






KONCEPT – PRE HLADŠIE, 

ROVNEJŠIE A SILNEJŠIE VLASY
Neuveriteľné vlasy bez krepovatenia, zdravo vyzerajúce vlasy, 

ktoré sú hladšie, silnejšie a rovné až na tri mesiace. 

3-kroková profesionálna aplikácia

Posledný krok po aplikácií: Šampón a kondicionér

Vegan Friendly



Super Smooth – maximálny výkon

Performance driven

• Dlhotrvajúce výsledky

• Lepšia trvácnosť farby

• Takmer bez zápachu
• Minimálna para pri aplikácií  

• Zníženie času sušenia vlasov

• NEMENÍ FARBU BLOND VLASOV



Jednoduché kroky pri aplikácií

• 1 postup aplikácie pri všetkých typoch vlasov

• 40 minút doba pôsobenia (všetky typy vlasov/zničenia/stupeň kondície)

• Rovnaké kroky pre všetkých klientov

Jednoduchosť použitia

SUPER SMOOTH = JEDNODUCHÉ| EFEKTÍVNE | DLHOTRVAJÚCE



PREČO NEPOUŽÍVAME KERATÍN?

• Opakované použitie spôsobuje „krehkosť vlasov“

• Žlté zafarbenie vlasov

• Spoločnosť ASP objavila špičkovú technológiu



Super Smooth Amino System premení všetky typy vlasov na neuveriteľne

zdravšie vyzerajúce vlasy bez krepovatenia, ktoré sú hladšie, rovnejšie a silnejšie.

Už po jednej aplikácií – táto výživná kúra premení vaše vlasy až na 12 týždňov,

posilní ich a ochráni ich zvnútra.

VEDA



INGREDIENCIE

CYSTEÍN: Aminokyselina, ktorá doplňuje vlasy. Viac ako 10% prirodzenej vlasovej 

štruktúry je tvorených touto aminokyselinou a prispieva k zdravým vlasom, čo z 

nich robí jemnejšie riešenie ku keratínu. Cysteín má tiež ďalšiu výhodu v tom, že 

vytvára prirodzenejší rovný vzhľad vlasov.



INGREDIENCIE

KYSELINA GLYOXYLOVÁ

Kyselina glyoxylová preusporiadava disulfidové väzby, ktoré držia

keratínové reťazce pohromade, do novej polohy. Poškodenie

alebo lámanie vlasov nehrozí, pokiaľ sa výrobok používa správne. 

Vyhladzujúca kúra je dlhotrvajúca a jemná reverzibilná kúra, ktorá

sa po čase vymyje bez poškodenia vlasov.



ARGANOVÝ OLEJ = Lesk a hebkosť

Lisované z jadier plodov argánie. Olej z jadier je bohatý na vitamín E, 

fenoly (zabraňujú poškodeniu spôsobenému voľnými radikálmi). Obsahuje

karotén, známy svojimi hydratačnými vlastnosťami.

EXTRAKT Z BAMBUSU= Sila, výživa a zvýšenie elasticity

Bambus je často známy ako zázračná rastlina na vlasy, ktorá je známa

svojimi posilňujúcimi a zvlhčujúcimi vlastnosťami, pretože je bohatá

v antioxidantoch a aminokyselinách.

INGREDIENCIE



• Prirodzenejší vzhľad vlasov

• Perfektný stav a lesk vlasov

• Dlhotrvajúci efekt

• Jednoduché použitie

Čo to znamená?



