1 I O ZNAČCE
Společnost SENS.US v roce 2002 v Toskánsku založil manželský pár Stefano
Tricca a chemička Julia Jernyová. Společnost G & P Cosmetics, zde vyrábí
prémiové produkty, profesionální vlasovou kosmetiku značky SENS.US.

Stefano Tricca a Julia Journyová

Julia Journyová je jednou z nejznámějších technologických chemiček ve
svém oboru v Evropě. Ve svém zaměření vždy dala na první místo ekologičnost, přirozenost a bezpečnost použitých surovin při výrobě profesionálních
barviv a péče o vlasy. Proto společnost SENS.US produkuje výrobky bez
PPD, Resorcinu, Silikonu, s minimálním množstvím alkalické složky, všechny
výrobky jsou bez živočišných látek, tedy Vegan Free.
Voda pro výrobu výrobků pochází z místní čisté řeky Tiber, která prochází
vícestupňovým čisticím systémem. Přísady jsou pečlivě vybírány a zakoupeny od dodavatelů v Evropě a USA. Společnost G & P Cosmetics využívá
obnovitelné zdroje energie, místní suroviny.

Itálie, Toskánsko

Závod GP Cosmetics
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Díky tomuto zodpovědnému přístupu k vyráběným produktům je společnost SENS.US nyní zastoupena ve více než 60 zemích světa. Ve všech
produktech značky SENS.US je vysoký podíl přírodních ingrediencí, pečlivě
vybraných pro každý produkt. Jedná se především o patentovaný komplex
ARC, ROSTLINNÝ KERATIN, PŘÍRODNÍ EXTRAKTY Z QUINOI, BOBULÍ ACAI,
KYSELINY HYALURONOVÉ, ARGANOVÉHO OLEJE MEDU A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH SLOŽEK.
Každá ze složek pracuje na ochraně, regeneraci, hydrataci vlasů během
technických procedur v kadeřnických salonech. Výsledek: zdravé, lesklé,
luxusní vlasy vašich zákazníků! Značka SENS.US - jedná se o celou řadu
produktů pro nejnáročnější stylisty, kteří provádějí profesionální ošetření v
kadeřnickém salonu, stejně jako doporučené produkty pro domácí péči.
Společnost FOR HEALTHY HAIR s.r.o. je oficiálním zástupcem značky SENS.US
v České republice. Naši technologové byli vyškoleni v globální módní
akademii od předních stylistů značky. Rádi bychom navázali spolupráci s
obchodními společnostmi a kadeřnickými salony v České republice....
NAŠE KONTAKTY

TECHNOLOGIE PŘÍSTUPNÉ VŠEM
Sens.ùs to je neustálá inovace, v souladu s
dobou a s cílem změnit způsob práce v
salonu a usnadnit ho. Objevte naši aplikaci a
již se bez ní neobejdete!

Česká republika
Tel: 00420 777 781 991
Tel: 00420 583 224 868
www.milujisensus.cz
e-mail: info@milujisensus.cz
Práce ze sbírek Luigi Martiniho

Aplikace SENS.US
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GIULIETTA

GIULIETTA

GIULIETTA permanentní barva Exkluzívní Hi-Tech složení představuje dokonalou synergii a vyvážené působení
dvou všeobecně používaných a uznávaných účinných látek jakými jsou rostlinný keratin a arganový olej s
výrazným regeneračním, restrukturalizačním účinkem. Rostlinný keratin zajišťuje přísun aminokyselin a peptidů,
látek nezbytných pro vlasové vlákno, díky jejich působení dochází k posílení částí vlasového stvolu poškozených následkem oxidačního procesu při barvení.
Arganový olej je bohatý na vitamíny a mastné kyseliny, mají ochranný a hydratační
účinek, působí na celkové a ozdravění a posílení vlasů. Naprostou novinkou je v kosmetice absolutně revoluční použití účinné složky, jakou je právě Luminescin® tato molekula poslední generace je látka přírodní povahy, schopná chránit před vysoko energetickým škodlivým zářením a přeměnit je na světelný zdroj, který vyzařují přímo vlasy, díky
tomuto jevu získává barva maximální a brilantní lesk. Příjemná jantarová vůně GOLD
LIQUID činí z tohoto kadeřnického úkonu senzuální, velmi příjemný a poutavý zážitek,
který se dá prožít, přímo v kadeřnictví.

100 ml

Složení přípravku SENS.ÙS Giulietta se vyznačuje perfektní krycí schopností, dlouhodobou trvanlivostí a barvami které jsou nepřekonatelné díky vysokému brilantnímu jasu. Tento nově vyvinutý produkt je výsledkem
neustálého výzkumu v oblasti kosmetické trichologie a představuje nejmodernější odpověď na požadavek
optimální rovnováhy a zdokonalení péče o vlasy a vlasovou pokožku. Slouží na uspokojení požadavků stále
více globalizované společnosti se stále vyššími a náročnějšími požadavky. Škála barev značky SENS.US GIULIETA se nyní skládá ze 92 barevných odstínů, ale vzhledem k tomu, že se tyto krémy mohou snadno vzájemně
mísit je možnost barev daleko širší.

5 I PERMANENTNÍ BARVY
RESTRUCTURING SYSTEM

120 ml

Nectar - rekonstrukční příměs do barev GIULIETTA. Nyní můžete barvit a rekonstruovat strukturu vlasů v jednom kroku. Ucelený systém koncentrovaných aktivních složek s regeneračním účinkem v exkluzivním složení a s biomimetickým účinkem (Active Revitalizing Complex). Při přimíchání ke kterémukoli z odstínů barvy GIULIETTA Hair Color působí jako opravdový a skutečný regeneračně barvící přípravek, rozšiřuje a zdůrazňuje kosmetický účinek v
případech, kdy se jedná o vlasy značně přecitlivělé nebo s poškozenou strukturou. Přimíchání přípravku GIULIETTA Nectar dává kadeřníkovi skutečný a účinný pracovní nástroj na
vyřešení většiny potřeb, s kterými se v kadeřnických salonech v poslední 120 ml době setkáváme.
MC2

100 ml

NECTAR GIULIETTA

PERMANETNÍ BARVA BEZ AMONIAKU

Permanentním oxidačním barvením s MC2 zajistíte výší úroveň než s běžnou oxidační barvou.
Už to není jen pouhé barvení vlasů, ale opravdový systém na zlepšení vlasové struktury, který
umožňuje
vykonat
společně
s
barvením
vlasů
také
jejich
regeneraci.
MC2 System Color: je multifunkční výrobek, který v jediné službě kombinuje barvení iošetření
vlasů-obsahuje organické a přírodní aktivní složky. Výsledkem jsou lesklé, hydratované a silné
vlasy. MC2 je systém permanentního a polo permanentního barvení, určený všem ženám,
které chtějí své vlasy obarvit, současně jim poskytnout výživu a hloubkovou regeneraci.
ACTIVE REVITALIZING COMPLEX, ARC je inovativní systém barvení. Exkluzivní kombinace aktivních látek získaných z jihoamerického plodu Quinoa s certifikátem Ecocert a z amazonských
bobulí Acai, v kombinaci s inovativním komplexem ACTIVE REVITALIZING COMPLEX ARC,
vytvoří krémovitě-gelovou texturu MC2 Color se kterou dosáhneme špičkový výsledek barvení.
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Speciální složení zaručuje výborný výsledek při minimálním použití alkalických činidel. Obarvené vlasy získají jas
a lesk, zakryje šedivé vlasy s maximálním ohledem na zdraví pokožky.
Složení přípravku MC2 Hair Color ve své nynější podobě poskytuje všechny výhody profesionálního barvení
vlasů s permanentní oxidací. Bez obsahu amoniaku, parafenylendiamin, parabeny a silikony, ale nyní je také
bez dalšího alergenu, jakým je resorcin, což představuje další krok k vysoké toleranci a šetrnosti v procesu
barvení. Krémovitě-gelová konzistence vyvinutá pro profesionální použití zaručuje jednoduchou aplikaci. Při
použití v kombinaci s inovativním přípravkem MC2 Nectar umožní regenerovat vlasy do hloubky a umožní
použít přípravek MC2 Hair Color na permanentní nebo polo permanentní barvení anebo ošetření pro získání
zářivého lesku.

NECTAR MC2

MC2 NECTAR RESTRUCTURING
ESTRUCTURING

Nectar - rekonstrukční příměs do barev MC2. Nyní můžete barvit a rekonstruovat strukturu
vlasů v jednom kroku.
Ucelený systém koncentrovaných aktivních složek s regeneračním účinkem v exkluzivním
složení a s biomimetickým účinkem (Active Revitalizing Complex). Při přimíchání ke kterémukoli z odstínů barvy MC2 Hair Color působí jako opravdový a skutečný regeneračně
barvící přípravek, rozšiřuje a zdůrazňuje kosmetický účinek v případech, kdy se jedná o
vlasy značně přecitlivělé nebo s poškozenou strukturou. Přimíchání přípravku MC2 Nectar
dává kadeřníkovi skutečný a účinný pracovní nástroj na vyřešení většiny potřeb, s kterými
se v kadeřnických salonech v poslední době setkáváme.

120 ml
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LUX ACTIVATOR
Lux Activator je speciální oxidační stabilizovaný krém s obsahem inovačních
účinných látek: LUMINESCIN, ROSTLINNÝ KERATIN A ARGANOVÝ OLEJ.
Jednoduše se směšuje a jeho specifická krémovitá kompozice příznivě ovlivňuje průběh ošetření, má regenerační a zvláčňujícím účinek. Jeho speciální,
bohatá a vláčná textura zdůrazní barvící nebo odbarvovací účinek přípravku ke kterému se přimíchá, aplikace je snadnější a stejnoměrnější.
1000 ml

K dispozici ve složení:
5 (1,5%)
10 (3 %)
20 (6 %)
30 (9 %)
40 (12 %) vol. - objemů.
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100 ml

DIRECT PASTEL

100 ml

FLUO DIRECT

Přímý barvící krém na vlasy. Exkluzivní receptura, obohacená o ARC (Active Revitalizing Complex), poskytuje živé dlouhotrvající odstíny bez nežádoucích tónů. Eco e Vegan Friendly.
Použití: Za použití rukavic aplikujte na umyté, ručníkem prosušené vlasy,
nechte 20 - 30 min působit, opláchněte. Vyhněte se styku s pokožkou.
Odstíny: Modrá, Zelená, Liliac, Peach a Pink.

