Profesionálna vlasová
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Trvanlivá krémová farba
Life Color Plus 100ml na báze
extraktu z para orecha s nízkym
obsahom amoniaku
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LIFE COLOR PLUS
Size:
Formula:
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100 ml / 3.38fl.oz
Balanced formula
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LIFE COLOR PLUS
TECHNOLOGY: EXCELSA HP

Permanentná odolná krémová farba na vlasy s výťažkami z para orechov. Jej základom je pokročilé zloženie s vysokými technologickými vlastnosťami pre dokonalú farbu vašich vlasov. Novšia Excelsa Hp technológia zameraná na ochranu zdravia človeka, zaručuje pravidelnú výživu pre
obnovenie vlasov, lebo podporuje jej základné komponenty: objem vody, počet bielkovín a lipidov. Obsah amoniaku vo farbe 0,2% (tmavšie tóny)
do 3,36% (super osvetľujúce tóny). Špeciálne prísady robia farbu trvanlivejšou: laboratórne testy ukázali 30% zvýšenie odolnosti farby, čo zabezpečuje zlepšenie kvality vlasov a účinnú ochranu proti UV žiareniu. Farba je vytvorená na fialovom základe, čo eliminuje vznik zeleného odtieňu
na vlasoch.
Postup miešania:
- zmiešame v nekovovej nádobe krémovú farbu Life Color Plus a oxidačné činidlo 3% (10vol), 6% (20vol), 9% (30vol), 12% (40vol) v pomere 1:1,5;
- pri výbere super blond odtieňov použijeme oxidačné činidlo 12% (40vol) v pomere 1:2;
- aby sme dostali sýtejšie zafarbenie zmiešame krémovú farbu Life Color Plus a oxidačné činidlo 3% (10vol), 6% (20vol), 9% (30vol) alebo 12%
(40vol) v pomere 1:1.
Návod na použitie:
0-50% šedivých vlasov: použijeme farbu zvoleného odtieňa.
50 - 100% šedivých vlasov: použijeme polovicu tuby farby zvoleného odtieňa a polovicu tuby podobných prirodzených odtieňov v pomere približne 1:1 (napríklad, 6.35+6.0).
Prvé použitie (nefarbené vlasy): najprv nanesieme časť zmesi po celej dĺžke vlasov okrem korienkov a počkáme 20 minút. Zvyšok zmesi dáme na
korienky a počkáme ďalších 20 minút. Celkový čas pôsobenia farby: 40 minút.
Farbenie odrastených korienkov vlasov: nanesieme časť zmesi na odrastené korienky, čakáme 20-30 minút. Zvyšok zmesi nanesieme na celkovú
dĺžku vlasov okrem korienkov, počkáme ďalších 10-15 minút.
Doba pôsobenia:
Ak farbíme tón v tón nanesieme oxidačné činidlo 3% (10vol) na 30-40 min. Ak farbíme šedivé vlasy dáme oxidačné činidlo 6% (20vol) na 30-45
min. Ak chceme zosvetliť vlasy o 2-3 tóny dáme oxidačné činidlo 9% (30vol) na 30-40 min. Na zosvetlenie o 4-5 tónov používame intenzívnejšie
odfarbovače — nanesieme oxidačné činidlo 9% (30vol) alebo 12% (40vol) na 40-45 min.
Po zafarbení: umyjeme vlasy teplou vodou, použijeme šampón na farbené vlasy Back Bar Color Fig&Almond.
Naše odporúčania:
Aby sa pigment udržal vo vlasoch a predbehli sme rýchlemu vymývaniu farby, odporúčame používať:
1) Šampón Amethyste Color
2) Masku Amethyste Colour Mask
3) Sérum na vlasy Amethyste Color Re-Vital Restoring Lotion
4) Tónujúcu a obnovujúcu masku Amethyste Colouring Mask
Nové odtiene Booster sú schopné:
Tri odtiene - červený (0.66), oranžový (0.44) a fialový (0.22) keď sa zmiešajú v rozličných pomeroch dokážu vytvoriť viacero variant žiarivého zafarbenia. Boostery sa odporúča používať na tónovania, farbenia a zosilňovania farby a takisto na obnovenie farby.
• Zosilniť farbu. Za týmto účelom zmiešame požadovaný odtieň LIFE COLOR PLUS so zosilňovačom farby Booster, čím zvýšime žiarivosť a intenzitu farby. Miešanie: farbivo LIFE COLOR PLUS + Booster v pomere 2:1 s oxidačným činidlom v pomere 1:1,5. Príklad: zmiešajte 40 ml LIFE COLOR
PLUS + 20 ml zosilňovača farby + 90 ml oxidačného činidla Life Cream Developer. Doba pôsobenia je 35 minút.
• Farbenie niekoľkými odtieňmi naraz, Ombré, funny color. Na tvorbu farebných a žiarivých prameňov na zosvetlených vlasoch zmiešame
zosilňovač farby v pomere 1:1 s 1,5% oxidačným činidlom Life Cream Developer. Môže sa v pôvodnej podobe aplikovať na zosvetlené vlasy. Doba
pôsobenia je 35 minút.
• Obnovenie farby. Tvorba kreatívnych odtieňov. Aby sme obnovili farbu a dopriali vlasom lesk musíme zmiešať požadovaný odtieň Booster s
Amethyste Color Mask. Doba pôsobenia je 5-15 minút. Zmyť bez používania šampónu.
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LIFE COLOR PLUS CHART
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LIFE CREAM DEVELOPER
TONE ON TONE | 10 VOL | 20 VOL | 30 VOL | 40 VOL

100 / 1000 ml

Aktivátor Tón v tón (1,5 %)
používame na tónovanie tmavých a svetlých vlasov, používa sa
zvlášť na blond vlasy. Funguje s amoniakovými a aj bez amoniakovými farbivami.
Návod na použitie: zmiešame 1 čiastku farbiva a 2 čiastky aktivačnej
zmesi. Nechajme pôsobiť 20-30 minút a potom dôkladne umyjeme.
Life Cream Developer (oxidačná emulzia) – stabilizačná emulzia
s balzamom, má antistatický účinok. 3% (10vol), 6% (20vol), 9%
(30vol), 12% (40vol)
Zmes používame vždy, keď sa vyžaduje oxidačno-chemická reakcia (počas farbenia a odfarbovania). Zloženie emulzie chráni vlasy
pred agresívnym účinkom chemických látok (obsahuje antistatické prísady a balzam).
Návod na použitie:
Na kozmetické farbenie sa rozpúšťa v pomere 1:1,5.
Aby sme dostali sýtejšiu farbu, rozpustíme v pomere 1:1.
Ak používame superblondy rozpustíme v pomere 1:2.
Návod na použitie: 10 vol (3%):
– odtieň na odtieň a zatemňovanie – rozpustíme v
100 ml
pomere 1:1,5.
– tónovanie – rozpustíme v pomere 1:2 alebo 1:3 s
LIFE DECOLOR
akoukoľvek farbou.
ZOSVETĽUJÚCI KRÉM AŽ O 6 TÓNOV

500 gr

30 gr

BLUE BLEACHING POWDER

500 gr

WHITE BLEACHING POWDER

BEZPEČNÉ PÔSOBENIE! NAJLEPŠIE VÝSLEDKY! ZOSVETLENIE O 6 TÓNOV!

Odfarbovací granulovaný púder vyrobený v dvoch variantoch: biely - bez
vône, modrý - obsahuje modrý pigment a parfum.
Poskytuje možnosť používať akékoľvek techniky počas rôznych typov odfarbovania, púder sa nekryštalizuje a nenasakuje. Aby sme ho rozpustili používame
oxidačné činidlo Cream Developer. Obsahuje zmäkčovacie prvky, ktoré chránia
vlasy pred účinkom peroxidu vodíka. Zachytáva vlhkosť vo vlasoch, zabezpečí
lesk a mäkkosť. Uľahčuje rozčesávanie vlasov. Štruktúra vlasového keratínu sa
nepoškodí, vlasy zostanú mäkké, žiarivé a hodvábne.
Návod na použitie: zmiešame 25 ml púdru a 60 ml oxidačného činidla Cream
Developer.
20 vol (6%) zosvetlí o 3-4 odtiene, necháme pôsobiť 30 min.
30 vol (9%) zosvetlí o 4-5 odtieňov, necháme pôsobiť 30-40 min.
40 vol (12%) zosvetlí o 6 a viac odtieňov, necháme pôsobiť 45-50 min.

Profesionálny krém - zosvetľuje vlasy až o 6 odtieňov. Nepoškodí štruktúru vlasu a celistvosť kapilárnych
vlákien. Zosvetľujúci krém obsahuje
oveľa menej amoniaku v porovnaní
s inými prípravkami na zosvetlenie
vlasov. Revolučný vzorec, obsahujúci
odfarbovacie prvky najnovších generácií, obsahuje zmäkčujúce prvky,
ktoré zaistia starostlivé a intenzívne
zosvetlenie Vašich vlasov. Používame
spolu s oxidačným činidlom 6%, na
tvrdé a hrubé (africký typ ) vlasy môžeme používať 9%, 12%. Neaplikovať
na pokožku hlavy.
Návod na použitie:
Zmiešame 1 čiastku krému a 2 čiastky oxidačného činidla. Ak zosvetľujeme oblasť vedľa korienkov, berieme
oxidačné činidlo 20 ml (6%) na tvrdé
a hrubé (africký typ) vlasy môžeme
používať 6% a 9%. Rovnomerne
nanesieme na vlasy. Predchádzajte
styku prípravku s pokožkou a očami.
Držíme na vlasoch pokiaľ nedostaneme požadovanú farbu. Následne si
dôkladne umyjeme vlasy a použijeme jemný šampón. Vlasy osušíme a
upravíme. Celková doba pôsobenia
krému sa nesmie prekročiť.
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Suprema Color 60 ml
Je založená na makadamovom,
arganovom, avokádovom oleji.
Nízky obsah amoniaku.
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SUPREMA COLOR
Size:

60 ml / 2.11 fl.oz

Formula:

Balanced Formula

Technology: Prodigious Oil Complex
Standard mix ratio
Intense result
No. Nuances:

1:1,5
1:1
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SUPREMA COLOR
TECHNOLOGY: PRODIGIOUS OIL COMPLEX
Profesionálna odolná krémová farba na vlasy, vďaka svojmu unikátnemu zloženiu zakrýva akékoľvek zložité šediny. Zabezpečuje
100% zafarbenie šedín. Suprema Color zaručí sýty, lesklý a jasný výsledok. Podieľajú sa na tom zložky najvyššej kvality a základ v
krémovej podobe. Obsahuje veľké množstvo kondicionérov, ktoré spolupracujú so skupinou olejov. Po zafarbení vonkajšia vrstva
vlasu je tesne uzavretá. Vlasy nadobúdajú lesklý, hodvábny vzhľad a vďaka olejom, ktoré sú súčasťou farieb, sa stávajú zdravšie.
Miešanie:
Zmiešame Suprema Color 1:1,5 a oxidačné činidlo Cream Developer 10/20/30/40 vol. alebo 1:2 s 40 vol. ak potrebujete super
zosvetlenie vlasov. Zmiešame Suprema Color 1:1 s Cream Developer 10/20/30/40 vol. aby sme dostali intenzívnejšie zafarbenie.
Návod na použitie:
do 50% šedivých vlasov použijeme farbu zvoleného odtieňa.
50 - 100% šedivých vlasov: použijeme polovicu tuby farby zvoleného odtieňa a polovicu tuby podobných prirodzených odtieňov
v pomere približne 1:1 (napríklad, 6.35+6.0).
Doba pôsobenia: ak farbíme tón v tón nanesieme oxidačné činidlo 3% (10vol) na 30-40 min. Ak farbíme šedivé vlasy dáme oxidačné činidlo 6% (20vol) na 30-45 min. Ak chceme zosvetliť vlasy o 2-3 tóny dáme oxidačné činidlo 9% (30vol) na 30-40 min. Na
zosvetlenie o 4-5 tónov používame intenzívnejšie odfarbovače — nanesieme oxidačné činidlo 9% (30vol) alebo 12% (40vol) na
40-45 min.
Po zafarbení: umyjeme vlasy teplou vodou, použijeme šampón na farbené vlasy BackBar Color Fig&Almond alebo Amethyste
Color Shampoo.
Prvé použitie (nefarbené vlasy): najprv nanesieme časť zmesi po celej dĺžke vlasov okrem korienkov a počkáme 20 minút. Zvyšok zmesi dáme na korienky a počkáme ďalších 20 minút. Celkový čas pôsobenia farby - 40 minút.
Farbenie odrastených korienkov vlasov: nanesieme časť zmesi na odrastené korienky, čakáme 20-30 minút. Zvyšok zmesi nanesieme na celkovú dĺžku vlasov okrem korienkov, čakáme ďalších 10-15 minút.
Technológie a aróma:
• Aróma – novšia a inovačná ovocná aróma s jarnou čerstvosťou. Pomáha maskovať vôňu amoniaku a sprijemní priebeh
farbenia pre zákazníka aj kaderníka.
• Veľkolepý súbor olejov: arganového, macadamiového a avokádového vytvára silnú kombináciu zmäkčujúcich a
starajúcich sa prvkov, ktoré zabezpečia prepychový lesk, staranie a ochranu vlasov.
1. Macadamiový olej je bohatý kyselinou olejovou, palmiteoylovou a linolovou ako aj nasýtenými mastnými
kyselinami s neporovnavateľnými zmäkčujúcimi vlastnosťami.
2. Arganový olej je jedným z najvzácnejších a najcennejších olejov na zemeguli, je bohatý E–vitamínom, linolovou
kyselinou, prírodnými tokoferolami pridávajúcimi oleju antioxidačné vlastnosti a lesk.
3. Olej avokáda je nasýtený mastnými kyselinami (84%), A-vitamínom, B-vitamínom, čo úrobí mimoriadne účinným
starajúcim sa prvkom.
4. Krémová zásada je bohatá kondicionujúcimi zložkami a tukmi.
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Bezpečné pôsobenie!
Najlepšie výsledky! Zosvetlenie o 8 tónov

60 / 1000 ml

SUPREMA CREAM DEVELOPER
Tone on tone | 10 Vol | 20 Vol | 30 Vol | 40 Vol
Aktivátor Tón v tón (1,5 %)
používame na tónovanie tmavých a svetlých
vlasov, používa sa zvlášť na blond vlasy. Funguje s
amoniakovými a aj bezamoniakovými farbivami.
Návod na použitie: zmiešame 1 čiastku farbiva a 2
čiastky aktivačnej zmesi. Nechajme pôsobiť 20-30
minút a potom dôkladne umyjeme.
Suprema Cream Developer (oxidačná emulzia) –
stabilizačná emulzia s balzamom, má antistatický
účinok. 3% (10vol), 6% (20vol), 9% (30vol), 12%
(40vol).
Zmes používame vždy, keď sa vyžaduje oxidačnochemická reakcia (počas farbenia a odfarbovania).
Zloženie emulzie chráni vlasy pred agresívnym
účinkom chemických látok (obsahuje antistatické
prísady a balzam).
Návod na použitie:
Na kozmetické farbenie sa rozpúšťa v pomere 1:1,5.
Aby sme dostali sýtejšiu farbu, rozpustíme v pomere
1:1.
Ak používame superblondy rozpustíme v pomere 1:2.

