


Zdravé vlasy
Klíma a životné 
prostredie majú 
prirodzený vplyv na vás 
a vašu celkovú 
spokojnosť. Slnečné 
podnebie 
Stredozemného mora 
zahŕňa sviežu prírodu  
so všetkými zdrojmi  
a prináša pozitívne 
účinky na vaše zdravie.

Zdravé vlasy
Klima a životní prostředí 
mají přirozený vliv  
na vás a vaši celkovou 
spokojenost. Slunečné 
podnebí Středozemního 
moře zahrnuje svěží 
přírodu se všemi zdroji 
a přináší pozitivní 
účinky na vaše zdraví.

VITAL OIL

Olej na vlasy
Vital Oil je elixír krásy, ktorý 
kombinuje vlastnosti 
významných prírodných olejov 
z piatich kontinentov (arganový, 
jojobový, olivový, makadámiový 
a sójový). Rýchlo sa vstrebáva 
a dodáva vlasom príjemnú, 
zamatovú textúru bez zanechania 
zvyškov. Vital Oil ošetruje, 
vyživuje, regeneruje a dodáva 
mimoriadny lesk. 

Olej na vlasy
Vital Oil je elixír krásy, který 
kombinuje vlastnosti 
významných přírodních
olejů z pěti kontinentů (arganový, 
jojobový, olivový, makadamový 
a sójový). Rychle se vstřebává 
a dodává vlasům příjemnou 
sametovou strukturu  
bez zanechání zbytků. Vital Oil 
ošetřuje, vyživuje, regeneruje 
a dodává mimořádný lesk.

100 ml (art. č. 5018)

Perfect serum B10-BB 
CREAM

BB krém
Ošetrujúci krém na vlasy, ktorý 
poskytuje 10 benefitov  
pre celkovú regeneráciu vlasov. 
Obnovuje poškodené vlasy, 
dodáva lesk a objem, chráni vlasy 
pred teplom a UV žiarením, 
ochraňuje stálosť farby vlasov, 
dodáva hydratáciu a zabraňuje 
štiepeniu končekov vlasov. Vlasy 
zostanú hebké a ľahko 
rozčesateľné.

BB krém
Ošetřující krém na vlasy, který 
poskytuje 10 benefitů  
pro regeneraci vlasů. Obnovuje 
poškozené vlasy, dodává lesk  
a objem, chrání vlasy před teplem 
a UV zářením, ochraňuje stálost 
barvy vlasů, hydratuje je  
a zabraňuje třepení konečků. 
Vlasy zůstanou hebké a snadno 
rozčesatelné.

200 ml (art. č. 5019)



Stredomorská oblasť je pestrá; 
a to z hľadiska rozmanitosti prírody, 
ako aj životného štýlu ľudí. Farby 
odrážajú život a prosperitu 
a dodávajú vitalitu vašim vlasom.

Středomořská oblast je pestrá; 
a to jak  z hlediska rozmanitosti 
přírody, tak  i životního stylu lidí. 
Barvy odrážejí život  a prosperitu 
a dodávají vitalitu vašim vlasům.

Oxygen Cream

Krémový peroxid
Je určený špeciálne na miešanie s farbami 
na vlasy a melírom. Obsahuje vosky, ktoré 
chránia vlasy počas chemického
ošetrenia.

Krémový peroxid 
Je určen speciálně pro míchání  s barvami 
s melírem. Obsahuje vosky, které chrání 
vlasy během chemického ošetření.

1 000 ml oxidačná emulzia/oxidační
emulze 3 % (art. č. 7011)
1 000 ml 
krémový peroxid 6 % (art. č. 7004)
1 000 ml 
krémový peroxid 9 % (art. č. 7005)
1 000 ml 
krémový peroxid 12 % (art. č. 7006)

Color Hair Lacquer

Sprej na vlasy 
s farebným efektom 
Dodá fi xáciu a farebný efekt. 
Šedivým vlasom dočasne 
poskytne želané prekrytie. 
Dostupný v štyroch odtieňoch.

