






CATWALK 
OATMEAL & HONEY
SUCHÉ A POŠKODENÉ VLASY
SUCHÉ A POŠKOZENÉ VLASY



/OŠETRENIE /PÉČE

OATMEAL & HONEY 
SHAMPOO

Vyživujúci šampón s jemnou 
vôňou ovsenej múky a medu, 
napomáha suché a poškodené 
vlasy zvláčniť. Zároveň dodá 
nádherný lesk a vlasy ponechá 
hodvábne jemné.  

Vyživující šampon s jemnou 
ovesno-medovou parfemací 
napomáhá suché a poškozené 
vlasy hydratovat. Zároveň dodá 
nádherný lesk a vlasy zanechá 
hedvábně jemné.

300 ml  300357
750 ml  300358

OATMEAL & HONEY 
CONDITIONER

Vyživujúci kondicionér s jemnou 
vôňou ovsenej múky a medu, 
napomáha suché a poškodené 
vlasy zvláčniť. Zároveň dodá 
nádherný lesk a vlasy ponechá 
hodvábne jemné.   

Vyživující kondicionér s jemnou 
ovesno-medovou parfemací 
napomáhá suché a poškozené 
vlasy hydratovat. Zároveň dodá 
nádherný lesk a vlasy zanechá 
hedvábně jemné.

250 ml  330311
750 ml  330358

OATMEAL & HONEY 
MASK

Vyživujúca maska s jemnou 
vôňou ovsenej múky a medu, 
napomáha suché a poškodené 
vlasy zvláčniť. Zároveň dodá 
nádherný lesk a vlasy ponechá 
hodvábne jemné.   

Vyživující maska s jemnou 
ovesno-medovou parfemací 
napomáhá suché a poškozené 
vlasy hydratovat. Zároveň dodá 
nádherný lesk a vlasy zanechá 
hedvábně jemné.

200 g 330303
580 g  330304

/STYLING

CURLS ROCK 
AMPLIFIER 

Emulzia na zvýraznenie vĺn 
obsahuje špeciálne navrhnutú 
zložku s unikátnymi polymérmi, 
ktoré napomáhajú udržať kučery 
a definovať ich tvar. Vlnitým 
vlasom dodá eleganciu, čím sa 
zvýrazní ich prirodzená textúra.   

Emulze pro zvýraznění vln 
obsahuje speciálně vyvinutou 
recepturu skládající se 
s unikátních polymerů, které 
pomáhají udržovat a definovat 
vlny a propůjčovat kadeřím 
jedinečný a přesto přirozený 
styl.

150 ml     140455

STRONG HOLD 
MOUSSE

Penové tužidlo – silné,  
na udržanie tvaru kučier. 
Obsahuje unikátne polyméry, 
ktoré spolu s ošetrujúcimi 
a zvláčňujúcimi zložkami 
dodávajú jemnosť, silu 
a pružnosť.   

Pěnové tužidlo – silné, na 
podporu vln. Obsahuje 
unikátní polymery, které 
společně s ošetřujícími 
a zvláčňujícími složkami 
dodají pevnost, pružnost 
a hebkost.

200 ml   140576

HAIRISTA

Ošetrenie na rozdvojené 
končeky vlasov. Obsahuje 
jedinečnú sofistikovanú 
technológiu, ktorá účinne 
ošetruje rozdvojené končeky 
vlasov a zároveň pripraví  
vlasy na konečný styling.   

Ošetřující emulze na 
rozdvojené konečky vlasů. 
Obsahuje jedinečnou 
pokrokovou technologii, která 
účinně ošetřuje rozdvojené 
konečky vlasů a zároveň vlasy 
připraví na finální styling.

90 ml  140491



CATWALK 
HEADSHOT
CHEMICKY OŠETRENÉ VLASY
CHEMICKY OŠETŘENÉ VLASY



/OŠETRENIE /PÉČE

HEADSHOT SHAMPOO

Obnovujúci šampón zasiahne predovšetkým 
miesta na vlasoch, ktoré obnovu potrebujú. 
Špeciálne vyvinutá receptúra s komplexom 
liečivej rastliny ginges, pšeničných proteínov 
a amino kyselín, napomáha ako prevencia 
proti lámaniu vlasov a štiepeniu končekov.    

Obnovující šampon zasáhne především 
místa na vlasech, které obnovu potřebují. 
Speciálně vyvinutá receptura pocházející 
z léčivé rostliny ginges, pšeničných proteinů 
a aminokyselin pomáhá jako prevence proti 
lámaní vlasů a štěpení konečků.

300 ml   300371
750 ml   300372

HEADSHOT 
CONDITIONER

Intenzívny obnovujúci kondicionér so 
zložkami, ktoré preniknú do vlasového 
vlákna, cielene obnovia  najviac 
postihnuté miesta. Vlasy postupne 
nadobudnú obnovu po každom umytí.

