


Akademie GANDINI Praha je v pořadí 
čtvrtou oficiální akademií, kam svými 
zkušenostmi přispívá pan Gigi Gandini, 
třináctinásobný mistr světa v účesové 
tvorbě. Se svými kadeřníky se podílí na 
profesionálním růstu českých a slovenských 
technologů. Akademie GANDINI Praha 
otevírá dveře všem, kteří si chtějí zdokonalit 
své vědomosti v kadeřnické oblasti. Nezáleží, 
s jakou značkou pracují, důležitá je chuť se 
vzdělávat. AGP má již stovky vyškolených 
kadeřníků v České i Slovenské republice 
a pravidelně nabízí ve svých školicích 
programech kurzy střihů, společenských 
účesů a zajímavých technik barvení.

možnosti vzdělávání 
vzdělávací systémy
kroky k profesionalitě4

VITALITY´S
Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám předložit nejnovější 
verzi katalogu profesionální vlasové 
kosmetiky Vitality´s. Kosmetiku Vitality´s 
vyrábí italská rodinná firma Farmen. Její 
historie sahá do šedesátých let minulého 
století a na našem trhu má již více než 
25letou historii. Vitality´s, to je vysoká 
profesionalita, vlastní vývoj produktů ve 
firemních laboratořích, ale hlavně i italský 
styl a móda ve vlasové péči. V případě 
Vitality´s je toto silně umocněno spoluprací 
s největší italskou kadeřnickou akademií 
– Gruppo Gandini z Verony, která sklízí 
profesionální úspěchy na kadeřnických 
show po celém světě. Vitality´s je přední 
italská značka profesionálních vlasových 
produktů. Barvy na vlasy Vitality´s patří mezi 
nejprodávanější na našem trhu, stejně tak i 
stylingové produkty a přípravky pečující 
o vlasy a vlasovou pokožku. Produkty 
jsou vyvíjeny ve spolupráci s předními 
světovými kadeřníky a salóny krásy. Za 
každým produktem stojí ty nejvyspělejší 
technologie ve vlastních laboratořích, 
náročné testování, mezinárodní certifikáty 
kvality, vše podloženo hlubokou znalostí 
trhu a potřeb Vás, vlasových profesionálů 
i Vašich klientů na salonech. Výrobky 
značky Vitality´s jsou rozšířeny ve více než 
80 zemích celého světa, vše podtrženo 
značkou Made in Italy a kreativitou týmu 
Gruppo Gandini. Miliony spokojených 
klientů z celého světa jsou důkazem 
kvality profesionálních produktů značky 
Vitality´s. Produkty jsou vhodné pro každý 
typ vlasů a vynikají okamžitě viditelnými 
a dlouhotrvajícími účinky.

kolektiv Revolution Hair,
výhradní distributor profesionální 
kosmetiky Vitality’s pro Českou 
a Slovenskou republiku.

Stáhněte si elektronickou verzi tohoto 
i dalších katalogů ze stránek 
www.revolutionhair.cz.

Navštivte i naše facebookové 
stránky: 

Najdete nás 
na facebooku
VitalitysSkCz



VITALITY´S Systém školení
I. VITALITY´S

VÍTEJTE VE SVĚTĚ VITALITY´S
•	 pro nové klienty 
•	 seznámení se značkou Vitality´s
•	 představení produktů s praktickou 

ukázkou

VITALITY´S EXPERT
•	 školení pro stálé klienty 
•	 představení aktuálních novinek
•	 bližší poznání salonních ošetření 

s pečujícími přípravky
•	 řešení problémů z praxe (šedivé vlasy, 

blond odstíny, barvení tón v tónu)

II. BARVY 

KOUZLO BARVENÍ VLASŮ
•	 ukázky různých zajímavých 

melírovacích technik
•	 barevné efekty rychle a efektivně 

bez poškození vlasové struktury

COLOR TRENDS
•	 pro ty, které okouzlil svět barev
•	 nové techniky barvení a melírování
•	 barevné efekty rychle a efektivně 

bez poškození vlasové struktury

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. STŘIHY

Step by step na cvičných hlavách

KLÍČ K DOKONALÉMU STŘIHU
•	 školení pro profesionální zvládnutí 

střihu
•	 základy stříhání vlasů, základní 

techniky, postupy
•	 typologie tváře, anatomie lebky, 

diagnostika
•	 správný výběr střihu a konečné úpravy

HORKÉ MÓDNÍ TRENDY VE SVĚTĚ STŘIHŮ
•	 pro absolventy semináře „Klíč 

k dokonalému střihu“ a pro pokročilé
•	 módní trendy ze světa střihů
•	 lehce extravagantní, ale nositelné 

a praktické účesy
•	 aktuální kolekce střihů doplněná 

o nové techniky barvení

IV. SPOLEČENSKÉ ÚČESY

Step by step na cvičných hlavách

KREATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ VLASŮ
•	 školení pro dokonalé zpracování vlasů
•	 nenáročnost, rychlost, kreativita
•	 základy společenských účesů, tvorba 

vln, drdolů
•	 vytváření ozdob a ornamentů

SPOLEČENSKÉ VÝČESY
•	 pro mírně pokročilé 
•	 jednoduché, rychlé a efektivní výčesy
•	 4–5 účesů (1 výčes z nové kolekce)

NOVÉ TRENDY VE VÝČESOVÉ TVORBĚ
•	 pro stálé klienty a pokročilé 
•	 představení nové kolekce
•	 zajímavosti ze světa výčesů 
•	 4–5 účesů

Revolution Hair s. r. o. 
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 150, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o. 
Adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk
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Art Absolute
Módní  kreativní barvení
Krémová barva s dlouhotrvajícími účinky a se směsí ochranných olejů nabízí nekonečnou řadu 
odstínů. Má nízký obsah amoniaku a díky výtažkům z lípy a z měsíčku je zaručena maximální 
ochrana barvy. Složení je obohaceno také o výtažky z heřmánku a ze slézu. Přírodní látky 
zvyšují lesk barvy a barvení zpříjemňuje jemná vůně. 

ART ABSOLUTE

Složení barvicího krému pomáhá regenerovat keratin ve vlasech, zjemňuje kortex, rekonstruuje 
vlasové vlákno a chrání pokožku hlavy. Barvicí směs proniká rovnoměrně do vlasového vlákna a 
váže melanin - přírodní pigment vlasu. Barva zároveň vykazuje zklidňující, hydratační a protizánětlivé 
účinky. Vlasy jsou po barvení jemné a snadno rozčesatelné. 

Kód: 2/01
Objem: 100 ml

ART ABSOLUTE PURE

Domíchávací odstíny propůjčují vlasům více lesku, zajišťují delší trvanlivost a nabízejí více odlesků. 
Výjimečné bezamoniakové složení barvy Art Absolute Pure umožňuje její použití jak s barvou Art 
Absolute, tak s barvami Green a Zero. 

Odstíny: 
2/01.....1 fuxia (fuchsiová)
2/01.....2 orange (oranžová)
2/01.....3 gold (zlatá) 
2/01.....4 red (červená)

Objem: 60 ml

ART ABSOLUTE CHROME

Korektory Art Absolute Chrome jsou určeny 
na přimíchávání do barev Art Absolute nebo 
Green pro korekci nebo zvýraznění barvy. Díky 
nové technologii je možné používat korektory 
i samostatně na předem odbarvené vlasy pro 
dosažení výrazného odstínu - vytvoříte s nimi 
šedý, modrý nebo zelený melír. Obsahují amoniak.

Objem: 100 ml

Odstíny: 
2/01....CC chrome cenere (popelavý, šedý korektor)
2/01....CB chrome blu (modrý korektor)
2/01....CP chrome petrolio (petrolejový, zelený korektor)
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KRÉMOVÝ 
AKTIVÁTOR ART 
PERFORMER
Creamy Oxidant

Krémový oxidant je k dostání 
ve čtyřech různých intenzi-
tách a ve spojení s krémovou 
barvu Art Absolute zaručuje 
perfektní výsledek barvení. 
Aktivátor je jemně parfémo-
vaný a během barvení ne-
stéká. 

10 vol. (3 %)
Kód: 2/20.04069
Objem: 1 000 ml

20 vol. (6 %)
Kód: 2/20.04070
Objem: 1 000 ml

30 vol. (9 %)
Kód: 2/20.04071
Objem: 1 000 ml

40 vol. (12 %)
Kód: 2/20.04072
Objem: 1 000 ml

KRÉMOVÝ MELÍR 
HIP POP

Největší předností melíru je jeho 
schopnost zesvětlit a nabarvit vla-
sy v jediném kroku a v rámci jed-
né doby působení. Probarvením 
jednotlivých partií vlasů dosáhnete 
kontrastních efektů. Melír obsahuje 
látku gama-oryzanol, která je urče-
na pro ochranu a lesk vlasů. Nejvý-
raznější účinek se projeví aplikací 
produktu na přírodní vlasy. 