Sprej na vlasy 
 s barevným efektem 
Dodá fi xaci a barevný efekt. 
Šedivým vlasům dočasně 
poskytne vysněné překrytí. 
Dostupný ve čtyřech odstínech.

200 ml prirodzený hnedý/ 
/přirozený hnědý (art. č. 1004CN)
200 ml tmavohnedý/ 
/tmavohnědý (art. č. 1004CO)
200 ml čierny/černý (art. č. 1004N)
200 ml popolavý/
/popelavý (art. č. 1004Z)

Root Cover Spray 
Touch Up

Farebný sprej na prekrytie 
šedivých odrastov
Dočasne prekrýva odrastené 
šedivé vlasy. Farba vydrží niekoľko 
dní a dá sa veľmi ľahko vymyť 
šampónom.

Barevný sprej 
na překrytí šedivých 
odrostů 
Dočasně překrývá odrostlé šedivé 
vlasy. Barva vydrží několik dní 
a dá se velmi snadno vymýt 
šamponem. 

200 ml hnedý/hnědý (art. č. 
1011C) 
200 ml blond (art. č. 1011R) 

STOPTINT 
Protective Oil 

Ochranný olej 
na pokožku
Zabraňuje vytváraniu farebných 
škvŕn počas farbenia, vlasom 
dodáva jemnosť a lesk. Znižuje 
riziko reakcie a podráždenia
pokožky. 

Ochranný olej 
na pokožku
Zabraňuje vytváření barevných 
skvrn během barvení, vlasům 
dodává jemnost a lesk. Snižuje 
riziko reakce a podráždění 
pokožky. 

250 ml (art. č. 4006)



Stredozemné more má 
nekonečné zdroje vody;  
od čistého Stredozemného 
mora až po horskú 
pramenitú vodu, ktorá je 
známa tým, že 
zabezpečuje dlhovekosť 
a zdravší životný štýl. 
Prináša vašim vlasom 
sviežosť a silu.

Středozemní moře má 
nekonečné zdroje vody;  
od čistého Středozemního 
moře až po horskou 
pramenitou vodu, která  
je známá tím, že zabezpečuje 
dlouhověkost a zdravý 
životní styl. Přináší vašim 
vlasům svěžest a sílu.

Bi-phase Conditioner 

Dvojzložkový  
kondicionér
Obnovuje a vyživuje štruktúru 
namáhaných vlasov. Dodáva im 
lesk  a elasticitu bez zbytočného 
zaťažovania. Po jeho použití sa 
vlasy ľahšie upravujú.

Dvousložkový  
kondicionér
Obnovuje a vyživuje strukturu 
namáhaných vlasů. Dodává jim 
lesk a elastičnost bez zbytečného 
zatěžování. Po jeho použití se 
vlasy lépe upravují.

500 ml (art. č. 5006)
250 ml (art. č. 5009)

Fixing Gel MODEL 
CREAM

Gél na vlasy
Vďaka fixačným polymérom
umožňuje získať kontrolu
nad vlasmi a jednoducho
ich upraviť. Dodáva vlasom
silné spevnenie a mokrý efekt.

Gel na vlasy
Díky fixačním polymerům
umožňuje získat kontrolu  
nad vlasy a jednoduše je upravit. 
Dodává vlasům silné zpevnění 
a mokrý efekt.

500 ml (art. č. 3000)

Hair Spray

Lak na vlasy
Dodá vlasom dlhodobé 
spevnenie, prirodzený  a lesklý 
vzhľad. Chráni ich pred vlhkom 
a nezanecháva vo vlasoch zvyšky. 
Používa sa na konečnú fixáciu 
účesu.

Lak na vlasy
Dodá vlasům dlouhodobé 
zpevnění, přirozený a lesklý 
vzhled. Chrání je před vlhkem 
a nezanechává v nich zbytky. 
Používá se pro konečnou fixaci 
účesu.

