
Katalog produktů
přírodní profesionální vlasová kosmetika



Italská společnost Kaaral (www.kaaral.com) se zabývá vývojem a výrobou vysoce kvalitních
léčivých a kosmetických přípravků, založených na vysokém podílu přírodních složek,
využívajících nejnovějších výzkumů a technologií. Společnost byla založena v roce 1981,
kdy začala vyvíjet přípravky na léčení vlasové pokožky. Od roku 1996 se již jako uznávaný
specialista ve svém oboru na evropském trhu začala úspěšně prosazovat také v Severní

V současné době je společnost Kaaral lídrem mezi profesionály ve svém oboru v celé řadě 

Americe (USA, Kanada), v Asii (Japonsko, Čína) a v Austrálii. 

zemí po celém světě.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI PRODUKTŮ KAARAL

Vysoce kvalitní přírodní profesionální vlasová kosmetika. Kompletní sortiment produktů bez chemických konzervantů 

Produkty Kaaral nezpůsobují alergie vyvolané těmito látkami, ani nepodporují vznik alergií. / Unikátní složení výrobků 
založené výhradně na vysokém podílu přírodních léčivých složek. / Nejnovější technologie výroby. / Prokazatelná 
účinnost a viditelné výsledky při pravidelném používání výrobků Kaaral. Totéž platí také při pravidelném používání 
všech barev Kaaral. / Při pravidelném barvení dochází ke znatelnému zkvalitňování a zpevňování vlasu. / Získané 
ocenění za nejlepší profesionální vlasovou kosmetiku několik let po sobě na ruském trhu, který se řadí v tomto oboru 
mezi největší a nejnáročnější trhy světa. / Další ocenění získala řada Maraes v Evropě i v USA. / Maximální péče o vlasy,
nízká časová náročnost. / Možnost každodenního používání. / Vysoký stupeň ochrany vlasů před ultrafialovým
zářením, teplem při vysoušení a dalšími vnějšími agresivními vlivy. / Všechny barvy Kaaral (včetně bezamoniakových)
poskytují 100% krytí šedivých vlasů. / Komplexní sortiment výrobků umožňuje nalézt vhodný nástroj při řešení 
problémů vlasů a vlasové pokožky. / Snadné používání. / Šetrnost k životnímu prostředí. Netestováno na zvířatech.

– parabenů, včetně vlasových barev. 
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BACO

K05

ONLINE

PURIFY

PINK UP

STYLE PERFETTO

HAPPY SUN
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nová éra vlasových regeneračních barev a intenzivní péče o vlasy

péče o barvené vlasy s obsahem barevných proteinů

10léčba vlasové pokožky

12permanentní narovnání vlasů, trvalá ondulace

14komplexní řada vlasové péče pro všechny typy vlasů

18styling a finální úprava

20vyživující styling pro ženy i muže

24péče a ochrana před sluncem, slanou a chlorovanou vodou
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Maraes je oddaný kráse a barvení vlasů a proto kom-
binuje výjimečné vyživující, obnovující a prosvětlující 
účinky čistého oleje Monoi z Tahiti s Certifikátem 
Organic Ecocert®. To jsou ošetřující účinky mokřadko-
vého oleje (Limnathes Oil) a bambuckého másla, vy-
živující vlastnosti keratinu a hydratující vlastnosti lně-

Maraes nabízí úžasnou výživu, sílu a lesk dokonce 
i poškozeným vlasům. Maraes vrátí vašim poškoze-
ným vlasům jejich původní krásu právě díky delikát-
ním krémovým barvám s intenzivními obnovujícími
účinky a ochrannými oleji. 

ných semínek.
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DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO
UNIVERSITOU VE FERRAŘE 
Kosmetické centrum na Universitě ve Ferraře provádělo náplastové testy na dvaceti
dobrovolnících. Výsledek jasně dokazuje, že tyto produkty pokožku nikterak nedráždí.

15 minut

24 hodin
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Monoi de Tahiti je certifikovaný organický olej získaný ze ztuženého koko-

Olej Copra je směsí kokosového oleje, který se získává vařením a lisováním 
těchto plodů, a čerstvých květin Tiaré, sklízených během jejich první fáze 

Olej Copra a květiny Tiaré se nechávají uležet po dobu dvanácti dnů ve spe-
ciální emulzi. Poté se nechá olej 24 hodin odpočívat a následně se filtruje 

Organic Ecocert® Tahitian Monoi nabízí intenzivní a dlouhotrvající hydrata-
ci. Přírodní antioxidanty a proteiny, absence sulfátů, parabenů, amoniaku, 
PPD a DEA chrání strukturu vašich vlasů a udržují je dlouhodobě zdravé. 

sového oleje a čerstvých květin Tiare.

růstu na těch nejodlehlejších místech Polynésských ostrovů.

a obohacuje o roztok s antioxidanty.
Laboratoře Kaaral dosáhly toho, co se zdálo jiným nemožné. 

Neskutečná hydratace a lesk pro vaše vlasy chrání i vaší barvu.

MONOI DE TAHITI VLASTNÍ
CERTIFIKÁT ORGANIC ECOCERT®

ŽÁDNÉ 
SULFÁTY

ŽÁDNÝ 
AMONIAK

ŽÁDNÝ 
DEA

(DIETHANOLAMINE)

ŽÁDNÝ
PPD

(PARAFENYLENDIAMIN)

ŽÁDNÉ 
PARABENY

(CHEMICKÉ KONZERVANTY)

ŽÁDNÝ 
GLUTEN

(LEPEK)

ŽÁDNÉ 
PŘÍDAVNÉ

SOLI

ŽÁDNÉ 
TĚŽKÉ 
KOVY

BALENO 
V OBALECH
SCHOPNÝCH
ROZKLADU

Certifikát ECOCERT garantuje ještě přísnější požadavky, než které jsou určené pro BIOkosmetiku.

MARAES SE O VAŠE VLASY STARÁ S JEMNOSTÍ
Laboratoře Kaaral vyvinuly inovativní emulzi, která kombinuje 
účinky a čistotu těchto následujících látek a zaručuje vám 
naprostou absenci přísad, které by mohly působit agresivně 
na vaše vlasy.
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COLOR NOURISHING SHAMPOO WITH MONOI DE TAHITI / Vyživující šampon
250 ml, 1000 ml
Vyživující šampon Maraes je inovativní a vyživující emulze na poškozené nebo barvené vlasy, který perfektně 
kombinuje hlubokou výživu a ochranu pro vaši barvu díky Monoi de Tahiti a síle keratinu. Vlasy jsou výjimečně 
silné, vyživené a zdravé. Barva je oživena a ochráněna proti vlivům volných radikálů a vlivům životního prostředí. 
Použití: Vlasy před použitím šamponu důkladně namočte. Hydrofilní emulze vyžaduje dostatek vody, aby se 
vytvořila hustá pěna. Je-li to nutné, přidejte další vodu. Vmasírujte a důkladně opláchněte. 
Vlastnosti: Bez Sulfátů, bez parabenu, bez lepku, bez přidaných solí. Dermatologicky testováno. 

COLOR NOURISHING MASK WITH MONOI DE TAHITI / Vyživující maska 
200ml, 1000 ml
Díky Monoi de Tahiti dochází k hlubokému vyživení vlasů a ochraně barvy. Posilující vlastnosti keratinu a obno-
vující účinky bambuckého másla garantují, že suché a poškozené vlasy budou vyživené a barva ochráněná. 
Oslabené vlasy jsou posílené díky proteinům, které je zanechávají zdravé a zářící. Barva je ochráněná před vlivy 

Použití: Na umyté a ručníkem vysušené vlasy naneste větší množství krému. Jemně vmasírujte a pročešte vlasy 
volných radikálů a vnějších agresivních činidel. Nepřekonatelný lesk.

po celé jejich délce. Nechte působit dvě až tři minuty a pak důkladně opláchněte.
Vlastnosti: Bez parabenu, bez lepku, bez přidaných solí. Balení je 100% schopné rozkladu. 

COLOR NOURISHING OLIUM WITH MONOI DE TAHITI / Vyživující olej 
30 ml
Revoluční produkt, který nabízí hlubokou výživu pro suché a poškozené vlasy. Díky perfektní kombinaci vyživu-
jících vlastností Monoi de Tahiti a hydratačních účinků lněných semínek je tento produkt nepřekonatelný. Vlas 
je vyživován zevnitř a používáním oleje předcházíte jeho lámání a třepení. Vlasy jsou vyživené a lesklé. Díky
 
Použití: Na vlasy naneste menší množství oleje a pročešte je po celé jejich délce. Můžete vysušit fénem nebo 
nechat přirozeně uschnout. U suchých vlasů aplikujte pár kapek na kořínky. Díky tomu předejdete suchým 
a třepivým konečkům. Vlastnosti: Bez parabenu, bez lepku. Bez přidaných konzervantů, bez přidané soli. 

filtrům UVA a UVB je ochráněna i vaše barva. Vlasy jsou hydratované a nelámavé.

Obsahuje UVA a UVB. 

COLOR NOURISHING SHIELD WITH MONOI DE TAHITI / Vyživující kondicionér ve spreji 
125 ml
Vyživující kondicionér ve spreji je neobyčejná mikro-emulze kombinující vyživující vlastnosti Tahitského Monoi 
a obnovujícího mokřadkového oleje (Limnathes Oil) s ochranným efektem UVA a UVB. Silná ochrana pro vaše 
vlasy ochrání barvu, předchází vyšisování a ztrátě lesku a zároveň je chrání před vlivy volných radikálů, vlivům
 
Použití: Nastříkejte na omyté a ručníkem osušené vlasy. Pročešte a již nesmývejte a nefénujte. Vyživující 
vnějších činidel a horku. Vaše vlasy budou měkké, zdravé a budou se lépe česat. 

kondicionér můžete použít i na suché vlasy. Vaše vlasy budou lesklé, měkké a krásně provoněné.
Vlastnosti: Bez parabenu, bez lepku. Bez přidaných konzervantů, bez přidané soli. Obsahuje UVA a UVB. 
Balení je 100% schopné rozkladu. 