Objem: 60 ml

2/08....01 aubergine (lilková)
2/08....02 rame (měděná)
2/08....03 caramello (karamelová)
2/08....04 rubine (rubínová)
2/08....05 miele (medová)
2/08....06 magenta (purpurová)
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Tone
Značka Vitality´s přichází s barvou Tone v novém kabátě a s využitím nové technologie, která 
poskytuje vynikající barevné výsledky. Nabízí jasnou, sytou a perfektně vyváženou barvu. S po-
mocí technologie Switch-on byl každý odstín rozložen do všech tónů a odborně byla vyvážena 
procenta barevných pigmentů. Barva Tone vznikla také nově ve dvou verzích - Shine a Intense. 

Oblíbená tónovací barva v novém!

TONE SHINE
 
Krémovo-gelová barva Shine nabízí nekonečnou škálu pastelových odstínů, 
opravuje nežádoucí tóny a dodává rovněž vynikající lesk přírodním vlasům 
bez změny jejich původní barvy. Vlasy jsou hladší a přirozeně zářivé. 

Kód: 2/061
Objem: 100 ml

AKTIVÁTOR TONE
Activator Tone
 
Aktivátory Tone byly vytvořeny speciálně pro použití s novými barvami 
Tone Shine a Intense, kterým dodávají mimořádný jas. Díky jejich použití 
docílíte jedinečného barevného výsledku. Smícháním s barvou získá 
aktivátor úžasnou tropickou vůni. 

6 vol. (1,9 %)
Kód: 2/062 04015
Objem: 1 000 ml

TONE INTENSE
 
Barva Intense je ideální pro překrytí 
šedivých vlasů, ale je perfektní i v rámci 
přípravy klienta na jeho první barvení. 
Překrývá více než 70 % šedivých vlasů, 
ale nemá vliv na kořínky, neboť se 
postupně vymývá. Zvýrazňuje přirozenou 
i kosmetickou barvu vlasů. Sjednocuje a 
díky krémovému složení perfektně přilne 
k vlasům. 

Kód: 2/061
Objem: 100 ml

13 vol. (4 %)
Kód: 2/062 04016
Objem: 1 000 ml





Zero
Zero představuje jemné barvení, které je vhodné pro všechny ženy. Dokonce i pro ty, které 
trápí citlivá pokožka hlavy. Zero je řešením! Barva je zároveň citlivá k životnímu prostředí - je 
první barvou na vlasy, která obdržela ECO štítek. Ten zaručuje závazek sledovat a zlepšovat 
dopad každé tuby na životní prostředí.  

Šetrné k životnímu prostředí 
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ZERO

Zero neobsahuje parafenylendiaminy (PPD), díky čemuž se stává ještě 
více tolerantní pro všechny, kteří jsou náchylnější na podráždění. Barva 
obsahuje Shine Complex, který je směsí aktivních prvků, jež obalují vlas, 
propůjčují mu lesk a zvyšují stabilitu a trvanlivost barvy. Mikrovlákna 
chitinu a sericinu mají výjimečnou schopnost opravovat vlasové vlákno, 
zanechávají vlas uhlazený, jemný a schopný odrážet světlo. Zero 
zaručuje perfektní barevné výsledky s bohatými odlesky.

Další výhody: 

• 100% překrytí šedivých vlasů 
• zesvětluje až o 4 stupně  
• více než 60 odstínů 
• barvy podle poslední módy

ZERO

Barva nachází perfektního spojence ve 
speciálním aktivátoru, který je schopen 
díky svému výjimečnému složení ještě 
více zvýraznit a umocnit výsledky barvení. 

18 vol. (5,4 %) 
Kód: 2/041.04010
Objem: 1 000 ml

25 vol. (7,5 %) 
Kód: 2/041.04011
Objem: 1 000 ml

38 vol. (11,4 %) 
Kód: 2/041.04012
Objem: 1 000 ml

Objem: 60 ml
Kód: 2/041





Green Line Collection
Jedinečná krémová barva s obsahem přírodních výtažků vlasy dokonale nabarví a zároveň je 
ochrání. Barva má nízký obsah amoniaku a je velmi šetrná k vlasovému vláknu i k pokožce 
hlavy. Ochranné účinky zaručují přírodní výtažky z řebříčku, heřmánku, slézu a kopřivy. 

Krémová barva s dotekem přírody

GREEN LINE COLLECTION

Barva regeneruje vlasové vlákno, rekonstruuje a hydratuje kortex a vlasovou kutikulu. Barva nabízí 
rovnoměrné dlouhotrvající účinky, nekonečnost odlesků, lesk a perfektní překrytí šedin. Nepoškozuje 
strukturu vlasového vlákna a  zanechává vlasy zdravé, zářivé a snadno rozčesatelné.

Objem: 100 ml
Kód: 2/00

KRÉMOVÝ AKTIVÁTOR GREEN LINE 
COLLECTION 
Creamy Oxidant

Speciální složení aktivátoru je obohaceno o přírodní vosky, 
které vlas chrání a zajišťují jasný a lesklý výsledek. 

10 vol. (3 %)
Kód: 2/29...070
Objem: 1 000 ml

20 vol. (6 %)
Kód: 2/29...075
Objem: 1 000 ml

30 vol. (9 %)
Kód: 2/29...076
Objem: 1 000 ml

40 vol. (12 %)
Kód: 2/29...077
Objem: 1 000 ml

KOREKTORY: Nepoužívají se jako barvy, ale jsou určeny 
pro korekci nebo zvýraznění barvy. Obsahují amoniak. 

Odstíny: 
2/00....CC correttore cenere (popelavý korektor)
2/00....CR correttore rosso (červený korektor)

Objem: 100 ml

BEZBARVÁ BÁZE: Bezbarvá báze slouží pro snížení tónů, 
které se zdají být příliš intenzivní. Používá se k zesílení 
zesvětlení a k lepšímu probarvení bílých vlasů.

Objem: 100 ml
Kód: 2/00...0/0
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SEMIPERMANENTNÍ BARVENÍ

BAREVNÝ BALZÁM ESPRESSO
Espresso

Espresso představuje barvicí a rekonstrukční 
ošetření, které oživí barvu jen za pouhé tři minuty. 
Balzám Espresso neobsahuje amoniak ani kysličník 
a je vhodný i pro citlivou pokožku hlavy. Aplikace je 
velmi praktická a jednoduchá, Espresso se používá 
po umytí vlasů jako balzám. Díky molekulárnímu 
komplexu Keravit na základě rostlinných proteinů 
má rekonstrukční a revitalizační účinky. Zároveň 
posiluje keratinovou strukturu vlasů. Specifické 
složení zlepšuje vstřebávání pigmentů i aktivních 
prvků a zvyšuje hebkost vlasů.  

Objem: 200 ml (jednorázová 15ml balení mají kód 
2/091) 

2/09....01 marrone (hnědá) 
2/09....02 viola (fialová)
2/09....03 rosso (červená)
2/09....04 rame (měděná)
2/09....05 dorato (zlatá)
2/09....06 platino (platinová)
2/09....07 argento (stříbrná)
2/09....08 cappuccino 
2/09....09 latte macchiato 
2/09....11 verde (zelená)
2/09....12 blu (modrá)
2/09....14 giallo (žlutá)
2/09....15 neutro (neutrální)
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BAREVNÉ PĚNOVÉ TUŽIDLO
Color Mousse

Pěna nabízí hned čtyři výhody v jednom balení. Díky pigmentům, 
které jsou obsaženy ve složení dodává vlasům živé a zářivé odlesky, 
výtažky z měsíčku zajišťují výraznější tvar vlasů a objem, olej ze 
zrcadlovky bílé poskytuje vlasům rekonstrukci a hydrataci a výtažky 
z granátového jablka mají výrazné antioxidační a anti-aging účinky. 
Nedochází k zatížení vlasů, vlasy jsou po aplikaci hebké a chráněné 
před působením vnějších vlivů. Pěna oživuje kosmetickou barvu 
vlasů, dodává větší lesk a zmírňuje žluté a šedivé tóny.

Objem: 200 ml

2/10.01 antracite (antracitováp
2/10.02 argento (stříbrná) 
2/10.03 biondo (blond)
2/10.04 castano (kaštanová)
2/10.05 cacao (kakaová)
2/10.06 miele (medová)
2/10.07 nero (černá)
2/10.08 platino (platinová)
2/10.09 rosso (červená)

BAREVNÉ PIGMENTY HAIR COLOR PLUS
Hair Color Plus

Barevné pigmenty neobsahují amoniak a mají příjemnou vůni. Jsou určeny 
pro módní tónování předem odbarvených vlasů. Vytvářejí fantastické odstíny 
a jsou ideální pro kreativní barevné účesy. Dodávají melírům novou barvu a 
zanechávají vlasy zdravé a zářivé. 