Detox Shampoo
• Hĺbkovo čistiaci 

• Odstraňuje nečistoty a bariéry

• Jemne otvára kutikulu

• Pripravuje vlasy na príjem vyhladzujúcej kúry

100ml & 275ml

Detox Shampoo

Bez sulfátov

Čistiaca formula

pH 6.5 – 7.5



Vyhladzujúca kúra
• Vytvára vlasy bez krepovatenia, zdravo vyzerajúce

• Hladšie, rovnejšie a silnejšie až na 3 mesiace

• Aktívne hydratuje a napráva všetky typy vlasov

• Posilňuje a chráni zvnútra

• Vlasy zostánú - jemné, lesklé a super uhladené

100ml & 500ml

Vyhladzujúca kúra
Cysteín, extrakt bambusu a arganový olej

Vyhladzuje, narovnáva, posilňuje

Formula proti krepovateniu vlasov



Seal It In 
• Olej na ochranu lesku

• Uzatvára kutikulu

• Uzamyká nový rovný štýl pre dlhšie trvajúce výsledky

• Dodáva super lesk bez zaťaženia

• Žiadne zvyšky a bez zaťaženia

20ml (Trial Kit Only) & 100ml



Vyvinuté na základe najnovších pokrokov v proteomike!

Veda o tom, ako umelo vytvárať proteíny

Šampón po kúre (pH 4.5 – 5.5) 

Kondicionér (pH 3.5 – 4.5)

S bambuckým maslom, arganovým olejom a panthenolom

Hydratuje, posilňuje, chráni

Bez sulfátov

Vhodné pre vegánov (hydrolyzovaný pšeničný proteín)

275ml

&





DETOX SHAMPOO

DETOXIKUJTE VLASY
Umyte vlasy so SUPER SMOOTH DETOX SHAMPOO. Tento bezsulfátový šampón

zaisťuje odstránenie všetkých zvyškov, nánosov a nečistôt z vlasov (v prípade potreby ho

možno použiť dvakrát). Taktiež otvorí kutikulu a pripraví vlasy na aplikáciu SUPER

SMOOTH TREATMENT. Dobre vysušte uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vlhkosť,

a vlasy prečešte.

OŠETRENIE

APLIKÁCIA
Do misky s ASP dávkujte potrebné množstvo SUPER SMOOTH TREATMENT: krátke

vlasy 20 g, stredné vlasy 40 g, dlhšie vlasy 80-100 g.

Rozdeľte vlasy na 4 časti.

Ošetrenie aplikujte pomocou veľkého štetca ASP. Postupne začnite od oblasti šije a

postupujte smerom nahor.

Počas aplikácie držte zmes 1-2 cm od pokožky hlavy. Prečešte časť po časti hrebeňom s

jemnými zubami, aby ste rozdelili a odstránili prebytočný produkt z vlasov. NEPRESÝŤTE.

ČAS PÔSOBENIA
40 minút (pre všetky typy vlasov). 

NEZAKRÝVAŤ. NEPOUŽÍVAJTE ZDROJ TEPLA. 

UPOZORNENIE Neaplikujte priamo na pokožku hlavy. Noste vhodné rukavice. Zabráňte

kontaktu s očami. Ak sa s nimi produkt dostane do kontaktu, ihneď ich opláchnite. Používajte v 

dobre vetranej miestnosti.

OPLÁCHNUTIE
Odstráňte približne 80 % prípravku – je dôležité, aby ste NEODSTRAŇOVALI všetok prípravok

z vlasov. NEPRAŤ v rukách. Ak sú vlasy obzvlášť dlhé, NENECHÁVAJTE ich v umývadle -

odstráni sa príliš veľa produktu a efekt uhladenie by mohol byť ohrozený. Jemne osušte

uterákom a prečešte. V tejto fáze NEAPLIKUJTE žiadny produkt.

VYHLADENIE/VYROVNANIE
Vyfúkajte vlasy pomocou rovnej kefy. Vlasy musia byť 100% suché. Pomocou nižšie

uvedeného návodu prejdite žehličkou na vlasy:

STUPEŇ POŠKODENIA POČET PREŽEHLENÍ TEPLOTA

Veľmi poškodené vlasy 3 - 5 190 - 200°C / 374 - 392°F

Stredne poškodené 5 - 7 210°C / 410°F

Bez poškodenia 5 - 7 225°C / 437°F



SEAL IT IN/ OLEJ NA VLASY

ZÁVER
SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM SEAL IT IN uzatvára kutikulu, uzatvára ošetrenie

pre dlhotrvajúce výsledky. Poskytuje tiež super lesk bez zaťaženia vlasov.