750 ml normálne spevnenie/ 
/normální zpevnění (art. č. 1001)
750 ml silné spevnenie/ 
/silné zpevnění (art. č. 1002)
300 ml silné spevnenie/ 
/silné zpevnění (art. č. 1003)
75 ml silné spevnenie/ 
/silné zpevnění (art. č. 1009)

Ecological 
Hair Laquer

Ekologický lak na vlasy
Lak na vlasy bez aerosólu, dodá 
vlasom maximum spevnenia 
a prirodzený lesklý vzhľad. 
Nezanecháva mokrý efekt 
a zvyšky vo vlasoch.

Ekologický lak na vlasy
Lak na vlasy bez aerosolu, dodá 
vlasům maximum zpevnění 
a přirozený lesklý vzhled.
Nezanechává mokrý efekt 
ani zbytky ve vlasech.

300 ml (art. č. 1008)

Mousse

Penové tužidlo
Na všetky typy vlasov 
Je určené pre dlhotrvajúce
a flexibilné spevnenie, dodáva 
vlasom objem a lesk. Vlasy 
nevysúša a dobre sa vyčesáva.

Pěnové tužidlo
Pro všechny typy vlasů
Je určeno pro dlouhotrvající
a flexibilní zpevnění, dodává 
vlasům objem a lesk. Vlasy 
nevysouší a dobře se vyčesává.

300 ml normálne spevnenie/ 
/normální zpevnění (atr. č. 2001)
300 ml silné spevnenie/silné 
zpevnění (art. č. 2002)



Shampoo b2

Rôznorodosť prírodných 
zdrojov v Stredozemnom 

mori dodáva vlasom 
mimoriadny lesk.

Shampoo b2 
Různé přírodní zdroje  

ve Středozemním moři 
dodávají vlasům  
mimořádný lesk.

SILVER COLOR
Shampoo

Šampón na blond vlasy
Je obzvlášť vhodný na biele, 
odfarbené alebo melírované 
vlasy. Obsahuje pigmenty,
ktoré zabraňujú neželaným 
odtieňom vlasu. Vlas zanechá 
zdravý, lesklý a s intenzívnou 
farbou.

Šampon Silver  
pro blond vlasy
Je vhodný zejména na šedivé, 
odbarvené nebo melírované 
vlasy. Obsahuje pigmenty, které 
potlačují nežádoucí odstíny. 
Zanechá vlas zdravý, lesklý 
a zároveň zvýrazní intenzitu 
barvy. 

250 ml (art. č. 9001)

SEBO-REGULATION
Shampoo

Šampón  
na mastné vlasy
Vlasy jemne čistí a obsahuje 
aktívne zložky, ktoré regulujú 
tvorbu kožného mazu. Vlasy 
zostávajú jemnejšie, flexibilnejšie 
a lepšie rozčesateľné.

Šampon na
mastné vlasy
Vlasy jemně čistí a obsahuje
aktivní složky, které regulují 
tvorbu kožního mazu. Vlasy 
zůstávají jemnější, flexibilnější 
a lépe se rozčesávají.

250 ml (art. č. 9003)

HAIR-LOSS
Shampoo

Šampón proti
vypadávaniu vlasov
Stimuluje vlasovú pokožku 
 a aktivuje bunkovú regeneráciu. 
Nastoľuje rovnováhu 
prirodzeného cyklu rastu vlasov. 
Revitalizuje a posilňuje vlasy.

Šampon proti
vypadávání vlasů
Stimuluje vlasovou pokožku 
a aktivuje buněčnou regeneraci. 
Nastoluje rovnováhu přirozeného 
cyklu růstu vlasů. Revitalizuje 
a posiluje vlasy.

250 ml (art. č. 9004)
1 000 ml (art. č. 9004m)

VOLUME
Shampoo 

Objemový šampón
na jemné a rovné vlasy
Dodáva vlasom ľahkosť, lesk 
a objem. Vyživuje ich, ale pritom 
nezaťažuje.

Objemový šampon
na jemné a rovné vlasy
Dodává vlasům lehkost, lesk 
a objem. Vyživuje je, ale 
nezatěžuje. 

250 ml (art. č. 9010)
1 000 ml (art. č. 9010m)

SHINE
Shampoo 

Šampón s leskom 
Obnovuje pevnosť vlasov a ich 
prirodzený lesk. Dodáva im 
flexibilitu a uľahčuje rozčesávanie. 
Hydratuje a ošetruje poškodené 
vlasy bez ich zaťaženia.