Přímý barvící krém na vlasy. Exkluzivní receptura, obohacená o ARC (Active
Revitalizing Complex), poskytuje živé dlouhotrvající odstíny bez nežádoucích
tónů. Eco e Vegan Friendly. Barvy pod ultrafialovým zářením – září.
Použití: Za použití rukavic aplikujte na umyté, ručníkem prosušené vlasy, nechte
20 - 30 min působit. Vyhněte se styku s pokožkou, opláchněte. Odstíny: Zelená,
oranžová, žlutá a červená.
Přímý barvící krém na vlasy. Exkluzivní receptura, obohacená o ARC (Active Revitalizing Complex), poskytuje
živé dlouhotrvající odstíny bez nežádoucích tónů. Eco e
Vegan Friendly. Návod použití: Za použití rukavic aplikujte na umyté, ručníkem prosušené vlasy, nechte 20 - 30
min působit, opláchněte. Vyhněte se styku s pokožkou.
Dostupné v 11 odstínech: Blue, Green, Magenta,
Orange, Pink, Purple, Red, Teal, Turquoise, Violet, Yellow

100 ml

FLUO DIRECT
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IN BLONDE TONER
Tonizační krém AMMONIA & PPD FREE, bez amoniaku. Široká škála odstínů pro naprosto volnou kreativitu,
složení, které přidá odlesky na přírodní blond i na předtím zesvětlené vlasy. Využití na přírodní, ale i a na
odbarvené a zesvětlené blond vlasy.
Vlastnosti: Postupně a vyváženě tonifikuje, neutralizuje nežádoucí teplé odlesky, vytvoří fantazii náhodných
odlesků. Vysoce šetrné složení s PERLOVÝM PRÁŠKEM, bez amoniaku pro vysoký komfort pokožky a naprostý
respekt k vlasové struktuře. Přidá dlouhodobý brilantní lesk.
Clear Toner je tonizační krém bez pigmentů, slouží pro smíchání s ostatními nuancemi na regulaci jejich
intenzity.
8 odstínů + 1 Clear Toner.

CLEAR
PLATINUM
ICE MORNING
STEEL BLUE LOUNGE
SAND PARTY
CARAMEL DINER
APRICOT SUNSET
STRAWBERRY BAR
LILIAC COUCH
60 ml

11 I TONERY
METALLIC
Tonizačí krém pro vytvoření METALICKÝCH efektů na blond vlasech,
exluzivní receptura obohacená o komplex ARC poskytuje žívé, dlouhotrvající odstíny. Eco a Vegan friendly. Bez amoniaku.
Dostupné ve 4 odstínech: Iridium, Iron, Bismuth, Lead.
Použití: za použití rukavic, míchejte s Lux Activátorem 1,5% v poměru
1:1,5. Doba působení maximálně 30 minut. Vyhněte se styku s pokožkou.
60 ml
NUDE
Tonizační krém pro vytvoření TĚLOVÝCH efektů na blond vlasech, exluzivní receptura obohacená o komplex ARC poskytuje žívé, dlouhotrvající odstíny. Eco a Vegan friendly. Bez amoniaku.
Dostupné ve 4 odstínech: Rose Glow, Pearl Blush, Velvet Iris, Natural
Blend.
Použití: za použití rukavic, míchejte s Lux Activátorem 1,5% v poměru
1:1,5. Doba působení maximálně 30 minut. Vyhněte se styku s pokožkou.
60 ml

TONERY I 12
BAREVNÝ KONDICIONER

Dostupné v 11 odstínech:
.01 Platinum
.10 Ice
.02 Sand
.03 Gold
.34 Caramel
.32 Brownie

.43 Chocolate
.23 Espresso
.40 Copper
.75 Raspberry
.1 Black

FARD

Barevná maska - kondicionér na vlasy, obohacena o exkluzivní recepturu, ARC (Active Revitalizing Complex), s přírodními, certifikovanými
a inovativními ingrediencemi které posilují vnitřní strukturu vlasů. Směs biometrických rostlinných aminokyselin napodobuje činnost vlasového keratinu a obnovuje strukturu vlasů. Vlasy
mají bohatou barvu a lesk. Kondicionér lze
použít pokaždé po použití šamponu k udržení
barvy vlasů, oživení nebo získání skvělého
lesku. Odstíny lze mezi sebou míchat.
Použití: Za použití rukavic aplikujte na umyté,
ručníkem prosušené vlasy, nechte 3-15 min
působit, opláchněte.

200 ml

13 I ZESVĚTLOVAČE
ZERO YELLOW DECO

500 g – dóza nebo sáček

Kompaktní fialový odbarvovací prášek (Dust free) na melír, odbarvení a moření
vlasů, vhodný pro všechny druhy zesvětlení. Speciální složení ve formě fialového
prášku má super účinek proti žloutnutí kombinovaný s vysokou zesvětlovači
schopností až o 7 tónů. Přídavek Keratinu a Arganového oleje má zaručený
balzámový účinek, vlasy po něm zůstanou hebké, hydratované a zářivé.

LIGHTENING OIL
Postupné a šetrné zesvětlení, vytvoří béžovo – blond odlesky s přirozeným efektem sun kissed (výborné řešení i pro muže).

5
500 ml
CREAM PLUS+ DECO
Revoluční změna v oblasti krémových odbarvovačů. Nová kosmetická textura
modré barvy má zesílený účinek proti žlutému nádechu, umožní zesvětlení až o 7
tónů, a přitom plně respektuje integritu vlasového vlákna.
500 mll – dó
dóza nebo
b sáček

Návod k použití u všech přípravků: Míchejte s Lux aktivátorem poměrem 1:2
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ULTRA
LTRA PLATINUM 9 DEC
DECO
Revoluční zesvětlovací prášek. Zesvětlení až o 9 tónů.
Rychlé působení. S obsahem rostlinného keratinu a aktivního uhlí. Perfektní
platinový výsledek bez nadměrného poškození vlasů.
500 g – dóza nebo sáček
ULTRA PLATINUM
U 9 DECO
C
Skutečný pokrok v odbarvovacím prášku. Zesvětlí až o 7 tónů a zachová
integritu vlasového vlákna. Jediný přípravek, jediná aplikační fáze, jednoduché, praktické a bezpečně provedené zesvětlení se současnou maximální
ochranou vlasů. Díky cennému komplexu Polyamino Sugar Condensate s
vysokým balzámovým, hydratačním a ochranným účinkem DECO DUSTPLUS+ vlasy zesvětlí a současně je ošetří a na závěr ošetření uzavře šupiny
kutikuly. Inovativní a účinné složení.

500 g – dóza nebo sáček
ZERO ORANGE DECO

Zero Orange deco, modrý, kompaktní odbarvovací prášek (Dust Free) s
přídavkem guarové gumy. Jeho specifické složení umožní rychlé a bezpečné kosmetické zesvětlení až o 7 tónů za plného respektování vlasové struktury. Vhodný pro všechny techniky zesvětlení a moření vlasů, ideální pro rychlou kadeřnickou službu pro přírodní, ale i barvené vlasy.
500 g – dóza nebo sáček

15 I TRVALÉ ONDULACE
SMART PERM 1

SMART PERM 2

TRVALÁ NA PŘÍRODNÍ VLASY

TRVALÁ NA SILNÉ VLASY

Trvalá na přírodní vlasy velmi šetrná trvalá
ondulace s výtažky z bylin, zaručuje optimální
sílu a zároveň ochranu pro přirodní vlasy.
Velmi vyniká kvalitou, výjimečnou trvanlivostí
a zároveň poskytuje bezkonkurenční ochranu vlasů. Obsahuje bylinné výtažky (kopřivy,
šalvěje, Achillea, rozmarýnu). Vegan friendly,
regenerační účinek.
Použití: Nejprve umyjte vlasy pomocí čistícího
šamponu Sos Pure Gommage, poté naviňte 500 ml
na natáčky a naneste preparační roztok,
počínaje zátylkem. Nechte působit 10 - 25
minut a průběžně kontrolujte zvlnění. Důkladně opláchněte teplou vodou a fixujte
pomocí ustalovače Perm neutralizer (doba
působení: 5-8 minut).

Velmi šetrná trvalá ondulace s výtažky z
bylin, zaručuje optimální sílu a zároveň
ochranu pro pevné vlasy. Velmi vyniká
kvalitou, výjimečnou trvanlivostí a zároveň
poskytuje bezkonkurenční ochranu vlasů.
Obsahuje bylinné výtažky (kopřivy, šalvěje,
Achillea, rozmarýnu). Vegan friendly, regenerační účinek.
Použití: Nejprve umyjte vlasy pomocí čistícího šamponu Sos Pure Gommage, poté 500 ml
naviňte na natáčky a naneste preparační
roztok, počínaje zátylkem. Nechte působit
10 - 25 minut a průběžně kontrolujte zvlnění. Důkladně opláchněte teplou vodou a
fixujte pomocí ustalovače Perm neutralizer
(doba působení: 5-8 minut).