Nakvapkajte niekoľko kvapiek do dlane. Rovnomerne rozložte po strednej dĺžke a na

koncoch. V prípade potreby opakujte - v závislosti od dĺžky a hrúbky vlasov.

DÔLEŽITÁ RADA PRE VÁŠHO KLIENTA NEUMÝVAJTE vlasy aspoň 24 hodín - pre 

optimálne, dlhšie trvajúce výsledky počkajte 48 hodín po aplikácii SUPER SMOOTH 

AMINO SYSTEM. NEUVIAZUJTE vlasy pevne do gumičky, pretože by to mohlo

spôsobiť zamotanie čerstvo uhladených vlasov. Výsledky trvajú v priemere 3 

mesiacov za predpokladu, že sa použije odporúčaný režim následnej starostlivosti.

Na zvýšenie a predĺženie účinkov ošetrenia Super Smooth Amino

System musí váš klient doma používať SUPER SMOOTH AMINO

SYSTEM AFTERCARE ŠAMPÓN a KONDICIONÉR.

Jedinečný komplex Amino Acid Repair Complex obnovuje a posilňuje vlasovú

štruktúru presne tam, kde je to potrebné. Tieto receptúry naplnené bambuckým

maslom, arganovým olejom a panthenolom vyživujú a hydratujú vlasy a

zanechávajú ich silné, hladké a lesklé. Technológia Color Lock a UV filtre

pomáhajú predĺžiť životnosť farieb a chrániť pred vplyvom prostredia.

ŠAMPÓN PO & KONDICIONÉR

&



PREČO BY MAL KADERNÍK POUŽÍVAŤ SUPER 

SMOOTH OPROTI KONKURENČNÝM PRODUKTOM?

• 1 aplikácia pre všetky typy vlasov

• 40 minút čas pôsobenia(všetky typy vlasov/poškodenia/stupeň kondície)

• Rovnaké kroky pre všetkých klientov

Jednoduchosť použitia

Výkonnosť

• Dlhotrvajúce výsledky

• Lepšie zachovanie farby

• Nízky zápach

• Nízka hladina pary pri vyrovnávaní

• Urýchlite čas sušenia

• BEZ ODFAROVANIA BLOND VLASOV

BEZ KERATÍNU 



1. Je systém Super Smooth Amino vhodný pre všetky typy vlasov?

Áno, všetky typy vlasov môžu mať úžitok, obzvlášť účinný pri omladzovaní

poškodených, poréznych alebo chemicky ošetrených vlasov.

2. Ako dlho mám čakať, kým si znova zafarbím vlasy?

Pred farbením počkajte 3 dni, vaše vyhladzujúce ošetrenie to neovplyvní. Farbiť

však môžete priamo pred aplikáciou.

3. Najprv farba alebo ošetrenie Super Smooth Amino?

Je to na vás, ale môžete si bezpečne farbiť vlasy 3 dni po ošetrení Super Smooth. 

Ak zafarbíte vlasy pred, môže to odstrániť až 1 úroveň farby.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY



OBSAHUJE

DETOX SHAMPOO 100ml

SMOOTHING TREATMENT 100ml

SEAL IT IN 20ml

Trial Kit



Contains

2 x DETOX SHAMPOO 275ml | 2 x SMOOTHING TREATMENT 500ml | 1 x SEAL IT IN 100ml

3 x AFTERCARE SHAMPOO 275ml | 3 x AFTERCARE CONDITIONER 275ml

1 x ASP A5 Wooden Block & Insert | 1 x A4 Marketing Showcard