Objem: 100 ml

2/051...01 violet (fialová)
2/051...02 green (zelená)
2/051...03 pink (růžová)
2/051...04 red (červená)
2/051...05 blue (modrá)
2/051...07 fuxia (fuchsiová)
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Instant Color Spray
Korekční sprej pro zakrytí prvních známek odrostů 
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Odrosty. Všichni se jich bojí, všichni proti nim bojují! V laboratořích Vitality´s proto vyvinuli 
Instant Color Spray - první korekční sprej od Vitality´s, který umí zamaskovat první známky 
odrostů - prakticky, rychle a precizně. K dispozici ve čtyřech odstínech.

INSTANT COLOR SPRAY
 
Korekční sprej díky obsahu mikropigmentů perfektně překrývá odrosty, sjednocuje, nezanechává žádné 
skvrny na rukou nebo oblečení, nezatěžuje a jednoduše se vymývá šamponem. Sprej nabízí praktické, 
rychlé a precizní řešení pro první známky odrostů. 

Blond
Kód: 2/11.01
Objem: 80 ml

Světle hnědá
Kód: 2/11.02
Objem: 80 ml

Tmavě hnědá
Kód: 2/11.03
Objem: 80 ml

Černá 
Kód: 2/11.04
Objem: 80 ml





Deco
Revoluční odbarvovací systém
Blond barva je synonymem elegance a smyslnosti, je inspirovaná hvězdami filmového plátna, 
je mimořádně ženská a sexy. Blond je nadčasovou klasikou, o které sní ženy rozličného věku. 
Obohaťte Vaše vlasy dotekem světla a vstupte do světa Deco, exkluzivního odbarvovacího 
systému, který uspokojí každý požadavek na odbarvování.

DECO JO

Složení odbarvovacího prášku Deco Jo je obohaceno o jojobový olej, který chrání strukturu vlasů v 
průběhu odbarvování. Exkluzivní patent Vitality´s umožňuje uchování stejné teploty během celé doby 
působení, čímž garantuje maximální respekt ke struktuře vlasového vlákna. Přípravek je bezprašný. 
Melír Deco Jo je vhodný i pro jemné a křehké vlasy. Doba působení: max. 80 minut. Zesvětluje až 
o 6 tónů. 

Kód: 2/39.05077
Obsah: 400 g

Kód: 2/39.05080
Obsah: 20 g

DECO SOFT

Výjimečně jemný odbarvovací prášek šetrně zesvětluje a zároveň 
chrání strukturu vlasového vlákna. Bezamoniakové složení vytváří 
směs, která je určena zvláště pro jemné odbarvování jakéhokoliv 
typu vlasů. Rýžový škrob zajišťuje hedvábný vzhled vlasů. Melír 
Deco Soft je vhodný pro zesvětlování tón v tónu a pro tvorbu 
jemných prozářených efektů. Doba působení: max. 45 minut. 
Zesvětluje o 5-6 tónů. 

Kód: 2/39.05078
Objem: 400 g
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DECO LOVELY CREAM

Stále více lidí má problém s alergiemi, s citlivostí 
vlasové pokožky, s jejím svěděním a začervenáním. 
Deco Lovely Cream je nejnovější odbarvovací systém, 
který byl vyvinut pro aplikaci na pokožku hlavy. Opro-
ti odbarvovacím práškům je mnohem jemnější. Deco 
Lovely Cream je vhodný pro zesvětlování na pokožku 
a pro tvorbu módních melírů pro všechny typy vlasů. 
Doba působení: max. 45 minut. Zesvětluje až o 6 tónů. 

Kód: 2/39.05001
Objem: 150 ml
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DECO RAPID

Speciální složení je obohaceno o pečující složky, 
které respektují keratinovou strukturu vlasů. Jemná  
krémová směs je ideální pro melíry a extrémní 
zesvětlování. Bezprašný systém zaručuje maximální 
ohled na zdraví i životní prostředí. Díky melíru Deco 
Rapid získáte mimořádné zesvětlení za krátkou dobu. 
Přípravek je vhodný pro hrubé nebo tmavé vlasy. 
Doba působení: max. 45 minut. Zesvětluje o 6-7 tónů. 

Kód: 2/39.05079
Obsah: 500 g 

Kód: 2/39.05090
Obsah: 500 g (náplň)



 

DECO LIGHT ON 12 %

Speciální vyvíječ pro odbar-
vování byl vytvořen exkluziv-
ně pro odbarvovací prášky 
Vitality´s. Smícháním vytvoří-
te optimální směs, která vylu-
čuje nabobtnání a umožňuje 
intenzivní a jednotné zesvět-
lení. 

Kód: 2/39.04078
Objem: 1 000 ml
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DECO COLOR OFF

Inovativní produkt šetrně odstraňuje chemickou 
barvu vlasů, aniž by došlo k narušení přirozeného 
pigmentu vlasů. Použití je vysoce univerzální, díky 
přípravku můžete měnit barvu zcela bezpečně 
a s jistotou kvalitního výsledku.

V balení naleznete tři produkty: 
• oxidant (100 ml)
• katalyzátor (100 ml)
• stabilizátor (200 ml)

Kód: 2/39..0732





Soft
Vysoce šetrná trvalá pro přirozené a pružné vlny
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Soft je jemný a velmi šetrný ondulační systém bez obsahu thioglykolátů a bez amoniaku, který 
nabízí kadeřníkovi výhody pokrokové péče: vysokou účinnost a ochranu vlasového vlákna. 
Soft je k dispozici ve verzi pro jemné a přírodní vlasy nebo ve verzi pro chemicky již ošetřované 
vlasy.   

SOFT
 
Přípravek obsahuje derivát cysteinu, který je obsažen v buňkách vlasové kutikuly. Působí jako běžné 
přípravky na trvalou, avšak nahrazuje syntetické kyseliny tradičními. Ve složení jsou obsaženy také 
sójové a pšeničné proteiny. Výsledkem jsou zdravé vlasy plné života, přirozené zvlnění a lepší 
rozčesatelnost vlasů. 

Výhody systému Soft: 
• chrání před volnými radikály
• nepoškozuje vlasové vlákno
• regeneruje a posiluje vlas
• dodává neobyčejný lesk a pružnost
• redukuje elektrostatický efekt

Balení obsahuje: 
100 ml - trvalá
100 ml - neutralizér
10 ml - vyživující maska 
pro hydrataci vlasů 

Pro jemné 
a přírodní vlasy
Kód: 2/22...951

Pro chemicky 
ošetřované vlasy
Kód: 2/22...952



Sonice
Permanentní tvarování 
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Sonice představuje permanentní tvarování od Vitality´s, které bylo vyvinuto na základě 
hydrogenuhličitanu amonného s vyváženým pH. Složení obsahuje pšeničné proteiny, pěstící 
polymery, hedvábné proteiny a výtažky z proskurníku. Hydrogenuhličitan neutralizuje agresivní 
účinky thioglykolátů. Zjemňuje a působí jako antioxidant. Přípravky nepoškozují vlasy během 
aplikace a zanechávají vlasy chráněné a hedvábně jemné. 

TRVALÁ
Natural Perm 

Preparace zaručuje permanentní a přirozený výsledek 
zvlnění vlasů. Vlasy jsou pružné a díky hedvábným 
proteinům získávají odolnost a hebkost. 

Objem: 250 ml

2/22.06080 0s - pro silné vlasy
2/22.06081 1n - pro normální vlasy
2/22.06082 2c - pro barvené vlasy 

 
FIXATÉR
Natural Fix 

Speciální ustalovač byl vy-
vinut pro ustálení preparace 
Sonice. Díky obsaženým 
proteinům se vlasy snadno 
rozčesávají a získávají lesk. 
Složení neutralizuje typickou 
vůni preparace. 

Objem: 1 000 ml
Kód: 2/22.06083

POSILUJÍCÍ SPREJ
Energy Phase 

Hydratační péče pro preparované a naruše-
né vlasy zvyšuje dlouhotrvající efekt zvlnění 
vlasů. Kyselé pH uzavírá kutikulu narušených 
vlasů a UV filtry chrání vlasy před slunečním 
zářením. Sprej má příjemnou vůni díky obsa-
ženým výtažkům ze zeleného čaje. 
 
Objem: 250 ml
Kód: 2/22.14106



Smart Waves
Šetrné zvlnění vlasů, které vydrží až osm týdnů
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Profesionální ošetření, které dodá vlasům perfektní tvar až na osm týdnů! Smart Waves vytváří 
vlny bez toho, aniž by došlo k narušení struktury vlasu. Složení neobsahuje thioglykoláty a 
amoniak. Ošetření je velmi rychlé, pro jeho realizaci potřebujete pouze jeden přípravek! 