Šampon s leskem 
Obnovuje pevnost vlasů a jejich 
přirozený lesk. Dodává jim 
flexibilitu a ulehčuje rozčesávání. 
Hydratuje a ošetřuje poškozené 
vlasy, aniž by je zatěžoval.

250 ml (art. č. 9009)



BECOMING COLOR
Shampoo

Šampón
na farbené vlasy
Dodáva farbeným vlasom 
hladkosť a výživu, fixuje  
vo vlasoch farbiace pigmenty. 
Aktívne obnovujúce zložky 
ošetrujú a chránia farbené
vlasy. Dlhodobo udržiavajú 
intenzitu farby a lesk.

Šampon  
na barvené vlasy
Dodává barveným vlasům 
hladkost a výživu, fixuje  
ve vlasech barvicí pigmenty. 
Aktivně se obnovující složky 
ošetřují a chrání barvené vlasy. 
Dlouhodobě udržují intenzitu 
barvy a lesk.

250 ml (art. č. 9007)
1 000 ml (art. č. 9007m)

DANDRUFF
Shampoo 

Šampón
proti lupinám
Je určený na účinné riešenie 
problémov s lupinami, odstraňuje 
z pokožky mŕtve bunky. 
Obnovuje prirodzenú rovnováhu 
vlasovej pokožky. 

Šampon
proti lupům
Je určen pro účinné řešení 
problému s lupy, odstraňuje 
z pokožky mrtvé buňky. 
Obnovuje přirozenou rovnováhu 
vlasové pokožky.

250 ml (art. č. 9005)
1 000 ml (art. č. 9005m)

NOURISHING
Shampoo

Výživný šampón
na poškodené vlasy
Jemne čistí poškodené a suché 
vlasy. Obnovuje ich, vyživuje 
zvnútra a posilňuje. Chráni 
a obnovuje rozštiepené a slabé 
končeky vlasov.

Výživný šampon
na poškozené vlasy
Jemně čistí poškozené a suché 
vlasy. Obnovuje je, vyživuje 
zevnitř a posiluje. Chrání 
a obnovuje roztřepené a slabé 
konečky vlasů.

250 ml (art. č. 9008)
1 000 ml (art. č. 9008m)

INTENSIVE 
Conditioner

Intenzívny kondicionér
Obnovuje a vyživuje vlasy, 
vyhladzuje vlasovú štruktúru. 
Dodáva im elasticitu a lesk, 
nezaťažuje ich. 

Intenzivní kondicionér
Obnovuje a vyživuje vlasy, 
vyhlazuje vlasovou strukturu. 
Dodává jim elastičnost a lesk, 
nezatěžuje je. 

1 000 ml (art. č. 5004)

SALON  
Shampoo

Salón šampón
Je určený na použitie 
 v kaderníckych salónoch. Jemne 
odstraňuje nečistoty z vlasov.

Salon šampon
Určen k použití v kadeřnických 
salonech. Šetrně odstraňuje 
nečistoty  z vlasů.

5 000 ml (art. č. 5000)



b2 care
Rovnako ako vy, aj vaše 
vlasy majú svoju 
osobnosť a vyžadujú 
osobitnú pozornosť. Je 
dôležité zvoliť správne 
ošetrenie, ktoré sa 
postará o vaše vlasy 
a pokožku hlavy.

b2 care
Stejně jako vy mají vaše 
vlasy svou vlastní 
osobnost a vyžadují 
zvláštní pozornost. Je 
důležité zvolit správné 
ošetření vlasů i pokožky 
hlavy.