500 / 70 / 30 gr

SUPREMA BLEACHING POWDER
KEY INGREDIENTS: RICE STARCH
Suprema Color Blue Bleaching Powder - odfarbovací
granulovaný púder modrej farby, vysoká intenzita
zosvetlenia, obsahuje parfumovacie prísady. Je
vymyslený presne na nepoddajné husté vlasy, je ideálny
na kardinálnu zmenu imidžov, poskytuje možnosť
používať rýchle a otvorené techniky. Neodporúča sa
používať oxidačné činidlo viac ako 6% na tenké vlasy a
pokožku hlavy. Púder sa nekryštalizuje a nenasakuje,
čo umožňuje pracovať s akýmikoľvek technikami a
so všetkými druhmi odfarbenia. Na prípravu používa
oxidačné činidlo Cream Developer. Obsahuje látky
so zmäkčujúcim účinkom, ktoré chránia vlasy pred
poškodením.
Spôsob použitia: Zmiešame 25 ml púdru so 60 ml
oxidačného činidla Cream Developer.
20 vol (6%) zosvetlí o 4-5 tónov, čas pôsobenia 20-25
minút.
30 vol (9%) zosvetlí o 5-6 tónov čas pôsobenia 25-35
minút.
40 vol (12%) zosvetlí o 8 a viac tónov, čas pôsobenia 3545 minút.

Návod na použitie: 10 vol (3%):
– odtieň na odtieň a zatemňovanie – rozpustíme v
pomere 1:1,5.
– tónovanie – rozpustíme v pomere 1:2 alebo 1:3 s
akoukoľvek farbou.
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Zmes 3 vzácnych olejov, ktoré zaisťujú luxusný lesk, výnimočnú výživu a ochranu
3 Vzácné Oleje

MAKADAMOVÝ + ARGANOVÝ + AVOKÁDOVÝ
Makadamový olej
Pochádza z orecha Macadamia (Macadamia Ternifolia), pôvodne austrálskeho orecha. Je veľmi bohatý na kyselinu olejovú, kyselinu palmitolejovú a linoleovú kyselinu a tiež obsahuje nasýtené mastné kyseliny, ktoré poskytujú oleju neporovnateľné zvláčňujúce vlastnosti
Arganový olej
Arganový olej sa získava z plodov marockého arganového stromu (Argania Spinosa). Patrí k jedným z najvzácnejších a
najcennejších olejov na svete. Bohatý na vitamín E, kyselinu linoleovú, prírodné tokoferoly, ktoré poskytujú oleju antioxidačné a lesklé vlastnosti
Avokádový olej
Avokádový olej sa získava z plodov tohto exotického (avokádového) stromu. Vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín(84%), vitamín A, vitamín B robí avokádový olej vysoko účinnou výživovou zložkou.
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Krém - farba bez amoniaku s
arganovým olejom a vitamínom E,
100ml
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Zelené jablko
Vôňa

B.LIFE COLOR
Size:
Formula:
Technology:

100 ml / 3.38 fl.oz
Gentle Ammonia Free
Argan oil + Vitamin E

Standard mix ratio
Intense result
No. Nuances:

1:1,5
1:1
45

B.LIFE COLOR
TECHNOLOGY: ARGAN OIL+ VITAMIN E
B.Life Color krémová farba bez amoniaku s arganovým olejom a vitamínom E.
Arganový olej, ktorý sa získava zo semien plodov arganového stromu (Argania spinosa) je bohatý na vitamíny A, B1, B2, B6, E, karotín a polynenasýtené mastné kyseliny Omega-6 (viac ako 80%). Vďaka obsahu 9 nenahraditeľných mastných kyselín olej chráni
vlasy pred poškodením voľnými radikálmi a zároveň ich omladzuje. Spevňuje vlasy a odstraňuje suchosť pokožky, obnovuje
poškodené končeky a štruktúru vlasov po celej dĺžke. B.Life Color zodpovedá vysokému štandardu, ktorý zabezpečuje mnohostranné zafarbenie a čo najprirodzenejší vzhľad. Vylepšená technológia dovoľuje znížiť množstvo nízko disperzného pigmentu
vo farbive, kvalita zafarbenia sa pri tom nemení. A lekárske testy potvrdzujú že také farbenie vôbec neškodí zdraviu. B.life Color
poskytuje optimálne zafarbenie šedivých vlasov, robí vlasy mäkkými, pružnými, pridáva im prirodzený lesk a hebkosť.
Miešanie: zmiešame v nekovovej nádobe krém-farbu B.Life Color a oxidačné činidlo v pomere 1:1,5;
- pre obnovenie farby – použijeme oxidačné činidlo Cream Developer 1,5% (5vol);
- pre zafarbenie šedín (50%) – použijeme oxidačné činidlo Cream Developer 3%
(10vol);
- pre zafarbenie šedín (100%) – použijeme oxidačné činidlo Cream Developer 6%
(20vol).
Na dosiahnutie sýtejšieho zafarbenia zmiešame v pomere 1:1.
Čas farbenia 25-30 min, čas pôsobenia na šediny do 50 min. na korienkoch.
Po farbení:
Následne dôkladne opláchneme vlasy teplou vodou a umyjeme šampónom pre
farbené vlasy.

S arganovým
olejom a
vitamínom E

Odporúčania technológov:
Na udržanie pigmentu vo vlasoch a ako zábranu jeho rýchlemu vymývaniu odporúčame používať:
1) Šampón Amethyste Color s maskami Amethyste Colouring Mask
2) Šampón Amethyste Color s maskami Amethyste Color Mask a sérum Amethyste
Color Re – Vital Restoring Lotion
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Prvá permanentná krém-farba na vlasy
EVE Experience, 100 ml novej generácie
s technológiou INFINITE COLOR+ a
KV TECHNOLOGY, stvorená v súlade s
vedou a prírodou
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Matt Cool
Naturals
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9.3
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9.1
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Ash

9.07

8.1

10.11

8.07
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THE SHADE PALETTE
Naturals

Warm
Naturals

10.0

8.03

7.1

9.0

8.0

7.07

Golden

9.33

.33

9.13

8.13

.13

8.8

7.8

7.03

6.1

7.3

7.0

6.07

6.8

6.03

5.07

4.8

6.3

6.0

5.03

6.12

5.0

4.03

1.10

4.0

3.0

1.0

.8

7.81

5.81

.81
.82

10.02

.02

10.82

9.02

Brown Beige

9.82

7.82

11.021

BLUE

11.01

Superlighteners
11.21

VIOLET

Boosters RED

.35

.4/.43/.44

Mahogany

.5

5.5

Copper
10.43

8.4

7.44

5.4

11.11

0.0

6.62

.62

6.66

8.66

Red

.66

5.20

9.22

10.21

Violet/Irisè

.20/.21/.22

70 RICH VIBRANT INTERMIXABLE SHADES

6.35

5.35

4.35

11.02

Clear

ORCIN

O
RE E
LF

P PD A N
D

RES

Divoké bobule
vôňa

EVE EXPERIENCE
Size:

100 ml / 3.38 fl.oz

Formula:

Gentle PPD &
Resorcinol Free
Low Ammonia %

Technology: KV Tech & Infinite Color+
Standard mix ratio
Intense result
No. Nuances:

1:1,5
1:1
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EVE EXPERIENCE
TECHNOLOGY: KV & INFINITE COLOR+
EVE EXPERIENCE NAJLEPŠIA VOĽBA
Prvá permanentná krém-farba na vlasy novej generácie s technológiou INFINITE COLOR+ a KV TECHNOLOGY. Bez PPD a rezorcinolu.
Šetrná formula pre citlivú pokožku hlavy. Nízky obsah amoniaku (maximálne 1% v pomere 1:1,5). +25% viac lipídov a ošetrujúcich prvkov. Plné zaistenie pohodlia pre vlasy a pokožku hlavy . Obohatená rastlinným keratínom KV Technology. Výsledok: +75% dlhšie trvajúca
farba, +23% zvýšená jasnosť, sýtosť a trvanlivosť , 100% krytie šedín.
Vysokokvalitné pigmenty a vegan frendly formula
Miešanie: 1: 1,5 . Pre dosiahnutie sýtejšej farby pomer miešania je 1:1. Pre superblondy pomer miešania je 1:2.

THE BETTER CHOICE

Prvá permanentná krém-farba na vlasy novej
generácie s technológiou INFINITE COLOR+ a KV
TECHNOLOGY, stvorená v súlade s vedou a
prírodou.

+75% dlhšie trvajúca farba
+23% intenzívnejšia farba
100% krytie šedín
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500 / 30 gr

EVE BLEACHING POWDER
UP TO 9 LEVELS OF LIFT

Melírovací prášok Eve Experience
Neprášiaci prášok pre odfarbenie na 9 odtieňov,
bledo motrej farby
Čo je nové?
Odfarbenie na 9 odtieňov
Rýchlo pôsobiaci: je o 20% rýchlejší
Príjemná konzistencia: lepšia textúra, vhodná
pre každú techniku
Žiadny žltý efekt: perfektné blond výsledky
KV-technológia: obohatený rastlinným keratínom
Nízky obsah amoniaku

100 / 1000 ml

EVE CREAM DEVELOPER
10 VOL | 20 VOL | 30 VOL | 40 VOL

Eve Experience Krémový peroxid
Dostupný v 3%, 6%, 9%
Krémová textúra, ideálna pre jednoduchú a presnú
aplikáciu. Jemné zloženie bez parabénov, parafínov
a minerálnych olejov.

Absolútna inovácia
Inovatívna receptúra EVE je schopná zadržať amoniak
a postupne ho uvoľňovať počas odfarbenia, čo
umožňuje dosiahnutie vysokej úrovne odfarbenia
s nižšou koncentráciou amoniaku ako pri iných
klasických melírovacích práškoch. Tento systém
spôsobuje príjemný dojem pre klienta aj pre
kaderníka a znižuje nežiaduci zápach amoniaku.
Melírovací prášok EVE, obohatený technológiou KV,
umožňuje maximálne odfarbenie bez zníženia kvality
vlasov.
Ako používať
Melirovací prášok Eve je ideálny na zmiešanie s
činidlom Eve Cream Developer a má variabilný
zmiešavací pomer, ktorý sa pohybuje od 1: 1 do 1: 2.
Pomer miešania, ktorý vyberiete, sa bude líšiť v
závislosti od preferencie štruktúry, konzistencie a
techniky.
Pomer 1:1: ponúka silnejšiu konzistenciu, ideálnu
pre použitie na otvorené techniky. Používajte, keď
chcete viac odfarbené vlasy.
Pomer 1:2: ponúka ľahšiu konzistenciu, najlepšie
pre použitie na zatvorené techniky. Ideálna
rozotierateľnosť pre techniky ombre
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PREMIUM SALON SERVICE

500 ml

100 ml

500ml

10 ml

KIT OMNIPLEX SYSTEM
THE INNOVATION: A NEW MOLECULAR TECHNOLOGY
Omniplex je nový, exkluzívny spôsob ochrany vlasového vlákna založený na molekulárnej rekonštrukcii. Skladá sa zo špeciálnej zmesi aktívnych molekúl. Táto technológia sa vyznačuje tým že molekula, ktorá je súčasťou amino-skupiny sa nachádza na
okrajoch polymérneho reťazca. Jej charakteristiky umožňujú naviazanie sa na vlasy akoby v tvare “podkovy”. Navyše chemické a
fyzikálne vlastnosti aktívnych zložiek s vysokou molekulovou hmotnosťou sa usadia na vlasy a nie sú odstránené ani šampónom.
To je tajomstvom, prečo je Omniplex taký efektívny!
Omniplex n.1 Bond maker
Prípravok na záchranu a rekonštruovanie vlasov počas farbenia, super odfarbovania, ondulácie a narovnania. Používa sa ako
doplňujúci prípravok ku hocijakým farbivám, odfarbovačom, prostriedkom na narovnanie vlasov a na onduláciu. Omniplex sa
môže používať aj ako prostriedok na intenzívne spevnenie vlasov ak zmiešame Omniplex č 1 a č 2.
Omniplex n.2 Bond reinforcer
Aplikuje sa po použití Omniplex č 1 aby zintenzívnil jeho účinok. Je nasledujúcou etapou systému Omniplex, ktorá posilňuje a
uzatvára činnosť Omniplex č 1. Nanášajte hneď v umývadle bezprostredne na vlasoch. O 5- 10 minút dôkladne opláchnite.
Farbenie vlasov.
Vymiešame farbivo a potrebné množstvo oxidačného krému, dodržiavajúc sa vášho obvyklého postupu pri farbení. Po dôkladnom vymiešaní farbiva a oxidačného činidla pridáme: 1 ml Omniplex č 1 na každé 10 ml farbiva. Pre superblondy (rozpustené
v pomere 1:2) pridáme 2 ml Omniplex č 1 na každé 10 ml farbiva. Dáme zmes na vlasy a necháme účinkovať toľko, koľko obyčajne dávame počas obvyklého farbenia, dôkladne umyjeme vlasy šampónom Amethyste. Dáme na vlasy potrebné množstvo
Omniplex č 2, záleží od dĺžky vlasov, necháme účinkovať najmenej 5 – 10 minút. Dôkladne umyjeme a osušíme fénom.
Odfarbenie vlasov pomocou odfarbovacieho púdru alebo krému.
Vymiešame odfarbovací púder a potrebné množstvo oxidačného činidla, pridržiavajúc sa obvyklého postupu. Po dôkladnom
miešaní pridáme 2 ml Omniplex č 1 na každé 10 gr odfarbovacieho púdru. Dáme zmes na vlasy a necháme účinkovať toľko,
koľko obvykle dávame počas odfarbovania, dôkladne umyjeme vlasy šampónom Amethyste. Dáme na vlasy potrebné množstvo
Omniplex č 2, v závislosti od dĺžky vlasov, necháme účinkovať najmenej 5 – 10 minút. Dôkladne umyjeme vlasy a osušíme fénom.
Príklad: vymiešame 20 gr odfarbovacieho púdru a 40 ml oxidačného činidla. Pridáme 4 ml Omniplex č 1.
Rekonštrukcia a spevnenie vlasov.
Vymiešame 10 ml Omniplex č 1 a 10 ml Omniplex č 2. Umyjeme vlasy šampónom Amethyste, dáme zmes na vlhké vlasy, začínajúc
od korienkov až ku koncom vlasov a necháme účinkovať vedľa zdroja tepla 5 – 10 minút, v závislosti od miery poškodenia vlasov.
Dôkladne umyjeme vlasy bez použitia šampónu.