COLOR NOURISHING DOPPIO ELIXIR WITH MONOI DE TAHITI / Regenerační elixír 
15 ml x 12
Vyživující dvojí elixír s obsahem Monoi de Tahiti je revolučním obnovujícím řešením, které nabízí intenzivní 
vyživení, neobyčejnou měkkost a opětovnou sílu pro slabé a barvené vlasy. Tři skvělé ingredience: Monoi de 
Tahiti pro skvělou výživu, keratin pro jeho posilující a obnovující efekt a hedvábné proteiny pro hydrataci

Použití: V poměru 1:1 v misce míchejte elixír Monoi s keratinovým elixírem tak dlouho, dokud nebudete mít 
hustý krém. Naneste na umyté a ručníkem vysušené vlasy. Rovnoměrně rozetřete a jemně vmasírujte. Nechte
působit po dobu 5-10 minut. Důkladně spláchněte. U značně poškozených a suchých vlasů aplikujte až po na-

a změkčení – to vše ve dvou oddělených tubách. 

nesení masky.
Vlastnosti: Bez parabenu, bez lepku, bez přidaných solí. Balení je 100% schopné rozkladu. 

PERMANENTNÍ REGENEREČNÍ VLASOVÁ KRÉMOVÁ BARVA S MONOI DE TAHITI
60 ml
Jedná se o překrásnou stálou barvu bez Amoniaku nebo PPD, vytvořenou speciálně pro klienty vyhledávající to
nejlepší z nejlepšího a pro klienty s citlivou pokožkou hlavy. Vlasy budou zdravé a krásné. Díky Monoi de Tahiti
s certifikátem Organic Ecocert® a včelímu vosku se jedná o skutečně obnovující a regenerující přípravek, který 
vlasy chrání před jejich vysušením. Jemná krémová textura usnadňuje aplikaci. Díky změkčovacím substancím
napomáhá barevným pigmentům optimální vstřebávání do vlasové kutikuly. Ušlechtilost pigmentu garantuje
maximální krytí a intenzivní odstíny. Vlasy zůstanou měkké, zdravé a lesklé. Barva vhodná pro alergiky.
100% krytí šedin, 58 exkluzivních odstínů, poměr míchání 1 : 1, u zesvětlujících odstínů 1 : 2.
Vlastnosti: Bez amoniaku, bez PPD, neobsahuje Sulfáty, Parabeny, Lepek.

OXIDANT VE ČTYŘECH VARIANTÁCH
/ 10Vol (3%) / 20Vol (6%) / 30Vol (9%) / 40Vol (12%)
60 ml, 900 ml
Jemný krémový oxidant obohacený o Monoi de Tahiti, kokosový olej a keratin, který vlasy obnovuje a dodává 
jim lesk. Kontrolovaný proces barvení, pomáhá vytvořit přesnou vrstvu a dosáhne tak zářivých odstínů.

VYŽIVUJÍCÍ ZESVĚTLUJÍCÍ OLEJ S MONOI DE TAHITI
200 ml aktivní olej + 200 ml aktivátor
Zesvětlující a vyživující olej pro jemné zesvětlení vlasů. Obohacen o Monoi de Tahiti. Neobsahuje amoniak. Vaše
vlasy budou zesvětlené až o dva odstíny. Tento přípravek je vhodný pro všechny typy vlasů. Skvělé řešení pro ty, 
kteří chtějí světlejší vlasy s ještě větším leskem nebo je jen zesvětlit, zároveň však respektují strukturu vlasu 
a chrání pokožku své hlavy. Speciální zesvětlovací složka obsahuje olej ze lněných semínek, slunečnicový olej, 
extrakt z listů olivovníku a Monoi de Tahiti. Tyto luxusní přísady vyživují, ochraňují, hydratují a změkčují vlasy
 
Použití: smíchejte 50ml Maraes Lightening Oil a 50ml Lightening Oil Activator v misce (nesmí být kovová), dokud
nevznikne jemný krém. Aplikujte na suché, nemyté vlasy s použitím technologie, která vám vyhovuje. Nechte 

a zároveň jim dodají lesklé melíry rychlou, ale šetrnou cestou. 

působit 5 – 20 minut v závislosti na požadovaném výsledku a struktuře vašich vlasů. 
Vlastnosti: Bez parabenu, bez amoniaku, bez SLES/SLS a DEA, neparfémovaný.
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blond

VIOLET / FIALOVÉ

RED / ČERVENÉ

5

M
A

R
A

ES
M

A
R

A
ES

 B
A

R
EV

N
É 

SC
H

ÉM
A

 /
 N

EP
Ř

EK
O

N
A

TE
LN

Á
 V

Ý
ŽI

V
A

, I
N

TE
ZI

V
N

Í O
C

H
R

A
N

A
, Z

Á
Ř

IV
Á

 B
A

R
V

A

BRUNETTE WARM / HNĚDÉ TEPLÉBRUNETTE COOL / HNĚDÉ STUDENÉ

GOLD / ZLATÉ

ASH / POPELAVÉ

COPPER / MĚDĚNÉ

HIGH LIFT / VYSOCE ZESVĚTLUJÍCÍ

MAHAGONY/ MAHAGONOVÉ

INTENSIFIERS / POSILUJÍCÍ

tmavě 
fialová hnědá

středně 
fialová blond

velmi světlá 
fialová blond

světle 
fialová hnědá

velmi 
zesvětlující 

přírodní blond

velmi 
zesvětlující 

popelavá blond

velmi 
zesvětlující 

fialová blond

Schéma barev Maraes se skládá z devíti řad, 
které se mohou navzájem kombinovat, míchat a díky tomu  

dosáhnete nových výsledků. Pomocí skvělých zesvětlovačů a korektorů 
získáte širokou škálu barevných efektů, závisejících na potřebách vašich zákazníků.
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Barvení a odbarvování jsou procesy, které patří mezi 
hlavní kroky vlasové kosmetiky. Tyto činnosti však mají 

Produkty řady BACO představují vrcholnou péči o barve-
né vlasy, dosahují vždy vynikajících výsledků zejména 
pro své výživné a reparační účinky. Hlavními složkami 
řady jsou hedvábné proteiny a proteiny z rýže. Hedvábné 
proteiny - volné aminokyseliny v hydrolyzovaném hed-
vábném séru nahrazují neobsazené pozice v keratinu 
a působí tak reparačně uvnitř vlasových vláken. Hedváb-
né proteiny vytváří ochranný a flexibilní film, regenerují 
vlasy narušené barvením, působí pozitivně na ochablé 
vlasy, mají antioxidační účinky, zvyšují objem a lesk. Pro-
teiny z rýže - vysoký obsah aminokyselin dává proteinům 
z rýže podobné vlastnosti, se kterými se setkáváme 
u proteinů hedvábných. Mají na vlasy výrazné antioxi-
dační, výživné a reparační účinky, zajišťují optimální hos-
podaření s vodou v pokožce a vlasových vláknech, a tím 

na vlasy stresující účinky.

dodávají vlasům lesk a pevnost.

SILK GLAZE ULTIMATE HEALTHY TREATMENT (RECOVERY KIT) 
2x 250 ml
Sada dvou unikátních produktů Kaaral pro obnovení a ochranu vlasů.
Chrání, obnovuje, a posiluje vlas během barvení a odbarvování. Výrazně zamezuje 
jeho poškozování a lámání. Neprodlužuje dobu při barvícím nebo odbarvovacím 

Složení je obohacené o speciální cenné přírodní složky: Keratin, Moringa olej, Aloe 
procesu. Pro zdravější a silnější vlasy není zapotřebí čas navíc!

Vera, Pro-Vitamin B5, Vitamin C, hydrolyzát hedvábí & rýžové proteiny.

Použití: 
1) Pro oživení barvy a dodání lesku
Přípravek Silk Glaze Ultimate Shine Treatment smíchejte s oxidantem 6 vol. (1,8%) 
v poměru 1:1 a naneste na vlasy. Nechte působit 10 - 20 minut a umyjte šampo-

Přípravek Silk Glaze Ultimate Shine Treatment přimíchejte před nanesením do barvy 

Vlasy poté umyjte šamponem ColorPro a následně použijte druhý přípravek Silk Gla- 

nem ColorPro.
2) Pro obnovu a ochranu vlasů při barvení a odbarvování

nebo odbarvovacího prášku. Doba působení a síla oxidantu se nemění. 
2 ml do 50 g barvy Baco a Baco Soft
3 ml do 50 g zesvětlující barvy Baco
5 ml do 50 g odbarvovacího prášku Baco

ze Filler Infusion jako kondicionér.Přírodní vlas Zesvětlený vlas Odbarvený vlas
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BACO KRÉMOVÁ BARVA S HYDROLYZÁTEM HEDVÁBÍ
100 ml
Exkluzivní emulze s nízkým podílem amoniaku obsahující hydrolyzát hedvábí, rýžové proteiny a 
mikropigmenty,které snadno proniknou dovnitř vlasu a dodávají tak barvě déle trvající sílu a lesk. 
100% krytí vašich šedin, více než 100 překrásných odstínů
Poměr míchání 1 : 1,5, u zesvětlujících odstínů 1 : 2

KRÉMOVÁ BARVA OBSAHUJÍCÍ HYDROLYZÁT HEDVÁBÍ BEZ AMONIAKU
60 ml
Mikropigmenty a hydrolyzáty hedvábí pro sametové vlasy s vícero odstíny. Vlasy nevysušuje, ale zanechává je
měkké a zářící. Antioxidanty vás chrání před vlivem volných radikálů a poskytují vlasům dlouho trvající výživu
a ochranu. Speciální emulze je vhodná pro jemné vlasy, choulostivou pokožku
a mladší klientelu. Bez amoniaku.
100% krytí šedin, 39 vybraných odstínů
Poměr míchání 1 : 2

BACO SILKERA KRÉMOVÁ BARVA S HYDROLYZÁTEM HEDVÁBÍ PRO ZRALÝ VLAS
100 ml
Exkluzivní kompozice s dvojnásobným počtem proteinů z hydrolizovaného hedvábí pro dvojnásobnou měkkost 
a lesk, který překoná každý věk. Obohacený o keratin, který vstupuje hluboko do struktury vlasu, kde jej posilu-
je zevnitř. Funguje jako výplň a doplňuje vysušené a slabé části vlasu. Vyvinuto speciálně pro vlasy nad 40 let.
100% krytí šedin, 7 úžasných odstínů
Poměr míchání 1 : 1,5

ODBARVOVACÍ PRÁŠEK / s obsahem hydrolyzátu hedvábí
500 g, 2 kg
Inovativní zesvětlující prášek, který lze použít při všech technologiích odbarvování, zajistí vám perfektní výsledek 
(zesvětlení – proužkování – melíry) u všech typů vlasů bez jejich poškození. Snížený obsah amoniaku.
Nezežloutne a je stálý. Zesvětlí vaše vlasy o více než 8 odstínů.