Intenzivní obnovující kondicionér 
s obsahem složek, které proniknou 
do vlasového vlákna, cíleně obnoví 
nejvíce postižená místa. Vlasy tak budou 
postupně obnovené s každým umytím.           
                                                        

250 ml  330307
750 ml 330308

/STYLING

BLOW OUT BALM 

Balzam na fénovanie pre vyhladenie 
a lesk pomôže vytvoriť nádherne hladké 
a lesklé vlasy. Receptúra obsahuje látky, 
ktoré vytvárajú tepelnú ochranu, a zároveň 
zvýrazňujú lesk. 

Balzám na fénování pro uhlazení a lesk. Vlasy 
budou nádherně hladké a lesklé díky pečující 
receptuře obsahující látky, které vytváří 
ochranný štít proti tepelnému poškození 
a zvýraznění  
lesku.

90 ml   140458

HAUTE IRON SPRAY 

Sprej na ochranu pred teplom je potrebný 
na udržanie zdravých a nádherných 
vlasov. Obsahuje vysoko účinné zložky, 
pomocou ktorých vlasy ostanú žiarivo 
lesklé.  

Sprej na ochranu před tepelným 
poškozením je zásadní pro udržení 
zdravých a krásných vlasů. Obsahuje 
speciální složky, které ještě více zvýrazní 
lesk vlasů.

200 ml   140575



CATWALK 
YOUR HIGHNESS
OBJEM VLASOV
OBJEM VLASŮ



YOUR HIGHNESS CONDITIONER 

Objemový kondicionér s anti-statickými polymérmi, 
dodá objem a zároveň zabráni poletovaniu vlasov. 
Špeciálne vyvinutá receptúra obsahuje výťažky 
z levandule, mandľového oleja, ktoré jemné vlasy 
zvláčnia bez zaťaženia.  

Objemový kondicionér pro jemné vlasy obsahuje 
antistatické polymery, dodává objem a účinně 
předchází poletováni vlasů. Výtažky z levandule 
a mandlový olej dodají jemným vlasům potřebnou 
výživu bez jakéhokoliv zatížení.

250 ml  330305
750 ml  330306

/OŠETRENIE /PÉČE

YOUR HIGHNESS 
SHAMPOO 

Objemový šampón na jemné vlasy 
s anti-statickými polymérmi, dodá objem 
a zároveň zabráni poletovaniu vlasov. 
Špeciálne vyvinutá receptúra obsahuje 
výťažky z levandule, mandľového oleja, 
ktoré jemné vlasy zvláčnia bez zaťaženia.      

Objemový šampon pro jemné vlasy 
obsahuje antistatické polymery, dodává 
objem a účinně předchází poletováni vlasů. 
Výtažky z levandule a mandlový olej dodají 
jemným vlasům potřebnou výživu bez 
jakéhokoliv zatížení.

300 ml  300373
750 ml  300374

/STYLING

ROOT BOOST 

Penové tužidlo na zväčšenie 
objemu od korienkov. Obsahuje 
spevňujúce polyméry, ktoré 
vyzdvihujú vlasy od korienkov 
a napomáhajú udržať 
dlhotrvajúci objem.   

Pěnové tužidlo na objem od 
kořínků. Obsahuje unikátní 
polymery, které pomáhají 
udržovat velkolepý objem na 
opravdu dlouho. Vlasy tak získají 
jedinečný a neuvěřitelný objem.

250 ml   140572

FIRM HOLD 
HAIRSPRAY 

Lak na vlasy pre dlhotrvajúce 
spevnenie obsahuje unikátne 
stylingové polyméry, ktoré 
napomáhajú udržať tvar 
vlasov počas každého ročného 
obdobia.    

Lak na vlasy pro dlouhodobé 
zpevnění obsahuje unikátní 
stylingové polymery, které 
pomáhají zafixovat vaše vlasy 
v jakémkoliv ročním období.

300 ml   140571

BODIFYING 
SPRAY 

Sprej pre dokonalý objem 
obsahuje unikátne polyméry, 
ktoré napomáhajú udržať 
kontrolu vlasov a dlhodobý 
pocit vyfúkaných vlasov.    

Sprej pro dokonalý objem 
obsahuje unikátní polymery, 
které pomáhají vlasy udržet 
pod kontrolou, v objemu 
a dodají dlouhodobý pocit 
dobře vyfoukaných vlasů.

240ml   140573



CATWALK 
FASHIONISTA
BLOND VLASY



/OŠETRENIE /PÉČE

FASHIONISTA 
VIOLET SHAMPOO 

Bez-sulfátový šampón zvýrazni 
blond vlasy a redukuje ich 
žltý nádych. Obsahuje fialové 
farbivá, výťažky z perál 
a mliečnej ryže vďaka ktorým 
získajú blond, šedivé a biele 
vlasy nádherný lesk.     