Systém ochrany
a rekonštrukcie
vlasov
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Inovačný systém na
obnovenie prírodnej
štruktúry vlasov

BLEACHING POWDER 2 IN 1
TECHNOLOGY: PLEX

Omniplex odfarbujúci modrý prášok 2 v 1 – odfarbovací granulovaný
modrý púder (obsahuje modrý pigment a parfum) s technológiou Plex.
Poskytuje možnosť používať akekoľvek techniky počas rôznych typov
odfarbovania, púder sa nekryštalizuje a nenasakuje. Aby sme ho rozpustili
používame oxidačné činidlo Cream Developer. Obsahuje zmäkčovacie prvky,
ktoré udržujú vlhkosť vo vlasoch, zabezpečujú lesk a mäkkosť, a zároveň
chránia vlasy pred účinkom peroxidu vodíka. Uľahčujú rozčesávanie vlasov.
Štruktúra vlasového keratínu sa nepoškodí, vlasy zostanú mäkké, žiarivé a
hodvábne. Spolu s technológiou Plex pomáha chrániť a udržiavať štruktúru
vlasov. Vhodný pre prácu so všetkými technikami odfarbovania.
500 gr

Bezpečné pôsobenie! Najlepšie výsledky!
Odfarbi až do 7 odtieňov!
Návod na použitie: zmiešame 30 ml púdru a 60 ml oxidačného činidla
Cream Developer.
20 vol (6%) zosvetlí o 3-4 odtieňov, necháme pôsobiť 20-25 min.
30 vol (9%) zosvetlí o 4-5 odtieňov, necháme pôsobiť 25-35 min.
40 vol (12%) zosvetlí o 6-7 odtieňov, necháme pôsobiť 35-45 min.

150 ml

SCALP PROTECTOR
KEY INGREDIENTS: ALOE VERA + MARIGOLD

Sérum na pokožku hlavy s ochranným a upokojujúcim
účinkom poskytuje maximálny komfort počas
farbenia a odfarbovania.
Je bohatý na upokojujúce látky, poskytuje úľavu
a zmierňuje pocit pálenia a svrbenie. Neobsahuje
parfúmy a parabény.
Aplikácia: pred akýmkoľvek postupom sa nanáša
lokálne priamo na pokožku hlavy, alebo ako
alternatíva počas farbenia sa pridáva k zmesi farby
(7ml na 120ml zmesi) a aplikuje sa ako obvykle.
Ako alternatívu počas farbenia zmiešajte 7 ml so 120
ml zmesi a aplikujte, ako obvykle. Dátum výroby a
číslo šarže viď pečiatku na balení, doba spotreby 5
rokov od dátumu výroby.
Odporúča sa aplikovať najmä na odfarbenie
tenkých a poškodených vlasov.

150 ml

N3. MIRACLE AT HOME
INNOVATIVE MOLECULAR COMPLEX

Intenzívna posilňujúca terapia pre domáce aplikovanie.
Obsahuje tú istú účinkujúcu látku ako prípravky
Omniplex pre kaderníctva. Dokonca aj spevnené a
obnovené spojenia v štruktúre vlasov postupne sa
ničia pri dennej tepelnej, chemickej alebo mechanickej úprave. Omniplex č.3 podporuje zdravie vlasov a
zachováva ich silu, mäkkosť a lesk až do nasledujúcej
návštevy kaderníčky. Vďaka čomu vaše vlasy budú
mäkké, zdravé, lesklé a voňavé. Používa sa jedenkrát
týždenne. Umyjeme vlasy šampónom Amethyste,
trocha osušíme uterákom a dáme prípravok na vlhké
vlasy. Necháme účinkovať 5 – 10 minút.
Dôkladne umyjeme a osušíme fénom. Ak je to potrebne používame viac ako jedenkrát týždenne.
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HAIR AND SCALP BEAUTY RITUAL

INSPIRED BY
SKIN CARE

Objavujte prírodnú krásu
vašich vlasov
Amethyste ponuka profesionálne
riešenie najčastejších problémov s
vlasmi a pokožkou hlavy
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AMETHYSTE COLOR
—

10 / 250 / 1000 ml

10 / 250 / 1000 ml

10 x 10 ml

COLOR SHAMPOO

COLOR MASK

COLOR RE-VITAL

TECHNOLOGY: OMNIA COLOR SYSTEM

Šampón pre farbené vlasy
Šampón
pre
farbené
vlasy
s komplexom oligoprvkov a
minerálov.
Používaním
tohto
šampónu farbené vlasy oveľa dlhšie
udržia intenzitu zafarbenia, budú
lesklé, mäkké a hodvábne. Šampón
chráni vlasy pred agresívnym
vplyvom okolitého prostredia.
Návod na použitie: rovnomerne
nanesieme na mokré vlasy,
speníme, jemne vmasírujeme a
dôkladne umyjeme vodou. Ak je to
potrebné procedúru zopakujte.

TECHNOLOGY:OLIGOMINERALSCOMPLEX

Maska
pre
intenzívnu
starostlivosť o farbené vlasy

Intenzívne regeneračné sérum na
farbené, suché a poškodené vlasy

Maska na farbené vlasy, napomáha
dlhodobému udržaniu farby vo
vlasoch. Zaistí bohatú výživu, urobí
vlasy lesklými, mäkkými a uľahčí
rozčesávanie.

Prípravok je špeciálne vyrobený
pre intenzívne obnovenie vlasov.
Obsahuje komplex oligoprvkov
(kremík, horčík, meď, železo, zinok),
vitamín E, ktoré hľboko prenikajú
cez kapiláre vlasov a obnovujú
poškodené časti vlasov, zlepšujú
štruktúru
zvnútra,
stimulujú
bunkovo-latkovú výmenu. Tým
pridávajú vlasom lesk, životnú
silu, zdravie a energiu. Dlhodobo
chráni farbu vo vlasoch. Robí vlasy
hodvábnymi, mäkkými na dotyk a
lesklými.

Návod na použitie: na umyté vlasy
šampónom nanesieme rovnomerne
masku, necháme pôsobiť 2-3
minúty a následne dôkladne
opláchneme.

Návod na použitie: rovnomerne
nanesieme na vlhké vlasy, necháme
pôsobiť 3-5 minút, DÔKLADNE
OPLÁCHNEME.

AKTÍVNE ZLOŽKY
Limnanthes alba: vzácny olej, bohatý na prírodné antioxidanty a jedinečné zloženie mastných kyselín chráni intenzitu farby a lesk. Prieskumy preukázali že olej hlboko preniká do vlasového vlákna, regeneruje štruktúru a zvyšuje odolnosť vlasov.
Panthenol: preniká do vlasovej štruktúry a stabilizuje prirodzenú hladinu vlhkosti.
+ UF - filter: chráni vlasy pred vymývaním farby a vyblednutím na slnku.
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AMETHYSTE HYDRATE
—

10 / 250 / 1000 ml

HYDRATE SHAMPOO

10 / 250 / 1000 ml

HYDRATE VELVET MASK

TECHNOLOGY: NUTRI-CASHMERE COMPLEX

10 x 10 ml

HYDRATE LUMINESCENCE
INGREDIENTS:CASHMERE PROTEINS

Šampón pre suché a poškodené
vlasy

Regeneračná maska pre suché a
poškodené vlasy

Intenzívny regeneračný krém pre
suché a poškodené vlasy

Zvlhčujúci a regenerujúci šampón
pre suché a poškodené vlasy,
bohatý na účinné latky proteínov
kašmíru, glycerín a panthenol,
ktoré vyživujú a jemne očisťujú
vlasy, regenerujú a obnovujú ich
zdravú štruktúru. Vlasy zostanú
jemné a lesklé. Prispieva ľahkému
rozčesávaniu.

Vyživujúca maska ktorá obnovuje
poškodené a suché vlasy. Obsahuje
veľa aktívnych látok, robí vlasy
mäkkými, jemnými a lesklými.
Maska vytvára na vlasoch ochranný
film, vďaka ktorému chráni vlasy
pred znečistením, a rôznym
agresívnym vplyvom okolitého
prostredia, zabraňuje vymývaniu
farby.

Tento výrobok bol špeciálne
navrhnutý
pre
intenzívnu
regeneráciu
suchých
a
poškodených vlasov. Je bohatý na
proteíny kašmíru. Skrýva sa v ňom
tajomstvo prekvapivo mäkkých
a zvodných vlasov, žiariacich ako
slnečné lúče. Proteíny kašmíru
majú veľkú molekulárnu hmotnosť
a optimálne zloženie aminokyselín.
Dokážu absorbovať a využívať
molekuly vody, čo umožňuje
udržiavať správnu hladinu vlhkosti,
pridávajú vlasom lesk.

Návod na použitie: rovnomerne
nanesieme na vlasy, speníme,
jemne premasírujeme a dôkladne
umyjeme vodou. Ak je to potrebné
procedúru zopakujme.

Návod na použitie: na umyté
vlasy
šampónom
nanesieme
rovnomerne masku, necháme
pôsobiť 2-3 minúty a následne
dôkladne opláchneme.

Návod na použitie: rovnomerne
nanesieme na vlhké vlasy, necháme
pôsobiť 3-5 minút, DÔKLADNE
OPLÁCHNEME.

AKTÍVNE ZLOŽKY
Proteín kašmíru: vďaka svojím spevňujúcim vlastnostiam chráni vlasy. Proteíny majú veľkú molekulárnu hmotnosť
a optimálne zloženie aminokyselín. Proteíny kašmíru dokážu absorbovať a využívať molekuly vody, čo umožňuje
udržiavať správnu hladinu vlhkosti a pridáva vlasom lesk.
Glycerín: spevňuje a zvlhčuje.
Panthenol: preniká do vlasovej štruktúry a stabilizuje prirodzenú hladinu vlhkosti.
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AMETHYSTE VOLUME
—

AMETHYSTE SILVER
—

250 / 1000 ml

SILVER SHAMPOO
TECHNOLOGY:NEUTRALIZINGPIGMENT

Šampón na neutralizáciu žltého
pigmentu. Vhodný pre odfarbené
a šedivé vlasy
Jemne čistí a pomáha eliminovať
nežiaduci
žltý odtieň, vďaka
činidlu, pôsobiacemu proti žltej
farbe, dodáva príjemný strieborný
tón. Pridáva intenzívny lesk vlasom
odfarbeným na blond. Robí vlasy
mäkkými a poddajnými, čim
napomáha ľahkému rozčesávaniu.
Návod na použitie: pred použitím
sa odporúča šampón pretrepať.
Rovnomerne
nanesieme
na
mokré vlasy, speníme a dôkladne
umyjeme vodou. Ak je to potrebné
procedúru zopakujte.

250 ml

250 ml

VOLUME SHAMPOO

VOLUME CONDITIONER

TECHNOLOGY: VOLUME UP SYSTEM

Šampón pre objem

Kondicionér pre objem

Šampón ktorý pridá objem.
Odporúča sa pre tenké a normálne
vlasy. Obzvlášť mäkko očistí
nepreťažujúc
vlasy.
Vitamíny
so spevňujúcimi polymérmi a
pantenólom dajú vašim vlasom
viac životnej sily a zjavne zväčšia
ich objem.

Kondicionér ktorý pridá objem.
Venuje vlasom silu a objem,
nepreťažuje ich. Vlasy nadobúdajú
prirodzenú pevnosť, lesk a ľahko sa
češú.

Návod na použitie: rovnomerne
nanesieme na pokožku, speníme,
trochu pomasírujme a dôkladne
umyjeme vodou. Ak je to nutné,
zopakujeme.

Návod na použitie: po použití
šampónu nanesieme na vlhké vlasy
a emulgujeme. Necháme účinkovať
2-3 minúty, dôkladné opláchneme.

Dvojitý účinok
1. Neutralizuje žlté odtiene na
svetlých, odfarbených a šedivých
vlasoch.
2. Zosilňuje strieborne odtiene
šedivých a svetlých vlasov.
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AMETHYSTE STIMULATE
—

+ 25 HAIR GROWTH*

250 / 1000 ml

10 x 10 ml

STIMULATE SHAMPOO

STIMULATE HAIR LOSS
CONTROL

PLANOXIL RG & KERATIN

PLANOXIL RG
Aktivizuje rast vlasov, založený
na jeho schopnosti vyvolávať
predčasný priechod z telogénu do
anagénu.
Výrazne zvyšuje hĺbku a veľkosť
vlasových folikulov.
KERATIN
Mimoriadne účinný kondicionér od
spoločnosti na základe vysokých
hladín cystínu. Poskytuje efekt
filmu na vlasoch a dlhotrvajúci lesk

KEY INGREDIENTS: PLANOXIL RG & KERATIN

Šampón na stimuláciu rastu a
proti vypadávaniu vlasov

Ampulky na stimuláciu rastu a
proti vypadávaniu vlasov

Stimulujúci
šampón
na
podporu a posilnenie tenkých
a vypadávajúcich vlasov. Má
stimulujúci účinok na vlasové
folikuly. Vlasy sa stávajú lepšími,
plnšími a hustejšími.