COLORPRO ŠAMPON / s obsahem hydrolizátu hedvábí a keratinem pro dlouhotrvající barvu
300 ml, 1000 ml
Šampon COLORPRO hydratuje pokožku hlavy, posiluje vlasy a udržuje barvu vašich vlasů stále sytou. Tato kré-
mová a hustá emulze neobsahuje fosfáty, je obohacena o hydrolizát hedvábí a keratin. Jemně umývá a vylepšu-
je zdraví, sílu a lesk vlasů a předchází vymývání barvy.
Díky nízkému pH uzavírá vrstvy kutikul a vlasy nejsou vysušené.
Prodlužuje sytost barvy a předchází jejímu vymývání.
Bez sulfátů / Bez parabenů / Bez solí / Bez silikonu / Bez DEA (Diethanolamine)

COLORPRO KONDICIONÉR / s obsahem hydrolizátu hedvábí a rýžových proteinů pro dlouhotrvající barvu
250 ml, 1000 ml
Kondicionér COLORPRO vlasy do hloubky ochraňuje, hydratuje, posiluje a pomáhá zachovat vaši barvu vlasů stále
sytou. Je obohacen o hydrolyzát hedvábí a rýžové proteiny. Kondicionér COLORPRO proniká hluboko do vlasové
tkáně, kde obnovuje strukturu vlasu a posiluje barvené vlasy. Regeneruje vaše vlasy a zároveň omlazuje pokožku
hlavy a díky tomu, že uzavírá jednotlivé vrstvy vlasové kutikuly prodlužuje stálost vaší barvy a vlasy zůstávají hy-
dratované.
Bez parabenů / Bez solí

SENSE KRÉMOVÁ BARVA S KOKOSOVÝM OLEJEM
100 ml
Exkluzivní emulze s nízkým podílem amoniaku obsahující kokosový olej, aloe vera, provitamín B5 a 
mikropigmenty, které snadno proniknou dovnitř vlasu a dodá tak barvě déle trvající sílu a lesk. 
100% krytí vašich šedin, více než 100 překrásných odstínů
Poměr míchání 1 : 1, u zesvětlujících odstínů 1 : 2

ODBARVOVACÍ KRÉM / s obsahem hydrolyzátu hedvábí
250 ml
Perfektní emulze pro veškeré techniky barvení.
Hydrolyzáty hedvábí vaše vlasy během zesvětlovací fáze ochrání a hydratují. 
Zesvětlí vlasy až o 7 odstínů
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ŠAMPON BLONDE ELEVATION / Pro šedé, blond, odbarvené nebo melírované vlasy
300 ml, 1000 ml
Šampon je navržen tak, aby zlepšoval kvalitu světlých vlasů a tóny šedých a bílých vlasů. Unikátní emulze je 
tvořena hedvábnými proteiny, které dodávají výživu, měkkost, elasticitu a lesk barveným a odbarvovaným
vlasům. Dále pak fialovými pigmenty, které světlým odstínům dodávají větší lesk a neutralizují měděné tóny 
v odbarvovaných nebo melírovaných vlasech.
Šetrný k vaší barvě / Bez parabenu / Bez glutenu (lepku)

NEOPLACHOVÝ SPREJ BLONDE ELEVATION / Pro šedé, blond, odbarvené nebo melírované vlasy
150 ml
Vytvořeno pro osvěžení blond vlasů a probarvení šedých/bílých a žlutých vlasů. Zlepšuje lesk barvených vlasů 
a melírů. Obsahuje proteiny z hedvábí, které barveným vlasům dodávají výživu, měkkost, elasticitu a lesk 
a pro-vitamín B5, který zlepšuje kvalitu vlasu, posiluje ho a dodává mu lesk. Fialový pigment neutralizuje mě-
děné odstíny u melírů a odbarvených nebo šedých vlasů a dodává jim lesk.
Bez parabenu / Bez přidané soli / Bez lepku

TEKUTÉ KRYSTALY / s obsahem hydrolyzátu hedvábí
115 ml
Tento produkt chrání a obnovuje vlasy a uzavírá vlasové kutikuly jako ochranu před vysokou teplotou při kul-
mování, žehlení a vysoušení. Vlas je regenerovaný, hedvábný a plný života.

LESK VE SPREJI PROTI KREPATĚNÍ / s obsahem hydrolyzátu hedvábí
150 ml
Maximalizuje lesk a prosvětluje. Zdokonaluje barvu a vyzdvihuje barevné tóny melírovaných vlasů.
Díky hydrolyzátu hedvábí je barva ochráněna před vyšisováním a nepříjemnými vlivy vlhka.

OCHRANNÝ KRÉM / s obsahem hydrolyzátu z hedvábí
250 ml
Krémová, kompaktní emulze ochrání a vyživuje vaši pokožku a chrání ji před náhodným kontaktem s barvou, 
zabraňuje vzniku skvrn. Příjemná textura bez zápachu se velice snadno aplikuje a zaručí maximální ochranu 
a hydrataci.

UBROUSKY NA ODSTRANĚNÍ SKVRN / jemná a zklidňující emulze
100 ks
Určené pro odstranění skvrn z kůže vzniklých během barvení vlasů. Jemná emulze, kterou jsou ubrousky na-
puštěné, vaši pokožku hydratuje a zklidní podráždění.

ODSTRAŇOVAČ BARVY / s obsahem hydrolyzátu z hedvábí
100 ml x 2
Speciální synergie dvou krémů Typ1 a Typ2 s bází z hydrolizovaného hedvábí určená exkluzivně pro odstra-
nění barevných pigmentů z předchozího barvení. Díky němu je možné z vlasů úplně nebo částečně odstranit 
barvu bez poškození vlasového vlákna a zároveň vlas připravit na nové barvení. Vlas je regenerován a vyživen 
a je mu navrácena jeho původní barva.

DEV PLUS / Krémové oxidanty
120 ml, 1000 ml
Obsahuje kokosový olej, Aloe Vera a Provitamín B5.
Kompletní řada oxidantů v krémové emulzi obohacené o kokosový olej, aloe vera a provitamín b5.
Tato produktová řada je v pěti variantách:
6vol (1,8%), 10vol (3%), 20vol (6%),
30vol (9%), 40vol (12%)
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Barvy Colorsplash vlasům významně dodávají lesk.
Vlasy chrání, posilují, hydratují a změkčují. Vysoce 
módní výsledky na všech typech předem zesvětle-

Vylepšete si portfolio vašeho salónu o tuto nepřeko-
natelnou novinku v oblasti barvení, která očaruje 
každého. Nabídněte svým klientům rychlé a inovativní 
řešení ve formě nepřeberného množství barevných 
variant. Colorsplash nabízí lehce fluorescentní či pas-

Neutrální „000“ vytváří nekonečnou řadu různých 

ných vlasů.

telové odstíny v několika snadných krocích.

odstínů.

COLORSPLASH PH3.5
- pH Stabilizační sprej s Hydrolizátem hedvábí a Keratinem
200 ml
Stabilizátor barvy dodá vlasům jejich přirozené pH, uzavře kutikulu a výrazně prodlouží trvanlivost
barvy Colorsplash.

Syté 
odstíny

Míchání 
s odstínem 

000 NEUTRAL

Pastelové 
odstíny

1:10 1:20 1:5
(3+1):20

Postup použití: Nanášení na předem zesvětlené vlasy
Doba působení: 10 minut pro oživení barvy, 20 minut pro nově vytvořený odstín
Doba trvání barvy 6 - 10 mytí

VYTVÁŘENÍ PASTELOVÝCH ODSTÍNŮ

000 
neutral 

(neutrální)

3 
yellow 
(žlutá)

7 
mocha 

(kávová)

11 
steel 

(ocelová)

22 
violet 

(fialová)

44 
orange

 (oranžová)

52 
pink 

(růžová)

62 
fuchsia 

(fuchsiová)

66 
red 

(červená)

88
 blue 

(modrá)



VYPADÁVÁNÍ VLASŮ / PREVENCE / LÉČBA
Předchází přírodní cestou vypadávání vlasů a za použití Tea Tree Oil, Caspianu (papričky) a Arniky horské vylepšuje stav pokožky hlavy.

/ KROK Č. 1
ŠAMPON ZABRAŇUJÍCÍ VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
250 ml, 1000 ml

12 x 10 ml
50 ml

Vytvořen speciálně pro prevenci vypadávání 
vlasů. Vysoce osvěžující a stimulující emulze, 
která jemně umývá vlasy a pokožku hlavy,
odstraňuje přebytečný maz a nečistoty z vla-
sových folikul. Díky kombinaci extraktu z kop-
řivy a glykolu, arniky a caspianu se zlepšuje 
krevní oběh a stav vlasové cibulky, tudíž do-
chází k opětovnému růstu vlasů.

