, olejům a 
rostlinným krémům, snižuje svědění a podráždění způsobené růstem vousů a zajišťuje správnou péči o pokožku.  
Aktivní složky: máslo karité: pevná a olejová složka zajišťující výživu a pružnost pokožky. Vyráběno ze semínek speciálním procesem. Mix 
rostlinných olejů: kokos, argan, jojoba. Způsob použití: naneste balzám na obličej a krk, jemně masírujte do úplného vstřebání. 
 

balení:   50 ml  
 

1036 MUSTACHE WAX POMADE  
 

 

 

KVALITNÍ ZPEVNĚNÍ, PŘÍROZENÝ EFEKT, DELIKÁTNÍ A SVĚŽÍ VŮNĚ. Vosk pro vousy, kvalitní zpevnění, přirozený efekt. Delikátní a svěží vůně 
citronu zajišťuje příjemné chvíle při péči o vousy. Aktivní složky: fixační pryskyřice, modelační vosky 
Způsob použití: vosk zahřejte fénem, aby došlo k jeho změkčení pro snadné nabrání, potřebné množství aplikujte pomocí prstů pro dodání formy 
vousům. 
 

balení:   50 ml  
 

1023 EXPRESSION AFTERSHAVE 1016 EXPRESSION CREAM AFTERSHAVE 
 

 

 

PO HOLENÍ, OSVĚŽUJÍCÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ. 
Speciální voda po holení s aktivními složkami 
vysoké kvality. Zanechává pokožku hebkou, 
pružnou, příjemně hydratovanou a 
provoněnou delikátní, dlouhotrvající vůní 
bohatou na kořeněné a květinové tóny. 
Zanechává pocit svěžesti po dlouhou dobu. 
Aktivní složky: mentol, bisabol, allantoin 
Způsob použití: po holení naneste rovnoměrně 
na obličej a proveďte šetrnou masáž. 
 

balení:   200ml  

 

 

 

PO HOLENÍ, OSVĚŽUJÍCÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ. Hydratační balzám po holení; jeho speciální 
zklidňující a utišující složení zajišťuje pružnost a hebkost pokožky a dává pocit svěžesti 
na dlouhou dobu. Mezi jeho složkami figurují Allantoin, Bisabol, Vilín a mentol, které 
tento výrobek dělají neodmyslitelným při každodenní péči o obličej po holení. Aktivní 
složky: Allantoin: proti podráždění, napomáhá regeneraci buněk. Pantenol: vysoce 
hydratační. Bisabol: uklidňující, zvláčňující. Výtažky z biologického vilínu: stahující, 
posilující a protizánětlivý. Mentol: osvěžující a povzbuzující.  
Způsob použití: po holení pro hydrataci pokožky, naneste emulzi na suchou pleť a 
šetrně vmasírujte Způsob použití: po holení nebo pro hydrataci pokožky obličeje, 
naneste emulzi na suchou pokožku, jemně vmasírujte. 
 

balení:   200ml  
 

1040 EXPRESSION AFTERSHAVE EAU DE PARFUM GL04 KARTÁČ NA VOUSY 
 

 

 

Parfém nejvyšší kvality, překvapivá kombinace mezi orientální a kořenitou vůní a 
čerstvými pižmovými a dřevitými tóny. Horními tóny jsou kořenité vůně černého 
pepře, v kombinaci s cedrovým dřevem, obohacené vůní fialových listů, které 
zajišťují jemnou svěžest. Srdce parfému oživuje skořice, růže, bílé květy, konvalinka 
a zimolez. Spodní hluboké vůně jsou teplé a bohaté na vzácné dřevité tóny, které 
charakterizují a činí mužství jedinečným. Díky obsahu vzácného jantarového a 
bílého pižma se výraz v průběhu času stane neodolatelný, intenzivní a stálý. 
Expression je parfém člověka, který chce lépe vyjádřit svou osobnost. 
 

balení:   100ml  

 

 

 

Oválný tvar a směs pevných kančích štětin 
a nylonu pro snadnou úpravu vousů do 
perfektního požadovaného tvaru. 
Rozměr oválu: 11,2 x 6,3 cm 
Výška štětin: 2 cm (celková výška 4,3 cm) 
 

balení:   1 ks  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               _________________________________________________________________________ 
 
                                                            

PRODEJNA ADRESA MOBIL PRODEJNA 

● PRAHA Nuselská 1564/126, 140 00 Praha 4 - Michle 775 987 152 

● PLZEŇ   Havlíčkova 939/1, 301 00 Plzeň 773 492 014 

● ÚSTÍ NAD LABEM Horova 23/2 (vchod z ulice Pařížské) 400 01 Ústí nad Labem 777 802 990 

● PARDUBICE 17. Listopadu 229, 530 02 Pardubice 607 078 630 

● JIHLAVA Benešova 1682/46, 586 01 Jihlava 702 153 031 

● BRNO     Palackého třída 1330/116, 612 00 Brno Královo Pole 702 153 033 

● BŘECLAV     J. Palacha 121/8, 690 02 Břeclav 777 723 914 

● HODONÍN     Národní třída 263/6, 695 01 Hodonín 702 153 029 

● OSTRAVA   Nádražní 716/46, 702 00 Ostrava 702 153 034 

● FRÝDEK MÍSTEK   U staré pošty 744, 73801 Frýdek Místek 725 897 463 

● TŘINEC 1. máje 16, 739 61 Třinec 775 987 157 

● OLOMOUC Ostružnická 338/32, 779 00 Olomouc 702 153 028 

● PROSTĚJOV  nám. E. Husserla 18, 796 01 Prostějov  702 153 030 

● PŘEROV  nám. T. G. Masaryka 221/10, 750 02 Přerov   727 878 420 

● KROMĚŘÍŽ    Vodní 93/14, 767 01 Kroměříž  702 153 032 

● UHERSKÉ HRADIŠTĚ    Prostřední 44 (vchod z Mariánského nám), 686 01 Uherské Hradiště  606 039 499 

● ZLÍN    Kvítková 3643, (u kruhového objezdu do Zlatého jablka), 760 01 Zlín  775 173 583 

● ZLÍN - ABS Centrum  Gahurova 4467, ABS Centrum 1 patro, 760 01 Zlín  774 892 016 

● ROŽNOV POD RADHOŠTĚ  Nádražní 88, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 775 987 135 

● VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  Mostní 51/25, 757 01 Valašské Meziříčí  702 168 118 

● VSETÍN     Dolní náměstí 345, P.O.BOX 90, 755 01 Vsetín  571 412 083 

● OBJEDNÁVKY + INFORMACE objednavky@mjczlin.cz  777 892 013 

● KONTAKT PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY   
 
 

Potřeby pro kadeřníky & kosmetičky  MJC - Zlín spol. s r.o. e-mail: info@mjczlin.cz      WEB, E-SHOP, INFORMACE: www.mjczlin.cz 
         

               

Váš obchodní zástupce: 

Kadeřnické potřeby MJC Zlín @mjczlin.cz 

mailto:objednavky@mjczlin.cz
mailto:info@mjczlin.cz
http://www.mjczlin.cz/