Vylepšený program starostlivosti o
oslabené vlasy, ktoré sú vystavené
riziku a vypadávajú. Spôsobuje
aktívny rast vlasov. Ampulky
obsahujú Planoxil RG a Keratín,
ktoré majú stimulujúci účinok
na pokožku hlavy. Vlasy sa znova
stávajú silné, objemné a husté.

Návod na použitie: nanesieme
rovnomerne na pokožku hlavy,
speníme, jemne vmasírujeme a
dôkladne opláchneme vodou. V
prípade potreby zopakujeme.
Pre účinnú liečbu a prevenciu
vypadávania vlasov používajte
šampón spoločne s Amethyste
Purify Peeling Mask.
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Návod na použitie: umyjeme
vlasy
šampónom
Amethyste
Stimulate. Použijeme aplikátor a
nanesieme zmes bezprostredne na
pokožku. Premasírovať. NEUMÝVAŤ.
Použiť 2-3 ampuly týždenne ako
prevenciu proti vypadávaniu vlasov
a stimulovanie rastu vlasov, 1-2
ampuly týždenne pre profylaktiku.

AMETHYSTE REGULATE
—

AMETHYSTE PURIFY
—

250 ml

PURIFY PEELING MASK

250 / 1000 ml

250 / 1000 ml

KEY INGREDIENTS: MICROBEADS
& JOJOBA OIL

PURIFY SHAMPOO

REGULATE SHAMPOO

KEY INGREDIENTS: PIROCTONE
OLAMINE

KEY INGREDIENTS: SALICYLIC
ACID + VITAMIN B5

Ideálny
začiatok
akejkoľvek
procedúry je Amethyste Purify
Peeling Mask, ktorý pomáha
odstrániť
nadbytočnú
tvorbu
mazu, vločiek lupín a zostatky
kozmetických
prostriedkov.
Zároveň robí pokožku zdravou,
čistou a vyváženou.
Viacúčelový prípravok, ktorý zaručí:
1) Vyvážené čistenie s odlupujúcim
účinkom
vďaka
jojobovým
granulám
2) Odstránenie lupín a obnovenie
balancie pokožky;
3) Príprava k pokožkovej liečbe:
stimulácia rastu vlasov, zábrana
proti vypadávaniu a trohologickým
problémom vlasov.
Návod na použitie: nanesieme
potrebné množstvo prostriedku
bezprostredne
na
pokožku.
Jemne masírujeme 3-5 minút,
ak je to potrebné pridáme
vodu. Opláchneme, umyjeme
vlasy liečivým šampónom línie
Amethyste.
AKTÍVNE ZLOŽKY
Amethyst Microbeads: vyživuje
pokožku, pomáha odlupovaniu
zrohovatených pletív pokožky
hlavy.
Jojoba Oil: má upokojujúci účinok
na podráždenú pokožku hlavy.

Očisťujúci šampón proti lupinám
Čistiaci a osviežujúci šampón proti
lupinám. Zabraňuje vzniku lupín.
Má osviežujúci a upokojujúci účinok
na pokožku hlavy, vlasy po ňom sú
ľahké a hodvábne.
Návod na použitie: rovnomerne
naneste na vlhké vlasy a pokožku
hlavy, speňte, trochu pomasírujte
a dôkladné opláchnite vodou. V
prípade potreby opakujte.
AKTÍVNE ZLOŽKY:
Technológia – Piroktón-Olamín: je
osvedčené riešenie proti lupinám.
Pomáha obnovovať pokožku hlavy
a vracia jej prirodzenú rovnováhu
Mentol: ochladzuje a upokojuje,
dáva pocit sviežosti a čistoty.
Provitamín
B5:
dodatočnú hydratáciu.

Liečivý šampón, ktorý normalizuje
PH pokožky hlavy
Očisťujúci šampón, normalizuje
prácu
mazových
žliaz.
Má
antibakteriálny účinok. Liečivo
pôsobí na sekréciu mazových žliaz.
Obnovuje rovnováhu pokožky
hlavy. Vlasy sa stávajú ľahšie a
zdravšie.
Návod na použitie: rovnomerne
naneste na navlhčené vlasy a
pokožku, speňte, trochu masírujte
a dôkladne umyte vodou. Ak je to
potrebné procedúru zopakujte.
AKTÍVNE ZLOŽKY
Kyselina
salicylová:
hlboko
očisťuje pokožku hlavy a reguluje
činnosť mazových žliaz.

poskytuje

Provitamín
B5:
poskytuje
dodatočnú hydratáciu .

Vitamín E: prírodný antioxidant,
pomáha zvlhčovať, obnovuje a
posilňuje vlasy.

Na efektívne obnovenie PH
sa odporúča používať spolu s
peelingom
Amethyste
Purify
Peeling Mas

Pre účinné odstránenie lupín a
prevenciu ich opakovania použite
šampón spolu s peelingom
Amethyste Purify Peeling Mask.
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AMETHYSTE
COLORING MASK COLLECTION

COLOUR
RECHARGE
for coloured hair

Oživí a zintenzívni
farbu vlasov
Bohatá farbiaca maska, obsahujúca
priame pigmenty, oživí a zintenzívni farbu za pár minút. Obohatená o
arganový olej pre extrémnu výživu
a lesk, zanecháva vlasy výnimočné
žiarivé a jemné. Neobsahuje amoniak a peroxid. Neovplyvňuje rast
vlasov
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250 ml

250 ml

COPPER

INTENSE RED

KEY INGREDIENTS: ARGAN OIL + PIGMENTS

AMETHYSTE BLONDE MASK

AMETHYSTE INTENSE RED MASK

Maska pre blond vlasy. Maska so
zdôrazňujúcim žltým pigmentom.
Ideálne podporuje módne zlatisté
odtiene na odfarbených vlasoch.
Je určená na vytvorenie módnych
trendov na veľmi chladných blond
odtieňoch aj ako neutralizácii
nežiadúceho šedivého pigmentu,
ktorý sa môže akumulovať
na pórovité odfarbené vlasy.
Odporúčame používať na vlasy s
výrazným žltým pigmentom.

Účelom masky je maximálne
dlho udržať ohnivo červený a
červeno–fialový módny odtieň
na už farbených vlasoch. Ďalším
jej
účelom
je
neutralizácia
nežiadaného olivového odtieňu
farby, ktorý sa vyskytuje v dôsledku
zatienenia blond vlasov. Túto
masku odporúčame blondínkam,
ktoré zatemnili svoju farbu do
prírodných alebo čokoládových
odtieňov.

250 ml

250 ml

250 ml

BRUNETTE

SILVER

BLOND

KEY INGREDIENTS: ARGAN OIL + PIGMENTS

AMETHYSTE COLOURING
BRUNETTE MASK
Maska je určená na podporovanie
čokoládových,
hnedých
a
prírodných odtieňov v čase medzi
farbením. Tónujúca maska vytvára
neprekonateľný odtieň na vlasoch
8 tónu. Hnedý pigment masky sa
dokonalo kombinuje so zlatým,
zlato–medeným
a
medeným
odtieňom farbených vlasov (8.33;
8.34; 8.45; 8.03).
AMETHYSTE COLOURING BRUNETTE
MASK je univerzálna maska, ktorá
dokonale živí a hydratuje a zároveň
mení odtieň vlasov o 9-10 tónov.
Návod na použitie: nanesieme na
vopred umyté a jemne vysušené
vlasy a necháme pôsobiť 10 minúť.
Hnedý odtieň na svetlých vlasoch
sa udrží 2 - 3 umytia, potom
sa postupne vymyje a zmizne.
Takéto tónovanie odporúčame
zákazníkom, ktorí chcú zmeniť
odtieň vlasov na krátku dobu bez
farbenia.

AMETHYSTE SILVER MASK

AMETHYSTE BLONDE MASK

Tónujúca maska pre svetlé
(strieborné) odtiene, perfektne
redukuje žltý odtieň. Modrofialový pigment dovolí úplne
neutralizovať
nežiaduce
žlté
odtiene a pridá zafarbeným
vlasom moderný studený odtieň.
Samostatne masku bez riedenia
odporúčame používať na vlas,
ktorý má nežiaduci žltý odtieň
veľmi viditeľný. Pigment, ktorý sa
vo veľkom množstve nachádza
v maske, na veľmi zosvetlených
vlasoch môže spôsobiť intenzívne
sýty studený odtieň. A naopak, na
vlasy s výrazným žltým odtieňom
je potrebné použiť väčšie množstvo
čistej masky a nechať pôsobiť 5-10
min.

Maska pre blond vlasy. Maska so
zdôrazňujúcim žltým pigmentom.
Ideálne podporuje módne zlatisté
odtiene na odfarbených vlasoch.
Je určená na vytvorenie módnych
trendov na veľmi chladných blond
odtieňoch aj ako neutralizácii
nežiaduceho šedivého pigmentu,
ktorý sa môže akumulovať
na pórovité odfarbené vlasy.
Odporúčame používať na vlasy s
výrazným žltým pigmentom.
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A NEW CONCEPT OF LUXURY

THE BOTANICAL
HAIRCARE
30

Bez sulfátov a
parabénov

150 ml

10 IN 1

THE ONE & ONLY
KEY INGREDIENTS: ALOE + UV FILTER

Inteligentná multifunkčná neoplachová starostlivosť alebo sprejová
maska pre všetky typy vlasov!
Jedna fľaštička spojuje 10 obvyklých
prostriedkov potrebných na starostlivosť a styling.
10 výhod Onely hĺbková výživa antistatický efekt tepelná ochrana ľahké
rozčesávanie, intenzívny lesk, ochrana
proti UV žiareniu, hladkosť, hodvábnosť
a mäkkosť, prevencia proti štiepeniu
končekov, zväčšenie objemu a hustoty,
nádherná aroma s jemnými tónmi čerstvosti.

Obsahuje Aloe

Spôsob použitia

Na vlhké vlasy: nastriekajte produkt na
vlasy zo vzdialenosti 20 cm, potom pomocou hrebeňa alebo kefy rovnomerne rozložíme masku po vlasoch. (Ak sú
vlasy krátke - stačí 4-6 stlačení, strednej
dĺžky - 6-8 stlačení, dlhovlasé slečny
budú potrebovať 8-10 stlačení). Ďalším
krokom je použitie preferovaného prostriedku stylingu. Potom vlasy vysušte a
v prípade potreby vytvorte účes.
Výsledok: hladké, hodvábne, lesklé,
chránené vlasy bez zaťaženia.
Na suché vlasy: nastriekajte produkt v
požadovanom množstve na dlaň, potom
prstami rovnomerne rozložíme masku
po vlasoch, od stredu až po končeky.
Produkt sa neodporúča nanášať na korienky! Potom, ak potrebujete vytvoriť
účes mali by ste použiť preferované prostriedky stylingu.
Výsledok: Osviežili ste vlasy a zaistili
pevný, jemný a hodvábne vytvorený
účes vlasy, bez zaťaženia.

150ml

10 / 200 ml

THE BOTANICAL SHAMPOO

THE DRY SHAMPOO

KEY INGREDIENTS: BOTANICAL
EXTRACTS

KEY INGREDIENTS: RICE STRACH
& PANTHENOL

Šampón na báze rastlinných extraktov a olejov.

Suchý šampón, očisťujúci sprej. Nezameniteľný prostriedok pre aktívnych
ľudí.

Tento hydratačný šampón perfektne
vyhovuje všetkým typom vlasov. Je
vhodný pre každodenné použitie. The
Botanical Shampoo obsahuje 96% prírodných zložiek, vytvára mäkké a žiarivé
vlasy. Dobre sa pení, jemne odstraňuje
zašpinenia, nadbytok kožného mazu,
zrohovatených čiastočiek kože.
Vďaka veľkému komplexu extraktov
rozmarínu, šalvie, eukalyptu, brezy intenzívne hydratuje, efektívne spevňuje
a hĺbkovo vyživuje vlasy zdravými látkami.
Botanical Shampoo perfektne pracuje
na poškodených vlasoch.
Obnovuje poškodené pramienky vlasov,
vyhladzuje ich, vyživuje rozštiepené
končeky. Prírodné zloženie zintenzívňuje prirodzený lesk vlasov, darujú im
hodvábny a zamatový vzhľad. Zjavne
odľahčuje proces rozčesávania.
Návod na použitie: potrebné množstvo
šampónu rovnomerne nanesieme na
mokré vlasy a pokožku hlavy, speníme,
jemne masírujeme a dôkladne zmyjeme
vodou. Šetrný v používaní.

V rozličných životných situáciách: na
cestách, na túrach, po športových tréningoch ak chýba možnosť umyť vlasy
šampónom – vezmite so sebou suchý
šampón ONELY - THE DRY SHAMPOO.
Skvelý účinok, čerstvosť a pohoda!
Možnosť vždy mať dokonalý vzhľad.
To je kozmetický prostriedok, ktorý pomáha osviežiť vlasy, odstrániť mastný
lesk a očistiť pokožku hlavy od nadbytočného kožného mazu keď chýba čas
a možnosť na umývanie vlasov. Suchý
šampón obsahuje mikročiastočky, dobre vstrebávajú nadbytok kožného mazu,
dodávajú vlasom čerstvosť a objem.
Zanecháva čerstvosť objem a prijemnú
arómu.
Vyhovuje všetkým typom vlasov.
Návod na použitie: Pretrepať produkt
a rozptýliť

Bez sulfátov a parabénov
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100 ml

ARGAN SUBLIME ABSOLUTE
KEY INGREDIENTS:
ARGAN + AVOCADO + MACADAMIA

Veľkolepý viacúčelový voňavý nemastný olej na telo,
tvár a ruky.
99% prírodných zložiek
Argan Sublime Absolute — nezabudnuteľná mäkkosť vášho tela
a ľahká úchvatná vôňa okúzlia vás a všetkých okolo.
Kombinácia výživných a omladzujúcich vlastností arganového
oleja a zvlhčujúci, upokojujúci účinok makadamového a avokádového oleja. Rýchlo sa vstrebá, dodáva telu, tvári a rukám
hladkosť, neobyčajnú mäkkosť a úchvatnú vôňu.
Vôňa: olej má ľahučkú, jemnú a zmysluplnú vôňu, ktorá sa skladá z kombinácie bergamotu, ružového oleja a jasmínu.
Základné rastlinné zložky: arganový olej 33%, avokádový olej
33%, makadamový olej 33%.
Neobsahuje parabény a silikóny
Čarovná kombinácia luxusných olejov s úchvatnou vôňou
NA TELO – nanesieme na teplú a vlhkú pleť ihneď po sprchovaní, spôsobuje to vstrebávanie oleja. Ideálny prípravok na masáž.
Olej sa podrobil dermatologickým prieskumom a môže sa používať pre detí.
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LUXURIOUS
BEAUTY
RITUAL

NA RUKY - nanesieme niekoľko kvapiek na ruky, nezabudneme
na nechty. Naolejujeme kutikuly aby dostali dávkovanie naviac!
Olej dodáva potrebné vitamíny a intenzívne zvlhčuje. Je vhodné
na denné používanie, robí pleť nežnejšou a mäkšou, rýchlo sa
vsiakavá.
NA TVÁR – pridajte kvapku oleja do vášho bežného krému na
tvár a nakrémujte pleť. Tento prírodný a prirodzený komplex
obsahuje veľkú kvantitu vitamínov, biologicky aktívnych látok,
mastných kyselín a iných prospešných zložiek, potrebných pre
pokožku. Medzi základnými účinkami prírodného rastlinného
oleja sú výživa, zmäkčovanie a zvlhčovanie pokožky. Efektívne
chráni pokožku pred starnutím, vyrovnáva vrásky, zvyšuje jej tonus, pružnosť a elastickosť. Ideálny prostriedok na ochranu pier
pri studenom počasí a cez deň.