Doporučujeme používat 
šampon dvakrát týdně 
po dobu šesti 
až dvanácti týdnů.

/ KROK Č. 2
AMPULE ZABRAŇUJÍCÍ VYPADÁVÁNÍ 
VLASŮ

Účinné přírodní ingredience zabraňují 
vypadávání vlasů již po první aplikaci. 
Extrakt z chilli papriček (caspian) vy-
lepšuje krevní oběh a napomáhá 
k růstu nových vlasů.

Doporučujeme používat dvakrát týdně na 
oslabené vlasy po dobu šesti až dvanácti 
týdnů.

/ KROK Č. 3
AKTIVNÍ SÉRUM

Tyto kapky koncentrují svůj účinek na 
nejvíce postižená místa a pomáhají zlepšit 
schopnost folikul absorbovat výživu. Tato 
emulze je obohacena o Tea Tree Oil a má 
antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti, 
které zabraňují vypadávání vlasů již po 
prvním použití. Prodlužují životnost vašich
vlasů a zlepšují jejich odolnost.

Doporučujeme použít pár kapek na postižená 
místa a to nejlépe  na noc, 
kdy tělo odpočívá 
a je schopno látku lépe 
vstřebat.

Léčení vlasové pokožky. Řada byla navržena pro ty, kteří
chtějí efektivně řešit problém s vypadáváním vlasů, po-
rušením rovnováhy sekrece mazových žláz a lupů vysky-
tujících se působením nejrůznějších vnějších faktorů. 
Léčením těchto problémů se společnost Kaaral zabývá 

Kombinace používání třech výrobků v každé řadě zaruču-
je maximální výsledek. Základní složkou řady je Tea Tree 
Oil, který vykazuje antiseptické, antimykotické, bakteri-
cidní a virucidní vlastnosti. Vysoká koncentrace extraktů
z arniky horské, papriky křovité, kopřivy dvoudomé, le-
vandule lékařské, pomerančovníku a růže stolisté zaruču-
jí v kombinaci s vitamíny a minerály fantastické výsledky 
při léčbě pokožky vlasů. Prezentují se zejména antibakte-
riálními, antivirovými, antimikrobiálními a antioxidačními 

již od samého vzniku v roce 1981. 

účinky.

/ SNÍŽÍ VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

/ POSILUJE VLASY

/ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST VAŠICH VLASŮ

/ ZVYŠUJE ODOLNOST VLASŮ

/ ZLEPŠUJE STAV POKOŽKY

/ VLASY JSOU SILNĚJŠÍ A LESKLEJŠÍ

/ ZDRAVÝ A LEPŠÍ VZHLED
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LUPY / PREVENCE / LÉČBA

REGULACE MAZOVÝCH ŽLÁZ / LÉČBA

50 ml

50 ml

250 ml

250 ml

200 ml

12 x 10 ml

12 x 10 ml
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/ KROK Č. 1
SÉRUM PŘED OŠETŘENÍM

Před-léčba lupů. Inovativní kapky,
které zvlhčují pokožku hlavy a lépe
tak eliminují vznik lupů. Jelikož
jsou obohacené o Tea Tree Oil,
působí antibakteriálně a protizá-
nětlivě a pokožka je lépe připrave-
ná na přípravek proti lupům.

Aplikujte pár kapek na pokožku
dvakrát týdně před použitím
šamponu proti lupům a ampulí.
Vmasírujte do postižených míst.

/ KROK Č. 1
SÉRUM PŘED OŠETŘENÍM

Před-léčba regulace mazových žláz.
Inovativní kapky obohacené o Tea
Tree Oil, působí antibakteriálně
a protizánětlivě a pokožka je lépe
připravená na použití přípravků na
regulaci mazových žláz.

Aplikujte pár kapek na pokožku dvakrát 
týdně před použitím šamponu a ampulí 
pro regulaci mazových žláz.
Vmasírujte do postižených míst.

/ KROK Č. 2
ŠAMPON PROTI LUPŮM

Čistící přípravek, který jemně a efektivně 
umyje vlasy a pokožku hlavy. Vaše pokož-
ka vás přestane svědit a nebude tak suchá
a podrážděná. Emulze, obohacená o Tea 
Tree Oil působí proti plísním, má antibak-
teriální a antiseptické účinky. Obsahuje 
Piroctone Olamine, který normalizuje lou-
pání pokožky. Vaše vlasy zanechá lehké, 
lesklé, měkké a zdravé.

Pro ještě lepší výsledek
doporučujeme používat 
šampon častěji. Pravidelné 
používání tohoto
prostředku předchází 
infekcím pokožky 

/ KROK Č. 2
ŠAMPON PRO REGULACI MAZOVÝCH ŽLÁZ

Mírná emulze obohacena o Tea Tree Oil 
a Piroctone Olamine, která očistí přebytečný 
maz. Působí protizánětlivě, vyváženě a 
očistně. Omyje vaší pokožku, podporuje 
okysličení buněk a vylepšuje mikrocirkulaci 
ve vaší pokožce (usnadňuje absorbci živin).
Vlasy získají přirozený lesk a vitalitu.

Doporučujeme používat šampon
dvakrát týdně jako terapii šokem.
Pravidelné používání tohoto produktu
napomáhá předejít infekcím v pokožce 
a reguluje funkci mazových žláz.

/ KROK Č. 3
AMPULE PROTI LUPŮM

Speciální emulze osvěžuje, čistí a normalizuje stav 
pokožky hlavy a předchází vzniku lupů. Lotion je
obohaceno o Tea Tree Oil a Piroctone Olamine. 
Pokožka je zklidněna a vlasy jsou opět vyživované. 
Pokud budete používat zároveň s dalšími produkty
proti lupům, dočkáte se zdravé pokožky zbavené 
lupů a zbavíte se podráždění a svědění. Vaše vlasy
budou zdravé, lesklé a jemné.

Doporučujeme aplikovat ampule dvakrát týdně 
na postižené vlasy po dobu šesti až dvanácti týdnů.

// INTENZIVNÍ LÉČBA
KRÉMOVÝ ŠAMPON SE SÍROU

Jeho cílem je eliminovat loupající se pokožku a přebytečný maz. Speciální čistící emulze obsahuje síru, která má
očistné účinky potlačující olupování, seboreu a rohovitost. Zabraňuje svědění spojené s loupáním kůže. Síra je 
efektivním bojovníkem proti svědivé a olupující se pokožce, protože dokáže zneškodnit bakterie, které tento 
problém způsobují. Okamžitě vám uleví od kožních potíží. Odstraňuje suchou a loupající se pokožku. Hydratuje 
ji a oživuje. Vlasy jsou lehké, zdravé a bohaté. Doporučujeme používat šampon dvakrát týdně. Pravidelné použí-
vání pomůže stabilizovat výsledek léčby.

/ KROK Č. 3
AMPULE PRO REGULACI MAZOVÝCH ŽLÁZ

Lotion zaměřený na progresivní léčbu a obnovu 
přirozené a zdravé rovnováhy pokožky hlavy. Za 
pomoci přírodních látek jako je levandule a růže 
normalizuje aktivitu mazových žlázek. Vyvážení
tvorby kožního mazu podporuje růst nových vla-
sů a působí i jako prevence před vypadáváním 
vlasů. Tento lotion nepůsobí jako blokátor tvorby 
mazu, ale naopak zbaví kůži přebytečného a za-
tvrdlého kožního mazu, který může blokovat vla-
sové folikuly a bránit tak růstu vlasů. Vašim vla-
sům dodá lesk a vitalitu.

Doporučujeme aplikovat lotion dvakrát týdně na posti-
žené vlasy po dobu třech týdnů jako léčbu šokem a pak 
snížit jeho použití na jednou týdně.

Umyjte si pokožku hlavy přípravkem Piroctone Olamine, extraktem z kopřivy a Tea Tree olejíčkem a vaše pokožka bude zdravá a lépe vypadat!

Díky Tea Tree Oil, levanduli a růži eliminuje přebytečný kožní maz a obnovuje přirozenou rovnováhu vaší pokožky.
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systém rovnání vlasů 1-2

TOUŽÍTE PO ROVNÝCH, HEDVÁBNÝCH VLASECH 

ONLINE NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ & ONLINE TRVALÁ

Nový systém narovnávání vlasů a ondulace, 
který vám dovolí tvarovat vaše vlasy bez jejich 

NEBO PREFERUJETE MĚKKÉ KADEŘE?

ONDULACE JE TO PRAVÉ PRÁVĚ PRO VÁS!

poškození.

Díky speciální emulzi obohacenou o keratin chrání preparáty online během procesu žehlení vaše vlasy. Krémový neutralizér 
obohacený o kokosový olej působí jako kondicionér a dodá vašim vlasům měkkost a lesk. Tato emulze zanechá vaše vlasy 
zdravé a zaručí dlouhotrvající výsledek.

ONLINE SYSTÉM NAROVNÁNÍ VLASŮ 1
/ Normální a silné vlasy

ONLINE SYSTÉM NAROVNÁNÍ VLASŮ 2
/ Barvené a jemné vlasy

PRO VÁŠ SALÓN:
Doporučujeme vlasy před procedurou umýt šampónem Purify Smooth 
s obsahem avokádového oleje, bohatého na cukr, tuky a proteiny, které 
vniknou hluboko do vlasové tkáně, vyživují a ochraňují poškozené a bar-
vené vlasy před vnějšími vlivy.

PRO DOMÁCÍ PÉČI:
Poté, co vlasy vyžehlíte doporučujeme použít 
obnovující přípravky:
Šampón Purify REALE, Kondicionér a Lotion. 
Ty pomohou nastavit rovnováhu vašich vlasů, 
obnovit jejich strukturu a dodají jim lesk. Pří-
pravek neobsahuje sulfáty a je šetrný k vaší 
barvě.

Před vysoušením aplikujte Sprej Purify Rechar-
ge s bambusovým extraktem, který předchází 
pórovitosti vlasů.