Pěnová konzistence navíc pomáhá více zviditelnit místa, kde již byl produkt 
aplikován, minimalizuje možnost, že se přípravek dostane k pokožce a navíc 
umožňuje postupnou absorpci. Složení je obohaceno o vzácnou mikroemulzi 
polymerů s multifunkčním účinkem: 

• dodává tvar a objem 
• hydratuje vlasové vlákno
• chrání kosmetickou barvu vlasů 

Výrobek byl vytvořen v souladu s aktuálními vlasovými trendy, má šetrné slo-
žení a je vhodný i pro klientky s citlivou pokožkou hlavy.   

VITALITY´S COLLECTION

PREPARACE 
Permanente 
 
Preparace je jemná a má nízké pH. Obsahuje 
aktivní složky jako výtažek z hořčice, keratinol 
a kvaternizované a silikonové proteiny. Trvalá 
zaručuje úžasný lesk a snadné rozčesávání 
vlasů.  

Objem: 1 000 ml

2/22..1150 no. 1F - na silné a pevné vlasy
2/22..1151 no. 1 - na normální vlasy
2/22..1152 no. 2 - na jemné vlasy 
2/22..1153 no. 3 - na narušené vlasy 

Fixatér
Objem: 1 000 ml
Kód: 2/22...082

Objem: 300 ml
Kód: 2/22.06006



Keratin Kontrol 
Konec krepatým vlasům bez života. 
Nechte Vaše vlasy zazářit!

Ošetření Keratin Kontrol eliminuje krepatění, redukuje 
objem, dodává výživu a rekonstruuje vlasové vlákno. 
Na základě struktury vlasů a výsledku, kterého chcete 
dosáhnout, nabízí tři různé typy ošetření: 

• úpravu vlasů proti krepatění 
• kontrolu vln a objemu vlasů 
• úpravu pro rovný účinek, který vydrží bez chybičky 

až tři měsíce! 

Výsledky jsou okamžitě viditelné, vlasy získávají 
upravený vzhled, jsou vyživené a lesklé. Přípravky 
jsou ohleduplné k vlasovému vláknu, neobsahují 
formaldehyd ani jiné škodlivé látky. 
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PŘÍPRAVNÝ ŠAMPON
Preparatory Shampoo

První krok ošetření Keratin 
Kontrol. Jemně vlasy čistí 
a připravuje je na následné 
ošetření. Odstraňuje nečistoty 
a je nezbytný pro zajištění 
optimálních výsledků. 

Objem: 500 ml
Kód: 2/26.12071

UHLAZUJÍCÍ 
FLUID 
Taming Fluid

Používá se v kom-
binaci s aktivačním 
krémem v pomě-
ru 1 : 1. Ošetření 
přizpůsobte typu 
vlasů a požadova-
nému výsledku.
 
Pro normální 
a hrubé vlasy
Objem: 500 ml
Kód: 2/26.06007

Pro jemné 
a chemicky 
ošetřené vlasy
Objem: 500 ml
Kód: 2/26.06008

KERATIN KONTROL 
PROTECTION 
Technologie Keratin Kontrol 
Protection vyvíjí trojí aktivitu:
• dodává disciplínu krepatým 

a neposlušným vlasům 
• chrání vlasy před teplem 

žehličky
• rekonstruuje a vyživuje 

vlasové vlákno díky obsahu 
keratinu a hedvábných 
proteinů



AKTIVAČNÍ KRÉM
Activating Cream

Používá se ve spojení s uhla-
zujícím fluidem v poměru 1 : 1.

Objem: 500 ml
Kód: 2/26.06009 

REAKTIVAČNÍ MASKA
Reactivating Mask

Složení masky pomáhá pro-
dloužit výsledky ošetření Keratin 
Kontrol. Maska je obohacena 
o keratin a proteiny z hedvábí pro 
rekonstrukci vlasového vlákna 
a pro získání zdravých, jemných 
a hedvábných vlasů. 

Objem: 200 ml
Kód: 2/26.13027

REAKTIVAČNÍ ŠAMPON
Reactivating Shampoo

Při použití na salonu čistí a uhla-
zuje vlasy díky aktivním prvkům, 
které jsou obsaženy ve složení. V 
rámci domácího použití prodlužuje 
výsledky ošetření Keratin Kontrol. 

Objem: 250 ml
Kód: 2/26.12072

ROZJASŇUJÍCÍ SÉRUM
Illuminating Serum

Optimalizuje výsledky ošetření Ke-
ratin Kontrol. Sérum dodává vlasům 
lesk a hedvábný vzhled. Zanechává 
je jemně provoněné. Sérum je obo-
haceno o keratin, proteiny z hedvábí 
a vitamíny B5 a E.

Objem: 12 ampulí á 15 ml
Kód: 2/26.10004
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Technica
Speciální péče po barvení 
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Technica je specifickou řadou péče o vlasy, která vznikla za účelem profesionální péče po bar-
vení přípravky Vitality´s. Produkty řady Technica využívají technologii Color+, která uzamyká 
barvu ve vlasovém vláknu a vytváří kolem něj ochranný film. Díky tomu prodlužuje trvanlivost 
barvy. Výsledkem je 40% zvýšení dlouhotrvajícího účinku barvení a trvanlivosti barvy. Příprav-
ky řady Technica neobsahují parabeny ani tenzidy sulfátů, díky čemuž nedochází k podráždění 
citlivější pokožky hlavy. 

ŠAMPON NA OCHRANU BARVY COLOR+
Color+ Shampoo
 
Šampon je určen k ochraně zářivé barvy vlasů. Technologie Color+ uzamyká 
barvu uvnitř vlasového vlákna, a tím brání jejímu předčasnému vyblednutí. 
Nové složení vytváří ochranný obal kolem vlasu a zvyšuje trvanlivost a zářivost 
barvy. Obsažená složka polyquaternium 10 hydratuje a zlepšuje rozčesávání 
vlasů, dodává hebkost a redukuje elektrostatický efekt ve vlasech.

Kód: 2/30.12058
Objem: 100 ml

Kód: 2/30.12056
Objem: 250 ml

Kód: 2/30.12057
Objem: 1 000 ml

ŠAMPON PROTI NEŽÁDOUCÍM 
ŽLUTÝM ODLESKŮM
Color+ Silver Shampoo
 
Neutralizuje nežádoucí žluté odlesky šedých 
nebo bílých vlasů. Je ideální po odbarvování 
vlasů, zjemňuje vlasové vlákno a oživuje lesk. 
Složení je obohaceno o sójové proteiny, které 
regenerují a chrání vlasové vlákno. Vlasům 
navrací lesk a hedvábný vzhled. 

Kód: 2/30.12054
Objem: 250 ml

Kód: 2/30.12055
Objem: 1 000 ml
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MASKA NA BARVENÉ VLASY
Color+ Mask
 
Intenzivní kúra pro ochranu barvy vlasů 
Color+ fixuje barevné pigmenty  uvnitř 
vlasového vlákna, zajišťuje přilnavost 
barvy a její trvanlivost až o 40 %. 
Sójové proteiny regenerují a obnovují 
přirozenou strukturu vlasu. Antioxidační 
vlastnosti pečují o zářivost barvy. 
Obsažená složka Vitalsoft zlepšuje lesk 
vlasů a dodává jim hedvábný vzhled. 

Kód: 2/30.13023
Objem: 200 ml

Kód: 2/30.13024
Objem: 450 ml

OCHRANNÝ KRÉM
Defense Gel
 
Vytváří na pokožce hlavy ochran-
ný film a chrání ji před nežádoucí-
mi barevnými skvrnami. Dodává 
jedinečný pocit svěžesti  a má 
jemnou květinovou vůní. Před 
barvením naneste alespoň mili-
metrovou vrstvu krému na kontu-
ry obličeje k vlasovým kořínkům. 
Zbytky odstraňte šamponem. 

Kód: 2/30.16001
Objem: 150 ml

ODSTRAŇOVAČ 
BAREVNÝCH SKVRN
Remover
 
Krém umožňuje odstranit zbytky od 
barvy z pokožky a jeho složení je 
obohaceno o deriváty vitamínu A, 
které mají zklidňující a hydratační 
účinky. Krém naneste na skvrny 
od barvy, které je nutno odstranit, 
a nechte působit několik minut. 
Odstraňte vlhkou vatou a opláchněte 
vodou. 