250 / 1000 ml

250 / 1000 ml

100 / 5 ml

ARGAN SUBLIME SHAMPOO

ARGAN SUBLIME MASK

ARGAN SUBLIME ELIXIR

KEY INGREDIENTS: ARGAN OIL

KEY INGREDIENTS: ARGAN OIL +
MICA CRYSTALS

KEY INGREDIENTS: ARGAN OIL

Vyživujúci šampón s unikátnym vzácnym olejom Argana (Argania Spinosa) má jemnú exotickú vôňu. Vytvára
zdravšie a hodvábnejšie vlasy. Šampón
neobsahuje sírany a alergény. Jemne
očistí vaše vlasy a pokožku. Odporúčame pre všetky typy vlasov.
Návod na použitie: nanesieme na
navlhčené vlasy, pomasírujeme, potom
dôkladne umyjeme vodou.

Maska je bohatá na Arganový olej, má
jemnú exotickú vôňu, zlatistú farbu a
krémovú konzistenciu. Je vypracovaná
špeciálne na rekonštruovanie a pridanie
objemu, mäkkosti a lesku vašim vlasom.
Odporúčame pre všetky typy vlasov.
Návod na použitie: po použití Argan
Oil Shampoo na navlhčené vlasy nanesieme masku. Aplikujeme ju po celej
dĺžke a necháme účinkovať 3-5 minút.
Dôkladne opláchneme.

Elixír s arganovým olejom
Multifunkčný elixír dodá vašim vlasom
jemnosť, jedinečný lesk a hodvábnosť.
Elixir zabraňuje lámavosti vlasov a revitalizuje rozštiepené končeky, uľahčuje
česanie. Má jedinečnú exotickú arómu.
Vhodný pre všetky typy vlasov.
Návod na použitie: malé množstvo rozotrieme v dlaniach, aplikujeme na
umyté, vlhké alebo suché vlasy. Urobíme
účes.
Výsledok:
• Vyživuje a hydratuje vlasy a dodáva
mäkkosť
• Obnovuje poškodené vlasy
• Zrelé vlasy získavajú pružnosť a lesk
• Neposlušné vlasy sa stávajú zvládnuteľnými a ľahko sa rozčesávajú

Bez sulfátov a parabénov
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Profesionálna starostlivosť o vlasy
Základná kolekcia

PROFESSIONAL
HAIRCARE

Mix and Match
Ideálne recepty na lesklé a zdravé vlasy
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Myrtle &
Orange

Honey Biscuit
aroma

aroma

5000 / 1000 / 250 ml

5000 / 1000 / 250 ml

COLOR SHAMPOO #01

NOURISHING SHAMPOO #02

KEY INGREDIENTS: FIG EXTRACT & ALMOND MILK

KEY INGREDIENTS: ARGAN OIL & HONEY

Šampón pre farbené vlasy N1 - Figa a Mandle (pH=4.5)

Výživný šampón pre suché a matné vlasy N2.

Šampón na ochranu farby pre farbené vlasy.
Prečo je špeciálny: Obsahuje zmes mandľového mlieka bohatého na antioxidanty a figy. Je to pokročilá receptúra, ktorá očisťuje vlasy a pomáha zachrániť ich farbu, zanecháva
vlasy hodvábne a lesklé. Optimalizované zloženie s nízkym
pH pomáha uzatvoriť kutikulu po farbení.

Prečo je špeciálny: Obohatený vzácnym arganovým olejom
a medom. Tieto legendárne prírodné zložky sú bohaté na
vitamín E a esenciálne mastné kyseliny. Zloženie bohaté na
výživu, zanecháva vlasy čisté, hodvábne a vyživované. Poskytuje jemnosť bez zaťažovania vlasov.

Exkluzívna vôňa: stredomorská myrta a sicílsky pomaranč.
Spôsob použitia: Naneste na mokré vlasy, jemne masírujte
a opláchnite.

Vôňa: medové sušienky.
Spôsob použitia: Naneste na mokré vlasy, jemne masírujte
a opláchnite.

Fig Extract
Figový extrakt – bohatý na omega mastné kyseliny a vitamíny A a B, dodáva lesk a vyživuje
Almond Milk
Mandľové mlieko – unikátny komplex mandľového oleja a
hydrolyzovaného proteínu pre maximálnu záchranu farby

*Dávkovač nie je obsahom balenia (pri produktoch objemom 1L).
Je potrebné zakúpiť zvlášť.

35

Wild Lavander

Pear & Geranium

aroma

aroma

5000 / 1000 / 250 ml

5000 / 1000 / 250 ml

GENTLE SHAMPOO #03

REVITALIZING SHAMPOO #04

KEY INGREDIENTS: LAVENDER & OATS EXTRACT

KEY INGREDIENTS: MEDITERRANEAN HERBS

Šampón jemný N3 - Ovos a Levanduľa (pH=5.5)
Šampón pre každodenné použitie pre všetky typy vlasov.
Obsahuje ovos a levanduľu, prírodné prísady bohaté na bielkoviny a tuky - s upokojujúcimi a zvlhčujúcimi vlastnosťami.
Jemná formula s pH 5.5 pre vlasy a pokožku hlavy. Zanecháva vlasy čisté, lesklé a pružné. Aromaterapeutický účinok:
uvoľňujúci a upokojujúci. Spôsob použitia: Naneste na
mokré vlasy, jemne masírujte a opláchnite.
Lavender
Levanduľa – s antibakteriálnymi vlastnosťami a upokojujúcim účinkom
Oats
Ovos – má protizápalové, upokojujúce a zmäkčujúce účinky

Šampón detoxikačný pre hĺbkové čistenie pH 6.8 N4 - Prírodné bylinky
Detoxikačný šampón pre hĺbkové čistenie pre všetky typy
vlasov. Prečo je špeciálny: Obsahuje detoxikačnú zmes s 9
byliniek, bohatú na vitamíny, polyfenoly, antioxidanty, ktoré
výrazne posilňujú a revitalizujú vlasy a pokožku hlavy. Zacielená receptúra, ktorá čistí a detoxikuje vlasy a pokožku
hlavy, zanecháva ich čisté a zdravé. Má pH 6,8. Ideálny pre
použitie pred onduláciou a spa- procedúrami. Vôňa: hruška
nashi a pelargónia. Spôsob použitia: Naneste na mokré vlasy, jemne masírujte a opláchnite.
Rosemary
Rozmarín – funguje ako antioxidant, chráni pred stresom
Sage
Šalvia - oživuje tenké vlasy a pomáha regulovať pH pokožky
hlavy

*Dávkovač nie je obsahom balenia (pri produktoch objemom 1L).
Je potrebné zakúpiť zvlášť.
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Coconut & mango
aroma

Orchid & Mango
fragrance

Passion Flower
aroma

1000 / 250 ml

1000 / 250 ml

1000 / 250 ml

COLOR MASK #05

EXTREME CONDITIONER #06

RESTORE CONDITIONER #07

KEY INGREDIENTS: SUNFLOWER
SEED EXTRACT

KEY INGREDIENTS: AVOCADO &
WEATH PROTEIN

KEY INGREDIENTS: BETACAROTENE
& VITAMINS

Maska na ochranu farby N5 - Cream
Plus

Kondicionér Extreme N6 - Avokádo a
pšenica

Obnovujúci Kondicionér N07 Beta karotén

Maska na ochranu farby pre farbené
vlasy. Prečo je špeciálna: Obohatená
extraktom zo slnečnicových semien,
superpotraviny bohatej na vitamín E a
kyselinu linolénovú. Jej bohatá a krémová receptúra pomáha zachrániť farbu
vlasov, dodáva lesk a vyživuje. Vôňa:
kvetinová. Spôsob použitia: Po umytí
vlasov šampónom, naneste na mokré
vlasy a prečešte. Nechajte pôsobiť 2-3
minúty. Opláchnite

Kondicionér pre suché až veľmi suché
vlasy. Prečo je špeciálny: Naplnený
vysoko výživnou zmesou superpotravín z avokádového oleja a pšeničného
proteínu, bohatého na mastné kyseliny,
tokoferoly a proteíny. Ultra hydratačná
receptúra, ktorá vlasy hlboko vyživuje a
zanecháva vlasy lesklé a hladké. Vôňa:
kokos a mango. Spôsob použitia: Po
umytí vlasov šampónom, naneste na
mokré vlasy a prečešte. Nechajte pôsobiť 2-3 minúty. Opláchnite

Hĺbkovo obnovujúci kondicionér na poškodené vlasy. Prečo je špeciálny: Obsahuje betakarotén (provitamín A) – karotenoid, účinný proti voľným radikálom a
starnutiu. Vysoko efektívny kondicionér,
ktorý je ideálny pre každodenné použitie.
Pomáha obnovovať a chrániť vlasy a zároveň ich udržuje lesklé, zvládnuteľné a
mäkké. Vôňa: papája a orchidea. Spôsob
použitia: Po umytí vlasov šampónom,
naneste na mokré vlasy a prečešte. Nechajte pôsobiť 2-3 minúty a opláchnite.

Avocado Oil
Avokádový olej – bohatý na mastné kyseliny (kyselina linoleová, kyselina olejová ...) s hlboko výživnými vlastnosťami

Betacarotene
Beta karotén – obnovuje a hydratuje vlasy bez toho, aby ich zaťažoval

Sunflower Seed
Slnečnicové semeno – bohaté na vitamín E, dodáva výživu a zachraňuje farbu
vlasov

Wheat Protein
Pšeničné proteíny – komplex aminokyselín, ktorý dodáva vlasom lesk, objem
a silu

Vitamin C
Vitamín C – silný antioxidant, účinný proti starnutiu, s posilňujúcimi vlastnosťami

*Dávkovač nie je obsahom balenia (pri produktoch objemom 1L).
Je potrebné zakúpiť zvlášť.
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SPECIFIC
TREATMENTS

Originálne klasické recepty Farmavita
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Klasická rada založená na: originálnych
receptúrach, prírodných extraktoch,
ktoré fungujú, a vysokej kvalite

NORMALIZUJÚ TRICHOLOGICKÉ
PORUCHY, SPÔSOBENÉ
NADMERNÝM MAZOM ALEBO
LUPINAMI

TRICOGEN TECHNOLOGY

250 ml

100 / 12*8 ml

TRICOGEN SHAMPOO

TRICOGEN LOTION

KEY INGREDIENTS: AUXINA TRICOGENA + BALZAMO FIORAVANTI

Tricogen. Komplexná liečba trichologických porúch / problémov
Odstránenie prebytočného mazu,
boj s lupinami, prevencia vypadávania vlasov - tu je trojitý efekt, ktorý sa dá ľahko dosiahnuť pomocou
programu starostlivosti Tricogen.
Komplexný účinok na všetky fyziologické fázy vlasového cyklu sa dosiahne pôsobením kvetinového balzamu Balsamo Fioravanti, ktorý má
početné zvláčňujúce, spevňujúce a
vyživujúce vlastnosti a pôsobením
Auxiny Tricogeny, prírodnej zložky
rastlín podbeľ a rebríček, stimulujúcej aktivitu vlasovej cibule.

Trojučinný šampón s Auxina Tricogena a rastlinnými výťažkami,
ktoré hlboko prenikajú do pokožky
hlavy, stimulujú rast vlasov, normalizujú trichologické poruchy, spôsobené nadmerným mazom alebo
lupinami.
Návod na použitie: naneste na vlhké vlasy a pokožku hlavy, napeňte,
emulgujte a dôkladne opláchnite
teplou vodou. V prípade potreby
postup zopakujte. Používajte v
kombinácii s ampulkami Tricogen
Lotion.

Ampulky s intenzívnym trichologickým účinkom
Stimuluje prirodzený rast vlasov,
normalizuje trichologické poruchy,
ktoré sú spôsobené nadmerným
ukladaním tuku alebo lupinami.
Bojuje so seboreou, pomáha zbaviť
sa lupín a zabraňuje vypadávaniu
vlasov. Tento trojitý účinok na vlasy
sa dá dosiahnuť použitím celej rady
prípravkov Tricogen.
Návod na použitie: Vlasy umyté
špeciálnym šampónom Tricogen.
Pri masírovaní vlasovej pokožky,
naneste obsah ampulky na vlasové
korienky. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a neoplachujte. Používajte
2-3 krát týždenne. Ak sa stav vlasov
a pokožky hlavy zlepšuje, je vhodné
zachovať jednorazové týždenné používanie.