ONLINE BEAUTY CREAM
ZKRÁŠLUJÍCÍ KRÉM ONLINE 
pro použití po procesu rovnání vlasů

Obnovuje, hydratuje a chrání vaše vlasy

Speciální emulze má kyselé pH a je 
obohacená o kondicionér, keratin a olej 

Pomáhá stabilizovat pórovitost vlasu. 
Zanechává vlasy po jejich narovnání 
hydratované a měkké a chrání je před 

Vlasy budou působit zdravým, hladkým 
a lesklým dojmem. Příjemná vůně krému
pomáhá eliminovat zápach z žehlení vlasů.

ze semínek mokřadky. 

žárem vlasové žehličky.
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systém ondulace vlasů 1-2

Tento speciální produkt dodá vašim vlasům smyslné vlny, měkké kadeře a neuvěřitelný objem. Emulze, která je obohacena 
o hydrolyzát hedvábí a kolagen, je k vašim vlasům šetrná a během procesu trvalé ondulace je ochraňuje. Mimořádné povrcho-
vé činidlo dodá Vašim vlasům lesk a zanechává je oživené, pružné a měkké.

ONLINE SYSTÉM TRVALÉ ONDULACE 
VLASŮ 1
/ Normální a silné vlasy

ONLINE SYSTÉM TRVALÉ ONDULACE 
VLASŮ 2
/ Barvené a jemné vlasy

PRO VÁŠ SALÓN:
Doporučujeme vlasy před procedurou umýt speciálním šampónem pro jemné a slabé vlasy Purify Volume
a kondicionérem s obsahem oleje ze semínek mokřadky, který má revitalizační a obnovující účinky, posiluje
a vyživuje vlasy od kořínků po konečky, ale zanechává je lehké. Dodá jim pružnost a pevnost.

Před vysoušením aplikujte Sprej Purify Recharge s bambusovým extraktem, který předchází pórovitosti 
vlasů.

PRO DOMÁCÍ PÉČI:
Poté, co podstoupíte trvalou ondulaci doporučujeme použít obnovující přípravky: 
Šampon Purify REALE, kondicionér a lotion. Ty pomohou nastavit rovnováhu vašich vlasů, obnovit
jejich strukturu a dodají jim lesk.
Přípravek neobsahuje sulfáty a je šetrný k vaší barvě.

Před vysoušením aplikujte Sprej Purify Recharge s bambusovým extraktem, který předchází pórovi-
tosti vlasů.

PERFEKTNÍ VÝBĚR PRO:

/ Klienty, kteří preferují jemnou péči 
  o vlasy.

/ Profesionální kadeřníky, kteří pro své 
klienty chtějí spolehlivé chemické 
přípravky.

/ Každou ženu, která touží po hedváb-
ných, lesklých a krásných vlasech.
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Komplexní řada profesionální vlasové 
péče pro všechny typy vlasů, která při-
rozeným způsobem dokáže odpovědět
na jakýkoliv váš požadavek. Šampony 
a kondicionéry Purify od značky Kaaral 
jsou vyrobeny inovativní a moderní 
technologií, jejichž účinnost je garan-
tována vysokou kvalitou speciálně vy-
braných přírodních složek. Produkty 
řady Purify navozují příjemný pocit 
čistoty a svěžesti. Vynikají regenerační-
mi, ochrannými, zklidňujícími, protizá-
nětlivými, antiseptickými a aromatera-
peutickými účinky.

Jedinečný zážitek pro vaše vlasy.
Vaše vlasy jsou hydratované,

vyživené, ochráněné, oživené
a obnovené a přesto všechny

krásně lehké.

Inovativní produkty té nejvyšší
kvality. Zaručeně efektivní díky

vybraným přírodní přísadám.
Viditelný výsledek

již po první aplikaci.

Zdravé, měkké, lesklé vlasy,
které jsou plné vitality!

14
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REALE ŠAMPON & KONDICIONÉR / pro intenzivní výživu
250 ml, 1000 ml
Specifická léčba pro poškozené, namáhané, barvené a dehydrované vlasy, která je vyživuje 
a navrací jim vitalitu. Tato hustá emulze obsahuje proteiny, vitamin A a minerály a zároveň 
je obohacena o mateří kašičku. Ta je produkována včelami dělnicemi a je známá svými vy-
živovacími schopnostmi. Přírodní vitamíny se vstřebávají hluboko do vlasové tkáně, kde při-

Proteiny a vitamínový komplex vlasy ochraňují před volnými radikály, předcházejí stárnutí 
a posilují a hydratují vlasové vlákno. Díky tomu je vlas silnější, pružnější, lépe vyživený 

spívají k obnově správné hladiny hydratace. 

a měkčí. 

Bez sulfátů/ bez parabenu / šetrný k barvě/ bez lepku.

REALE LOTION / Tonikum ve spreji
125 ml
REALE AMPULE
12 X 10 ml
Pomáhají obnovit namáhané, poškozené a dehydrované vlasy. Obohaceno o mateří kašičku, 
což znamená jedinečný zdroj výživy pro vaše vlasy. Výsledkem jsou třpytivé a měkké vlasy.

Doporučujeme kombinovat produkty Purify Reale šampon, kondicionér a lotion jako intensivní 
domácí léčbu nebo jako oživující produkt, který by měl být použit ještě v salónu po chemickém 
ošetření vlasů.

COLORE ŠAMPON & KONDICIONÉR / pro barvené vlasy
250 ml, 1000 ml
Produkty Purify Colore ochraňují vaši barvu. Vlasy budou vypadat zdravě, měkce, leskle a 
vaše barva bude zářit. Typické přípravky pro barvené a melírované vlasy. Ochrání barvu 
a vaše vlasy získají dlouhotrvající lesk. Vyživující emulze má vyrovnané pH a zabraňuje vyši-
sování barvy. Dodá namáhaným a chemicky ošetřeným vlasům měkkost a pružnost. Ostru-
žinový ocet má antioxidační účinky, chrání vaše vlasy před volnými radikály a viditelně 
ochraňuje intenzitu vaší barvy. Vlasy jsou plné, pružné a lesklé.

Pro krásnou barvu doporučujeme používat přípravky Purify Colore i doma.

RESTRUCTURE AMPULE / pro intenzivní posílení
10 x 12 ml
Intenzivní péče v malých ampulkách je speciálně vyvinutá pro obnovu vašich namáhaných 
a poškozených vlasů. Je vhodná pro žehlené/narovnávané nebo často vysoušené vlasy. Spe-
ciální emulze je obohacena o provitamín B5, který má vyživující a hydratační účinky obno-
vující vlas zevnitř. Vlas je opět silný, hydratovaný a doplněný a je mu navrácen jeho původ-
ní lesk. Vlasy jsou viditelně zdravější, silnější a prozářené.

Doporučujeme používat ampule Restructure v kombinaci s produkty Purify Colore. 

HYDRA ŠAMPON & KONDICIONÉR
250 ml, 1000 ml
Produkty Purify Hydra viditelně vyživují, intenzivně hydratují a posilují suché a polámané 
vlasy. Dosahují skvělých výsledků. Kondicionér obohacen o proteiny z rýžového mléka, které 
vlasy vyživují a hydratují. Sladký mandlový olej je změkčuje, prosvětluje a intenzivně hydra-
tuje. Vlasy jsou měkké, třpytivé a vitální a udržují si svou lehkost. Je obnovena jejich pevnost 
a i ty nejslabší vlasy jsou posílené a vyživené.

Pro vlasy, které potřebují hydratovat a zvlhčit, doporučujeme používat produkty Purify Hydra i 
doma.

HYDRA MASK / Maska na vlasy vyživující do hloubky
500 ml
Dodá vašim vlasům řádnou dávku živin a obnoví tak jejich přirozenou hydrataci. Pokud jsou 
vaše vlasy suché, poškozené nebo namáhané slunečním zářením, vlivem chlóru, vysoušením 
nebo žehlením, je pro ně Hydra Mask tím pravým řešením. Emulze je obohacena o mateří 
kašičku, bohatou na aminokyseliny a vitamíny (A,B1, B2, B5, B6, PP, H). Vlasy jsou hluboce 
hydratované, vyživené, pevné, měkké a lesklé.

Pro suché a namáhané vlasy doporučujeme používat masku s produkty Purify Hydra po každém 
mytí jako náhradu kondicionéru.

REALE  intenzivní regenerace pro vlasy poškozené, porézní a suché
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SMOOTH  pro vlasy suché, krepaté a kudrnaté

ENERGY  pro dodání energie a vitality všech typů vlasů

VOLUME  pro vlasy jemné, tenké, splihlé, matné a oslabené

SMOOTH ŠAMPON & KONDICIONÉR
250 ml, 1000 ml
Zkroťte své vlasy pomocí produktů Purify Smooth s avokádovým olejem, bohatým na cukry, tu-
ky, proteiny, draslík, hořčík a vitamíny. Přírodní ingredience se hluboko vstřebávají, vyživují 
a krotí neposedné vlasy. Namáhané a nezvladatelné vlasy jsou ochráněné před povětrnostními
vlivy jako je vlhkost nebo horko. Revitalizuje vaše vlny, vlasy se snáze češou a nevznikají na nich 
uzlíky.

Doporučujeme použít produkty Purify Smooth v případě, že vaše neposedné vlasy potřebují pevnou 
ruku!

RECHARGE / Sprej pro energii a lepší rozčesávání 
100 ml
Energie a hydratace pro všechny typy vlasů. Vyživovací Leave-In Spray s bambusovým extraktem, 
který aktivovaný horkým vzduchem během fénování pomáhá přípravku k lepšímu vstřebávání 
hluboko do vlasu, hydratuje ho a posiluje. Hodí se pro všechny typy vlasů: slabé, husté, rovné 
i vlnité.

Doporučujeme použít Recharge Sprej až po použití produktů Purify Volume, pro lepší pevnost, výživu 
a ochranu vlasů.

