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ANTI-YELLOW ŠAMPÓN
Obnovuje žiarivosť prírodnej blond, 
presvetlených vlasov alebo šedín. Jemne 
odstraňuje nečistoty zatiaľ čo pigmenty 
neutralizujú neželané žlté tóny. 

275ml / 1000ml

ANTI-YELLOW MASKA
Intenzívne vyživuje, zatiaľ čo fialové 
pigmenty na korekciu farieb neutralizujú 
nežiaduce žlté tóny a chránia vlasy.

150ml / 500ml

ANTI-YELLOW PENA
Vyživuje a hydratuje. Dodáva vlasom 
objem. Eliminuje neželané žlté odlesky. 
Vlasy ostanú krásne lesklé. Uľahčuje 
spôsob stylingu.

300ml

ANTI-ORANGE ŠAMPÓN
Obnovuje žiarivosť prírodnej blond, 
presvetlených vlasov alebo šedín. Jemne 
odstraňuje nečistoty zatiaľ čo pigmenty 
neutralizujú neželané oranžové tóny. 

275ml / 1000ml

ANTI-ORANGE MASKA
Intenzívne vyživuje, zatiaľ čo fialové 
pigmenty na korekciu farieb neutralizujú 
nežiaduce oranžové tóny a chránia vlasy.

150ml / 500ml

MAINTENANCE KONDICIONÉR
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 
žlté alebo oranžové tóny a chránia vlasy

275ml / 1000ml

COLOURCARE ŠAMPÓN
Slúži na čistenie, hydratovanie a ochranu 
farbených vlasov. Dodáva silu, pružnosť a 
neuveriteľný lesk, zároveň pomáha 
predlžovať životnosť farby. 

275ml / 1000ml

COLOURCARE KONDICIONÉR
Pomáha rozčesávať, obnovovať a 
omladzovať farbené vlasy bez zaťaženia. 
Posilňuje vlasy, dodáva pružnosť a inten-
zívny lesk pre čo najintenzívnejšiu farbu.

275ml / 1000ml

COLOURCARE MASKA
Zvyšuje hydratáciu, jemnosť a vysoký 
lesk. Pokročilá technológia Colour Lock a 
UV filtre pomáhajú udržiavať farbu živú a 
aktívne ju chránia pred vyblednutím. 

200ml / 450ml

MODE MIRACLE MIST
Zázračná starostlivosť bez oplachovania 
okamžite oživí a uľahčí rozčesávanie 
vlasov, pričom ich necháva jemné a lesklé 
bez zaťaženia.  

250ml

ANTI-YELLOW
Línia proti neželaným 
žltým tónom 
vo vlasoch

ANTI-ORANGE
Línia proti neželaným 
oranžovým tónom 
vo vlasoch

COLOURCARE
Každodenná ochrana 
farby vlasov

Môžete zakúpiť 
aj vo výhodných 
baleniach

Môžete zakúpiť 
aj vo výhodných 
baleniach

Môžete zakúpiť 
aj vo výhodných 
baleniach