AKTÍVNE ZLOŽKY:
Balsamo FIORAVANTI. Tento bohatý komplex cenných rastlinných éterických živíc v stredomorských rastlinách má
antiseptický a hojací účinok. Mirra od staroveku je známy ako účinné antiseptický a upokojujúci prostriedok a
zázvor má tonizujúci a spevňujúci účinok. Synergia týchto prírodných zložiek vedie k odstráneniu všetkých nečistôt
a škodlivých látok z vlasového folikulu. Esenciálny olej z vavrínu vytvára optimálne podmienky pre udržanie tonusu
vlasových cibuliek a škoricový extrakt účinne čistí pokožku hlavy. Olej feruly má upokojujúci účinok a spevňujúce
vlastnosti. Kurkuma hrá kľúčovú úlohu, pretože dodáva vlasom tvar a lesk. Olej zo semien klinčekov odstraňuje
prebytočný maz, obnovuje a normalizuje rovnováhu pokožky hlavy. Esenciálny olej z borovice divej lesnej a kryštály prírodného mentolu poskytujú dodatočnú výživu pre vlasy počas ich obnovenia , oživenia a rastu.
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ACTIVE INGREDIENTS

250 ml

100 / 12*8 ml

SHAMPOO BIOXIL

BIOXIL LOTION

KEY INGREDIENTS: AUXINA TRICOGENA + CAFFEINE + VITAMIN E
AUXIN (AUXINA TRICOGENA) je rastlinný extrakt na báze alkoholu, ktorého
hlavným účinkom je stimulácia vlasových folikulov, normalizuje metabolické
procesy medzi koreňmi vlasov a krvným
obehom. Pozitívny vplyv na vlasový folikul extrakt uskutočňuje prostredníctvom normalizácie kyslíkovej výmeny
medzi vlasovými korienkami a krvným
obehom. Jedinečná fyziologická výživa vlasovej cibule umožňuje striedanie
fázy života vlasov. ANAGEN (silný rast),
CATAGEN (obdobie morfologického
a biochemického poklesu), TELAGEN
(zastavenie morfologickej činnosti - vypadávania), KOFEÍN (Trimetilaxantina)
- má stimulačný účinok, ľahko sa vstrebáva do pokožky a zlepšuje krvný obeh v
subkutánnych krvných kapilároch.
VITAMIN E má antioxidačný účinok a
chráni bunky pred poškodením spôsobeným UV lúčmi a voľnými radikálmi.
Intenzívna liečba: šampón+ampulky 2-3
krát za týždeň
Prevencia: šampón+ampulky 1-2 krát
za týždeň

40

Dermatologicky aktívny šampón proti
vypadávaniu vlasov

Dermatologicky aktívne ampulky proti
vypadávaniu vlasov

Šampón obsahuje trimetylxantín (kofeín) a vitamín E. Jemne čistí vlasy a
pokožku a pripravuje ju na účinok ampulky Bioxil. Aktívne rastlinné zložky
obsiahnuté v šampóne udržiavajú krvný
obeh v pokožke hlavy a majú ochranné
vlastnosti.

Intenzívny liečivý prostriedok na zabránenie vypadávaniu vlasov, bez vône.
Vlastnosti Bioxil Lotion sú spôsobené
prostredníctvom vzájomného pôsobenia
dvoch aktívnych zložiek: auxínu, ktorý
zlepšuje metabolizmus medzi vlasmi a
pokožkou hlavy (obnovuje krvný obeh) a
trimetylxantínom (kofeínu), ktorý stimuluje tento životný proces. Táto kombinácia látok je ideálna na použitie ako profylaktický prostriedok na vypadávanie
vlasov, ako aj na estetické účely.

Návod na použitie: naneste na vlhké
vlasy a pokožku hlavy, napeňte, emulgujte a dôkladne opláchnite teplou vodou. V prípade potreby postup zopakujte. Používajte v kombinácii s ampulkami
Bioxil

Návod na použitie: pred použitím si vlasy umyte špeciálnym šampónom Bioxil.
Pri masírovaní vlasovej pokožky, naneste
obsah ampulky na vlasové korienky. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a neoplachujte. Používajte 2-3 krát týždenne. Ak
sa stav vlasov a pokožky hlavy zlepšuje,
je vhodné zachovať jednorazové týždenné používanie.

FARMAVITA NOIR
TECHNOLOGY
Noir. Špeciálna línia pre mužov proti
vypadávaniu vlasov
Doplnková rada proti vypadávaniu
vlasov FARMAVITA NOIR vytvorený na
základe viac ako dvadsať rastlinných výťažkov. Tieto extrakty môžu regenerovať
kapilárnu výmenu v korienkoch vlasov,
pôsobiace hĺbkovo a stimulujúco. Byliny
(napríklad rozmarín, arnica, šalvia a ľubovník bodkovaný) pomáhajú zbaviť sa
nadmerného množstva kožného mazu a
lupín, rovnako ako zabrániť ich výskytu.
A nakoniec mäta pieporná dáva dlhotrvajúci a radostný pocit sviežosti.
AKTÍVNE ZLOŽKY:
Šalvia lekárska - má antiseptické a stimulačné vlastnosti, zabraňuje rastu
bakteriálnej mikroflóry, bojuje proti príčinám vzniku lupín.
Arnika horná - má liečivé a vyrovnávacie vlastnosti.
Rozmarín - pomáha v boji proti lupinám
a vypadávaniu vlasov,a tiež má balzamické vlastnosti.

250 ml

100 / 12*8 ml

FARMAVITA NOIR SHAMPOO

FARMAVITA NOIR LOTION

KEY INGREDIENTS: 20 VEGETAL EXTRACTS
Špeciálny šampón pre mužov
Špeciálny šampón na zabránenie vypadávaniu vlasov, založený na rastlinných
extraktoch. Navrhnutý špeciálne pre
mužov. Zabraňuje vypadávaniu vlasov
spôsobenému hormonálnymi poruchami, stresom, vplyvom životného prostredia, nerovnováhou, zápalom pokožky
hlavy a zmenou ročných období. Obsahuje 20 rastlinných výťažkov stredomorských bylín. Vhodný pre všetky typy pleti. Jemne čistí vlasy a tonizuje pokožku
hlavy a zanecháva príjemný pocit sviežosti. Zabraňuje tvorbe nadmerného
mazu a lupín.
Návod na použitie: aplikujte malé
množstvo šampónu a vmasírujte, potom opláchnite. V prípade potreby opakujte. Používajte v kombinácií s ampulkami FarmaVita Noir

Ampulky proti vypadávaniu vlasov s
intenzívnym zložením na základe rastlinných výťažkov
Účinný prípravok na prevenciu vypadávania vlasov spôsobených hormonálnymi poruchami, stresom, vplyvom
životného prostredia, nerovnováhou,
zápalom pokožky hlavy a zmenou ročných období. Obsahuje vysoko kvalitné,
špeciálne a starostlivo vybrané rastlinné
extrakty. Ampulky sa tiež odporúčajú na
odstránenie lupín a prebytočného mazu.
Vhodné pre všetky typy pleti.
Návod na použitie: Vlasy umyté špeciálnym šampónom FarmaVita Noir. Pomocou aplikátora otvorte ampulku a obsah
naneste tenkými prúdmi čo najbližšie ku
koreňom vlasov. Masírujte niekoľko minút a neoplachujte. Aplikujte 2 alebo 3
krát týždenne.
Intenzívna liečba: šampón+ampulky 2-3
krát za týždeň
Prevencia: šampón+ampulky 1-2 krát za
týždeň
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CONDITIONING & SHAPING
CHANTILLY
200 ml
HOLD:
Penové tužidlo s kondicionérom na ľahkú
fixáciu a objem.
Vytvára lesklý, hodvábne kučery a má antistatický efekt. Odporúčame na tenké blond vlasy.
Uľahčí styling vďaka obsahu kondicionéra. Vlasy
nadobudnú lesk, hodvábný vzhľad a dlhotrvajúci objem, používame na vlhké a suché vlasy.
Obohatí o ľahkú čerstvú vôňu.

WAVE DEFINING FLUID
150 ml
HOLD:
Modelovacia voda s mäkkým spevnením pre
styling a pridanie lesku kučeravým vlasom.
Je ideálna na vytváranie a podporu kučeravých
vlasov. Má unikátnu mäkkú textúru. Je ideálna
na zväčšenie objemu a pridania lesku vlasom.
Chráni vlasy pred vysokými teplotami. Obohatený výťažkom nechtíka a vitamínom-B5.
Návod na použitie: nanesieme prípravok na dlane a rovnomerne rozotrieme uterákom osušené
vlasy.
Použijeme jeden zo spôsobov stylingu:
- vyfénujeme;
- vyžehlíme;
- stylingujeme pomocou difuzéra;
- používame natáčky.

SEA MIST SPRAY
220 ml
HOLD:
Modelovací sprej s „morským efektom“

STYLING
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Modelovací sprej vytvára dokonalý efekt
„mokrých“ vlasov, zhusťuje vlasy a dodáva objem. Panthenol a pšeničné proteíny, ktoré obsahuje sprej, chránia vlasy pred presúšaním. Čerstvá pomarančová vôňa vám pridá dobrú náladu.
Vitamín C a aktívne kondicionujúce prísady vyživujú a regenerujú vlasy. Pre extra starostlivosť
o vlasy odporúčame použiť sprej a šampón s
maskou akejkoľvek rady FarmaVita rady Návod
na použitie: aplikujte na vlhké a suché vlasy a
vymodelujte účes. Vysušte si vlasy difúzorom.

VOLUME & SHINE MOUSSE

CRYSTAL DROPS

300 ml

100 ml
HOLD:

HOLD:

Jednoduché zloženie peny pridáva vlasom väčší objem a lesk, fixuje a zahusťuje vlasy. Urobí
vzdušným akýkoľvek účes bez toho, aby sa vlasy zaťažovali. S jeho pomocou dosiahnete zlatý
stred medzi poslušnou pružnosťou a fixáciou
prírodného objemu.
Návod na použitie: pretrepte fľašu, otočte ju
hore dnom a stlačte penu. Naneste penu na vlhké vlasy a pomocou fénu vytvorte požadovaný
účes.

Kryštálové kvapky
Pridáva okamžité oživenie a hladkosť. Sú ideálne na rozštiepené končeky vlasov. Vysokokvalitné silikóny poskytujú mäkkosť a pridávajú vlasom jedinečný lesk. Silikónová živica obnovuje a
revitalizuje rozštiepené konce vlasov. Kryštálové
kvapky zanechávajú vlasy hodvábne a uľahčujú
rozčesávanie vlasov po celej dĺžke. Majú príjemnú morskú vôňu.
Návod na použitie: naneste niekoľko kvapiek
na dlaň, rozotrite ich v dlaniach a aplikujte na
vlhké alebo suché vlasy. Zvýšenú pozornosť venujte poškodeným miestam. Pre dosiahnutie
najlepšieho efektu aplikujte na vlhké vlasy.

SMOOTHING LEAVE-IN CREAM

PLIABLE MOULDING CREAM

Pena pre pridanie objemu a lesku so silnou
fixáciou.

150 ml

150 ml
HOLD:

HOLD:
Vyrovnávací krém s termoochranou na vlasy
so stredným spevnením
Vynikajúci krém na modelovanie neposlušných
vlasov, spraví ich hladkými na dotyk a vyrovná.
Ideálny prípravok na vytváranie hladkého povrchu vlasov. Obohatený výťažkom levandule,
ktorý pridá dodatočný lesk, a provitamínom-B5
na spevnenie a zlepšenie štruktúry vlasov, nezaťažujúc ich. Na získanie maximálneho efektu,
prípravok sa odporúča používať v komplexe so
šampónom a maskou línie SMOOTHING. Ideálne
vhodný na tepelný styling.
Návod na použitie: nanesieme krém na zvlhčené vlasy od korienkov ku koncom a upravujeme.

Modelujúci krém na vlasy s jemným fixačným
účinkom
Umožňuje neobmedzený počet zmien účesu v
priebehu dňa bez opakovanej aplikácii. Obsahuje aloe vera a panthenol, ktoré hydratujú vlasy a
pomáhajú udržiavať ich zdravé. Má čerstvú vôňu
bambusu a pomaranču a je ideálny pre stredne
dlhé vlasy. Umožňuje kaderníkovi zachovať tvar
vlasov a vytvárať kreatívne účesy.
Návod na použitie: naneste malé množstvo
krému na vlhké alebo suché vlasy a vytvarujte
vlasy. Dobre sa aplikuje na vlasy strednej dĺžky.
Je ideálny na vytvorenie efektu chaosu, neporiadku a rozčuchaných vlasov.

2 PHASE LEAVE-IN CONDITIONER
220 ml

VOLUMIZING SPRAY
220 ml
HOLD:
Sprej pre pridanie objemu a textúry vlasom
so strednou fixáciou.
Sprej so stredne silnou fixáciou pre pridanie objemu a textúry vlasom. Sprej je ideálny pre úpravu vlasov fénom a na natáčky. Aktívne polimery
zanechávajú vlasy poslušné a lesklé. Vracajú
pružnosť unaveným vlasom.
Návod na použitie: aplikujte sprej na vlhké vlasy. Odporúča sa použitie so sériou Ametyste Volume. Vyfúkajte vlasy pomocou fénu a okrúhlej
kefy, začínajúc od hornej časti.
NO HOLD:

LIGHT HOLD:

MEDIUM HOLD:

HOLD:
Dvojfázový bezoplachový kondicionér v spreji so stredne silnou fixáciou
Vynikajúci kondicionér, rýchlo a ľahko sa používa, okamžité rozmotáva vlasy a stará sa o ne po
celý deň.Zvyšuje množstvo vlhkosti vo vlasoch a
vyrovnáva kučery vlnitých a kučeravých vlasov.
Zanecháva vlasy hladké a ľahko sa tvarujúce,
nezaťažuje ich. Skladá sa z jedinečného koktailu prospešných prvkov: extraktu čučoriedky,
panthenolu a hydrolyzovaného rastlinného proteínu. Prípravok chráni, vyživuje a narovnáva
vlasy.
Návod na použitie: pred použitím pretrepte,
aby sa zmiešali obe fázy, a nastriekajte na čisté a
vlhké vlasy.Používa sa počas procesu ondulácii.
Perfektný pre kučeravé a mierne vlnité vlasy
STRONG HOLD:

EXTREME HOLD:
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SMOOTH & PROTECT SPRAY

HAIRSPRAY EXTRA HOLD

300 ml

500 ml

HOLD:
Suchý rozprašovač s tepelnou ochranou uľahčí postup zarovnávania.
Výsledkom sú vlasy hodvábne, hladké, jemné, lesklé a udržiavajú výsledok vyrovnávania.
Chráni vlasy pred tepelným poškodením počas
používania žehličky a fénu. Nanesieme na suché
vlasy. Pridá ľahkú čerstvú vôňu.