VOLUME ŠAMPON & KONDICIONÉR
250 ml, 1000 ml
Napumpujte svoje vlasy do pořádného objemu s použitím produktů Purify Volume a přeměňte 
své jemné a slabé vlasy na silný, zdravý a objemný účes. Speciální přípravky pro jemné a slabé 
vlasy. Kondicionér je obohacen o olej ze semínek mokřadky, který má revitalizační a obnovující 
účinky, posiluje a vyživuje vlasy od kořínků. Vlasy jsou lehké, drží, jsou pružné a lépe se češou. 
Vaše vlasy budou plné, měkké, lesklé a objemné.

Produkty Purify Volume jsou velice vhodné pro domácí použití. Dodají vašim vlasům objem.

RECHARGE / Sprej pro energii a lepší rozčesávání 
100 ml
Energie a hydratace pro všechny typy vlasů. Vyživovací Leave-In Spray s bambusovým extraktem, 
který aktivovaný horkým vzduchem během fénování pomáhá přípravku k lepšímu vstřebávání 
hluboko do vlasu, hydratuje ho a posiluje. Hodí se pro všechny typy vlasů: slabé, husté, rovné 
i vlnité.

Doporučujeme použít Recharge Sprej až po použití produktů Purify Volume, pro lepší pevnost, 
výživu a ochranu vlasů.

ENERGY ŠAMPON & KONDICIONÉR
250 ml, 1000 ml
Pořádná dávka energie posílí a oživí unavené a slabé vlasy. Příjemný zážitek ze svěžesti dodá ener-
gii slabým vlasům. Produkty Purify Energy jsou obohacené o mentol a díky tomu stimulují prokr-
vení a pomáhají zlepšit kondici a obnovit vaše vlasy. Mentol je extrahovaný z oleje máty peprné. 
Má osvěžující účinky, je vhodný pro pokožku hlavy, rozšiřuje cévy, působí antisepticky a zklidňuje. 
Přírodní ingredience revitalizují pokožku hlavy i vlasy a dodají jim energii jako po návštěvě wellness.

Pro pořádnou dávku adrenalinu pro vaše unavené a slabé vlasy doporučujeme použít oba produkty 
Purify Energy.
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Barvené vlasy

Barvené vlasy

Normální až jemné vlasy

Normální až jemné vlasy

Barvené vlasy

Barvené vlasy

Normální až hrubé vlasy

Normální až hrubé vlasy

Jemné, slabé,

Jemné, slabé,

zplihlé vlasy

zplihlé vlasy

Suché, poškozené vlasy

Suché, poškozené vlasy

Normální až jemné vlasy

Normální až jemné vlasy

Suché, poškozené vlasy

Suché, poškozené vlasy

Normální až hrubé vlasy

Normální až hrubé vlasy

Mastné, zplihlé vlasy

Mastné, zplihlé vlasy

bez života

bez života

Zkroucené, nepoddajné,

Zkroucené, nepoddajné,

poletující vlasy

poletující vlasy

COLORE

COLORE

šampon, kondicionér a obnovující ampulka

šampon, kondicionér a Recharge

REALE

REALE

šampon, kondicionér a obnovující ampulka

šampon, kondicionér a tonikum ve spreji

VOLUME

VOLUME

šampon, kondicionér a obnovující ampulka

šampon, kondicionér a Recharge

HYDRA

HYDRA

šampon, kondicionér, maska a obnovující ampulka

šampon, kondicionér a tonikum ve spreji

REALE

REALE

šampon, kondicionér a obnovující ampulka

šampon, kondicionér a tonikum ve spreji

ENERGY

ENERGY

přípravek na peeling pokožky, šampon a kondicionér

šampon a kondicionér

SMOOTH

SMOOTH

šampon, kondicionér a obnovující ampulka

šampon, kondicionér a tonikum ve spreji
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SHAPE / tvaruje

Exkluzivní stylingová řada glamour uspokojí nejen svým 
designem, ale především kvalitou. Je vyrobena z nejkva-
litnějších surovin a moderními technologiemi. Dosahuje 

fantastických výsledků jak při úpravě vlasů, tak při je- 
jich ochraně. Zároveň zvýrazňuje objem vlasů, 

živost střihu a intenzitu barvy. K zajištění 
požadovaného efektu stačí pouze 

malé množství přípravků.

STRAIGHT UP / Objem od kořínků
150 ml
Vaše vlasy takový objem ještě nezažily. Výjimečný sprej pro skvělý objem a výživu kořínků. Hodí se i pro jemné 
a slabé vlasy. Zpevňuje vlas již od kořínku. Emulze zajistí dlouho-trvající výsledek bez zbytečné váhy pro vaše
 
Použití: Osušte vlasy ručníkem a nasprejujte přímo ke kořínkům. Použijte přiloženou pumpičku, která vám 
vlasy. Vlasy jsou zvednuté od kořínků a mají nezapomenutelný objem.

umožní aplikovat sprej přesně na konkrétní místa. Vysušte vlasy a češte jako obvykle.

STRAIGHT DOWN / Krém pro narovnání vlasů
250 ml
Nikdy neříkejte nikdy! Když už si myslíte, že svým neposedným vlasům neporučíte a vaše vlasy nejsou ani rov-
né, ani vlnité, vyzkoušejte Straight Down. Tento přípravek už vaše vlasy srovná. Inovativní emulze působí jako
 

Použití: Umyjte vlasy a vysušte ručníkem. Aplikujte množství o velikosti přibližně vlašského oříšku a pročešte 
rovnoměrně po celé délce vašich vlasů. Následně vyfoukejte pomocí kulatého kartáče. Dosáhnete krásně uhla-

kondicionér, vlasy hydratuje a změkčovací substance vaše vlasy zkrotí a nechá je krásně rovné.
Výsledek: vlasy jsou pevné, jemné a měkké.

zených vlasů.

MOU MOUSSE / Pěnové tužidlo silně tužící
300 ml
Něžný dotek pro vaše vlasy. Modelovací pěna s měkkým, pěnovým dotykem, díky které budou vaše vlasy přiro-
zeně krásné. Pěna jim dodá dlouho-trvající podporu, objem a lesk. Tato emulze funguje na bázi jemného filmu, 
který vašim vlasům dodá objem a rytmus. Zároveň je díky extraktu z měsíčku lékařského chrání před vysokými 
teplotami fénů. Vlasy budou držet svůj tvar bez pocitu tvrdosti. Tento produkt je vhodný pro klienty, kteří mají 

Použití: V závislosti na délce vlasů aplikujte přibližně množství o velikosti oříšku na umyté a ručníkem vysušené 
jemné a neforemné vlasy.

vlasy a rovnoměrně pročešte po celé jejich délce. Vysušte fénem nebo nechte přirozeně uschnout.



19

P
IN

K
 U

P
st

yl
in

g 
a 

fi
n

ál
n

í ú
p

ra
va

 

PERSONALIZE  /  dodává osobitost

CREATE / tvoří

DEFINE  / definuje

DREAMCURLS / Bohaté vlny
150 ml
Sníte o okouzlujících vlnách, které jsou plné života? Pak je Dreamcurls tím správným krémem pro vás. Tento
přípravek vaše vlny ještě více vyzdvihne a zpevní. Zkrotí vaše nezbedné vlny, eliminuje krepatý efekt a poskytne
vlasům sílu a pružnost, zatímco je zanechá krásně měkké. Vlasy jsou hydratované a lesklé, ochráněné před vli-

Použití: V závislosti na délce vlasů aplikujte přibližně množství o velikosti oříšku na umyté a ručníkem vysušené
vlasy a rovnoměrně pročešte po celé jejich délce. Pak jednotlivé prameny natočte na prsty a definujte tvar ka-
deří. Nechte vlasy uschnout bez použití fénu. Pokud budete fénovat, použijte difusér a vysoušejte na nejnižší 

vy horka. Vytvořte ze svých vlasů svět vln!

teplotu.

AQUA GEL / Aktivátor vln
200 ml
Stylujte a zafixujte svůj účes tak, jak jste o tom nikdy ani nesnili. Aqua gel s obsahem oleje ze semínek mokřad-
ky, který vlasům dodává pružnost a lesk, můžete díky svému tekutému složení použít dohromady s dalšími pro-
dukty a vytvořit tak několik různých efektů. Výborně se hodí pro oživení přirozených vln. Jednoduše docílíte při-

Použití: Rovnoměrně do svých vlasů zapracujte přibližně polévkovou lžíci tohoto přípravku společně s Dream-
rozeného vzhledu. S tímto přípravkem své vlasy už ke spolupráci přemlouvat nemusíte.

curls a vytvořte krásné vlny. Nebo použijte samostatně, dosáhnete tak “mokrého efektu”.

SPRAY GLOSS / Lesk ve spreji se zářivým efektem
200 ml
Z matných a nevýrazných vlasů učiní díky oleji ze semínek mokřadky zářící hřívu. Posiluje vlasové vlákno a po-
skytuje mu měkkost, lesk a objem. Vlasy zůstávají lehké a nadýchané. Zdůrazní melír a přírodní odstíny. Zane-

Použití: Nasprejujte malé množství, rovnoměrně rozetřete po celé délce vlasů. Fénujte pouze studeným vzdu-
chá vaše vlasy krásně parfémované.

chem.

HAIR FIX / Extra silně tužící lak na vlasy bez hnacího plynu
350 ml
Držte svůj účes na uzdě díky laku na vlasy Hair Fix. Neobsahuje hnací plyn, silně tužící, šetrný k životnímu pro-

Použití: Nasprejujte rovnoměrně na vlasy. Ideální pro vrstvené vlasy nebo složité účesy.Následně vyfoukejte po-
středí. Určený pro styling vlasů se silným tužícím efektem.

mocí kulatého kartáče. Dosáhnete krásně uhlazených vlasů.