Kód: 2/30.16002
Objem: 100 ml
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REKONSTRUKČNÍ DVOUFÁZOVÁ 
PÉČE PRO BARVENÉ VLASY
Restructuring Two-phase Treatment 
for Coloured Hair
 
Dvoufázová bezoplachová kúra vyživuje vlasy 
a uzavírá šupiny vlasového vlákna, díky čemuž 
zaručuje lepší odraz světla a zářivou barvu. 
Bílá fáze obsahuje vysoké procento éterických 
olejů, které po smíchání s růžovou fází vytvářejí 
jemnou emulzi. Kúra propůjčuje vlasům zářivý 
lesk a snadné rozčesávání bez zatížení. Složení 
bezoplachové kúry je obohaceno o složku Keravit 
s obsahem rostlinných bílkovin.

Kód: 2/30.14016
Objem: 200 ml





33

Intensive Aqua
Lázeňská péče pro Vaše vlasy
Voda představuje pramen krásy nejen pro naši pleť, ale i pro naše vlasy. Voda je komplexní 
složka, která je bohatá na aktivní prvky nezbytné pro lidský život. Jednou z nejvzácnější vod je 
voda vřídelního původu. Vitality´s využívá pro své produkty řady Intensive Aqua vřídelní vodu 
ze Spezzana. Tato voda obsahuje oligoprvky, které umožňují jednodušší vstřebávání aktivních 
rostlinných složek, které byly pečlivě vybrány pro každý typ vlasů. Do vřídelní vody ze Spezza-
na byly přidány výtažky z olivových, pomerančových a klementinkových listů. 

Péče o životní prostředí 

Jedním z hlavních úkolů značky Vitality´s bylo a stále je vytvářet naplno krásu. Když zpomalíme 
náš životní rytmus, všimneme si, že krása je všude kolem nás: jsou to rostliny, květy, hory, pra-
meny naší země. Nastal tedy čas začít pečovat o krásu přírody tak, jako každodenně pečujeme 
o naši osobní krásu. Do tvorby obalů na řadu Intensive Aqua bylo přidáno zvláštní plnidlo, které 
umožní komplexní biorozklad v rozmezí od 9 měsíců do 5 let, zatímco klasické obaly potřebují 
k přirozenému rozkladu stovky let. 

Řada Intensive Aqua nabízí: 
• 12 rodin speciálních produktů
• ošetření pokožky a vlasového vlákna
• specifické řešení každého problému 
• účinky termální vody ze Spezzana zkombinované s aktivními středomořskými složkami

EQUILIBRIO
péče redukující 

tvorbu mazu

ENERGIA
řešení problémů 

s vypadáváním vlasů

PUREZZA
péče proti lupům

RELAX
zklidnění citlivé 

pokožky

SOLE
ochrana vlasů 

a pokožky hlavy 
po opalování

VOLUME
péče pro větší 
objem vlasů

COLORE
péče po barvení

RE-INTEGRA
regeneruje 

a opravuje vlasy 
zevnitř

IDRA
hydratační péče pro 
každodenní použití

FILLER
vyplňující péče 

pro zhuštění vlasů 

NUTRIACTIVE
hloubková výživa vlasů

SPECIALISTI
univerzální péče



Specialisti
Připravují, doplňují, chrání
Produky řady Specialisti jsou speciálními spojenci, kteří doplňují a kompletují ostatní řady 
produktů Intensive Aqua. Čtyři neobyčejné přípravky jsou ideální pro oživení služeb na salonu 
a  pro realizaci osobního ošetření na míru každého klienta. 
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PŘÍPRAVA POKOŽKY
Skin Preparation

Účinně čistí vlasovou pokožku, odstra-
ňuje nečistoty a připravuje pokožku na 
následnou specifickou kúru Intensive 
Aqua. Obsahuje AHA kyseliny, které od-
straňují nečistoty z pokožky a vlasového 
vlákna. 

Objem: 150 ml 
Kód: 2/21.14165

EQUILIBRATORE

Napomáhá udržet vlasovou po-
kožku v optimální stavu. Zaručuje 
udržení správné rovnováhy hyd-
rolipidů a ukončení jednoho cyklu 
kúry Intensive Aqua. Obsažené 
polymery dodávají vlasům objem 
a aminokyseliny hydratují pokož-
ku i kutikulu.

Objem: 100 ml 
Kód: 2/21.14166

ČISTÝ PŘÍRODNÍ OLEJ
Sublime Oil

Olej byl vytvořen smícháním několika 
druhů vzácných olejů: arganového 
v bio kvalitě s certifikátem Ecocert, 
oleje ze sladkých mandlí a oleje 
z meruňkových jader. Směs těchto 
přírodních olejů hydratuje a vyživuje 
vlasy i pokožku. Smícháním pár kapek 
oleje s dalšími produkty řady Intensive 
Aqua dojde k jejich dalšímu obohacení. 

Objem: 30 ml 
Kód: 2/21.14012
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HYDRATAČNÍ KRÉM 
NA RUCE A NEHTY
Moisturising Hand 
and Nail Cream

Krém vykazuje trojí funkci: hydratu-
je, zjemňuje a zklidňuje. Působí na 
pokožku rukou a na začervenalou a 
podrážděnou kůžičku kolem nehtů. 

Účinné látky: 
• bambucké máslo: zjemňuje, 

regeneruje
• bisabolol: zklidňuje
• šípková růže: obsahuje vitamín 

C a beta-karoten, předchází 
stárnutí kůže 

Objem: 100 ml 
Kód: 2/21.28085



Energia
Prevence vypadávání vlasů 
Může se stát, že rovnováha mezi vypadáváním 
a růstem vlasů je narušena, a to z nejrůznějších 
důvodů: hormony, dědičnost, nepříznivé vlivy 
životního prostředí, stres, léky, špatná výživa. 
Je tedy nutné stimulovat vlasovou cibulku a 
zpomalit stárnutí folikulu. Řada obsahuje látku 
Vitacell-Tec, která je založena na výtažku z 
kmenových buněk z jablka, stimuluje vlasovou 
cibulku, zvyšuje její vitalitu, zpomaluje stárnutí 
folikulu, reguluje životní cyklus vlasu a pomáhá 
redukovat jeho vypadávání. Obsažená látka 
Vitaxil stimuluje vlasovou cibulku, zpomaluje 
vypadávání vlasů a podporuje jejich opětovný 
růst. 
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POSILUJÍCÍ ŠAMPON 
PROTI VYPADÁVÁNÍ 
VLASŮ
Energizing Anti-Loss 
Shampoo

Čistí a posiluje vlasové vlákno 
a pomáhá předcházet vypadá-
vání vlasů. Obsažená kyselina 
salicylová připravuje pokožku 
na následné ošetření a zlep-
šuje buněčnou výměnu. Ko-
fein stimuluje mikrocirkulaci 
pokožky

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12034

Objem: 1 000 ml
Kód: 2/21.12035

POSILUJÍCÍ KÚRA PROTI 
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Energizing Anti-Loss 
Treatment

Posiluje strukturu vlasu a pomáhá prodloužit 
jeho životní cyklus. Kmenové rostlinné buň-
ky ve složce Vitacell-Tec podporují růst vla-
sů stimulací vlasové cibulky. Kúra zlepšuje 
mikrocirkulaci, činí vlas silnější a odolnější. 
Ampulky osahují látku kapsikum, která spo-
lečně s kofeinem stimuluje mikrocirkulaci 
pokožky. Složení bylo rovněž obohaceno o 
kyselinu salicylovou a allantoin, který zklid-
ňuje a chrání pokožku hlavy. 

Objem: 8 ampulí á 7 ml 
Kód: 2/21.14167
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Relax
Neustále stoupá počet lidí s citlivou pokožkou, která má sklony k snadnému podráždění. 
Nadměrná citlivost způsobuje začervenání, suchost, svědění, podráždění a někdy i šupinatě-
ní pokožky. Aby se předešlo těmto nepříjemnostem, je zapotřebí hloubková hydratace, která 
uvolňuje pokožku hlavy. Přípravky obsahují výtažek z třezalky, která má zklidňující účinky a 
D-panthenol, který hydratuje a dodává vlasům lesk. 

Péče pro zklidnění pokožky 

ZKLIDŇUJÍCÍ ŠAMPON
Dermo-calming Soothing Shampoo

Jemně vlasy čistí a uvolňuje pokožku hlavy. Zmírňuje začervenání 
a  podráždění, hydratuje. Obsahuje alkyl glukosid - jemnou, povrchově 
aktivní látku s optimálními hydratačními vlastnostmi, která je pokožkou 
velmi dobře snášena. Obsažený allantoin zklidňuje a chrání. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12040

Objem: 1 000 ml
Kód: 2/21.12041

ZKLIDŇUJÍCÍ OŠETŘENÍ
Dermo-calming Soothing 
Treatment

Hydratuje vlasy do hloubky a díky 
obsaženým aminokyselinám navrací 
pokožce správnou hydrolipidovou 
rovnováhu. Zmírňuje podráždění 
a odstraňuje začervenání, která jsou 
způsobena vlivy prostředí, stresem 
nebo příliš agresivními ošetřeními. 
Obsahuje také zklidňující allantoin.