SMART PERM 3

TRVALÁ NA BARVENÉ VLASY

Velmi šetrná trvalá ondulace s výtažky z bylin, zaručuje optimální sílu a zároveň ochranu pro barvené vlasy. Velmi vyniká kvalitou, výjimečnou trvanlivostí a zároveň poskytuje bezkonkurenční ochranu
vlasů. Obsahuje bylinné výtažky (kopřivy, šalvěje, Achillea, rozmarýnu). Vegan friendly, regenerační
účinek. Použití: Nejprve umyjte vlasy pomocí čistícího šamponu Sos Pure Gommage, poté naviňte
na natáčky a naneste preparační roztok, počínaje zátylkem. Nechte působit 10 - 25 minut a průběžně kontrolujte zvlnění. Důkladně opláchněte teplou vodou a fixujte pomocí ustalovače Perm
neutralizer (doba působení: 5-8 minut).
500 ml

TECHNICKÉ PRODUKTY I 16
PURE GOMMAGE

SMART MOVE

PURE GOMMAGE
Čistící šampon, S VÝTAŽKEM ZE SAPONÁRIE. Ideální pro přípravu vlasů na následující technické služby jako jsou barvení,
trvalá ondulace a žehlení. Výborný
prostředek na dokonalé odstranění
všech alkalických zbytků. Má hluboký, a
přitom šetrný čistící účinek, umí perfektně
odstranit všechny pozůstatky, které by
mohly negativně ovlivnit bezchybný
výsledek konečného kadeřnického ošetření.

OBJEMOVÁ TRVALÁ ONDULACE
Objemová trvalá ondulace pro všechny
typy vlasů. Její speciální receptura
poskytuje objem, pružné a mírné vlny.
Díky bílkovinám je tento proces rychlí a
šetrný k vlasům. Získáte bezkonkurenčně
jemný kadeřnický výsledek. Po použití
jsou vlasy hydratované a lesklé.
500 ml

SMART NEUTRALIZER
USTALOVAČ
Smart Neutralizer 1000 ml – ustalovač
trvalé ondulace. Bylinný velmi šetrný
ustalovač trvalé ondulace určený pro
všechny síly ondulace.
Použití: Aplikujte po opláchnutí trvalé
ondulace a nechejte 5-10 minut působit.
Následně odstraňte natáčky a nechejte
ještě 3 minuty působit. Vlasy umyjte a
pokračujte závěrečnou úpravou.

500 ml
Použití: Nejdříve si vlasy připravte pomocí šamponu
PURE GOMMAGE - ČISTÍCÍ ŠAMPON 500 ML a PRE-CARE PRE-LOTION - Vyrovnání s truktury, vlasy natočte a
aplikujte SMART MOVE FLUID. Nechte působit od 5 do
30 minut v závislosti na struktuře vlasů. Nepoužívejte
zdroj tepla. Průběžně kontrolujte zvlnění.
SMART PRE CARE
OŠETŘENÍ PŘED TRVALOU ONDULACÍ

Ošetření před trvalou ondulací, ochranná
a restrukturalizační emulze, která obnovuje keratinovou strukturu vlasů a také poskytuje vynikající ochranu pro citlivé vlasy.
500 ml

Použití: Aplikujte na vlasy a již neoplachujte.

500 ml
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MIXABLE PLUS

REGENERAČNÍ KIT

Intensivní ochranný, regenerační Kit pro hloubkovou ochranu a regeneraci ve všech technických kadeřnických úkonech.
SLOŽKA Č.1 INTEGRATOR FILLER:

120 ml

Integrační Filler s obsahem SMĚSI AMINOKYSELIN a ORGANICKÝCH PRVKŮ, který chrání, vyživuje a doplňuje
keratinovou strukturu vlasů během technického ošetření prováděného v kadeřnictví. Dá se směšovat s jakýmkoliv přípravkem na technické ošetření. Odbarvovače, přímé barvení, polo permanentní barvení, permanentní barvení, žehlení a kadeření vlasů. Přidaní Filleru do namíchané barevné směsi, nevyžaduje změnu ve způsobu míchání s peroxidem. Nezmění výsledek technické úpravy (změnu v barvě/ snížení zesvětlovací schopnosti).
Návod k použití: Přimíchejte jej do technického přípravku na barvení / odbarvování v doporučeném
směšovacím poměru 1 ml do přípravku Deco Cream +, nebo Deco Dust +. Případně 2 ml do všech ostatních
přípravků.
SLOŽKA Č.2 AMINO INTEGRATOR BALM:
Výživný reparační krém s přídavkem AMINOKYSELIN
a ORGANICKÝCH PRVKŮ, používá se na závěr technického ošetření a působí v synergii s integrátorem
AMMINO INTEGRATOR FILLER . Doplňuje do vlasů
účinné složky a zapečetí vlasovou strukturu.
• Intenzivní rekonstruční ošetření
• Zapečetí kutikulu
• Uhladí a působí proti krepatění
• Pevnost, pružnost a lesk s dlouhodobým účinkem

500 ml
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CRYSTAL COLOR REMOVER

STAHOVAČ BAREV, UMĚLÉHO PIGMENTU

Korekce kosmetického barvení je odjakživa považována za jeden z
nejnáročnějších a nejsložitějších procesů prováděných v kadeřnictví,
který ale zároveň dává možnost, jak zákaznici ukázat vysokou profesionální úroveň.
Crystal color remover je ideální přípravek pro tento druh techniky a jejího
provedení v podmínkách naprosté bezpečnosti a s plným ohledem na
zdraví vlasů, provede korekci nebo změnu oxidační barvy, aniž by došlo
k narušení keratinové struktury vlasů nebo ke změně přírodní barvy.
Tento nový typ kadeřnické služby, díky použití technologie poslední
generace zajišťuje maximální ohled na strukturu vlasů a umožní provádět
časté změny barvy, a tedy i zvýšit počet technických služeb prováděných v kadeřnictví. Color Remover stáhne z vlasů barvu vytvořenou
oxidačním procesem.
Použití: Smíchejte Crystal Color Remover vždy a jedině s přípravkem Fluid
Color Remover v poměru 1:6. Nasypte
do misky všechen prášek, který je v
sáčku, smíchejte ho s 90 ml přípravku
Fluid Color Remover a promíchejte.
Naneste rovnoměrně na vlasy a
nechejte působit od 5 do maximálně
45 min. Použitím tepla zvýšíte účínek.
Sáček 5x15g + 480 ml
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KERATIN
ERATIN RECONSTRUCTOR
RECONSTRUCTO

KERATIN RECONSTRUCTOR GOLD – REKONSTRUKČNÍ AMPULE
Ampule k rekonstrukci pro chemicky ošetřené, suché a poškozené
vlasy. Obsahuje KERATIN, ARGANOVÝ OLEJ A BÍLKOVINY PŠENICE. Má
silné regenerační a antistatické účinky. Vlas zanechává lesklý, vyživený
a snadno rozčesatelný. Použití: Na umyté, ručníkem prosušené vlasy,
naneste ampuli a nechte 5 minut působit. Zaměřte se na partie délek a
špiček vlasů. Opláchněte a pokračujte finální úpravou.

12x10 ml
SKIN
N STAIN REMOV
REMOVER

SKIN STAIN REMOVER – ČISTÍCÍ UBROUSKY
Čistící ubrousky pro odstranění nečistot vzniklých při barvení vlasů.

12x10 ml

PROTECTIVE HAND BALM

OCHRANNÝ KRÉM NA RUCE
Ochranný krém na ruce. Výživný krém na ruce s jojobovým olejem a
bambuckým máslem. Ideální pro dlouhodobou ochranu, vyživuje a
hydratuje, zanechává pokožku jemnou a pružnou.

100 ml

- rychlá absorbace do pokožky
- regenerační účinek
- ECO A VEGAN FRIENDLY
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ODSTRAŇOVAČ PŘÍMÍCH BAREV

DIRECT COLOR REMOVER

Odstraní barvivo z vlasů po přímém barvení. Neobsahuje amoniak,
snadná a bezpečné aplikace, téměř bez narušení struktury vlasů. Snižuje nežádoucí intenzitu z přímého barvení vlasů.
Použití: Míchejte s FLUID COLOR REMOVER, nebo 3% Lux Aktivatorem.
15 g
AKTIVÁTOR STAHOVAČE

FLUID COLOR REMOVER

Aktivátor stahovače umělého pigmentu.

500 ml
OCHRANNÝ OLEJ PŘED TECHNICKÝMI ÚKONY
Ochranný olej určený pro aplikaci před technickými úkony. Obsahuje
Macadamiový a Moringa olej pro ochranu pokožky před podrážděním.
Použití: Možno použít před barvením jako ochranu kontur před zabarvením, nebo na celou pokožku hlavy pro ochranu před kontaktem
technického produktu s pokožkou. Pouze pro profesionální použití.

SHIELD OIL

100 ml
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REHYDRATING SHAMPOO

TOOLS REHYDRATING MASK

REHYDRATING SHAMPOO

HYDRATAČNÍ MASKA

Výživný
restrukturalizační
šampon s rostlinnými aminokyselinami a arganovým olejem.
Ideální pro suché, kudrnaté
vlasy, které jsou často technicky
ošetřovány.

Vyživující
restrukturalizační
maska s rostlinnými aminokyselinami a arganovým olejem.
Ideální pro suché, kudrnaté
vlasy, které se podrobují častým
technickým ošetřením.

Jemně čistí vlasy a zanechává je
hedvábné na dotek, zatímco je
restrukturalizuje
a
poskytuje
hloubkovou hydrataci.

Intenzivně vyživuje vlasy a zanechává je hedvábné na dotek,
zatímco je restrukturalizuje a
hloubkově hydratuje.

5000 ml

5000 ml

TOOLS COLOR SHAMPOO

TOOLS COLOR PROTECTION CONDITIONER

ŠAMPON PRO OCHRANU BARVY

KONDICIONER PRO BARVENÉ VLASY

Vyživující ochranný šampon pro
barevné nebo melírované vlasy.
Obohatený goji bobulemi a
arganovým olejem.

Vyživující ochranný kondicionér
pro barevné nebo melírované
vlasy. Obohacený goji bobulemi
a arganovým olejem.

Ideální pro suché, barevné
nebo melírované vlasy. Jemně
čistí vlasy a zanechává je lesklé
a hydratované. Speciální složení
pro výjimečný lesk vlasů.

