
PRODUKTOVÉ
PORTFOLIO

MANIPULATORTM

MODELOVACÍ PASTA

Získejte neomezené 
možnosti  tvarování 
vašeho stylového účesu. 
Bez zábran dodejte svému 
stylingu texturu, objem 
a flexibilní zpevnění. 

57 g – 140733

MANIPULATOR 
MATTETM

MATNÁ PASTA 

Dodejte svým vlasům 
dokonalou texturu, matný 
efekt, silné zpevnění a staňte 
se hvězdou celé noci.

57 g – 140735

SALTY NOT SORRYTM

SLANÝ TEXTUROVACÍ 
SPREJ

Nespoutané vlny, zpevnění  
a dokonalou texturu účesu vám 
dodá sprej se solí z Mrtvého 
moře. Díky technologii antifrizz 
můžete zapomenout na starosti  
s krepatěním vašich vlasů. 

100 ml – 140738

BACK IT UPTM

TEXTUROVACÍ KRÉM 

Dejte sbohem všednosti a objevte 
své alter ego. Vdechněte život 
vašim vlasům a vytvořte definici, 
objem a zpevňení. S technológii 
scrunch dostanete vaše vlasy 
zpět do formy pouze jediným 
stisknutím. 

125 ml – 140737

GIMME GRIPTM

ŠAMPON A KONDICIONÉR  
PRO TEXTURU VLASŮ

Milujete pocit vašich vlasů den 
po umytí? Šampon Gimme Grip™ 
dodává nedbalou texturu okamžitým 
vytvořením objemu a zpevnění čerstvě 
umytým vlasům.

400 ml – 300496
400 ml – 330496

TEXTURA A ZPEVNĚNÍ

QUEEN FOR A DAYTM

TUŽIDLO PRO 
NEOBYČEJNÝ OBJEM  
A TEXTURU

Ciťte se jako královna, 
vypadejte jako superstar! 
Získejte objem, tvar  
a nadzvednutí účesu, které 
vydrží! Tento sprej typu “tři  
v jednom” je vaší každodenní 
odpovědí na hustě vypadající 
vlasy s neodolatelným 
objemem, texturou  
a zpevněním.

311 ml – 140718

OH BEE HIVETM

MATNÝ SUCHÝ 
ŠAMPON
 
Na druhý nebo třetí den 
po umytí, nemusí být vaše 
vlasy mdlé a bez života! 
Suchý šampon obsahuje 
velmi jemný prášek, který 
absorbuje přebytečnou 
mastnotu, zároveň vlasy 
zpevní a dodá jim  
obrovský objem aniž  
by je zatížil.

238 ml – 300545

SMALL TALKTM

POSILUJÍCÍ KRÉM 
PRO OBJEM 
VLASŮ

Dodejte život mdlým 
vlasům! Tento 
ohromující posilující 
krém na jemné  
a normální vlasy 
dodává objem a texturu 
bez zatížení vlasů!

240 ml – 140723

BIGGER THE 
BETTERTM

PĚNOVÝ ŠAMPON 
A KONDICIONÉR NA 
OBJEM VLASŮ

Dejte svým vlasům nový 
rozměr! Lehká pěnová 
konzistence s minerální 
hlínou dodává vlasům objem 
a pružnost. Na velikosti 
záleží, Bigger The Better™.

200 ml – 300548
300 ml – 330551 

OBJEM A NADZVEDNUTÍ

MASTERPIECETM

LAK S VYSOKÝM 
LESKEM

Proměňte své vlasy na 
umělecké dílo, které vydrží 
celý den! Nepřekonatelný 
lesk, silné zpevnění, 
kontrola krepatění vlasů  
a podmanivá vůně.

340 ml –140755 
 

HARD HEADTM

LAK NA VLASY 
S EXTRÉMNÍM 
ZPEVNĚNÍM

Buďte odvážní! Vzdorujte 
gravitaci dnem i nocí  
s vždy perfektním stylem, 
který se ani nehne. Lak 
na vlasy Hard Head™ pro 
neúnavné, dlouhotrvající, 
extrémní zpevnění  
a kontrolu účesu.

385 ml – 140746

LAKY



HEADRUSHTM

JEMNÝ SPREJ PRO 
EXTRÉMNÍ LESK VLASŮ

Zářivý doping pro vaše vlasy. Super 
jemný lesk ve spreji je určen  
pro konečnou úpravu účesu  
a dodá vašim vlasům extrémní  
lesk rovnoměrně po celé délce 
vlasu.

200 ml – 140729

SERIAL BLONDETM

OBNOVUJÍCÍ ŠAMPON  
A KONDICIONÉR NA BLOND 
VLASY

Šampon a kondicionér Serial Blonde™ 
s keratinem a aminokyselinami 
napomáhá k celkové obnově vlasové 
struktury a péči o chemicky ošetřené 
blond vlasy.

400 ml – 300499
400 ml – 330499

AFTER PARTYTM

VYHLAZUJÍCÍ KRÉM 

Dokonalý pomocník na párty. 
Krém After Party™ zanechá 
hedvábně lesklé a zdravě 
vypadající vlasy. Kontroluje 
poletující vlasy a zjemňuje 
jich.

100 ml – 140726

RECOVERYTM

HYDRATAČNÍ ŠAMPON A 
KONDICIONÉR NA SUCHÉ  
A POŠKOZENÉ VLASY

Jsou vaše vlasy suché  
z každodenního stylingu?  
Hydratační šampon a kondicionér  
s obsahem glycerinu a kaktusové 
vody jim dodá výživu a lesk.

400 ml – 300518
400 ml – 330518

CURLS ROCK 
AMPLIFIERTM

TVARUJÍCÍ KRÉM PRO DEFINICI  
A ZVÝRAZNĚNÍ VLN

Dostaňte své kadeře pod kontrolu! 
Dodejte jim dlouhotrvající zpevnění  
a tvar, čímž zvýrazníte jejich přirozený 
vzhled. Tento krém pro definici vln  
s jojobovým olejem dodá vašim 
kudrlinám výživu, kterou si zaslouží.

113 ml – 140777

RESURRECTIONTM

OŠETŘUJÍCÍ ŠAMPON  
A KONDICIONÉR  
NA SLABÉ A LÁMAVÉ VLASY

Dopřejte svým poškozeným vlasům terapii, 
na kterou čekaly! Ošetřující šampon  
a kondicionér s extraktem z růže Jericha 
navrátí slabým a lámavým vlasům potřebnou 
výživu, a vlasy tak zůstanou hladké a zdravě 
vypadající.

400 ml – 300524
400 ml – 330524

DIRTY SECRETTM

SUCHÝ ŠAMPON PRO 
OKAMŽITÉ OSVĚŽENÍ VLASŮ

Když hraje čas proti vám! Dopřejte 
svým vlasům ranní povzbuzení po 
předchozí noci. Vaše vlasy budou 
svěží a ještě vám zůstane čas i na 
ranní kávu.

300 ml – 300539

COLOUR GODDESSTM

OLEJOVÝ ŠAMPON A KONDICIONÉR 
NA BARVENÉ VLASY

Naplňte svou touhu o dokonalé barvě vlasů. 
Šampon a kondicionér Color Goddess™ 
pomáhá udržovat zářivou barvu vašich 
vlasů, zároveň je vyživuje a zjemňuje. Nechte 
se omámit neodolatelnou karamelovou vůní.

400 ml – 300508
400 ml – 330508

VYHLAZENÍ A LESK

HYDRATACE A REGENERACEPĚČE O BARVENÉ VLASY

VLNY A KUČERY DETOX
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