Objem: 100 ml 
Kód: 2/21.14171
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Purezza
Péče proti lupům
Lupy jsou projevem šupinatění pokožky hlavy a k jejich odstranění je zapotřebí normalizovat 
buněčnou obnovu skrze antimykotické, antibakteriální a čisticí účinky správně zvolených 
přípravků. Řada obsahuje pirocton olamin a climbazol, látky s antimykotickými účinky, které 
působí proti vzniku lupů. Složení je také obohaceno o sardskou myrtu, která má antiseptické 
a  antibakteriální účinky. Obsažená červená jedle působí antimikrobiálně, zklidňuje a je 
přirozeným antioxidantem.  
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ŠAMPON PROTI LUPŮM
Anti-Dandruff Purifying Shampoo

Normalizuje buněčnou výměnu. Čistí a osvěžuje 
pokožku hlavy a zmírňuje případná podráždění. 
Obsahuje zinek PCA, který reguluje enzymatický 
kožní systém a polyquaternium 10, který má pěstící 
a antiseptické účinky. Složení zároveň napomáhá 
snadnému rozčesávání vlasů.  

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12038

ČISTICÍ OŠETŘENÍ PROTI LUPŮM
Anti-Dandruff Purifying Treatment

Optimálně hydratuje pokožku, působí antimykoticky 
a antibakteriálně. Čistí a zmírňuje svědění a dodává 
příjemný pocit svěžesti. Obsažená kyselina mléčná 
vyrovnává pH pokožky a působí antisepticky. Chrání 
zároveň bakteriální flóru pokožky. 

Objem: 100 ml 
Kód: 2/21.14169

EXFOLIAČNÍ PEELING PROTI LUPŮM
Anti-Dandruff Exfoliant Peeling

Normalizuje buněčnou výměnu a redukuje nadměrné šupi-
natění. Působí keratolyticky, antimykoticky a antimikrobiálně. 
Přípravek obsahuje vitamínové mikrosféry, které vyvíjí peelin-
govou aktivitu společně s AHA kyselinami a regulují buněčnou 
výměnu. AHA kyseliny eliminují nečistoty vlasů i pokožky hla-
vy a obsažený allantoin zklidňuje a chrání. 

Objem: 200 ml 
Kód: 2/21.14170

Objem: 1 000 ml
Kód: 2/21.12039
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Equilibrio
Nadměrná produkce mazu činí pokožku mastnou a vlasy zatížené. Přítomnost nadbytečného 
mazu mění správnou hodnotu pH a stojí za vznikem příznivých podmínek pro bakteriální a 
mikrobiální růst. Zapotřebí je tedy hydratace vlasů a pokožky hlavy, regulace funkce mazových 
žláz a odstranění nadbytečného mazu. Řada obsahuje výtažky z lopuchu, které působí anti-
septicky a regulují maz. Sebocomplex reguluje mazové žlázy a redukuje sekreci mazu

Péče redukující tvorbu mazu 

ŠAMPON REGULUJÍCÍ MAZ
Sebo-Balancing Shampoo

Čistí vlasy do hloubky velmi jemným, avšak 
mimořádně účinným způsobem. Zinek PCA 
pomáhá eliminovat nadbytečný maz, vlasy 
se zdají být lehčí a vitálnější. Díky zinku PCA 
dochází rovněž k regulaci enzymatického kožního 
systému. Obsahuje rovněž kyselinu salicylovou. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.2036

Objem: 1 000 ml
Kód: 2/21.12037

MASKA REGULUJÍCÍ MAZ
Clay Sebo-Balancing Mask

Čistí pokožku a odstraňuje nadbytek mazu. Po-
máhá redukovat začervenání. Obsahuje bílý jíl, 
který vstřebává nadbytečný maz a allantoin, který 
zjemňuje a chrání. 

Objem: 200 ml 
Kód: 2/21.13011

OŠETŘENÍ REGULUJÍCÍ MAZ
Sebo-Balancing Treatment

Normalizuje produkci mazu. Čistí a 
osvěžuje pokožku hlavy a zmírňuje 
případná podráždění. Ve složení na-
lezneme rovněž kyselinu salicylovou 
a allantoin. 

Objem: 100 ml 
Kód: 2/21.14168



Nutriactive
Péče pro výživu a hydrataci vlasů do hloubky
Každodenní používání agresivních kosmetických přípravků, žehliček a fénů s výsokými teplotami 
vlasy vysušuje a činí je křehčí. Suché a unavené vlasy jsou pak mdlé, slabé ve své struktuře a 
jsou obtížně rozčesatelné. Abychom měli vlasy jemné, lesklé a plné života je zapotřebí vyživit 
vlasy do hloubky, hydratovat pokožku hlavy a zajistit jim správnou jemnost a rozčesatelnost. Řada 
využívá aktivní prvky ze světlicového oleje, které vyživují do hloubky vlasy i pokožku hlavy. Pří-
pravky obsahují také látku sericin, jež upravuje poškozenou kutikulu a obnovuje hydrataci kapilár. 
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VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON
Nourishing Shampoo

Vyživuje suché vlasy a dodává jim hloubkovou hydrataci. Obsahuje 
kvaternizovanou gumu guar, která o vlasy pečuje, propůjčuje jim hebkost 
a  usnadňuje rozčesávání. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12042

Objem: 1 000 ml 
Kód: 2/21.12043

VYŽIVUJÍCÍ MASKA
Nourishing Mask

Vyživuje a hydratuje suché vlasy do hloubky. Usnadňuje rozčesávání, 
dodává vlasům tvar a zanechává je lesklé a hedvábné jemné. Maska 
obsahuje hydratační a rozjasňující D-panthenol a hedvábné proteiny, 
které vlasy vyživují, hydratují a zjemňují. Látka Vitalsoft pomáhá zvýšit 
lesk vlasů. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.13012

Objem: 450 ml 
Kód: 2/21.13013



VYŽIVUJÍCÍ OŠETŘENÍ
Nourishing Treatment

Regeneruje vlasy do hloubky, poskytuje jim 
hydrataci, dodává lesk a vitalitu. Obsahuje 
D-panthenol, který má vynikající hydratační a 
rozjasňující účinky. Obsažené ceramidy posilují 
strukturu vlasů a díky své charakteristice se jim 
také říká „kapilární tmel“. 

Objem: 10 ampulí á 7 ml 
Kód: 2/21.14173

TEKUTÉ KRYSTALY
Liquid Crystals

Kompletují a uzavírají vyživující 
ošetření Nutriactive. Krystaly ob-
sahují polysilany, které dodávají 
vyčerpaným vlasům hebkost a 
lesk. Obsažené výtažky z lně-
ného semínka vyživují, chrání a 
propůjčují vlasům neodolatelný 
lesk. Dochází zároveň k elimina-
ci elektrostatického efektu vlasů. 

Objem: 30 ml 
Kód: 2/21.14172



Idra
Každodenní porce hydratace
Aktuální hektický styl života vyžaduje mnohdy i častější umývání vlasů. Důležité je však používat 
jemné produkty, které zajistí dostatečnou hydrataci vlasů. Idra představuje ideální péči např. pro 
ty, kteří mají rádi fitness a aktivní životní styl. Je optimální pro péči o vlasy v krátkém čase. Řada 
využívá účinků hedvábných proteinů, které regenerují a zjemňují vlasy a obsahuje také látku 
Hydragel, která zachovává vlas hydratovaný po dlouhou dobu. 
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HYDRATAČNÍ ŠAMPON
Hydrating Shampoo

Jemně vlasy čistí a poskytuje optimální hydrataci. Vyvážené složení zcela 
vyhovuje požadavkům každodenního umývání vlasů a zaručuje správnou 
úroveň hydratace vlasového vlákna. Obsahuje alkyl glukosid - jemnou, 
povrchově aktivní látku, která má optimální hydratační vlastnosti a jež 
je pokožkou velmi dobře snášena. Obsažený D-panthenol hydratuje 
a dodává lesk. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12046

Objem: 1 000 ml 
Kód: 2/21.12047

HYDRATAČNÍ BALZÁM BEZ OPLACHOVÁNÍ 
Hydrating Conditioner without Rinse

Dodává vlasům okamžitou hydrataci a jeho složení bez oplachování 
umožňuje jeho snadnou a rychlou aplikaci v jakékoliv situaci. Obsahuje 
D-panthenol a estery olivového oleje, které dodávají vlasům výživu a 
hedvábný vzhled. 