INFINITY AGE  
Antiaging Nature  
& technology

Vlasové tonikum
proti vypadávaniu
vlasov
Kombinuje rôzne aktívne princípy, 
ktoré spôsobujú, že každý aktívny 
vlasový folikul vytvára nové, 
silnejšie, zdravšie vlasy s dlhším 
životným cyklom. Obsahuje  
3 skupiny účinných látok: 
� prírodné aktívne látky 
� vitamínový komplex 

a zinočnaté soli 
� kyseliny a sírové peptidy

Vlasové tonikum
proti vypadávání vlasů
Kombinuje různé aktivní principy, 
které způsobují, že každý aktivní 
vlasový folikul produkuje nové, 
silnější a pevnější vlasy s delší 
životností. Obsahuje 3 skupiny 
účinných látek: 
� přírodní aktivní látky 
� vitaminový komplex a soli zinku 
� kyseliny a sirné peptidy

100 ml (art. č. 8014)

HAIR-LOSS 
Treatment

Vlasové tonikum
proti vypadávaniu 
vlasov
Aktivuje prekrvenie pokožky 
a podporuje kapilárnu 
regeneráciu, čím predchádza 
a zabraňuje vypadávaniu vlasov. 
Okrem toho posilňuje jemné 
rovné vlasy a dodáva im objem.

Vlasové tonikum
proti vypadávání vlasů
Aktivuje prokrvení pokožky 
a podporuje kapilární regeneraci, 
čímž předchází a zabraňuje 
vypadávání vlasů. Mimoto 
posiluje jemné rovné vlasy 
a dodává jim objem. 

12× 10 ml (art. č. 8015)

SEBO-REGULATION 
Treatment

Vlasové tonikum na 
mastnú pokožku hlavy
Rýchlo a s dlhodobým efektom 
reguluje tvorbu mazu a s tým 
spojené mastenie vlasov 
a vlasovej pokožky. Je to 
kombinácia aktívneho 
regulačného séra prírodného 
pôvodu, antiseptika 
a antioxidantu. Pomáha udržiavať 
vlasy čisté a lesklé. Predchádza 
alopécii seborea. 

Vlasové tonikum
na mastnou pokožku 
hlavy
Rychle a s dlouhodobým efektem 
normalizuje vylučování mazu 
a s tím spojené maštění vlasů 
a vlasové pokožky. Je to 
kombinace aktivního regulačního 
séra přírodního původu, 
antiseptika a antioxidantu. 
Pomáhá udržovat vlasy čisté 
a lesklé. Předchází seboroické 
alopecii. 

12× 10 ml (art. č. 8017)

SENSITIVE 
Hidrogel

Vlasové tonikum
na citlivú pokožku hlavy
Efektívne zvlhčuje a zjemňuje 
citlivú pokožku hlavy, účinne 
zamedzuje jej podráždeniu, 
zabraňuje začervenaniu 
a svrbeniu. Má protizápalový 
účinok.

Vlasové tonikum
na citlivou pokožku 
hlavy
Efektivně zvlhčuje a zjemňuje 
citlivou pokožku hlavy, účinně 
zamezuje jejímu podráždění, 
zabraňuje zčervenání a svrbění. 
Má protizánětlivý účinek. 

12× 10 ml (art. č. 8019)

DANDRUFF 
Treatment 

Vlasové tonikum proti 
lupinám
Eliminuje lupiny a s tým spojené 
podráždenie pokožky 
s dlhodobým efektom. Obsahuje 
olej z čajovníka, ktorý vďaka 
protibakeriálnym 
a protizápalovým schopnostiam 
pôsobí na mikroorganizmy 
spôsobujúce problémy 
s lupinami. 

Vlasové tonikum proti 
lupům
Eliminuje lupy a s tím spojené 
podráždění pokožky 
s dlouhodobým efektem. 
Obsahuje olej z čajovníku, který 
svými protibakteriálními 
a protizánětlivými schopnostmi 
působí na mikroorganismy, jež 
způsobují problémy s lupy. 

12× 10 ml (art. č. 8016)



NUTRITIVE Revitalizer

Koncentrovaný revita- 
lizér na namáhané vlasy
Revitalizuje a regeneruje vlasovú 
štruktúru suchých a namáhaných 
vlasov. Zlepšuje a obnovuje 
vlasovú kutikulu, uľahčuje 
rozčesávanie. Výsledok je 
viditeľný okamžite.