HOLD ON / Silný lak na vlasy
400 ml
Zafixujte svůj účes silným lakem na vlasy Hold On. Vydrží ve vlhkém počasí a zabraňuje vlnění vlasů. Provitamín 
B5 vlasy hydratuje, změkčuje a dodává jim lesk.
Použití: Aplikujte na vlasy ze vzdálenosti 25-30 cm. Skvěle fixuje složité účesy.

FLEX GUM / Stylingová guma
100 ml
Krémový a elastický stylingový krém, díky kterému docílíte perfektního výsledku. Vaše vlasy se budou přirozeně 
lesknout a zářit.
Použití: Aplikujte přípravek pomocí prstů a vytvořte jednotlivé vlny a vrstvy.

PUSH UP / Pudr pro větší objem vlasů
11g
Nadzvedněte vaše vlasy pomocí pudru Push Up. Velice jemný a snadno použitelný. Výsledek se dostaví hned. 
Vašim vlasům propůjčí objem a nadzvedne je u kořínků. Matovací efekt. Perfektní pro extrémní účesy, které 
odporují gravitaci.
Použití: Abyste docílili Push Up efektu, stačí nanést na kořínky jen velice malé množství tohoto pudru. Aplikujte 
na suché vlasy a účes dokončete prsty.



INSPIRATION  Impuls, náhlý nápad, intuice, tendence, kreativita 
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200 ml
Primer má přirozeně tužící efekt. Jemně se nanáší a zlepšuje plnost a pohyblivost vašich vlasů, zatímco vyzdvihu-
je jejich přirozenou strukturu a zamezuje krepatění. Vitamín E chrání vlasy během vysoušení.
Použití: naneste na dlaně a jemně vetřete do konečků vlasů směrem ke kořínkům. Češte dále dle potřeby.
Bez silikonu, neobsahuje minerální oleje, bez parabenu.

CRYSTAL
80 ml
Rozdělte vlasy, dodejte jim skvělý styl a udržte je na uzdě pomocí tohoto vosku na bázi vody. Skvěle se hodí pro 

Použití: Naneste rovnoměrně na vysušené vlasy a docílíte "mokrého" vzhledu. Nebo jen pomoci prstu naneste 
přirozený, ale také kontrolovatelný vzhled. Chrání vlasy pomocí filtru UV-B.

menší množství na konečky vlasu k dotvoření finálního účesu.
Bez silikonu, neobsahuje minerální oleje, bez parabenu.

INSTA-CURLS
150 ml
Tato emulze neobsahuje alkohol a přesto zabraňuje vlhkosti před proniknutím k Vašim vlasům. Podpoří Vaše 
vlnité vlasy a dodá jim ten správný twist. Zabraňuje krepatění a létavosti a dodá jim stálost. Obohacen o Vita-
mín E, Kakadu Plum, slunečnicový olej a olivový olej. Tato jedinečná emulze dodá Vašim vlasům ten správný 

Použití: Naneste rovnoměrně na vlasy od kořínků po konečky. Vymačkejte vlny a upravte dle potřeby. Následně 
vysušte fénem hlavou dolů nebo nechte přirozeně uschnout. Nechte vyniknout krásné, přirozené kudrny

vzhled a zároveň je ochrání před intenzivním horkem stylingových nástrojů. Vlasy jsou krásné a pružné. 

po celý den.
Bez parabenu, bez alkoholu.

DAZZLING
250 ml
Vašim rovným vlasům dodá ještě hladší vzhled, odolává vlhkosti a díky tomu vlasy nekrepatí. Vitamín E chrání 

Použití: Naneste malé množství na vaše dlaně a aplikujte na ručníkem vysušené vlasy, dále češte dle potřeby.
vlasy před horkým vzduchem během vysoušení. Vlasy jsou uhlazené, rovné a krásně se lesknou.

Bez minerálních olejů, bez parabenu.

VOLOOK
300 ml
Dodejte vašim vlasům objem a sílu pomocí této flexibilní pěny s dlouhým účinkem působení. Obohacen o Měsí-
ček lékařský a Kopřivu dvoudomou. Vlasy budou působit přirozeným dojmem, ale Váš účes vydrží po celý den. 
Vlasy chrání před vlhkostí.
Použití: Naneste malé množství na ručníkem vysušené vlasy a dále čeště dle potřeby.
Bez parabenu a minerálních olejů.

PRIMER

       Inspirace je všude kolem vás a mnohdy na místech, 
kde byste ji ani nečekali. Stačí se jen dívat kolem sebe. 
Je barvou klidu a pohody, něžnosti, joie de vivre. 
Je inspirací mírumilovnosti, hlubokého ticha, 
spokojenosti a harmonie. 
Je jak elegantní, tak svůdná, 
dodá sílu a vliv, je asociovaná 
s aristokracií a elitou. 
Je barvou s velkou sytostí, 
ženského principu, 
nekonečnosti, míry 
a vyrovnanosti. 
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CREATIVITY  Přednost a schopnost vyjádřit vlastní inspiraci

EXPRESS
150 ml
Absorbuje mastnotu a přirozené oleje z Vašich vlasů od kořínků po konečky díky obsahu rýžového škrobu. 
Díky tomu prodlužuje trvanlivost Vašeho účesu bez zbytečného mytí. Vylepšená emulze ve vlasech nezane-

Použití: Před použitím vždy protřepejte, nasprejujte větší množství na kořínky a po celé délce vlasů. Pročesá-
vejte tak, aby se prášek rovnoměrně rozetřel na všechny vlasy a počkejte, až nasákne přebytečnou mastnotu 
z vlasů. Následně upravte účes dle potřeby. 

chává žádné bílé zbytky, naopak zvětšuje objem a dodává vlasům na struktuře.

Bez parabenu. 

UNFINISHED 
80 ml
Krém na bázi vlákniny se středě tužícím efektem dodá vašim vlasům lesk. Obohacen o Vitamín E, extrakt 
z rýže, jojobový olej a sladký mandlový olej. Vaše vlasy budou měkčí a budou se snadněji česat.
Použití: Naneste malé množství na dlaně a vetřete do mdlých a suchých vlasů.
Bez parabenu, bez silikonu.

HYDROGLOSS
200 ml
Tvarující tekutý gel dodá Vašim vlasům na objemu, flexibilitě a tvaru a zároveň je velmi silně zafixuje. Oboha-
cený o Vitamín E, Kakadu Plum, hydrolizát z extraktu vlašských ořechů, slunečnicový a olivový olej. Dodá vla-

Použití: Používejte na mdlé, suché vlasy. Malé množství naneste na dlaně a rovnoměrně rozetřete po celé 
sům jak lesk, tak ochranu.

délce vlasů.
Bez parabenu, bez minerálních olejů, bez silikonu.

MINDGEL
250 ml
Ideální pro všechny typy vlasů a to jak pro tvorbu složitých účesů, tak pro jejich fixaci. Obohacen o Vitamin E 

Použití: Na mdlé vlasy naneste rukama potřebné množství a rozčešte po celé jejich délce. Vysušte fénem do 
a panthenol. Tento gel s pamětí Vaše vlasy ochrání, vyživí a zanechá je krásně lesklé.

požadovaného tvaru nebo nechte přirozeně uschnout.
Bez silikonu, bez minerálních olejů, bez parabenu, bez alkoholu.

DEFINER
350 ml
Tento sprej bez hnacího plynu Vaše vlasy velmi silně zafixuje, zatímco ProVitamín B5 je hydratuje a posílí.
Použití: Sprejujte na hotový účes ze vzdálenosti cca 30 cm. Aplikaci opakujte dle potřeby.
Bez parabenu, bez minerálních olejů, bez silikonu.

        Kreativita nebude nikdy OUT! ... je barvou optimismu, 
srdečných lidí s myslí otevřenou, kteří si užívají život,
 jsou kurážní, spontánní a srší humorem. 
Jsou plní energie a nadmíru velkorysí. 
Tato barva je asociována 
s expansí a kreativitou, 
reprezentuje stimulaci 
kreativitou. 



EVOLUTION  Postupná a průběžná přeměna k lepšímu
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TRI ACTION
115 ml
Sérum pro ochranu Vašich vlasů. Vlasy jsou skutečně dobře ochráněné před horkem a obnoveny zevnitř. Tri 
Action dodá vlasům lesk díky oleji ze lněných semínek, vlasy budou hladké a jemné. Chrání vlasy před intenziv-

Použití: naneste na čisté, ručníkem vysušené vlasy po celé délce až ke konečkům ještě před vysoušením, ná-
sledně češte. Aplikaci opakujte dle potřeby na suché vlasy před jejich žehlením. Skvěle se hodí pro ochranu 

ním horkem stylingových nástrojů. Vlasy jsou krásné a pružné. Vhodné pro jakoukoliv délku vlasů. 

vlasů při kulmování nebo žehlení.
Bez parabenu, bez minerálních olejů.

MOLDING
80 ml
Formuje, tvaruje, definuje a vrství. Obohacena o Vitamín E, včelí vosk a amazonský bílý jíl. Molding Vám pomů-

Použití: naneste malé množství na dlaň a prsty a aplikujte na již učesané vlasy, následně tvarujte dle potřeby.
že změnit styl a to pouze za pomoci Vašich prstů. Jak snadné.

Bez parabenu, bez minerálních olejů. 

FIXER
400 ml
Definujte a tvořte si vlastní styl pomocí tohoto suchého silně tužícího laku s dlouhou dobou působení. Obsahuje 
panthenol, díky kterému vlasy chrání.
Použití: Sprejujte ze vzdálenosti 30 cm na již hotový účes. Nanášejte ve vrstvách, dosáhnete silnějšího natužení.
Bez parabenu, bez minerálních olejů.

SPIKEY
125 ml
Gel pro tvoření špičatých účesů na velmi dlouhou dobu. Rychle schne, nelepí a netvoří na vlasech nevzhledné 
vločky. Je obohacen o přísady, jako jsou Vitamín E, speciální změkčovací oleje a UV filtr. Tento velmi silně tužící 

Použití: Použijte na mdlé a suché vlasy. Naneste na dlaně malé množství, rozetřete a vmasírujte rovnoměrně 
gel Vaše vlasy ochrání před blednutím a slunečním zářením. 

do vlasů.
Bez parabenu, bez silikonu, bez minerálních olejů, bez alkoholu.

