
STAŇ SA

AKOU CHCEŠ BYŤ



ANTI-ORANGE
ŠAMPÓN

Obnoví žiarivosť prírodnej blond, presve-
tlených vlasov alebo silne vyblednuté 

šediny a schladí tmavšie základy. Jemne 
odstraňuje nečistoty, zatiaľ čo pigmenty 
korigujúce farbu neutralizujú nežiaduce 

oranžové tóny a chránia pred hrubosťou. 
Biele alebo šedivé vlasy sú obohatené 
štipkou striebornej. Obsahuje UV filter

275ml / 1000mlpH 5-6

pH 7-8

ANTI-ORANGE
HĹBKOVO ČISTIACA MASKA

Intenzívne vyživuje, zatiaľ čo fialové 
pigmenty na korekciu farieb neutralizujú 
nežiaduce oranžové tóny a chránia pred 

hrubosťou. Bohatá a luxusná formula 
zanecháva vlasy hladké, jemné a zdravé.

Biele alebo šedivé vlasy sú obohatené 
štipkou striebornej. Obsahuje UV filter. 

150ml / 500ml



ANTI-YELLOW
ŠAMPÓN

Obnovuje žiarivosť prírodnej blond, 
presvetlených vlasov alebo šedín. Jemne 
odstraňuje nečistoty zatiaľ čo pigmenty 
neutralizujú neželané žlté tóny. Biele 
alebo šedivé vlasy sú obohatené štipkou 
striebornej. Obsahuje UV filter.

275ml / 1000ml pH 5-6

pH 7-8

ANTI-YELLOW
HĹBKOVO ČISTIACA MASKA

Intenzívne vyživuje, zatiaľ čo fialové 
pigmenty na korekciu farieb neutralizujú 
nežiaduce žlté tóny a chránia pred 
hrubosťou. Bohatá a luxusná formula 
zanecháva vlasy hladké, jemné a zdravé.

Biele alebo šedivé vlasy sú obohatené 
štipkou striebornej. Obsahuje UV filter.

150ml / 500ml



pH 3-4

ANTI-ORANGE
ANTI-YELOW
KONDICIONÉR

Obnoví žiarivosť prírodnej blond, pres-
vetlených vlasov alebo silne vyblednuté 
šediny a schladí tmavšie základy. Jemne 
odstraňuje nečistoty, zatiaľ čo pigmenty 
korigujúce farbu neutralizujú nežiaduce 
žlté alebo oranžové tóny a chránia pred 

hrubosťou. Biele alebo šedivé vlasy sú 
obohatené štipkou striebornej. 

Obsahuje UV filter.

275ml / 1000ml

MIRACLE MIST
Táto zázračná starostlivosť bez oplacho-
vania okamžite oživí a uľahčí rozčesávanie 
vlasov, pričom ich necháva jemné a lesklé 
bez zaťaženia. Zloženie produktu je bez 
parebénov, voskov a minerálnych olejov.

12 zázračných efektov
1  Uľahčuje rozčesávanie. 2 Ošetruje suché a zničené vlasy. 
3 Dodáva vlasom lesk. 4 Udržuje tvar kučier. 5 Má termoochranné 
účinky. 6 Nádherne prevonia vlasy. 7 Zjemňuje kutikuly. 8 Chráni farbu 
pred UV filtrom. 9 Zabraňuje rozštiepeniu končekov. 10 Uľahčuje 
styling. 11  Vytvára dobrý základ pre prácu. 12 Skvelý pomocník pri 
strihaní vlasov. 

250ml
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