Koncentrovaný revita- 
lizér na namáhané vlasy
Revitalizuje a regeneruje vlasovou 
strukturu suchých a namáhaných 
vlasů. Zlepšuje a obnovuje 
vlasovou kutikulu, ulehčuje 
rozčesávání. Výsledek je viditelný 
okamžitě.

12× 10 ml (art. č. 8018)

NOURISHING Serum

Sérum
Jedinečná receptúra vyvinutá  
na revitalizáciu poréznych vlasov 
a obmedzenie vzniku štiepajúcich 
sa končekov. Vlasy intenzívne 
vyživuje, dodáva im lesk a zdravý 
vzhľad. Nezaťažuje jemné vlasy. 

Sérum
Jedinečná receptura vyvinutá  
pro revitalizaci porézních vlasů 
a omezení vzniku třepících se 
konečků. Vlasy intenzivně 
vyživuje a dodává jim lesk 
a zdravý vzhled. Nezatěžuje 
jemné vlasy. 

50 ml (art. č. 3005)

KERATIN PLUS

Keratínová regeneračná kúra
Vďaka svojmu zloženiu bohatému 
na keratín, panthenol a bielkoviny 
prinavracia vlasy do ich 
pôvodného stavu. Revitalizuje, 
vyživuje a hydratuje farbené, 
suché a poškodené vlasy. Vlasom 
dodáva pevnosť a žiarivý lesk.

Keratinová regenerační kúra
Díky svému složení, bohatému  
na keratin, panthenol a další 
bílkoviny, navrací vlasy  
do původního stavu. Revitalizuje, 
vyživuje a hydratuje barvené, 
suché a poškozené vlasy. Dodává 
jim pevnost a zářivý lesk.

150 ml (art. č. 5017)
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CURL-MIRACLE

Krém na kučeravé vlasy
Revitalizuje a definuje kučeravé 
vlasy, dodáva im prirodzený 
vzhľad, ľahkosť a pružnosť. 
Zanecháva vlasy jemné 
a príjemné na dotyk. 
S pamäťovým efektom.

Krém pro kudrnaté vlasy
Revitalizuje a formuje kudrnaté 
vlasy, dodává jim přirozený 
vzhled, lehkost a pružnost. 
Zanechává vlasy měkké 
a příjemné na dotek. 
S paměťovým efektem.

100 ml (art. č. 5011)

THERMAL-CARE

Tepelná objemová kúra
Vďaka zložkám, ktoré odolávajú 
teplote až do 200 °C, ochraňuje 
vlasy pri žehlení a fénovaní. Má 
dlhodobý vyrovnávajúci efekt 
a zabraňuje vytváraniu statickej 
energie pri úprave vlasov.

Tepelná objemová kúra 
Díky složkám, které odolávají 
teplotě až do 200 °C, ochraňuje 
vlasy při žehlení a fénování. Má 
dlouhodobý vyrovnávací efekt 
a zabraňuje vytváření statické 
elektřiny při úpravě vlasů.

125 ml (art. č. 5013)



MODEL CREAM

Gél na vlasy
Vďaka fixačným polymérom 
umožňuje získať kontrolu  
nad vlasmi a jednoducho ich 
upraviť. Dodáva vlasom silné 
spevnenie, bez pocitu zlepenia. 

Gel na vlasy
Díky fixačním polymerům 
umožňuje získat kontrolu  
nad vlasy a jednoduše je upravit. 
Dodává vlasům silné zpevnění 
bez pocitu slepení.

150 ml (art. č. 3001)

MODEL WAX

Modelovací vosk
Dodáva ultra silný lesk 
a prirodzené držanie účesu. 
Optimalizuje kontrolu účesu 
a udržuje jeho tvar po celý deň.

Modelovací vosk
Dodává ultra silný lesk a zajišťuje 
přirozené držení účesu. 
Optimalizuje kontrolu účesu 
a udržuje jeho tvar po celý den. 

100 ml (art. č. 3007)

COLD MIST

Fixačný gél v spreji
Je určený na najnáročnejšie 
účesy, kde sa vyžaduje extrémne 
silné a dlhotrvajúce fixovanie. 
Veľmi rýchlo schne a dá sa ľahko 
bezo zvyškov vyčesať. Obsahuje 
panthenol, ľanový olej a ochranný 
UV filter. 