HOLD:
Lak na vlasy super silného spevnenia.
Vynikajúci prípravok pre zdôraznenie línií a objemu. Vďaka vyváženému účinku jeho zložiek,
lak spevní účes, pridá vlasom lesk a prijemnú
vôňu, zachováva ich mäkkými. Dlhšie zachováva
tvar účesu, rýchlo vyschne a nezaťaží vlasy. Lak
je ľahko odstrániteľný.
Návod na použitie: nanesieme zo vzdialenosti
15-20 cm ku korienkom alebo pozdĺž celej dĺžky
vlasov pred a po úprave.

DEFINING GLOSSY WAX

MATTE PASTE

100 ml

50 ml

HOLD:

Matná pasta so silnou fixáciou.

Vosk s leskom dodáva žiarivý efekt a má silný
fixačný účinok. Tiež je ideálny na rozdelenie vlasov na pramene. Úžasná kompozícia ostružiny,
čiernych ríbezlí a kokosového oleja zanecháva
silnejšie a zdravšie vlasy.

Matná pasta – to je kozmetický prípravok, vytvorený na báze včelieho vosku, ktorý zlepšuje
textúru a poskytuje účesu väčší objem. Má silný,
ale zároveň elastický fixačný účinok a dodáva
matný odtieň. Používa sa pomocou prstov.

Návod na použitie: naneste vosk na prsty a
prameň za prameňom vymodelujte účes.Tip na
kučeravé vlasy: predtým ako nanesiete vosk,
rozdeľte si vlasy na pramene.

Návod na použitie: funguje veľmi dobre na
krátkych vlasoch (2-8 cm) a je ideálna pre krátke
pánske účesy. Naneste na ruky, dobre rozotrite a
potom pomocou prstov aplikujte na vlasy

EXTREME FIXING GEL
150 ml
HOLD:
Tvarovací gél s extra silným fixačným účinkom a s UV - filtrom.
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HOLD:

Lesklý vosk so silnou fixáciou.

Gél s UV filtrom a panthenolom. Tento prípravok poskytuje vlasom dlhotrvajúcu fixáciu, ktorá vydrží v priebehu celého dňa. Gél posilňuje,
vyživuje a chráni vlasy. Ideálne pre vytváranie
a modelovanie účesov, bez vytvorenia efektu
mastných vlasov a nezanecháva stopy gélu. Prítomnosť UV filtru nedovoľuje slnečnému žiareniu meniť farbu vlasov, chráni pred škodlivými
účinkami ultrafialového žiarenia. Panthenol posilňuje a zlepšuje štruktúru vlasov.
Návod na použitie: na suché alebo mokré vlasy
naneste potrebné množstvo gélu a vymodelujte
účes.

STRONG FIXING GEL
150 ml
HOLD:
Gél so silným fixačným účinkom a UV filtrom.
Výborný prípravok pre tvorbu módnych účesov.
Gél so silným fixačným účinkom a UV filtrom
posilňuje, vyživuje a šetrne chráni vlasy pred
škodlivým vplyvom ultrafialového žiarenia a
zabraňuje zmene farby vlasov. Panthenol, ktorý
obsahuje gél, zlepšuje štruktúru vlasov.
Návod na použitie: na suché alebo mokré vlasy
naneste potrebné množstvo gélu a vymodelujte
účes.

HAIRSPRAY EXTREME

ECO FIX NO GAS

500 ml

300 ml

HOLD:
Lak na vlasy super silnej fixácii.

HOLD:
Tekutý lak so silnou fixáciou.

Perfektný prípravok pre vytvorenie objemu. Na
dlhú dobu zachováva tvar účesu, nezaťažuje vlasy. Posilňuje vlasy, poskytuje maximálny lesk a
dokonalú kontrolu. Obsahuje inovatívne živice
a arganový olej, ktorý dáva vlasom prirodzené
žiarenie. Má čerstvú vôňu banána a dyne. Ľahko
a bez zvyškov sa vyčesáva.
Návod na použitie: Aplikujte zo vzdialenosti 20
cm pod korienky alebo po celej dĺžke, počas ich
úpravy alebo po úprave. Účinky laku sa prejavia
najlepšie po úplnom vyschnutí vlasov.

EXTRA STRONG GEL SPRAY
220 ml
HOLD:

Ekologicky bezpečný lak bez plynu zanecháva
vlasy jemné a lesklé a poskytuje dlhotrvácnu
fixáciu. Nezanecháva žiadne stopy. Inovačná
technológia s neoceniteľnými živicami a arganovým olejom dodáva vlasom prírodné žiarenie.
Lak obsahuje ekologicky čistý polymer, ktorý
má štruktúru podobnú vlasom. Je špeciálne
vyvinutý pre prirodzené dokončenie všetkých
módnych účesov. Má neuveriteľnú lahodnú
vôňu banánu a dyne. Ideálny pre vytváranie večerných účesov.
Návod na použitie: používa sa na vlhké vlasy
– pre modelovanie účesu, na suché vlasy – pre
fixáciu účesu. Aplikuje sa zo vzdialenosti 20 cm.
Pre pridanie objemu - zdvihnite prameň za prameňom, aplikujte lak na korienky a nechajte
vyschnúť.

Modelovací sprejový gél s extra silnou fixáciou.
Ideálne pre vytváranie a modelovanie účesov,
rýchlo vyschne bez efektu mastných vlasov.
Fixačné polyméry vytvárajú tenkú vrstvu okolo
vlasu, chráni vlasy počas sušenia a pred vlhkosťou. Prípravok poskytuje dlhotrvajúcu fixáciu a
dodáva vlasom objem. Ľahko sa vyčesáva a nezanecháva stopy.
Návod na použitie: aplikujte sprej na vlhké
alebo suché vlasy a vymodelujte účes. Pre väčší
objem -zdvihnite každý prameň vlasov a nastriekajte gél pod prameň na mokré korene. Vymodelujte účes.

PROFESSIONAL
HIGH DEFINITION
PRODUCTS
NO HOLD:

LIGHT HOLD:

MEDIUM HOLD:

VITAMIN BOOSTER EXTRA
SHINE SPRAY
200 ml
HOLD:
Sprej pre extra lesk s vitamínmi.
Okamžite zlepšuje vzhľad vlasov, spevňuje vlasy a ich prirodzený lesk, bez efektu mastných
vlhkých vlasov. Energetický koktail na vlasy s
vitamínmi C,E, provitamínom B5, ako aj s prospešnými silikónmi, ktoré darujú vašim vlasom
zdravie a lesk.Výsledok: mäkké, lesklé a zdravé
vlasy.
Návod na použitie: Nastriekajte sprej na suché
vlasy po ich úprave zo vzdialenosti 30 cm. Sprej
sa môže použiť na vlhké vlasy ako hydratačný
prípravok. Nezaťažuje vlasy.

STRONG HOLD:

EXTREME HOLD:
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rine
cool & ma
fragrance

125 ml

ROCK HARD GEL
KEY INGREDIENTS: PROVITAMIN
B5 + UV FILTERS
Gél na vlasy. Extra silná fixácia pre
maximálnu kontrolu vlasov. Silný lesk
a mokrý vzhľad vlasov. Perfektný pre
ulízané a podholené účesy či krátke
vlasy.
Použitie:
Pre uhladený štýl naneste prípravok
na vlasy s pomocou dlaní a pre
detailnejšie úpravy použite končeky
prstov.

S ľadom, prosím!

GENTLEMAN’S
TOOLS
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herbal
fragrance

ky
vanillic & mus
fragrance

fresh, ambery
fragrance

100 ml

100 ml

6 / 250 ml

CARAMEL POMADE

MATTE POMADE

ENERGIZING SHAMPOO

KEY INGREDIENTS: CARAMEL

KEY INGREDIENTS: GLYCERIN +
KAOLIN

KEY INGREDIENTS: BOTANICAL
HERBS

Matná pomáda na vlasy. Silná fixácia vlasov.
Prirodzený vzhľad bez lesku. Vynikajúca pre klasické i moderné účesy. Pre
všetky typy vlasov.

Posilňujúci šampón pre rednúce vlasy
obohatený o účinný komplex bylín a olejov. Pre vyváženie pokožky hlavy s lupinami a pre mastné vlasy.

Použitie:

Použitie:

Z nádoby odoberte primerané
množstvo prípravku a rozotrite v
dlaniach.
Rovnomerne naneste na vlhké alebo
suché vlasy.

Naneste na navlhčené vlasy a napeňte. Nechajte pôsobiť a po chvíli
opláchnite.

Karamelová pomáda. Silná fixácia
vlasov. Stredne lesklý vzhľad vlasov.
Pomáda na vodovom základe, ideálna pre úpravu účesu pompadour,
bočný výstrih a vlasy uhladené dozadu.
Použitie:
Prstami naneste výrobok na vlasy a
upravte podľa vašich predstáv.

Legendárny štýl!

Jedinečná na dotyk!

Návrat k tradičným receptúram
pánskej
vlasovej
kozmetiky
s
jednoduchými zložkami najvyššej
kvality. Na mieru vyrobené pre
životný štýl moderného muža.
Vyrobené v Taliansku.

Premiešať, prosím!

6 ml
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zesty, fresh
fragrance

bitter almond
fragrance

bitter almond
fragrance

250 ml

125 ml

ALL IN ONE DAILY SHAMPOO

INVISIBLE SHAVING GEL

SKIN & BEARD BALM

KEY INGREDIENTS:
96% NATURAL INGREDIENTS

KEY INGREDIENTS:
PROVITAMIN B5 + SOYBEAN OIL

KEY INGREDIENTS:
PLANOXIL RG & KERATIN

Posilňujúci šampón pre rednúce vlasy obohatený o účinný komplex bylín a
olejov. Pre vyváženie pokožky hlavy s
lupinami a pre mastné vlasy.

Svieži priehľadný gél pre presné
holenie, po ktorom bude vaša pokožka
upokojená a hydratovaná. Bez štetca.

Balzam po holení pre výživu pokožky
a hydratáciu stredne dlhých fúzov.

Použitie:
Naneste na navlhčené vlasy a napeňte.
Nechajte pôsobiť a po chvíli
opláchnite.

Pretrepať, nemiešať!/

Použitie:
Tvár umyte teplou vodou a gél na holenie vmasírujte do pokožky. Ohoľte si
tvár. Rovnako môžete výrobok vmasírovať do pokožky tváre až po holení.

Čistý a osviežujúci

100 ml

Použitie:
Po holení aplikujte malé množstvo balzamu na tvár a krk. Taktiež môžete
naniesť na fúzy a štetec.

Tajomný elixír

3 ml
6 ml
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6 ml

bitter almond
fragrance

bitter almond
fragrance

17.5 X 13 X 8 cm
50 ml

100 ml

BEARD OIL

SHAVING SOAP CREAM

KEY INGREDIENTS:
MICROBEADS & JOJOBA OIL

KEY INGREDIENTS:
PIROCTONE OLAMINE

Vyživujúci olej na fúzy a pokožku s
obsahom 99% prírodných prísad.

Bohatý krém na holenie. Jemné zloženie s kokosovým olejom a rastlinným
glycerínom. Zamatová pena.
Pokožku zanecháva jemnú a hydratovanú niekoľko hodín. Holenie so štetcom.

Použitie:
Niekoľko kvapiek oleja vmasírujte do suchých fúzov.

Kráľovská receptúra

3 ml

Použitie:
Štetec navlhčite teplou vodou, osušte
od prebytočnej vody a navlhčeným štetcom aplikujte krém na tvár a vmasírujte.
Ohoľte si tvár. Rovnako môžete
malé množstvo prípravku naniesť do
misky a napeniť s pomocou štetca. Penu
naneste na fúzy a ohoľte.

AMARO PAPIEROVÁ
KRABICA
DARČEKOVÁ KRABICA NA DVA
PRODUKTY

34.8 x 9.6 x 9.5 cm

AMARO DREVENÁ KRABICA
KEY INGREDIENTS:
PIROCTONE OLAMINE

Stará dobrá klasika

50 x 90 cm

AMARO UTERÁK
360 GRAMOV, 100% BAVLNA
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HOME THERAPY

DESK DISPLAY

RESTRUCTURING
TREATMENT
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restructuring smoothing

HOME THERAPY

250 ml

250 ml

250ml

RESTRUCTURING SHAMPOO

RESTRUCTURING CONDITIONER

PROTECTIVE KERATIN SPRAY

KEY INGREDIENTS: KERATIN
Šampón s keratínom na rekonštukciu
a ošetrenie vlasov.
Šampón s keratínom na rekonštruovanie a ošetrenie vlasov. Má mäkkú a vyváženú formulu, vymyslený zámerne pre
jemnú, šetrnú a účinnú starostlivosť o
vlasy každého typu.
Šampón s keratínom jemné čistí, intenzívne oživuje a vyrovnáva vlasy. Vaše
vlasy zostanú mäkké a lesklé. Šampón
pomáha ochrániť výsledok po narovnávaní vlasov. Pri pravidelnom používaní
šampónu s keratínom K.Liss vaše vlasy
nadobudnú životnú silu a žiarivý lesk,
stanú sa mäkké, hladké a zdravé.