Ideální pro suché, barevné
nebo melírované vlasy. Vyživuje
vlasy do hloubky, ponechává je
lesklé a hydratované.

5000 ml

5000 ml
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ALISA PROFESSIONAL STRAIGHTENING KIT
KIT PRO NAROVNÁNÍ VLASŮ
Presionální kit pro trvalé narovnání vlasů bez formaldehydu, unikátní produkt s diamantovým práškem
pro diamantové vyhlazení. Produktem získáte 5
nových služeb pro Váš salon....
Sensus Alisa je produkt - sada produktů - obsahující
přírodní aminokiseliny a diamantový prášek, zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti, působí proti krepatění, je vynikající pro vyrovnání a disciplínu vlasů.
Produkt neobsahuje soli.
ALISA – SYSTÉM PRO NAROVNÁNÍ
1 KIT - 5 NOVÝCH SLUŽEB PRO VAŠE KLIENTY
1. Odstranění krepatosti a zvýšení odolnosti proti
vlhku
2. Snížení objemu vlasů
3. Přírodní narovnání
4. Perfektní narovnání
5. Diamantové ošetření
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ALISA STRAIGHTENER
ŽEHLIČKA NA VLASY
Žehlička Alisa profesionální žehlička určená nejen
pro systém narovnání Alisa ale i jako běžná žehlička
pro domácí i profesionální použití.

ALISA HOME KIT - DOMÁCÍ KIT PRO NAROVNÁNÍ
Restore Shampoo 180 ml + Restore Butter 180 ml

Alisa domácí kit pro narovnání vlasů bez formaldehydu, unikátní produkt s
diamantovým práškem pro diamantové vyhlazení.
Kit pomůže udržet vlasy méně krepaté, odolné proti vzdušné vlhkosti a prodlouží
efekt rovných vlasů po žehlení. Kit je také doporučen jako domácí péče pro
klienty, kteří mají vlasy ošetřené některou ze služeb trvalého vyrovnání profesionální sadou Alisa.
Sensus Alisa je produkt - sada produktů - obsahující přírodní aminokiseliny a
diamantový prášek, zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti, působí proti krepatění,
je vynikající pro vyrovnání a disciplínu vlasů. Produkt neobsahuje soli.
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VÝROBKY PRO PROFESIONÁLNÍ
SALON A DOMÁCÍ PÉČI
Vývojové laboratoře společnosti G&P cosmetics pro značku SENS.US
vytvořili novou řadu profesionálních produktů ILLUMYNA pro všechny
typy vlasů.
Série profesionálních výrobků umožňuje kadeřníkům nabízet svým
zákazníkům osobní služby a rituály v závislosti na potřebách vlasů
každého zákazníka s omezeným počtem výrobků, ale ve stovkách
různých kombinací. Povyšuje Vaše služby na vyšší úroveň. Nová řada
produktů ILLUMYNA dokonale ladí s různými úrovněmi vlasového stvolu
pro obnovení vitality, lesku a elasticity pro všechny tipy vlasů, S použitím
vzácných přírodních aktivních ingrediencí.
ILLUMYNA vám pomůže uspokojit potřeby svých zákazníků tím, že kombinuje pečlivě vyvinuté produkty, vynikající výsledky a slibuje jedinečný
zážitek pro kadeřníky a zákazníky. Všichni vaši klienti vedou aktivní život,
všichni se snaží mít vlasy zdravé, přirozeně zářící, lesklé, lehké a tvárné
ve stylingu. Nabídněte jim to! Můžete jim to dát!

25 I ILLUMYNA - PÉČE
ZERO YELLOW

ZERO YELLOW

ŠAMPON PROTI ŽLUTÝM ODLESKŮM
Šampón proti žloutnutí s obsahem rostlinného keratinu a platinového biopeptidu.
Vhodný na odbarvené, melírované
blond nebo šedé vlasy. Jeho složení
neutralizuje nežádoucí nažloutlé odlesky
na šedých vlasech nebo na barvených
vlasech odstín světlá blond nebo melír.
Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost, opraví strukturu poškozených vlasů.
Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a 1200 ml
lesk. Zajistí vlasům ochranu, přidá lesk a
250 ml
zvýší trvanlivost obarvení. Platina má
antioxidační a antibakteriální účinky, zatímco
biopeptidy stimulují buněčnou obnovu a anti-age
účinek. Návod k použití: naneste na vlhké vlasy,
vmasírujte a nechejte působit 1-5 minut, potom na
promněte a nakonec opláchněte. Podle potřeby
aplikaci šamponu zopakujte.

KONDICIONER PROTI ŽLUTÝM ODLESKŮM
Kondicionér proti žloutnutí s obsahem
rostlinného keratinu, quinoy a platinového biopeptidu. Vhodný na odbarvené,
melírované blond nebo šedé vlasy. Jeho
složení neutralizuje nežádoucí nažloutlé
odlesky a dodá vlasům hebkost a zářivě
hedvábný lesk. Posilní vlákna kapilár a
zlepší jejich pružnost, opraví strukturu
poškozených vlasů. Ochrání vlasy a dodá
jim hydrataci a lesk. Zajistí vlasům ochra- 1200 ml
nu, přidá lesk a zvýšítrvanlivost obarvení.
250 ml
Platina máantioxidační a antibakteriální

NUTRI REPAIR SHAMPOO

účinky, zatímco biopeptidy stimulují buněčnou
obnovu a anti-age účinek. Návod k použití: po umytí
vlasů šamponem Zero Yellow Shampoo si navlečte
jednorázově rukavice a aplikujte na ručníkem vysušené vlasy po celé délce až po špičky. Nechejte
působit 3 až 5 minut a potom pečlivě opláchněte.

VÝŽIVNÝ ŠAMPON

Výživný a regenerační šampón s obsahem medu a quinoy. Ideální přípravek pro suché
vlasy se sklonem k plihnutí a krepatění, s často prováděnou technickou úpravou.
Šetrně vlasy umyje a zanechá je na omak hebké s hloubkovou hydratací a regenerací.
Návod k použití: Naneste rovnoměrně na mokré vlasy a vlasovou pokožku. Dobře na
vlasech promasírujte, pak vydatně opláchněte a podle potřeby zopakujte. SLS/SLES
FREE.

1200 ml
250 ml
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NUTRI COLOR
VÝŽIVNÝ ŠAMPON PRO BARVENÉ VLASY
SY
Výživný a ochranný šampon pro obarvené nebo melírované vlasy. Obsahuje
rostlinný keratin, bobule goji a acai.
Ideální pro suché, barvené nebo melírované vlasy. Šetrně vlasy umyje a zanechá je lesklé a hydratované, umožní
prodloužit trvanlivost barvení. Posilní
vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost,
opraví strukturu poškozených vlasů.
1200 ml
Obarvené vlasy získají ochranu a díky
250 ml
anti age efektu i energii a sílu. Svým
zvláčňujícím účinkem vlasy revitalizuje a
hydratuje ošetřené vlasy. Návod k použití: Naneste
rovnoměrně na mokré vlasy a vlasovou pokožku.
Dobře na vlasech promněte, pak vydatně opláchněte a podle potřeby zopakujte. SLS/SLES FREE.
NUTRI DISCIPLINE

NUTRI COLOR
VÝŽIVNÝ KONDICIONER PRO BARVENÉ VLASY
Výživný a ochranný kondicionér na
barvené nebo melírované vlasy. Obsahuje rostlinný keratin, bobule goji a acai.
Ideální pro suché, barvené nebo melírované vlasy. Provede hloubkovou výživu
vlasů, zanechá je lesklé a hydratované, a
zároveň prodlouží trvanlivost barvení.
Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost, opraví strukturu poškozených
vlasů. Obarvené vlasy získají ochranu a
díky 250 ml anti age efektu ienergii a sílu.
250 ml
Svým
zvláčňujícím
účinkem
vlasy
revitalizuje a hydratuje ošetřené vlasy. Návod k použití: Naneste rovnoměrně na umyté a ručníkem
osušené vlasy. Nechejte působit 3 až 5 minut. Potom
promasírujte a pečlivě opláchněte. PARABEN FREE.

VÝŽIVNÝ ŠAMPON PROTI KREPATĚNÍ

Výživný a regenerační šampón s obsahem rostlinného keratinu a quinoy. Ideální pro
suché vlasy se sklonem ke krepatění. Šetrně vlasy umyje a zanechá je hedvábně lesklé
a poslušné. Poskytne vlasům formu i ochranu a zanechá je hebké, pružné a chrání je
před vlhkem.Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost, opraví strukturu poškozených
vlasů. Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a lesk. Zajistí vlasům ochranu,
přidá lesk a zvýší trvanlivost obarvení. Návod k použití: Naneste rovnoměrně na mokré
vlasya vlasovou pokožku. Dobře navlasech promasírujte, pak vydatně opláchněte a
podle potřeby zopakujte. SLS/SLES FREE.