Fixační gel ve spreji
Je určen na nejnáročnější účesy, 
kde se vyžaduje extrémně silné 
a dlouhotrvající fixování. Velmi 
rychle schne a dá se lehce beze 
zbytků vyčesat. Obsahuje 
panthenol, lněný olej a ochranný 
UV filtr.

200 ml (art. č. 3003)

SILK MASK

Výživná maska
Intenzívne revitalizuje 
poškodené, farbené a porézne 
vlasy. Zabezpečuje hĺbkovú 
a dlhotrvajúcu regeneráciu 
zvnútra vlasu. Je obohatená 
o hodvábne proteíny a arašidové 
maslo. Vlasy hydratuje, vyživuje, 
dodáva im hodvábny vzhľad, 
štruktúru a žiarivý lesk.

Výživná maska
Intenzivně revitalizuje poškozené, 
barvené a porézní vlasy. 
Zabezpečuje hloubkovou 
a dlouhotrvající regeneraci 
zevnitř vlasu. Je obohacena 
o hedvábné proteiny a arašídové 
máslo. Vlasy hydratuje, vyživuje 
a dodává jim hedvábný vzhled, 
strukturu a zářivý lesk. 

150 ml (art. č. 5016)

THERAPY CREAM

Ošetrujúci krém
Revitalizuje, vyhladzuje a chráni 
vlasovú kutikulu. Preventívne 
pôsobí proti rozdvojovaniu 
končekov vlasov. Vlasy sú  
po ošetrení hladké, lesklé 
a pôsobia zdravo. Obsahuje 
hodvábne proteíny 
a aminokyseliny, ktoré pomáhajú 
ozdravovať rozdvojené 
a poškodené vlasy. 

Ošetřujíci krém
Revitalizuje, vyhlazuje a chrání 
vlasovou kutikulu. Preventivně 
působí proti rozdvojování 
konečků vlasů. Vlasy jsou  
po ošetření hladké, lesklé 
a působí zdravě. Obsahuje 
hedvábné proteiny 
a aminokyseliny, které pomáhají 
ozdravovat rozdvojené 
a poškozené vlasy.

75 ml (art. č. 5014)



GLOBAL COLORS 
Hair Color

GLOBAL COLORS
farba na vlasy
Široké spektrum farieb Global 
Colors vyživuje a zlepšuje 
štruktúru vlasu, poskytuje lesk 
a trvácnosť farby. Obsahuje zložky 
ako olivový olej, ktorý vyživuje 
a ošetruje vlasy, tilirosid má 
protizápalové a antialergické 
účinky a mirustyle eliminuje 
krepovitosť vlasov. S nízkym 
obsahom amoniaku. 

GLOBAL COLORS 
barva na vlasy
Široké spektrum barev Global 
Colors vyživuje a zlepšuje 
strukturu vlasů, poskytuje lesk 
a trvanlivost barvy. Obsahuje 
složky jako olivový olej, který 
vlasy vyživuje a ošetřuje, tilirosid 
má protizánětlivé a antialergické 
účinky a mirustyle eliminuje 
krepatění vlasů. S nízkým 
obsahem amoniaku.

100 ml (art. č. 4001)

CLEAN SKIN

Odstraňovač farby 
z pokožky hlavy 
Je vyvinutý na efektívne a jemné 
odstránenie škvŕn z pokožky, 
tváre, zátylku a uší, spôsobené 
farbením vlasov. 

Odstraňovač barvy 
z pokožky hlavy 
Je vyvinut pro efektivní a jemné 
odstranění skvrn z pokožky, tváře, 
zátylku a uší, vzniklých při barvení 
vlasů. 