BLING
300 ml
Dodá vlasům úžasný lesk a třpyt. Zlepšuje lesk a vyzdvihuje barvu Vašich vlasů, účes bude působit lepším doj-
mem, vlasy jsou ochráněné a hladké. Skvěle se hodí pro všechny typy vlasů.
Použití: Sprejujte na již hotový účes ze vzdálenosti cca 30 cm. Na sušší vlasy můžete aplikaci i opakovat. 
Bez parabenu, bez minerálních olejů.

BEACHY HAIR (Plážové vlny) / Sprej s mořskou solí a arganovým olejem 
200 ml
Vlasový sprej s mořskou solí, který zajistí vašim vlasům mladistvý módní účes s přirozenými plážovými sexy vlna-
mi nebo s rozcuchaným vzhledem. Lehký ležérní styl je vhodný zejména pro horké letní dny, kdy působí svěžím 

Použití: Přípravek před použitím dobře protřepejte, poté nastříkejte do vlhkých nebo suchých vlasů. Podle vašeho 
uvážení nebo podle požadovaného výsledku vlasy pomačkejte, rozcuchejte, vyfénujte nebo jen nechte volně 
uschnout. Doporučuje se fénovat za pomocí difuzéru. Výsledek bude dokonalý. Prožijte letní dny a pohodovou

dojmem. Dodává vlasům výživu, hydrataci a objem. Vhodný pro všechny typy vlasů.
Obsahuje arganový olej, přírodní zdroj antioxidantů a vitamínu E.

dovolenou bez pracných účesů.

       Evoluce je základní myšlenkou všech kadeřníků
... je barvou, které si všímáme lépe než našich emocí, 
dodává pocitům zcela novou dimenzi. 
Je to barva přírody, vyrovnaných sil a evolucí naší mysli 
a těla. Je asociovaná s mírem a tichem, napomáhá 
zklidnění a relaxaci. Je to barva stálá, ale plná života. 
„Zelení" lidé se cítí být odpočatí a soustředění, 
mají rádi stabilitu, ale špatně snáší neklid 
a nečekaná překvapení. Vyhledávají bezpečí 
a plynulost. Jakmile si jednou udali 
nějaký cíl, jdou za ním se vší svou 
odhodlaností, soustředěním a hbitostí. 
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Na mokré vlasy

Na suché vlasy

OBJEM

EXTRÉMNÍ VZHLED PŘIROZENÝ VZHLED MOKRÝ VZHLED MATNÝ VZHLED

ROVNÉ VLASY VLNITÉ VLASY

HYDROGLOSS 
A INSTA-CURLS

DAZZLING 
A TRI ACTION

PRIMER 
A VOLOOK

BLING A FIXER EXPRESS A MOLDING
MINDGEL A 

CRYSTAL/UNFINISHEDSPIKEY A DEFINER

PROFESIONÁLNÍ STYLER STYLE PEREFETTO
    Plovoucí / pružné keramicko turmalínové topné desky se systémem generujícím záporné ionty
    Ultra hladký povrh topných desek s antistatickým efektem
    Velikost topných desek 90 x 25 mm
    Režim sleep (uspání) po 30 minutách nečinnosti
    Indikátor konstantní teploty
    Vypínání při okolní teplotě menší než 8 st.C - ochrana před poškozením vlivem kondenzování vlhka
    Teplota topných desek 120 - 230 st.C.
    Otočný napájecí kabel
    Délka napájecího kabelu 3 m
    Příkon 65 W
    Univerzální napětí 110V - 240V
    Hmotnost bez kabelu 247 g
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Péče a ochrana před sluníčkem, slanou
a chlorovanou vodou Sálající slunce, voda
a vítr nemilosrdně ničí strukturu, elastici-

tu a lesk vlasů. Kůže ztrácí svou 
původní pružnost a vlhkost, 

což vede k předčasnému 
stárnutí. Laboratoře Kaaral 

nalezly efektivní řešení 
těchto problémů v po-
době řady Happy Sun. 
Základní složkou pro-

duktů řady Happy Sun 
je bambusové mléko

obohacené o aloe vera a vitamíny A a E. 
Přítomné UV filtry chrání pokožku a vlasy před 

nepříznivým působením slunečního záření. 
Bambusové mléko v podobě lehké

emulze obsahuje dvě aktivní látky rostlinného 
původu - sladký mandlový olej a extrakt bambusu.

LINIE HAPPY SUN OBSAHUJE FILTRY PROTI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ A PŘÍRODNÍ
PŘÍSADY, KTERÉ VÁM ZARUČÍ ÚŽASNÉ LÉTO

Speciální kombinace sladkého mandlového oleje, extraktu z bambusu, oleje ze slunečnicových
semínek, mrkvového oleje, kokosového oleje a UVB filtrů chrání, hydratuje a obnovuje vaše vlasy.

EXTRAKT Z BAMBUSU
Vlas změkčuje, oživuje a osvěžuje. Zlepšuje odolnost 

vlasů a ochraňuje je před vlivy vnějšího prostředí. 
Vyživuje a hydratuje pokožku hlavy. Obsahuje amino-

kyseliny, vitamíny a minerály, které jsou pro vlasy 
důležité. (Bambusové mléko je naprosto bezpečné 

a neobsahuje PEG a Parabeny).

MRKVOVÝ OLEJ
Obsahuje karoten a vitamin A, po kterém se kůže lépe

opaluje. Hydratuje a chrání pokožku před známkami stáří
a vysušením, způsobeným dlouhým pobytem na slunci.

SLUNEČNICOVÝ OLEJ
Obsahuje vitamín E, který působí jako antioxidant a zvláčň-

uje, hydratuje a vyživuje jak vlasy, tak pokožku hlavy.

KOKOSOVÝ OLEJ
Má hydratující a vyživujíci účinky. Hydratuje suchou a citli-

vou pokožku. Vaše vlasy budou měkké a lesklé.

KAKAOVÉ MÁSLO
Má zvláčňující a ochranné účinky, hydratuje a změkčuje

pokožku hlavy.

SLADKÝ MANDLOVÝ OLEJ
Používá se v kosmetice pro své změkčující, zvláčňující
a vyživující učinky. Obsahuje mastné kyseliny, vitamí-
ny (B a E), proteiny a minerály (zinek, železo, vápník,

hořčík, fosfor a potasium), které mají na pokožku 
hlavy dobrý vliv. Jsou skvělou ingrediencí přípravků 

po slunění, dodávají vlasům pružnost a hodí se na su-
ché, polámané a roztřepené vlasy.
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BAMBOO SHOWER / Bambusový šampon po slunění na vlasy a tělo
250 ml
Neutralizuje škodlivé účinky slunce a soli, významně hydratuje vlasy a pokožku a navrací vlasům jejich
měkkost a lesk. Pokožka těla je nádherně sametová. Mandlový olej a extract z bambusu jsou aktivními
přísadami, které zaručují opětovnou hydrataci a zároveň eliminují vysušení vlasů způsobené pobytem 

- Sladkému mandlovému oleji, který dodává vlasům a pokožce pružnost, a to zejména vlasům suchým,

na slunci a to hlavně díky:
- Bambusovému extraktu který vlasy a pokožku změkčuje, uhlazuje, obnovuje a osvěžuje.

polámaným a roztřepeným.

BAMBOO MASK / Bambusová vyživující vlasová maska po slunění
250 ml
Jedinečný produkt vhodný po slunění, který obnovuje a vyživuje suché a poškozené vlasy. Extrakt z bam-
busu prostupuje hluboko do struktury vlasu a hydratuje je zevnitř. Tato fantastická maska vaše vlasy
 
- Bambusovému extraktu a sladkému mandlovému oleji, který změkčí, uhladí, obnoví a posílí vlasy a po-
okamžitě rozčeše a uhladí vaše kadeře. Vlasy budou měkké, zdravé a lesklé díky:

kožku hlavy.
- Olivovému oleji, který změkčuje a hydratuje vlasy.

BAMBOO SERUM / Obnovující sérum vhodné po slunění
75 ml
Speciální sérum dodává vlasům lesk, hydratuje a vyživuje. Zaceluje kutikuly a poskytuje vlasům lesk 
a sílu díky:
- Slunečním filtrům, které vás ochrání před UVB zářením.
- Bambusovému extraktu, který vlasy změkčuje, uhlazuje, obnovuje a posiluje

BAMBOO OIL / Dvousložkový ochranný vyživující olej ve spreji
150 ml
Působí jako antioxidant Účinně chrání před UVB zářením a dehydratací vlasů. Dodává lesk a usnadňuje 
rozčesávání. Před použitím protřepejte, aby došlo k promíchání obou složek. Je možné používat před, 
během i po slunění. Rovnoměrně nastříkejte na suché či vlhké vlasy. Během pobytu na slunci vaše vla-
sy chrání a hydratuje díky:
- Sladkému mandlovému oleji, kvůli kterému budou vaše vlasy krásné a lesklé.
- Bambusovému extraktu, který zamezuje předčasnému stárnutí vlasů.
- Slunečním filtrům, které vás chrání před UVB zářením.

BAMBOO BRONZE / Opalovací olej s ochranným filtrem 15
150 ml
Vylepšuje vaše opálení a zároveň chrání vaši pokožku. Pomáhá zamezit poškození vlivem působení vol-
ných radikálů díky:
- Sladkému mandlovému oleji, kvůli kterému budou vaše vlasy krásné a lesklé.
- Bambusovému extraktu, mrkvovému oleji, který vaše opálení prohloubí, hydratuje pokožku a chrání 
ji před předčasným stárnutím. Předchází jejímu vysušení způsobenému dlouhým pobytem na slunci.
- Filtry slunečního záření, které vás chrání před UVA a UVB zářením.
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