1200 mll
250 ml
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DAILY VOLUME

NUTRI NORMAL & FINE MASK

OBJEMOVÝ ŠAMPON PRO ČASTÉ POUŽITÍ
ŽITÍ
Výživný a regenerační šampón s obsahem rostlinného keratinu a quinoy. Ideální pro suché vlasy se sklonem ke krepatění. Šetrně vlasy umyje a zanechá je hedvábně lesklé a poslušné. Poskytne vlasům
formu i ochranu a zanechá je hebké,
pružné a chrání je před vlhkem. Posilní
vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost,
opraví strukturu poškozených vlasů.
1200 ml
Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a
250 ml
lesk.Zajistí vlasům ochranu, přidá lesk
azvýší trvanlivost obarvení. Návod k
použití: Naneste rovnoměrně na mokré vlasy a
vlasovou pokožku. Dobře navlasech promasírujte,
pak vydatně opláchněte a podle potřeby zopakujte. SLS/SLES FREE.
NUTRI NORMAL & THICK MASK

VÝŽIVNÁ MASKA PRO JEMNÉ VLASY
SY
Výživná a regenerační maska vhodná
pro jemné vlasy, s obsahem rostlinného
keratinu a quinoy. Ideální přípravek pro
suché vlasy se sklonem ke krepatění, s
často prováděnou technickou úpravou.
500 ml
Provede hloubkovou výživu vlasů a zanechá je na
omak hebké a do hloubky hydratatované. Zvýšení
účinku dosáhnete přidáním požadovaného Boosteru - séra. Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost,
opraví strukturu poškozených vlasů. Ochrání vlasy a
dodá jim hydrataci a lesk. Zajistí vlasům ochranu,
přidá lesk a zvýší trvanlivost obarvení. Návod k použití: naneste rovnoměrně na umyté a ručníkem osušené vlasy. Nechejte působit 3 až 5 minut. Potom
promněte a pečlivě opláchněte. PARABEN FREE.

VÝŽIVNÁ MASKA PRO SILNÉ VLASY

Výživná maska s obsahem rostlinného keratinu a arganového oleje. Ideální přípravek pro velmi
suché, středně silné vlasy se sklonem ke krepatění a s často prováděnou technickou úpravou.
Provede hloubkovou výživu vlasů a zanechá je na omak hebké a do hloubky hydratované.
Zvýšení účinku dosáhnete přidáním požadovaného Boosteru - séra. Posilní vlákna kapilár a zlepší
jejich pružnost, opraví strukturu poškozených vlasů. Má preventivní účinek proti stárnutí vlasů a
proti negativnímu účinku volných radikálů. Návod k použití: naneste rovnoměrně na umyté a
ručníkem osušené vlasy. Nechejte působit 3 až 5 minut. Potom promasírujte a pečlivě opláchněte. PARABEN FREE.

500 ml
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NUTRI REPAIR MASK

NUTRI DISCIPLINE MASK

VÝŽIVNÝ ŠAMPON PRO BARVENÉ VLASY
Výživná a regenerační maska s obsahem
rostlinného Keratinu, medu a quinoy.
Ideální přípravek pro suché vlasy se
sklonem ke krepatění, s často prováděnou
technickou úpravou. Provede hloubkovou 250 ml
výživu vlasů a zanechá je na omak hebké s hloubkovou regenerací a hydratací. Zvýšení účinku dosáhnete přidáním požadovaného boosteru séra.
Návod k použití: naneste rovnoměrně na umyté a
ručníkem osušené vlasy. Nechejte působit 3 až 5
minut. Poté opláchněte. PARABEN FREE.

VÝŽIVNÁ MASKA PROTI KREPATĚNÍ
Výživná regenerační maska s obsahem
rostlinného keratinu a quinoy. Ideální pro
suché vlasy se sklonem ke krepatění.
Zajistí hloubkovou výživu vlasů a zanechá
je na omak hebké a poslušné. Dodá 250 ml
vlasům formu i ochranu, hebkost a pružnost a zároveň chrání před vlhkem. Posilní vlákna kapilár a
zlepší jejich pružnost, opraví strukturu poškozených
vlasů. Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a lesk.
Zajistí vlasům ochranu, přidá lesk a zvýší trvanlivost
obarvení. Návod k použití: naneste rovnoměrně na
umyté a ručníkem osušené vlasy. Nechejte působit 3
až 5 minut. Potom promasírujte a pečlivě opláchněte. PARABEN FREE.

MAN HIGH ENERGY SHAMPOO

DENSIFYING SHAMPOO

PÁNSKÝ OSVĚŽUJÍCÍ ŠAMPON
Man High Energy Shampoo 250 ml –
Osvěžující pánký šampon pro časté používání. Vyživuje a hydratuje všechny typy
vlasů a zanechává je lesklé, zdravé a
měkké. Díky jemnému složení je tento
šampón zvláště doporučován pro
každodenní použití.
Obsahuje: TAURIN A MENTHOL – prokrvuje pokožku a podporuje růst vlasů.
100% přírodních složek. Vegan Friendly.

ŠAMPON PROTI PADÁNÍ VLASŮ
Šampon vhodný pro vlasy se sklonem k
padání. Obohacený o šalvěj a olej z
čajovníku. Jemný, obohacující čisticí
šampon pro slabé a neživé vlasy. Jeho
exkluzivní vzorec umožňuje každodenní
použití.

250 ml

250 ml

29 I ILLUMYNA - PÉČE
SHINE PLUS BOOSTER

INTESIVNÍ SÉRUM PRO LESK

Ultra rozjasňovací vlasové sérum pro obarvené a přecitlivělé vlasy. Cenný koncentrát s obsahem
rostlinného keratinu, quinoy a luminescinu. Ideální přípravek pro velmi matné vlasy s často prováděnou chemickou úpravou. Jeho intenzivní rozjasňovací účinek zanechá vlasy lesklé, hedvábně hebké
a do hloubky hydratované. Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost, opraví strukturu poškozených
vlasů. Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a lesk. Zajistí vlasům ochranu, přidá lesk a zvýší trvanlivost
obarvení. Přemění UV paprsky na nový zdroj světla, který vlasům přidá lesk.
Návod k použití: Po opláchnutí šampónu odstraňte přebytečnou vodu a naneste 10–20 ml přípravku
Shine plus Booster, buď samostatně nebo ve směsi s 20 gr. přípravku Normal & Fine Mask nebo Normal
& Thick Mask, rovnoměrně rozdělte po celé délce vlasů. Nechejte působit 5 až max. 20 minut. Na
125 ml závěr pečlivě opláchněte.
NUTRI PLUS BOOSTER

INTENSIVNÍ SÉRUM PRO VÝŽIVU

Intenzivní výživné sérum na suché vlasy. Cenný výživný koncentrát s obsahem rostlinného keratinu,
kolagenu a quinoy. Ideální přípravek pro velmi suché vlasy s často prováděnou chemickou úpravou.
Má intenzivní hydratační účinek, který vlasy do hloubky hydratuje a zanechá je na omak hebké a
hedvábně lesklé.
Návod k použití: Po opláchnutí šampónu odstraňte přebytečnou vodu a naneste 10–20 ml přípravku
Shine plus Booster, buď samostatně nebo ve směsi s 20 gr. přípravku Normal & Fine Mask nebo Normal
& Thick Mask, rovnoměrně rozdělte po celé délce vlasů. Nechejte působit 5 až max. 20 minut. Na
125 ml závěr pečlivě opláchněte.
MAN ANTIAGE SHAMPOO

ŠAMPON NA ŠEDIVÉ A BÍLÉ VLASY

Udržovací šampon na šedivé a bílé vlasy s obsahem TAURINU. Ideální pro přírodní šedé nebo
odbarvené vlasy. Neutralizuje nežádoucí žluté odlesky, vlasy jsou po umytí lesklé, měkké zářivé
a hydratované. Dodává lesk a ochraňuje vlasy.
ANTI AGE, VEGAN FRIENDLY
Použití: Aplikujte na mokré vlasy, promněte, opláchněte vodou.
250 ml

ILLUMYNA - PÉČE I 30
INTENSIVNÍ REGENERAČNÍ SÉRUM

REPAIR PLUS BOOSTER

Intenzivní regenerační sérum na velmi poškozené a lámavé vlasy. Cenný regenerační koncentrát
s obsahem kyseliny hyaluronové, kolagenu a quinoy. Ideální přípravek pro velmi jemné vlasy,
oslabené často prováděnou chemickou úpravou. Má intenzivní regenerační účinek, který vlasy
posílí do je hloubky hydratuje a učiní je odolnější. Dodá vlasům objem, má vyplňovací účinek a
silné hydratační schopnosti, chrání a vyrovnává vlasovou strukturu, pozvedne je a hydratuje.
Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a lesk. Zajistí vlasům ochranu, přidá lesk a zvýší trvanlivost
obarvení. Zlepšuje texturu poškozených vlasů, posilní je, dodá jim objem a formu.
Návod k použití: Po opláchnutí šampónu odstraňte přebytečnou vodu a naneste 10 - 20 ml
přípravku Repair plus Booster, buď samostatně nebo ve směsi s 20 gr. přípravku Normal & Fine
Mask nebo Normal & Thick Mask, rovnoměrně rozdělte po celé délce vlasů a nechejte působit 5
až max. 20 minut. Na závěr pečlivě opláchněte.
INTENSIVNÍ UHLAZUJÍCÍ SÉRUM

125 ml

NUTRI DISCIPLINE BOOSTER

Vlasové sérum s intenzivním uhlazujícím účinkem na velmi krepaté a suché vlasy. Cenný koncentrát s uhlazujícím účinkem s obsahem rostlinného keratinu a quinoy. Ideální na velmi krepaté a
třepící se vlasy. Má intenzivní výživný účinek, který odstraní krepatění , vlasy jsou pružnější a do
hloubky vyživené. Soubor 18-ti aminokyselin rostlinného původu, bohatý na aminokyselinu
cystein, vytváří spoje s názvem sirné mosty,které dodají vlasům pevnost. Obsahuje bílkoviny
rostlinného původu, které vlasy chrání a prodlužují trvanlivost obarvení. Aktivní složky s certifikáty
přírodní kosmetiky ECOCERT a COSMOS. Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost, opraví strukturu poškozených vlasů. Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a lesk. Zajistí vlasům ochranu, přidá
lesk a zvýší trvanlivost obarvení.
Návod k použití: Po opláchnutí šampónu odstraňte přebytečnou vodu a naneste 10 - 20 ml
přípravku Discipline plus Booster, buď samostatně nebo ve směsi s 20 gr. přípravku Normal & Fine
Mask nebo Normal & Thick Mask, rovnoměrně rozdělte po celé délce vlasů a nechejte působit 5
až max. 20 minut. Na závěr pečlivě opláchněte.