200 ml (art. č. 4010)

GLOBAL PLEX treatment

GLOBAL PLEX ošetrujúci 
systém
Predstavuje novú technológiu 
produktov, ktoré sa primiešavajú 
do melírovacej zmesi, aby sa 
zabezpečila ochrana vlasov už 
počas chemického procesu. Je 
veľmi dôležité vyhodnotiť 
kondíciu vlasov ešte pred 
farbením. V prípade, že sú vlasy 
veľmi poškodené, neodporúča sa 
aplikovať melírovací prášok spolu 
s Global plexom. 

GLOBAL PLEX ošetřující 
systém
Představuje novou technologii 
produktů, které se přimíchávají 
do melírovací směsi, aby byla 
zajištěna ochrana vlasů již během 
chemického procesu. Je velmi 
důležité vyhodnotit kondici vlasů 
ještě před barvením. V případě, že 
jsou vlasy velmi poškozené, 
nedoporučuje se aplikovat 
melírovací prášek spolu s Global 
plexem. 

2× 500 ml (art. č. 6011)

Mask GLOBAL MASK 

Maska Global
Maska je obohatená o kolagén, 
kyselinu hyalurónovú 
a bambucké maslo, ktoré 
obnovujú vnútornú štruktúru 
vlasov. Vyhladzuje a spevňuje 
poškodené vlasy bez života 
a zanecháva ich lesklé 
a hodvábne hladké. Poskytuje 
hĺbkovú a dlhotrvajúcu 
regeneráciu.

Maska Global
Maska je obohacena o kolagen, 
kyselinu hyaluronovou 
a bambucké máslo, které 
obnovují vnitřní strukturu vlasů. 
Vyhlazuje a zpevňuje poškozené 
vlasy bez života a zanechává je 
lesklé a hedvábně hladké. 
Poskytuje hloubkovou 
a dlouhotrvající regeneraci.

1 000 ml (art. č. 5020)

ANTARCTIC Bleaching 
powder 

Melír Global Wave
Umožňuje dosiahnutie krásneho 
platinového blond odtieňa 
bez žltých efektov. Prášok je 
kompaktný, čím je 
minimalizované jeho 
rozprašovanie do okolia. Počas 
pôsobenia udržuje potrebnú 
vlhkosť vo vlase pre dosiahnutie 
maximálneho zosvetlenia. 
Bez amoniaku. 

Melír Global Wave
Umožňuje dosažení krásného 
platinového blond odstínu 
bez žlutých efektů. Prášek je 
kompaktní a tím je 
minimalizováno jeho 
rozprašování do okolí. Během 
působení udržuje ve vlasech 
potřebnou vlhkost pro dosažení 
maximálního zesvětlení. 
Bez amoniaku.

500 g (art. č. 4008)

SUN WAVE SUN TOUCH 
Balayage bleaching

Melír Sun Wave
Vytvára vo vlasoch prirodzený 
efekt slnka. Je ideálny 
na vytvorenie objemu pri dlhých 
alebo rovných vlasoch. Vďaka 
svojej kompaktnej textúre 
dokonale priľne na vlasy 
a nevyžaduje si použitie alufólie. 
Vynikajúce zloženie zosvetľuje 
vlasy až o 7 stupňov. 
Pre dosiahnutie homogénnej-
šieho výsledku je možné ho 
aplikovať s farbou na vlasy. 

Melír Sun Wave
Vytváří ve vlasech přirozený 
slunečný efekt, stejně jako v létě. 
Je ideální pro vytvoření objemu 
u dlouhých nebo rovných vlasů. 
Díky své kompaktní textuře 
dokonale přilne k vlasům, 
a nevyžaduje tak použití alobalu.
Vynikající složení zesvětluje vlasy 
až o 7 stupňů. Pro dosažení 
homogenního výsledku je možné 
prášek aplikovat s barvou 
na vlasy. 

450 g (art. č. 4011)



Slovhair, s. r. o.
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 907 211 511
Web: www.slovhair.com 

Produkty BROAER sú dostupné výhradne v profesionálnych 
kaderníckych salónoch. Pre viac informácií kontaktujte nás 
alebo svojho obchodného zástupcu. 

Výrobky BROAER jsou dostupné pouze v profesionálních 
kadeřnických salonech. Pro více informací kontaktujte nás 
nebo svého obchodního zástupce.

2 950777 330238


