
PRODUKTOVÉ
PORTFÓLIO

MANIPULATORTM

MODELOVACIA PASTA

Získajte štýlový účes 
s neobmedzenými 
možnosťami tvarovania 
vašich vlasov. Bez ohľadu 
na váš štýl, dodáva textúru 
a objem s flexibilným 
spevnením. 

57 g – 140733

MANIPULATOR 
MATTETM

MATNÁ PASTA 

Doprajte si bezchybný účes po 
celú noc. S touto unikátnou 
pastou získajú vaše vlasy 
textúru, matný efekt a silné 
spevnenie.  

57 g – 140735

SALTY NOT SORRYTM

SLANÝ TEXTÚROVACÍ  
SPREJ 

Sprej Salty Not Sorry™ so soľou  
z Mŕtveho mora vytvára 
spevnenie vo vlasoch pre 
ľahké dosiahnutie nedbalého 
textúrovaného účesu.  
S anti-frizz účinkom pre 
zabránenie krepovateniu vlasov.

100 ml – 140738

BACK IT UPTM

TEXTÚROVACÍ KRÉM 

Back It Up™ vytvára definíciu, 
objem a spevnenie, ktoré vdýchne 
život vzhľadu vašich vlasov. Cítite, 
že váš účes postupne stráca tvar? 
Technológia „scrunch“ pomáha 
vlasy vzpružiť a dostať späť do 
formy jediným stlačením. 

125 ml – 140737

GIMME GRIPTM

ŠAMPÓN A KONDICIONÉR PRE 
TEXTÚRU VLASOV

Milujete pocit vašich vlasov deň po 
umytí? Šampón Gimme Grip™ dodáva 
nedbalú textúru okamžitým vytvorením 
objemu a spevnenia čerstvo umytým 
vlasom. 

400 ml – 300496
400 ml – 330496

TEXTÚRA A SPEVNENIE

QUEEN FOR A DAYTM

TUŽIDLO PRE 
NEOBYČAJNÝ OBJEM  
A TEXTÚRU

Cíťte sa ako kráľovná, vyzerajte 
ako superstar! Získajte objem, 
tvar a nadvihnutie účesu, 
ktoré vydrží! Tento sprej 
typu „tri v jednom“ je vašou 
každodennou odpoveďou na 
hustejšie vyzerajúce vlasy 
s neodolateľným objemom, 
textúrou a spevnením. 

311 ml – 140718

OH BEE HIVETM

MATNÝ SUCHÝ 
ŠAMPÓN 

Na druhý alebo na tretí deň 
po umytí, nemusia byť vaše 
vlasy mdlé a bez života! 
Suchý šampón obsahuje 
veľmi jemný prášok, ktorý 
absorbuje prebytočnú 
mastnotu, zároveň vlasy 
spevní a dodá im obrovský 
objem bez toho, aby ich 
zaťažil. 

238 ml – 300545

SMALL TALKTM

POSILŇUJÚCI 
KRÉM PRE OBJEM 
VLASOV 

Dodajte život mdlým 
vlasom! Tento 
ohromujúci posilňujúci 
krém na jemné 
a normálne vlasy 
dodáva objem  
a textúru bez zaťaženia 
vlasov! 

240 ml – 140723

BIGGER THE 
BETTERTM

PENOVÝ ŠAMPÓN 
A KONDICIONÉR NA 
OBJEM VLASOV

Dajte svojim vlasom nový 
rozmer! Ľahká penová 
konzistencia s minerálnou 
hlinou dodáva vlasom objem 
a pružnosť. Na veľkosti 
záleží, Bigger The Better™. 

200 ml – 300548
300 ml – 330551

OBJEM A NADVIHNUTIE

MASTERPIECETM

LAK S VYSOKÝM 
LESKOM

Premeňte svoje vlasy 
na umelecké dielo, 
ktoré vydrží celý deň! 
Neprekonateľný lesk, 
silné spevnenie, kontrola 
krepovatenia vlasov  
a podmanivá vôňa. 