125 ml

31 I ILLUMYNA - PÉČE
DAILY REPAIR LEAVE-IN SPRAY

DVOUSLOŽKOVÝ KONDICIONÉR

Výživný dvousložkový sprej ideální přípravek pro suché vlasy se sklonem ke krepatění, s často prováděnou chemickou úpravou. S obsahem rostlinného keratinu a medu, má výživný a hydratační účinek,
usnadní rozčesání, a přitom vlasy nezatěžká, dodá jim oporu, ochranu a lesk. Soubor 18-ti aminokyselin rostlinného původu, bohatý na aminokyselinu cystein, vytváří spoje s názvem sirné mosty, které
dodají vlasům pevnost. Pochází z nektaru květů, obsahuje cukry, aktivní složku se zvláčňujícím a posilňujícím účinkem, flavonoidy a polyfenoly s antioxidačním účinkem. Med má antimykotické, antioxidační účinky, chrání před škodlivinami z ovzduší.Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost, opraví
strukturu poškozených vlasů. Med působí jako ochrana, vlasy budou měkké a nadýchané.
Návod k použití: Před použitím lahvičkou zatřepejte, aby se smíchaly obě složky a potom nastříkejte
na vlhké nebo suché vlasy. Neoplachujte.
200 ml

NUTRI BLEND OIL

VÝŽIVNÝ A REGENERAČNÍ OLEJ

Výživný a regenerační olej na suché a nebo poškozené vlasy s obsahem oleje z macadamie a rostlinného keratinu dodám vlasům výživu a zdraví vzhled, zejména vhodný na stresované a přecitlivělé
vlasy. Výborný na roztřepené konečky. Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich pružnost, opraví strukturu
poškozených vlasů. Opravdový elixír dlouhověkosti pro zdravé silné a chráněné vlasy.
Návod k použití: nakapejte pár kapek přípravku na dlaň a pak rovnoměrně naneste na vlasy po celé
délce až po špičky. Zopakujte aplikaci na nejvíce postižených partiích.
125 ml

ILLUMYNA - PÉČE I 32
LIFT VOLUME FLUID

TERMO DISCIPLINE MILK

FLUID PRO OBJEM VLASŮ
Volumizační sérum na tenké vlasy, získejte
fantastický objem! Výtažek z bavlny a bambusu dodá vlasům objem a zároveň má
antistatický účinek. Vlasy jsou po použití regenerované, hladké, hedvábně lesklé a dobře
se rozčesávají. Stimuluje nový růst vlasů a
působí proti stárnutí. Návod k použití: nakapejte 2-4 kapky přípravku na dlaň a rovnoměrně ho naneste na vlhké vlasy po celé
délce až po špičky. Rozčesejte a pokračujte
požadovanou úpravou vlasů vysušením. 125 ml

TERMO OCHRANNÉ MLÉKO PROTI KREPATĚNÍ
Uhlazovací mléko proti krepatění a na ochranu před vlhkostí. Přídavek rostlinného keratinu
a quinoy zanechá vlasy hebké, uhlazené a
lesklé, usnadní jejich vyfoukání do účesu a
zároveň působí jako ochrana před horkem a
vlhkostí. Posilní vlákna kapilár a zlepší jejich
pružnost, opraví strukturu poškozených vlasů.
Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a
lesk. Zajistí vlasům ochranu, přidá lesk a zvýší
trvanlivost obarvení.Návod k použití: vytlačte
1-2 dávky přípravku nadlaň a pak ho 125 ml
rovnoměrně naneste na vlasy po celé délce až po
špičky. Zopakujte aplikaci na nejvíce krepatých
partiích. rozčesejte a pokračujte úpravou vlasů vysušením.

TERMO REPAIR MILK
TERMO OCHRANNÉ REGENERAČNÍ MLÉKO
Regenerační mléko uzavře strukturu vlasů a má výživný a posilující účinek. Přídavek kyseliny
hyaluronové a quinoy dodá stresovaným nebo oslabeným vlasům sílu, hedvábný
vzhled a tvar, usnadní jejich vyfoukání do účesu a zároveň působí jako ochrana před horkem a
vlhkostí. Dodá vlasům objem, má vyplňovací účinek a silné hydratační schopnosti, chrání a vyrovnává vlasovou strukturu, pozvedne je a hydratuje. Ochrání vlasy a dodá jim hydrataci a lesk. Zajistí
vlasům ochranu, přidá lesk a zvýší trvanlivost obarvení. Návod k použití: vytlačte 1-2 dávky přípravku na dlaň a rovnoměrně ho naneste na vlasy po celé délce až po špičky. Zopakujte aplikaci na
nejvíce postižených partiích. Rozčesejte a pokračujte úpravou vlasů vysušením.

125 ml

33 I ILLUMYNA - PÉČE
ILLUMY LIGHT OIL

125 ml

ELIXIR PRO LESK

Rozjasňovací sprej ideální na matné nebo barvené vlasy s obsahem luminescinu a bobulí Goji. Zajistí
vlasům ochranu, přidá zářivý lesk a prodlouží trvanlivost barvení. Výborně se hodí i jako příprava před
žehlením kulmováním. Extrakt z květů divizny, rostliny široce rozšířené v celém Středozemí. Má schopnost pohlcovat a přeměnit UV paprsky na lesk. Bobule rostliny Goji jsou původem z Číny a jsou
bohaté na vitamíny, aminokyseliny, rostlinné mastné kyseliny, používají se na doplnění vitaminů a na
výživu vlasů. Obsahují vitamín A se silným mají antioxidační, anti age účinek a chrání před volnými
radikály. Pohlcuje ultrafialové záření. Přemění UV paprsky na nový zdroj světla, který vlasům přidá lesk.
Obarvené vlasy získají ochranu a díky anti age efektu i energii a sílu. Chrání vlasy a snižuje negativní
účinek ultrafialového záření.
Návod k použití: Nastříkejte na vlhké nebo suché vlasy rovnoměrně po celé délce až po špičky. Zopakujte aplikaci na nejvíce postižených partiích. Rozčesejte a pokračujte úpravu vlasů do účesu.
DAILY VOLUME TONIC

TONIKUM PRO ZVĚTŠENÍ OBJEMU

Dvoufázový sprej s vysokou výživnou silou.
Obohacený o bambus, quinou a rostlinný extrakt keratinu, regeneruje vlasy, aniž by je zatěžoval.
Poskytuje každodenní ochranu a velkolepý objem.
- denní ochrana vlasů
- ECO a VEGAN FRIENDLY
200 ml

ILLUMYNA - DÁRKOVÉ SADY I 34
ZERO YELLOW SADA - SADA PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ

NUTRI COLOR SADA - PRO BARVENÉ A MELÍROVANÉ VLASY

Zero Yellow šampon 250 ml + Zero Yellow kondicionér 250 ml

Nutri color šampon 250 ml + Nutri color condicioner 250 ml
+ Illumy light oil 125 ml

Doporučeno pro zesvětlené, blond, melírované
nebo šedé vlasy. Je navržena tak, aby neutralizovala nežádoucí žluté tóny na šedých, světlých, odbarvených a melírovaných vlasech.

Výživný ochranný kit pro barevné nebo melírované
vlasy. Obohacený o rostlinný keratin, Goji Berries a
Acai, jemně čistí vlasy a pomáhá udržet dlouhotrvající barvu.

DENSIFY SADA - SADA PROTI PADÁNÍ VLASŮ

NECTAR RECOVERY KIT

Densify šampon proti padání vlasů 250 ml + Densify ampule proti
padání vlasů 12x10 ml

Nectar recovery šampon 250 ml + Nectar recovery maska 250
ml + Nectar recovery spray 150 ml

Léčená sada která pomáhá předcházet vypadávání vlasů. Obohacená o pšeničné bílkoviny, šalvějový
extrakt, výtažek z kopřiv, pomáhá při vypadávání
vlasů. Revitalizuje pokožku hlavy, zabraňuje přirozenému vypadávání vlasů a má blahodárný účinek
na čištění a rovnáhu na pokožce a vlasech. Může
způsobit zarudnutí kůže.

Sada přípravků na obnovu poškozených vlasů.
Všechny přípravky jsou obohaceny o ARC (Active
Revitalizing Complex). Pomáhá transformovat
poškozené vlasy. Jemně čistí, zanechává vlasy
hydratované a pomáhá udržovat dlouhotrvající
barvu. SLS e SLES Free.

NUTRI DISCIPLINE SADA - SADA PRO UHLAZENÍ A VÝŽIVU

NUTRI REPAIR SADA - SADA PRO VÝŽIVU A REGENERACI

Nutri Discipline šampon 250 ml + Nutri discipline mask 250 ml +
Thermo discipline Milk 125 ml

Nutri repair šampon 250 ml +Nutri repair mask 250 ml +
Thermo repair milk 125 ml

Sada ideální pro středně silné, suché a velmi křehké
vlasy. Vyživuje vlasy hluboko a zanechává je hedvábné a poslušné. Poskytuje extra ochranu pro
zvýšení pružnosti a měkkosti a chrání před vlhkostí.

Vyživující
restrukturalizační
léčba
rostlinným keratinem, medem a
quinoou. Ideální pro suché, krepaté
vlasy, které podléhají častému technickému ošetření. Jemně vyživuje
vlasy, zanechává je hedvábné na
dotek a hluboce hydratované.

35 I ILLUMYNA - DÁRKOVÉ SADY
DAILY VOLUME SADA - SADA PRO DENNÍ MYTÍ A OBJEM
Daily volume šampon 250 ml + Lift volum fluid 250 ml

Ideální pro normální, jemné vlasy bez života. Čistí
vlasy, aniž by je zatěžoval, a dodává jim objem a
lehkost.
Díky jemnému složení je vhodný pro každodenní
použití.