Objem: 150 ml 
Kód: 2/21.13014



Volume
Péče pro větší objem vlasů
Móda přikazuje přirozený objem vlasů, který podtrhuje linie 
obličeje. Abychom ale dosáhli plného účesu, je zapotřebí dodat 
vlasům tvar a sílu. Řada využívá účinků kukuřičných proteinů, 
které rekonstruují vlasové vlákno a poskytují mu plnost. Bavlna 
zase dodává hebkost, hydrataci a umocňuje objem vlasů. 

OBJEMOVÝ ŠAMPON
Volumising Shampoo

Jemně vlasy čistí a dodává jim tvar a 
objem. Proteiny z kukuřice propůjčují vla-
sům neobyčejnou pružnost. Kvaternizo-
vaná guma guar má pěstící a zjemňující 
účinky a činí vlasy snadno rozčesatelný-
mi. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12044

Objem: 1 000 ml 
Kód: 2/21.12045

OBJEMOVÝ SPREJ
Volumising Spray

Chrání vlasy před vlhkostí a dodává jim objem. Rekonstruuje vlasové 
vlákno a dodává mu hebkost a hydrataci. Objemové polymery dodávají 
vlasovému vláknu tvar, vytváří kolem vlasů neviditelný film a chrání je před 
teplem fénu. 

Objem: 150 ml 
Kód: 2/21.14174
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Filler
Vlasy se časem mění jak po fyziologické, tak estetické stránce. Stejně jako pleť. Vlasy jsou 
tenčí, křehčí, poréznější a mají méně lesku. Příčiny mohou být různé: časté barvení, vysoušení 
vlasů fénem, používání žehličky, kartáčů, smog, špatné stravovací návyky, léky, hormonální 
změny, stres apod. Vlasy se stávají křehčí a ztrácejí lesk. Proto značka Vitality´s vyvinula řadu  
Filler s vyplňujícím účinkem, která obnovuje tvar, lesk a plnost vlasů. 

Péče pro dokonalý tvar a neodolatelný lesk vlasů 

HLAVNÍ AKTIVNÍ SLOŽKY:

• Výtažek z fíků: má vyhlazující a vyplňující účinek s nízkou molekulární hmotností. To zname-
ná, že vlas zůstane dostatečně hydratovaný, přesně tak, jak potřebuje. Díky vysokému obsahu 
flavonoidů a vitamínů (skupiny B a C) neutralizuje volné radikály a má antioxidační účinek. 

• Filler-Tech:  posiluje poškozené oblasti. Peptid rostlinného původu proniká do slabších částí 
vlasu, které obnovuje. Poškozená oblast kortexu je zevnitř posílena, kutikula je kompaktní 
a vyplněná.

ŠAMPON S VYPLŇUJÍCÍM ÚČINKEM 
Thickening Hair Shampoo
 
Jemně čistí a posiluje strukturu vlasů, hydratuje a propůjču-
je vlasům hebkost. Vlasy jsou lépe rozčesatelné. Redukuje 
elektrostatický efekt. Jemné tenzoaktivní deriváty z kokoso-
vého oleje zaručují hloubkové čištění, respektují pokožku 
hlavy i strukturu vlasů. Kyselina citronová normalizuje pH 
vlasů a zlepšuje lesk. 

Objem: 250 ml
Kód: 2/21.12064

OŠETŘENÍ S VYPLŇUJÍCÍM ÚČINKEM
Hair Thickening Treatment

Vyplňuje strukturu vlasů a dodává pocit silných vlasů plných 
objemu. Poskytuje vlasům sílu, pevnost a tvar. Hydrolyzo-
vaný keratin společně s proteiny z hydrolyzované rýže re-
konstruuje a posiluje vlasové vlákno, zlepšuje rozčesatel-
nost vlasů a zanechává vlasy hebké a zářivé. 

Objem: 200 ml
Kód: 2/21.14018



PĚNA S VYPLŇUJÍCÍM ÚČINKEM
Hair Thickening Mousse

Hydratuje, dodává lesk a vyplňuje. Představuje poslední krok v ošetření 
doma i v salonu. Bez oplachování. Panthenol vlas hydratuje a dodává mu 
lesk. Proteiny z hydrolyzované rýže rekonstruují a posilují vlasové vlákno. 
Působí proti krepatění. Určeno zvláště pro jemné vlasy. 

Objem: 150 ml
Kód: 2/21.08008
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Re-Integra
Pro rekonstrukci a obnovu krásy Vašich vlasů 
Stres, špatné stravování, smog, agresivní přípravky i špatné kosmetické návyky poškozují 
a oslabují vlasy. Zapotřebí je tedy obnovit správnou rovnováhu živin. Re-Integra přináší vlasům 
všechny důležité složky pro jejich zdraví a dobrou kondici. Minerální soli a cukry z datlí působí 
na hloubkovou hydrataci a lesk, keratin a aminokyseliny rekonstruují ceramidy pro výživu 
vlasů a látka Vitacell-Repair stimuluje proces keratinizace na úrovni folikulu pro hloubkovou 
rekonstrukci vlasů. Tato látka vynikajícím způsobem bojuje proti stárnutí a zeslabení vlasové 
struktury díky kmenovým buňkám z vinné révy. 
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PŘÍPRAVNÝ ŠAMPON S pH 7,5
Prep Shampoo

Čistí do hloubky vlasy i pokožku hlavy. Lehce zásadité pH usnadňuje 
otevření šupinek pro lepší vstřebání účinných látek následujícího ošetření 
Re-Integra. Obsahuje arginin, který startuje rekonstrukci vlasového vlákna 
a ve složení nalezneme i látku D-panthenol s rozjasňujícími a hydratačními 
účinky. 

Objem: 1 000 ml 
Kód: 2/21.12052

REKONSTRUKČNÍ MNOHAÚROVŇOVÉ OŠETŘENÍ 
Multilevel Repairing Treatment

Rekonstruuje vlasy do hloubky a zlepšuje regeneraci keratinu. Obě 
ampulky jsou obohaceny o složku Vitacell-Repair a dodávají vlasům ve 
fázi růstu neobyčejnou vitalitu a sílu. 

Ampule A zaručuje hloubkovou rekonstrukci díky směsi aminokyselin, 
které zajišťují hloubkovou rekonstrukci. Ceramidy posilují strukturu 
vlasového vlákna a keratin vlas rekonstruuje a utěsňuje. 

Ampule B obnovuje správné pH vlasu díky ovocným kyselinám, které 
jsou schopny uzavírat šupinky. Minerální soli spolu s panthenolem 
remineralizují vlasy a dodávají jim neodolatelný lesk. Ovocné kyseliny 
obnovují správné pH vlasového vlákna a uzavírají šupinky. Obsažený 
D-panthenol hydratuje a rozjasňuje. 

Objem: 12 ampulí á 7 ml 
Kód: 2/21.14014



REKONSTRUKČNÍ 
ŠAMPON S PROTEINY
High-Protein Reparing 
Shampoo

Rekonstruuje vlasy do hloubky 
a propůjčuje jim fantastický lesk 
a vitalitu. Obsahuje také hydra-
tační a rozjasňující D-panthenol 
a ceramidy, které posilují struk-
turu vlasového vlákna. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12053

OKAMŽITÉ 
REKONSTRUKČNÍ OŠETŘENÍ 
BEZ OPLACHOVÁNÍ
Instant Repairing Treatment 
No Rinse

Rekonstruuje poškozené a oslabené vlasy 
do hloubky. Bezoplachové složení pomáhá 
zachovat aktivní prvky a umožňuje jejich 
další působení ve vlasech až do následu-
jícího mytí vlasů. Obsahuje mix aminoky-
selin, které rekonstruují vlasy do hloubky, 
ceramidy, které posilují strukturu vlasů, 
kukuřičný škrob, jenž hydratuje a rozjasňu-
je a keratin, který rekonstruuje a zpevňuje 
vlasové vlákno. 