340 ml – 140755 

HARD HEADTM

LAK NA VLASY 
S EXTRÉMNYM 
SPEVNENÍM 

Buďte odvážni! Vzdorujte 
gravitácii dňom i nocou 
s vždy perfektným 
štýlom, ktorý sa ani 
nepohne. Lak na 
vlasy Hard Head™ pre 
neúnavné, dlhotrvajúce, 
extrémne spevnenie 
a kontrolu účesu. 

385 ml – 140746

LAKY



HEADRUSHTM

JEMNÝ SPREJ PRE 
EXTRÉMNY LESK VLASOV

Žiarivý doping pre vaše vlasy. 
Super jemný lesk v spreji je určený 
na konečnú úpravu účesu a dodá 
vašim vlasom extrémny lesk 
rovnomerne po celej dĺžke vlasu.

200 ml – 140729

SERIAL BLONDETM

OBNOVUJÚCI ŠAMPÓN 
A KONDICIONÉR NA BLOND 
VLASY

Šampón a kondicionér Serial BlondeTM 
s keratínom a aminokyselinami 
napomáha k celkovej obnove vlasovej 
štruktúry a starostlivosti o chemicky 
ošetrené blond vlasy. 

400 ml – 300499
400 ml – 330499

AFTER PARTYTM

VYHLADZUJÚCI KRÉM 

Dokonalý pomocník na párty. 
Krém After Party™ zanechá 
hodvábne lesklé a zdravo 
vyzerajúce vlasy. Kontroluje 
poletujúce vlasy a zjemňuje 
ich.

100 ml – 140726

RECOVERYTM

HYDRATAČNÝ ŠAMPÓN 
A KONDICIONÉR NA SUCHÉ 
A POŠKODENÉ VLASY

Sú vaše vlasy suché z každodenného 
stylingu? Hydratačný šampón a 
kondicionér s obsahom glycerínu 
a kaktusovej vody im dodá vyživu 
a lesk.

400 ml – 300518
400 ml – 330518

CURLS ROCK 
AMPLIFIERTM

TVARUJÚCI KRÉM PRE 
DEFINÍCIU A ZVÝRAZNENIE VĹN

Dostaňte svoje kučery pod kontrolu! 
Dodajte im dlhotrvajúce spevnenie 
a tvar, čím zvýraznite ich prirodzený 
vzhľad. Krém pre definíciu vĺn  
s jojobovým olejom dodá vašim 
kučerám výživu, ktorú si zaslúžia. 

113 ml – 140777

RESURRECTIONTM

OŠETRUJÚCI ŠAMPÓN 
A KONDICIONÉR NA SLABÉ 
A LÁMAVÉ VLASY 

Doprajte svojim poškodeným vlasom 
terapiu, na ktorú čakali! Ošetrujúci šampón 
a kondicionér s extraktom z ruže Jericha 
prinavráti slabým a lámavým vlasom 
potrebnú výživu, a vlasy tak zostanú hladké 
a zdravo vyzerajúce. 

400 ml – 300524
400 ml – 330524
 

DIRTY SECRETTM

SUCHÝ ŠAMPÓN PRE 
OKAMŽITÉ OSVIEŽENIE 
VLASOV

Keď hrá čas proti vám! Doprajte 
svojim vlasom ranné povzbudenie 
po predchádzajúcej noci. Vaše vlasy 
budú svieže a ešte vám zostane čas aj 
na rannú kávu. 

300 ml – 300539

COLOUR GODDESSTM

OLEJOVÝ ŠAMPÓN A KONDICIONÉR 
NA FARBENÉ VLASY

Naplňte svoju túžbu o dokonalej farbe 
vlasov. Šampón a kondicionér Color 
Goddess™ pomáha udržiavať žiarivú 
farbu vašich vlasov, zároveň ich vyživuje 
a zjemňuje. Nechajte sa omámiť jeho 
neodolateľnou karamelovou vôňou. 

400 ml – 300508
400 ml – 330508

VYHLADENIE A LESK

HYDRATÁCIA A REGENERÁCIASTAROSTLIVOSŤ O FARBENÉ VLASY

VLNY A KUČERY DETOX
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