ALISA HOME KIT - DOMÁCÍ KIT PRO NAROVNÁNÍ
Restore Shampoo 180 ml + Restore Butter 180 ml

Alisa domácí kit pro narovnání vlasů bez formaldehydu, unikátní produkt s
diamantovým práškem pro diamantové vyhlazení.
Kit pomůže udržet vlasy méně krepaté, odolné proti vzdušné vlhkosti a prodlouží
efekt rovných vlasů po žehlení. Kit je také doporučen jako domácí péče pro
klienty, kteří mají vlasy ošetřené některou ze služeb trvalého vyrovnání profesionální sadou Alisa.
Sensus Alisa je produkt - sada produktů - obsahující přírodní aminokiseliny a
diamantový prášek, zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti, působí proti krepatění,
je vynikající pro vyrovnání a disciplínu vlasů. Produkt neobsahuje soli.

HLOUBKOVÁ REGENERACE I 36
RECOVERY SHAMPOO
RECOVERY SHAMPOO, posilující šampon na záchranu – obnovu poškozených vlasů obohacený
o ARC (Active Revitalizing Complex). Pomáhá transformovat poškozené vlasy. Jemně čistí, zanechává vlasy hydratované a pomáhá udržovat dlouhotrvající barvu. SLS e SLES Free.
Návod k použití:
Aplikujte na mokré vlasy, promněte, opláchněte vodou. V případě potřeby opakujte.

250 ml

RECOVERY SPRAY

RECOVERY MASK

RECOVERY SPRAY, opravný sprej vyrovnávající pH, obohacený o ARC (Active
ive Revitalizing Complex). Pomáhá transformonsformovat poškozené vlasy. Po použití
užití jsou
zdravé, lesklé a silné. Zvyšuje intenzitu
tenzitu a
trvání barvy a obnovuje přirozené
zené pH
vlasů.

REC
RECOVERY
MASK, posilující maska
a na
záchranu – obnovu poškozených vlasů
zác
obohacená o ARC (Active Revitalizing
obo
alizing
Complex). Pomáhá transformovat poškoCom
oškozené vlasy. Zanechává vlasy hydratovazen
tované a pomáhá udržovat dlouhotrvající
rvající
barvu. Bez parabenu.
barv

Návod k použití:
Nastříkejte na umyté ručníkem osušené
vlasy a již neoplachujte. Pokračujte
te finální
úpravou.

Náv
Návod
k použití:
Aplikujte
Apli
p
na umyté vlasy, proměte,
měte,
nechte působit 5 - 15 min. Opláchněte
nec
hněte
vodou.

150 ml

250 ml

37 I TABU - STYLING
Elegantní, minimalistická řada výrobků se zlatým potiskem na pastelově mátově zeleném pozadí. Každý detail
byl studován, aby se T@B> Ù stal dokonalý módní produkt. Osvěžující nová řada se sladkými a ovocnými vůněmi
a sofistikovaný, elegantní vzhled. T@B>Ù je dokonalý produkt k vytvoření jedinečného stylu.
T@B> Ù Muž: černá představuje mužskou eleganci, stříbrná pevnost oceli. Řada Man získala nový skvělý vzhled.
AFTER PILLOW 10

PRIMER 04

SUCHÝ ŠAMPON

HYDRATAČNÍ SPREJ

Suchý šampon pro všechny typy vlasů. Okamžitě oživuje vlasy a jemně absorbuje maz,
pot a nečistoty, takže vlasy zůstávají měkké
a čisté. Pomáhá udržovat pokožku hlavy a
vlasy čisté a zdravé, aniž by bylo nutné používat vodu. Úroveň ztužení 1, úroveň lesku 0.

Hydratační sprej pro předběžný styling,
jehož lehká receptura zvlhčuje, vyživuje a
usnadňuje styling, aniž by vlasy zatížil, vytváří
perfektní základnu pro styling. Směs velmi
jemných změkčujících složek zjemňuje vlasy
bez zatížení. Úroveň ztužení 0, úroveň lesku 4.

Použití: Dobře protřepejte a rovnoměrně
nastříkejte ke kořínkům. Masírujte a odstraňte
měkkým kartáčem.
200 ml

Použití: Stříkejte na vlhké nebo suché vlasy,
podle potřeby. Neoplachujte.

200 ml

ROOTS VOLUME 23
OBJEMOVÝ SPREJ
Sprej pro získání objemu od kořínků, který dodává vlasům oporu, tvar a větší objem, aniž by je zatěžoval. Zejména se doporučuje pro jemné, vlasy bez života. Úroveň ztužení 2, úroveň lesku 3.
Použití: nastříkejte přímo ke kořínkům vlhkých vlasů, pročešte je a poté proveďte styling podle potřeby.
200 ml

TABU - STYLING I 38
SMOOTH 24

PERFECT CURL 34

UHLAZUJÍCÍ KRÉM
Uhlazující krém na ochranu proti teplu pro
kudrnaté nebo vlnité vlasy. Usnadňuje
styling a uhlazuje vlasy. Chrání před teplem
a vlhkostí. Úroveň ztužení 2, úroveň lesku 4.
Použití: rovnoměrně vpracujte do délek a
konců vlhkých vlasů a poté je vysušte.
200 ml
VOLUME BUILDER 35

200 ml

WONDER BODY 53

OBJEMOVÉ PĚNOVÉ TUŽIDLO
Objemová pěnové tužidlo, které dodává
vlasům objem a lesk, pružný a plný vzhled.
Ideální pro všechny způsoby sušení. Úroveň
ztužení 3, úroveň lesku 5.
Použití: Naneste přiměřené množství pěny
na vlhké vlasy a podle potřeby vysušte.
300 ml
HEAT SHIELD 05
OCHRANNÝ SPREJ PROTI TEPLU
Ochranný tepelný sprej, který chrání vlasy
před extrémními změnami teploty při použití horkých stylingových nástrojů. Zachovává
přirozený stupeň hydratace vlasů. Úroveň
ztužení 0, úroveň lesku 5. Použití: Lze použít
na vlhké vlasy k urychlení stylingu a na
suché vlasy pro ochranný účinek.

KRÉM NA VLNY
Krém na zkrocení vlasů pro více definované vlny nebo kadeře, hydratuje vlasy a
ovládá kadeře. Úroveň ztužení 3, úroveň
lesku 4.
Použití: rovnoměrně vpracujte do délek a
konců vlhkých vlasů a poté je vysušte
difuzérem nebo suchým vzduchem.

OBJEMOVÉ PĚNOVÉ TUŽIDLO
Extra silné pěnové tužidlo, které dává
plnost, objem a definici, pro pevný a dlouhotrvající fixační účinek. Úroveň ztužení 5,
úroveň lesku 3.
Použití: Naneste požadované množství
pěny na vlhké vlasy a podle potřeby vysušte.

300 ml

SHAPE CREATOR 43
MODELAČNÍ PASTA
Pasta pro definování konečného stylingu.
Úroveň ztužení 4, úroveň lesku 3.
Použití: Naneste správné množství pasty
na vlhké vlasy nebo suché vlasy.
200 ml

75 ml

39 I TABU - STYLING
UP 30
OBJEMOVÝ PUDR
Objemový vlasový pudr, který okamžitě
dodá vlasům objem a plnost. Úroveň ztužení 3, úroveň lesku 0.
Použití: Vpracujte do kořínků suchých vlasů
a vytvořte okamžitý objem anebo aplikujte
do délek pro celkový objem.

EXPLOSION 55

7g

DYNAMIC DISTRUCTION 41
SILNĚ TUŽÍCÍ MATNÁ PASTA
Silně tužící matná pasta, ideální pro
destruktivní, definovaný styling. Úroveň
ztužení 4, úroveň lesku 1.
Použití: vpracujte malé množství pasty
do dlaně a vytvořte požadovaný
vzhled. Vhodné do suchých vlasů.

150 ml

REBEL 32

75 ml

NO STRESS 08
REVITALIZUJÍCÍ SÉRUM
Toto sérum je speciálně vytvořeno pro
citlivé vlasy a díky účinným látkám ochraňuje a dává lesk vlasům. Úroveň ztužení 0,
úroveň lesku 8. Použití: Naneste na vlhké
nebo suché vlasy, vetřete pár kapek
produktu do dlaně ruky a rovnoměrně
vpracujte do délek a konců. Neoplachujte.

SILNĚ TUŽÍCÍ GEL
Silný, flexibilní vláknitý gel, který poskytuje
pevné, dlouhodobé ztužení a bezkonkurenční lesk. Bez obsahu alkoholu. Úroveň
ztužení 5, úroveň lesku 5.
Použití: Ideální pro sochařské efekty
krátkých stylů, aplikujte na suché nebo
vlhké vlasy tvarujte a definujte styl.

MODELAČNÍ KRÉMOVÁ PASTA
Středně tužící krémová pasta, která je
ideální pro přirozený, restylovatelný
vzhled. Úroveň ztužení 3, úroveň lesku 2.
Použití: Vpracujte malé množství pasty
do dlaně a proveďte styling na suchých
vlasech.

75 ml

PRO COLOR 08

100 ml

SÉRUM PRO BARVENÉ VLASY
Sérum pro barevné vlasy, které obsahuje
ochranu proti slunci a antioxidanty. Zaručuje ochranu barvy. Úroveň ztužení 0, úroveň
lesku 8. Použití: Naneste na vlhké nebo
suché vlasy, vetřete pár kapek produktu
do dlaně ruky a rovnoměrně vpracujte do
délek a konců. Neoplachujte.

100 ml

TABU - STYLING I 40
SHIMMER 18
LESK
Lesk ve spreji, vhodný po ukončení stylingu,
dává extra lesk každému typu vlasů bez
zatížení. Úroveň ztužení 1, úroveň lesku 8.
Použití: Ze vzdálenosti 25 - 30 cm stříkejte,
dokud nedosáhnete požadované úrovně
lesku. Vždy používejte jako konečný
produkt.