Kondicionér s keratínom
Kondicionér s keratínom na rekonštruovanie vlasov, dokonalé sa hodí k šampónu s keratínom. Exkluzívne zloženie
kondicionéra je obohatené o pšeničný
proteín, ktorý mocne zvlhčuje, čím spevňuje vlasové cibuľky, obnovuje a chráni
prírodnú štruktúru vlasov. Vaše vlasy zostanú mäkké, lesklé a hladké. Kondicionér vyhovuje pre každodenné používanie a bráni negatívnym účinkom okolia.
Inovačná formula:
Obsahuje hydrolyzované keratíny
Obsahuje hydrolyzované proteíny
pšenice
Neobsahuje umelé farbivá

Ochranný keratínový spej na rekonštruovanie vlasov.
Keratín, panthenol a katiónové kondicionéry chránia vlasy pred tepelným poškodením a pomáhajú obnoviť ich štruktúru.
Svojim účinkom zlepšujú, spevňujú a slúžia na ochranu vlasov.
Inovačná formula:
Obsahuje hydrolyzované keratíny
Obsahuje katiónové kondicionéry
Obsahuje panthenol
Neobsahuje umelé farbivá

Inovačná formula:
Obsahuje hydrolyzované keratíny
Neobsahuje sírany
Neobsahuje fosfáty
Neobsahuje dietanolamín (Kokamid DEA)
Neobsahuje lieh
Neobsahuje umelé farbivá
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KLiss Kit Cream 100 ml

THERMAL STRAIGHTENING KIT
TECHNOLOGY: KERATIN COMPLEX + FORMALDEHYDE FREE
Nový a efektívny systém, ktorý Vám zaručí rovné, lesklé a upravené vlasy!
K.Liss je inovatívny systém na vyrovnanie vlasov, ktorý vyrovná vlasy na dobu 3-4 mesiace
a dodá im úžasný lesk a silu.Tento efektívny systém eliminuje krepovitosť, revitalizuje a
reštrukturalizuje vlasy pomocou infúzie hydrolyzovaného keratínu, ktorý preniká hlboko
do vlasovej kutikuly. Pomocou tepla keratínové proteíny tesne priliehajú k vlasovým keratínovým reťazcom a pomáhajú pri ich rekonštrukcii. Vhodné pre všetky typy vlasov.Jednoduchý v použití a efektívny produkt!
Produkt K.liss má inovatívne zloženie, ktoré je špeciálne navrhnuté tak, aby šetrilo a chránilo vlas: neobsahuje formaldehyd.K.liss neutralizačná emulzia má špeciálnu krémovú
textúru navrhnutú tak, aby bola ľahko aplikovateľná a rovnomerne sa nanášala na vlasy.K.liss ochranný keratínový sprej je efektívny a ľahko použiteľný! Je bohatý na keratín a
okamžite pôsobí na vlasoch.
K.liss vyrovnávací krém s keratínom je dostupný vnútri balenia v 2 praktických 100ml tubách, je určený na 2 použitia pre stredne dlhé vlasy (alebo 1 použitie pre dlhé vlasy). Má
jemnú čerešňovú vôňu.
8 jednoduchých krokov na ceste k rovným vlasom:
1) Analýza vlasov - posúďte kvalitu vlasov a rozhodnite sa o dobe pôsobenia: 15 minút pre
prírodné, jemné a farbené vlasy, 30 minút pre odolné a veľmi kučeravé vlasy.
2) Umytie vlasov - ak sú vlasy čisté, navlhčite ich vodou, pokiaľ nie sú, umyte vlasy šampónom K.Liss.
3) Aplikovanie vyrovnávacieho krému K. liss - použite vhodné rukavice, vytlačte obsah
krému K.Liss do plastovej misy. Rozdeľte vlasy na 4 rovnaké časti. Začnite od temena a
nanášajte vyrovnávací krém pomocou štetca prameň za prameňom. Aplikujte jeden centimeter od korienkov a nedotýkajte sa pokožky hlavy! Rovnomerne naneste vyrovnávací
krém. MAX. doba pôsobenia: 30 minút.

THERMAL

STRAIGHTENING

SYSTEM
52

4) Oplachovanie - opláchnite vlažnou vodou, kým sa krém K.Liss nezmyje úplne. Naneste
kondicionér K.liss, nechajte pôsobiť 2-3 minúty, opláchnite a jemne vysušte uterákom.
5) Aplikácia ochranného spreju K.Liss Restructuring Keratin Spray - aplikujte K. Liss sprej
na celú dĺžku vlasov,Vyfúkajte vlasy rovno. Nepoužívajte kefu ani hrebeň. Akonáhle budú
vlasy suché, prejdite ich jemne plastovým hrebeňom.
6) Žehliaca úprava – vyrovnávajte vlasy žehličkou do 180 °, pracujte v uhle 90 °, vlas neťahajte. Vyrovnávajte po prameňoch.K.liss neutralizujúca emulzia - rozdeľte vlasy na 4 časti
ako predtým. Začínajúc od špičky hlavy naneste krémovú zmes na suché vlasy bez pridania napätia. Nechajte pôsobiť na vlasoch 15 minút.
7) Opláchnutie - opláchnite vlažnou vodou. Použite kondicionér K.liss. Nechajte 3 minúty
a opláchnite.
8) Dokončenie - vyfúkajte vlasy rovno. Nenaťahujte vlasy, neprevracajte, v rovnej polohe
vyfúkajte smerom od hora dole.

TEXTURE

110 ml x 2

LIFE WAVING 1 & 2
GENTLE WAVING- THIOGLICOLATES FREE
Bio - ondulácia s citrusovou vôňou založená na aminoethyle
a neobsahuje tioglykolátovú kyselinu NEOBSAHUJE TIOGLYKOLÁTOVÚ KYSELINU!
CITRÓNOVÁ VÔŇA!
Life Waving — Inovačný systém, ktorý je založený na aminoethyle bez nepríjemného zápachu kyseliny tioglykolátu a jej derivátov. Používanie Life Waving robí tenké, citlivé vlasy vlnitými, pritom maximálne šetrí štruktúru vlasov a pokožku hlavy.
Efekt natočenia je zabezpečený pôsobením cysteamínu, prírodnej aminokyseliny, so štruktúrou, veľmi podobnej štruktúre vlasov ako takej. Vzorec ondulačnéj vody je obohatený aj
o obilné proteíny, ktoré pridávajú vlasom zdravý výhľad.
LIFE WAVING 1 - Pre prírodné a farbené vlasy.
LIFE WAVING 2 - Pre «prepálené» a pórovité vlasy
Návod na použitie:
1. Umyjeme vlasy šampónom «BackBar Natural Herbs».
2. Osušíme vlasy uterákom. Pred natočením použijeme 2-fázový ochraňujúci rozprašovací kondicionér HD Life Style 2
phase leave-in conditioner.
3. Natočíme podľa schémy, pomocou nástrojov potrebných na
natáčanie.
4. Aplikujeme na vlasy prostriedok presne s tým číslom, ktoré
zodpovedá štruktúre vlasov.
5. Ak chcete ochrániť pokožku pred účinkovaním prostriedku,
upevníte bavlnenú utierku okolo hlavy a položte zásobník
na ochranu krku.
6. Dáme na vlasy čiapku na onduláciu.
7. Doba držania 15-30 minút (počas postupu, kontrolujte úroveň pružnosti vln, za potreby pridajte čas držania).
8. Po expozícii, bez odstránenia natáčiek, vlasy dôkladne
umyjeme veľkým množstvom vody a jemne vysušíme uterákom.
9. Použijeme neutralizátor (UNIVERSAL NEUTRALIZER), dáme
ho na vlasy na 10 minút.
10. Roztočíme natáčky a opätovné použijeme neutralizátor,
dáme ho na vlasy na 5 minút.
11. Umyjeme vlasy teplou vodou bez použitia šampónu. Použijeme balzam na vlasy BackBar BetaCarotene Vitamina
C – Vitamina E.
12. Dáme na vlasy modelovaciu vodu mäkkej fixácie HD Life
Style Wave Defining Fluid vysušíme vlasy difúzerom.
13. Po procedúre neumývame vlasy po dobu 48 hodín.

500 ml

LIFE THE PERM 0, 1, 2
FIRM PERM ON 3 LEVELS OF STRENGHT
Novšia formula prípravku na ondulovanie je obohatený o jemnú vôňu kvetov. S týmto prípravkom na trvalé ondulovanie
môžeme vytvoriť pružné kučery udržujúce tvar a objem dlhšie, ktoré zároveň neohrozujú štruktúru vlasov. Formula zmesi
zaručí ochranu, vitalitu a pružnosť, perfektné zachytí účes na
dlhšiu dobu.
LIFE THE PERM 0 - pre prírodné vlasyLIFE THE PERM 1
LIFE THE PERM 1 - pre farbené a tenké vlasy.
LIFE THE PERM 2 - Pre zničené a poškodené vlasy.
Návod na použitie:
1. Umyjeme vlasy šampónom «Back Bar Natural Herbs».
2. Vysušíme vlasy uterákom. Pred natáčaním použijeme 2-fázový ochraňujúci rozprašovací kondicionér HD Life Style 2
phase leave-in conditioner.
3. Natočíme podľa schémy, pomocou natáčiek.
4. Aplikujeme na vlasy prostriedok presne s tým číslom, ktoré
zodpovedá štruktúre vlasov.
5. Ak chcete ochrániť pokožku pred účinkovaním prostriedku,
upevníte bavlnenú utierku okolo hlavy a položte zásobník
na ochranu krku.
6. Dáme na vlasy čiapku na onduláciu.
7. Doba držania 15-30 minút (počas postupu, kontrolujte úroveň pružnosti vln, za potreby pridajte čas držania).
8. Po expozícii, bez odstránenia natáčiek, vlasy dôkladne umyjeme veľkým množstvom vody a jemne vysušíme uterákom.
9. Použijeme neutralizátor (UNIVERSAL NEUTRALIZER), dáme
ho na vlasy na 10 minút.
10. Roztočíme natáčky a opätovne použijeme neutralizátor,
dáme ho na vlasy na 5 minút.
11. Umyjeme vlasy teplou vodou bez použitia šampónu. Použijeme balzam na vlasy Back Bar BetaCarotene Vitamina
C – Vitamina E.
12. Dáme na vlasy modelovaciu vodu mäkkej fixácie HD Life
Style Wave Defining Fluid vysušíme vlasy difúzerom.

WAVING, PERM, STRAIGHTENING
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LIFE UNIVERZÁLNY NEUTRALIZER
OPTIMIZED PH
Po používaní prostriedku na natočenie sa aplikuje neutralizujúca voda, ktorá hĺbkovo obnoví štruktúru
vlasov. Štruktúru vlasov robí v tvare natáčok alebo papilot. Neutralizér obsahuje katiónovú emulziu na
báze silikónu, ktorá zabezpečuje účinnosť a trvanlivosť ondulovania.
Návod na použitie: po ukončení doby pôsobenia na vlasoch chemickej zložky, dôkladne umyjeme vlasy
vodou. Necháme natáčky na vlasoch, speníme a dáme na vlasy zmes. Necháme účinkovať 5 min.
Roztočíme natáčky, zopakujeme a necháme účinkovať ďalších 35 min. Opláchneme vodou. Neodporúča
sa použitie šampónu.

1000 ml

LIFE LIGHTENING OIL
UP TO 3-4 TONES
Zosvetľujúci olej pre prirodzené vlasy, opatrne zaobchádza so štruktúrou vlasov.
Špeciálny zosvetľujúci olej, účinné zosvetlí prirodzené vlasy a nepoškodzuje ich. Zosvetlí vlasy o 2-3
tóny. Zmes obsahuje zníženú dávku amoniaku a preto opatrne zaobchádza s prírodným pigmentom
vlasov . Obsah taktiež doplňujú antistatické prísady a kondicionér, čo zmäkčuje vlasy.

500 ml

Návod na použitie: pridáme oxidačné činidlo CREAM DEVELOPER do oleja v pomere 2:1, čakáme cca 3-5
min, aby výpary z amoniaku sa vyparili a nanesieme na suché a neumyté vlasy. Necháme pôsobiť 5 až
45 minút, pravidelne kontrolujeme odtieň vlasov. Olej zmyjeme veľkým množstvom vody a použijeme
šampón BackBar Color alebo Amethyste Color.

LIFE LISS STRONG
FOR ALL HAIR TYPES
Krémová formula prípravku eliminuje riziko lámania vlasov pri korienkoch, pritom uľahčuje rovnomerné nanášanie na vlasy. Krém priaznivo pôsobí na keratínovú štruktúru vlasov, zabezpečí veľkolepý vyrovnávací výsledok, mäkkosť a žiarivosť. Vhodný je na všetky typy vlasov a na akúkoľvek
mieru narovnania, čo regulujeme dobou pôsobenia.
Návod na použitie:

100 ml

Na krátke vlasy: na umyté a vopred vyrovnané suché vlasy dáme krém 1 cm od korienkov, oddeľujúc
časť po časti. Hladiac vlasy rukoväťou hrebeňa kontrolujeme dobu postupu (30 minút). Po skončení
umyjeme vlasy vlažnou vodou a nanesieme neutralizátor (UNIVERSAL NEUTRALIZER), necháme pôsobiť na 15-30 min. Neutralizátor zmyjeme a použijeme balzam Back Bar BetaCarotene. Vlasy osušíme. Po procedúre neumývame vlasy po dobu 48 hodín.
Na dlhé vlasy: umyjeme vlasy s šampónom, dôkladné vyfenujeme vlasy s kruhovým hrebeňom alebo vyrovnáme vlasy pomocou žehličky. Dáme krém na vlasy začínajúc zo spodného záhlavia malými čiastkami. Kontrolujeme si dobu postupu (30 minút). Po ukončení procedúry umyjeme vlasy
vlažnou vodou a nanesieme neutralizátor (UNIVERSAL NEUTRALIZER), necháme pôsobiť 15-30 min.
Neutralizátor zmyjeme a použijeme balzam Back Bar Beta Carotene Vitamina C – Vitamina E. Vlasy
osušíme. Po procedúre neumývame vlasy po dobu 48 hodín.
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Marketingové materiály
a____
doplnky

MISKA A ŠTETEC
S LOGOM FARMAVITY

PUMP

CAP + PUMP

DAVKOVAČ NA 1L FĽAŠE

DAVKOVAČ NA 1L MASKY

JEDNORAZOVÉ PLAŠTENKY

PLAGATY

26 KUSOV V BALENÍ

K DISPOZICIÍ RÔZNE DRUHY

DREVENÝ STOJAN
180 X 50 CM
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FA RM AV I TA /
N AS L E D UJ T E N ÁS
—

FACEBOOK

far mav it a.sk

—

INSTAGRAM

@far mav it ask_cz

—

SAIT

w w w.far mav it a.sk

FARMAPROF S.R.O.
je oficiálnym a exkluzívnym dovozcom obchodnej
značky FarmaVita na území Slovenskej a Českej
republiky.
ul. Antolská 6, 85107 Bratislava, Slovakia
+421919266270, +421919266271, +421919266272
info@farmavita.sk, www.farmavita.sk