Fialový bezsulfátový šampon, 
který zvýrazní blond odstíny 
a redukuje jejich žlutý nádech. 
Obsahuje fialový toner, 
výtažky z perel a mléčné rýže, 
díky kterým blond, šedivé 
i bílé vlasy získají taktéž 
nádherný lesk.     

300 ml  300375
750 ml  300376

FASHIONISTA 
VIOLET 
CONDITIONER 

Bez-sulfátový kondicionér 
zvýrazni blond vlasy a redukuje 
ich žltý nádych. Obsahuje 
fialové farbivá, výťažky z perál 
a mliečnej ryže vďaka ktorým 
získajú blond, šedivé a biele vlasy 
nádherný lesk.     

Fialový bezsulfátový pečující 
kondicionér, který zvýrazní blond 
odstíny a redukuje jejich žlutý 
nádech. Obsahuje fialový toner, 
výtažky z perel a mléčné rýže, 
díky kterým blond, šedivé i bílé 
vlasy získají taktéž nádherný lesk. 

250 ml  330309
750 ml  330310

FASHIONISTA 
VIOLET MASK 

Špeciálne vyvinutá maska 
s obsahom fialových farbív, 
výťažkov z perál a mliečnej 
ryže prinavráti  blond vlasom 
nádherný lesk. Zároveň ich 
chráni pred poškodením. 

Speciálně vyvinutá maska 
obsahující fialový toner, 
výtažky z perel a mléčné rýže 
vlasům navrátí blond barvu, 
nepřekonatelný lesk a zároveň 
je ochrání proti poškození.

200 g 140504
580 g 140505



CATWALK 
FASHIONISTA
HNEDÉ VLASY 
HNĚDÉ VLASY



/OŠETRENIE /PÉČE

FASHIONISTA 
BRUNETTE 
SHAMPOO  

Šampón s obsahom 
výťažkov z pagaštana 
konského zvýrazní hnedé 
vlasy a zároveň im dodá 
nádherný lesk.

Šampon obsahující výtažky 
z kaštanu koňského 
zvýrazní hnědé odstíny 
a zároveň jim dodá 
nádherný lesk.

300 ml  300388
750 ml  300389

FASHIONISTA 
BRUNETTE 
CONDITIONER 

Kondicionér obsahuje špeciálnu 
technológiu „Aminoshield“, 
ktorá spolu  s bohatými olejmi a  
výťažkami z pagaštana konského 
zvýrazní lesk hnedých vlasov, dodá 
im hebkosť a chráni proti lámavosti. 

Kondicionér obsahuje speciálně 
vyvinutou technologii 
„AMINOSHIELD“, která společně 
s výtažky z kaštanu koňského 
a mixu vzácných olejů zvýrazní lesk 
hnědých vlasů, zároveň jim dodá 
hebkost a ochranu proti lámání. 

250 ml  330328
750 ml   330329  

FASHIONISTA 
BRUNETTE 
MASK 

Maska s obsahom výťažkov 
z pagaštana konského zvýrazní 
hnedé tóny vo vlasoch, dodáva 
nádherný lesk, hebkosť a zároveň 
ošetrenie. 

Maska obsahuje výtažky z kaštanu 
koňského, které zvýrazní hnědé 
tóny ve vlasech a zároveň jim 
dodají nádherný lesk, hebkost 
a ochranu.  

200 g  140502
580 g 140503



CATWALK 
STYLING



/ESSENTIAL SESSION COLLECTION

WORK IT 
HAIRSPRAY 

Flexibilný lak na vlasy, rýchle 
schne, drží tvar, nezanecháva 
stopy. Flexibilné držanie, stupeň 
spevnenia 2-3.

Flexibilní lak na vlasy, rychle 
schnoucí, drží tvar, nezane-
chává stopy. Flexibilní držení, 
stupeň zpevnění 2-3.

300 ml  140570

SALT SPRAY 

Sprej dodá vlasom 
plážový textúrovaný 
vzhľad rozstrapateného 
bohémskeho účesu.  

Strej dodá vlasům plážově 
texturovaný vzhled 
bohémsky rozcuchaného 
účesu.

270 ml 140543

CAMERA READY 

Sprej na vlasy pre dokonalý 
lesk a anti-frizz účinok. 
Zároveň vlasom dodá 
hebkosť a flexibilitu.  

Sprej na vlasy pro dokonalý 
lesk a ani-frizz účinek. 
Zároveň vlasům dodá 
hebkost a flexibilitu.

150 ml 140574



www.tigi.cz 
Distribútor/Distributor: info@slovhair.sk

Produkty TIGI sú dostupné výhradne v profesionálnych salónoch a vybraných predajniach. 
Produkty TIGI jsou dostupné pouze ve vybraných profesionálních salonech a specializovaných obchodech.