RUSH 33

200 ml

BANG STYLER 42
SILNĚ TUŽÍCÍ LAK NA VLASY
Silně tužící lak na vlasy, který udržuje a
ovládá váš styl, vytváří saténový efekt.
Vylepšujeobjem a lze jej snadno a rychle
vykartáčovat. Úroveň ztužení 4, úroveň
lesku 2. Použití: Ze vzdálenosti 25 - 30 cm
stříkejte na suché vlasy, abyste dosáhli
požadovaného účinku.

400 ml

FIXER 45
LAK NA VLASY BEZ PLYNU
Silně tužící ekologický lak, který je ideální
pro definovaný a dlouhodobý vzhled.
Úroveň ztužení 4, úroveň lesku 5.
Použití: Ze vzdálenosti 25 - 30 cm stříkejte na
suché vlasy, abyste dosáhli požadovaného
účinku.
400 ml

MEMORY GUM 58
SILNĚ TUŽÍCÍ LESKLÁ GUMA
Silně tužící guma s leskem, která fixuje,
e,
ovládá a dává vlasům extra lesk, pro
o
vysoce definovaný styl. Úroveň ztužení 5,
úroveň lesku 8. Použití: Naneste správné
é
množství gumy na vlhké nebo suché
vlasy. V případě potřeby opakujte, dokud
nedosáhnete požadovaného účinku.

STŘEDNĚ TUŽÍCÍ LAK NA VLASY
Středně tužící lak na vlasy, který fixuje a
udržuje vaše vlasy na svém místě. Vlasy
mohou být restylovány i poté, co byl aplikován. Snadno a beze zbytku se dá vykartáčovat. Úroveň ztužení 3, úroveň lesku 3. Použití:
Ze vzdálenosti 25 - 30 cm stříkejte na suché
vlasy, abyste dosáhli požadovaného účinku.

300 mll
UP BLACK 30

75 ml

OBJEMOVÝ ČERNÝ PUDR
Černý vlasový pudr, který dává okamžitý
velkolepý objem a plnost. Objemová
pigmentovaná pryskyřice ulpívá na
vlasech a dává vlasům extra objem a
strukturu. Použití: Vpracovat do kořínků
suchých vlasů a vytvářet okamžitý objem
anebo aplikovat do délek pro celkový
objem.

7g

39 I PÁNSKÁ ŘADA
SCULPTING GEL EXTRA STRONG 54

BLACK SCULPTING GEL EXTRA STRONG

SILNĚ TUŽÍCÍ GEL
Extra silný gel bez alkoholu s Taurinem.
Ideální pro odvážné, sochařské efekty.
Složka Taurin má silný povzbuzující účinek,
pomáhá posilovat vlasy, dává jim novou
vitalitu. Taurin v našich produktech není
živočišného původu, ale je syntetizován v
farmaceutické laboratoři bez použití 250 ml
jakýchkoli živočišných derivátů.
SHINE WAX 48
STŘEDNĚ TUŽÍCÍ VOSK S LESKEM
Lehký formovací vosk obohacený o
taurin, dodává vlasům pružný, definovaný styl a neuvěřitelný lesk. Poskytuje styl a
texturu bez zátěže vlasů. Snadno se
odstraňuje pouhým šamponem.

250 ml

FLEX WAX 40

75 ml

BLACK WAX
STŘEDNĚ TUŽÍCÍ ČERNÝ VOSK
Měkký formovací vosk, dává vlasům
pohyb pro flexibilní, definované styly a
neuvěřitelný lesk. Pokrývá bílé vlasy
přirozeným a diskrétním způsobem.
Poskytuje styl a texturu bez zátěže vlasů.
Snadno se odstraní šamponem. Neznečisťuje oblečení nebo polštáře, nezanechává zbytky.

ČERNÝ SILNĚ TUŽÍCÍ GEL
Extra silný gel bez alkoholu s Taurinem.
Ideální pro odvážné, sochařské efekty.
Složka Taurin má silný povzbuzující účinek,
pomáhá posilovat vlasy, dává jim novou
vitalitu. Taurin v našich produktech není
živočišného původu, ale je syntetizován v
farmaceutické laboratoři bez použití
jakýchkoli živočišných derivátů.

FLEXIBILNÍ VOSK
Flexibilní krémový matný vosk. Ideální pro
vytváření přírodních a destruktivních
texturovaných vzhledů. Vlasy lze znovu a
znovu restylovat a vosk lze snadno
odstranit.

75 ml

POMADE 57

75 ml

SILNĚ TUŽÍCÍ POMÁDA
Silně tužící pomáda, tato pomáda
poskytuje velmi silnou fixaci s leskem,
vlasy vyživuje a stará se o jejich zdravý
vzhled. Navíc vlasům dodává vlhkost a
objem. Je výborná pro klasické účesy či
moderní účesy.

75 ml

PÁNSKÉ BARVY NA VLASY I 42
PÁNSKÁ BARVA NA VLASY A VOUSY

SILVER UP

SHAKE UP - je řada, která byla vyvinuta pro maskování šedých pánských vlasů a vousů. Intenzitu
výsledku lze snadno upravit dle délky působení. Odstín SILVER UP 60 ml - je vhodný pokud úroveň
prošedivění dosahuje více než 80%. Pokud úroveň prošedivění dosahuje do 80% použijte odstín
COVER UP - pánská barva na vlasy a vousy 60 ml.
- Obsahuje Taurin
- Bez PPD a Resorcinu
- Bez Amoniaku
60 ml
PÁNSKÁ BARVA NA VLASY A VOUSY

COVER UP

SHAKE UP - je řada, která byla vyvinuta pro maskování šedých pánských vlasů a vousů. Intenzitu
výsledku lze snadno upravit dle délky působení. Odstín COVER UP 60 ml - je vhodný pokud úroveň
prošedivění dosahuje maximálně 80%. Pokud úroveň prošedivění dosahuje více než 80% použijte
odstín SILVER UP - pánská barva na vlasy a vousy 60 ml.
- Obsahuje Taurin
- Bez PPD a Resorcinu
- Bez Amoniaku
60 ml
AKTIVÁTOR PÁNSKÝCH BAREV

OXI UP

OXI UP je kapalný aktivátor pro řadu SHAKE UP.
Pro barvy COVER UP - pánská barva na vlasy a vousy 60 ml a SILVER UP - pánská barva na vlasy
a vousy 60 ml.

500 ml

43 I LETNÍ PÉČE
AFTER SUN SHAMPOO
Vyživující ochranný šampon pro všechny typy vlasů, které jsou vystaveny slunci,
moři, chlóru a chemickým přísadám v bazénové vodě. Díky obsahu rostlinného
keratinu, UV filtru a olejové složky Monoi Oil chrání vlasy, dodává lesk a výživu.
Návod k použití: Naneste na mokré vlasy šamponujte a opláchněte. V případě
potřeby opakujte a opláchněte. Bez SLS a SLES bez Parabenu.
250 ml
AFTER SUN KONDICIONER
Kondicioner pro všechny typy vlasů které jsou vystaveny slunci, moři,
chlóru a chemickým přísadám v bazénové vodě. Díky obsahu rostlinného keratinu, UV filtru a olejové složky Monoi Oil chrání vlasy, usnadňuje rozčesávání, dodává lesk a výživu.
Návod k použití: po umytí naneste do vlasů nechte 1
minutu působit a jemně opláchněte. Bez Parabenu. Pokračujte finální
úpravou.
250 ml
AFTER SUN SPRAY
Bezoplachový sprej pro všechny typy vlasů které jsou vystaveny slunci, moři, chlóru a chemickým přísadám v bazénové vodě. Díky obsahu rostlinného keratinu, UV filtru a olejové složky Monoi Oil chrání vlasy,
usnadňuje rozčesávání, dodává lesk a výživu.
Návod k použití: po umytí naneste do vlasů a již neoplachujte. Bez Parabenu. Pokračujte finální úpravou.
150 ml

BESAFE - OCHRANNÉ POMŮCKY A DEZINFEKCE I 44
DEZINFEKČNÍ ČISTÍCÍ EMULZE PRO RUCE

HAND CLEANER

Besafe - čistič rukou. Čisticí kosmetická emulze pro mytí rukou. Formulace
založená na peroxidu vodíku schopném dezinfikovat pokožku. Rychlá
absorpce. Vzorec obohacený změkčovadly. Vynikající hydratační a
vyhlazující účinky. Bez oplachování.

500 ml
DEZINFEKČNÍ ČISTÍCÍ EMULZE PRO RUCE

HAND CLEANER

Besafe - čistič rukou. Čisticí kosmetická emulze pro mytí rukou. Formulace
založená na peroxidu vodíku schopném dezinfikovat pokožku. Rychlá
absorpce. Vzorec obohacený změkčovadly. Vynikající hydratační a
vyhlazující účinky. Bez oplachování.
1000 ml
DEZINFEKCE POVRCHŮ

BESAFE SURFACE CLEANER

BE SAFE - čistič povrchů 500 ml v rozprašovači. Je to sprejový detergent,
který na ošetřené povrchy působí rychlým a hlubokým dezinfekčním účinkem. Je určen k ošetření povrchů, jako jsou pracovní stoly, pevné povrchy, pracovní desky, stoly, židle, sanitární zařízení, plastové a nerezové
500 ml
povrchy. Použití: Nastříkejte na povrch, nechte chvíli působit a otřete.

45 I BESAFE - OCHRANNÉ POMŮCKY A DEZINFEKCE
OBLIČEJOVÁ ROUŠKA
Ochranná rouška Be Safe pro Vaše bezpečí v kadeřnickém salonu.
Roušku je možné vyprat a opakovaně použít.

STOJAN DEZINFEKCE
Praktický pomocník pro bezpečný salon. Be Safe stativ na
desinfekci. Pracujte v bezpečí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ I 46
V NABÍDCE ŠIROKÁ NABÍDKA PRACOVNÍCH POMŮCEK.

STAHUJTE APLIKACE PRO KADEŘNÍKY
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GP cosmetics
via A de Gasperi, 8, Sanselpolcro
ITALY
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FOR HEALTHY HAIR s.r.o.
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