Objem: 150 ml 
Kód: 2/21.14015
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Colore
Péče pro barvené vlasy
Barva vlasů představuje důležitý prvek pro krásu a osobnost každé ženy. Proto by měla být 
neustále krásná, živá a zářivá. Barva vlasů však bývá ohrožována používáním příliš agresivních 
šamponů, vystavováním se UV záření a používáním stylingových produktů, které jsou málo šetrné  
k vlasovému vláknu. Zapotřebí je tedy zafixovat barevné pigmenty uvnitř vlasu a následně chránit 
intenzitu a trvanlivost zářivé barvy. Řada obsahuje složku Chroma Save, která je směsí přírodních 
antioxidantů, specifických pro péči po barvení. Chrání proteiny, které jsou přítomny ve vlasu před 
oxidačním stresem a zabraňuje blednutí barvy. Redukuje také škody, které jsou způsobeny častým 
fénováním a zároveň chrání před stresem způsobeným vlivy životního prostředí (smog, kouř, UV 
záření). Černý rybíz působí jako přirozený antioxidant a chrání před stárnutím buněk. Proteiny 
z hydrolyzované rýže vylepšují kvalitu vlasového vlákna a dodávají vlasům tvar a objem. 
Proteiny zároveň usnadňují rozčesávání vlasů a zanechávají je hedvábné a zářivé.  
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ŠAMPON PO BARVENÍ 
After-Colour Shampoo

Jemně vlasy čistí a odstraňuje 
alkalická rezidua barvy. Díky 
svému složení s kyselým pH 
předchází ztrátě intenzity a 
zářivosti barvy. Látka Chroma 
Save pomáhá zafixovat barevné 
pigmenty a prodloužit jejich 
trvanlivost a lesk. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.12025

Objem: 1 000 ml 
Kód: 2/21.12027

MASKA PO BARVENÍ 
After-Colour Mask

Zaručuje lesk a zářivost barvy. Chrá-
ní proti ztrátě intenzity a působí i proti 
změně barvy. Proteiny z rýže posky-
tují intenzivní výživu, činí vlasy snad-
no rozčesatelné a dodávají vlasům 
hedvábný vzhled. D-panthenol má 
vynikající schopnost zadržet ve vla-
sech vlhkost a zaručuje dlouhodobou 
hydrataci. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.13021



KERATINIZAČNÍ OŠETŘENÍ 
PO BARVENÍ 
After-Colour Keratin Treatment

Inovativní ošetření umožňuje zafixovat barevné 
pigmenty uvnitř vlasového vlákna a je schopno 
zvýšit dobu trvání barevných odlesků. Složení 
se aktivuje smícháním vyživujícího koncentrátu 
(lahvička č. 1) s aktivátorem barvy (lahvička 
č. 2). Aktivace je viditelná změnou konzistence, 
neboť z tekutiny se stává gel a mění se zároveň 
i barva. Hydrolyzovaný keratin je prvkem, který 
je přirozeně přítomný ve vlasech. Regeneruje 
vlasové vlákno a dodává nový život vlasům, 
které jsou vystavovány chemickým ošetřením. 

Objem: 100 + 100 ml
Kód: 2/21.14013
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Sole
Pro hedvábný vzhled sluncem políbených vlasů 
Sluneční péče Vitality´s Sole ochrání Vaše vlasy před nepříznivými vliy slunce, soli, chlóru, UV 
záření i před úbytkem keratinu ve vlasech. Termální voda ze Spezzana spolu s výtažky z listů 
olivovníku, klementinek a pomerančů poskytne vlasům optimální množství hydratace, výživy a 
působí i jako antioxidant. Středozemní med navíc vlasy zjemňuje a propůjčuje jim neodolatelný 
lesk. Nezatěžuje, vlasy jsou zářivější, hydratované a díky antistatickému efektu jsou také snadno 
rozčesatelné. 
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ŠAMPON PO OPALOVÁNÍ 
After-Sun Shampoo

Jemně vlasy čistí a odstraňuje zbytky soli a chlóru. V termální vodě ze 
Spezzana obsažené aktivní středomořské prvky společně s výtažky 
z medu vlasy vyživují a rozjasňují. Vlasy jsou po použití nádherně lesklé, 
hydratované a díky antistatickému efektu i snadno rozčesatelné. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/21.15005

MASKA PO OPALOVÁNÍ 
After-Sun Mask

Intenzivní ošetření dodává vlasům hydrataci 
a hloubkovou výživu. Obnovuje vitalitu a lesk 
vlasů. Obsahuje certifikovaný bio arganový 
olej, který je bohatý na omega 6 mastné 
kyseliny, jež chrání a obnovují pokožku hlavy 
i vlasové vlákno. Složení je obohaceno také o 
středomořský med a vitamín E, který působí 
jako vynikající antioxidant. Olej ze sladkých 
mandlí skvěle hydratuje a bambucké máslo 
s obsahem vitamínů A, B, E a F vykazuje 
mimořádné zjemňující účinky. 

Objem: 200 ml 
Kód: 2/21.15009



OCHRANNÝ OLEJ
Protective Oil 

Chrání vlasy před sluncem a 
zachovává zářivou barvu vlasů. 
Předchází dehydrataci vlasů a 
je odolný vůči vodě. Obsahuje 
vybranný mix vzácných olejů. 
Rýžový olej je bohatý na látku 
gama-oryzanol a vitamín E, kte-
rý vyniká svými antioxidačními 
účinky. Avokádový olej hydratuje, 
vyživuje a jojobový olej předchá-
zí stárnutí kůže a vlasů. Olej je 
ideální také na tělo pro obnovu 
přirozené pružnosti pokožky po 
opalování.

Objem: 125 ml 
Kód: 2/21.15006

REKONSTRUKČNÍ BALZÁM 
BEZ OPLACHOVÁNÍ 
No-Rinse Restructuring 
Conditioner

S jednoduchou a rychlou aplikací, která 
nevyžaduje dobu působení. Obsahuje 
bio arganový olej a středomořský med. 
Obnovuje povrch poškozeného vlasu, 
redukuje antistatický efekt, hydratuje a 
regeneruje dehydratované vlasy. 

Objem: 150 ml 
Kód: 2/21.15007





Trilogy
Luxusní olejová péče pro krásné vlasy
Trilogy je mimořádným zkrášlujícím ošetřením, zrozeným v laboratořích Vitality´s, které bylo 
vytvořeno pro obnovení zářivosti a krásy vlasů. Ošetření je založeno na třech hodnotných 
rostlinných olejích, které pocházejí ze Středomoří, na sójových proteinech a oligominerálních 
prvcích. Přípravky neobsahují sulfáty ani parabeny a jsou vhodné i pro klientky s citlivou 
pokožkou hlavy. Smysly okouzlí kombinace dřevitých a květinových tónů. 

KRÉMOVÝ ŠAMPON
Cream Shampoo

Jemně vlasy čistí, dodává jim výživu, lesk a je vhodný pro 
všechny typy vlasů. V salonu doporučujeme aplikovat šampon 
špachtlí pro výjimečný rituální zážitek. 

Objem: 250 ml            Objem: 450 ml
Kód: 2/32.12073            Kód: 2/32.12074

KONDICIONÉR IDEAL
Ideal Conditioner

Posilující balzám poskytuje vla-
sům hydrataci, aniž by je zatěžo-
val. Vlasy vyživuje, dodává jim 
lesk a je ideální pro jemné nebo 
poškozené vlasy. 

Objem: 250 ml  
Kód: 2/32.13030

Objem: 450 ml
Kód: 2/32.13031

MASKA DIVINE
Divine Mask

Vyživuje vlasy do hloubky a dodává 
jim sílu. Vlasy jsou po použití lépe 
upravitelné a hedvábně jemné. Ide-
ální pro hrubé nebo poškozené vlasy. 

Objem: 250 ml  
Kód: 2/32.13028

Objem: 450 ml
Kód: 2/32.13029
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ZÁZRAČNÝ FLUID
Fluid Miracle

Koncentrovaný profesionální fluid je vhodný 
pro intenzivní výživu silně poškozených vlasů. 
Vlasy jsou po použití hebké, lesklé a snadno 
upravitelné. Pouze pro profesionální použití.

Objem: 250 ml 
Kód: 2/32.14020

BLESKOVÉ OŠETŘENÍ 
Flash Treatment

Hydratační mléčný sprej s okamžitým účinkem. 
Již nepatrné množství přípravku dodá vlasům 
hebkost, lesk a snadnou rozčesatelnost. 
Flash Treatment lze používat i v rámci domácí 
péče a je vhodný pro všechny typy vlasů. 
Neoplachuje se. 

Objem: 150 ml 
Kód: 2/32.13034

OLEJOVÁ PÉČE
3 Perfect Oil 

Vyživující olej je obohacen o tři hodnotné 
rostlinné oleje, které společně vlas re-
konstruují, vyživují a projasňují. Okamži-
tě se absorbuje, nezatěžuje a je vhodný 
pro všechny typy vlasů.

Objem: 100 ml 
Kód: 2/32.14021

+ NEODOLATELNÁ 

VŮNĚ PRODUKTŮ!
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FLUID PROTI ROZTŘEPENÝM KONEČKŮM
SOS Split End

Speciální fluid utěsňuje roztřepené konečky, obklopuje vlas neviditelným fil-
mem a posiluje vlasové vlákno. Překrásné vlasy jediným stisknutím! Fluid je 
vhodný pro všechny typy vlasů a neoplachuje se. 

Objem: 30 ml 
Kód: 2/32.14022

Hlava vůně

Tělo vůně

Základ
vůně

Magnólie, leknín, vodní tóny

Růže, orchidej, čampaka

Ambra, vetiver, cedrové dřevo

HLOUbKOVé OšeTŘeNÍ TRILOGY VYUŽÍVá 

PŘÍRODNÍ SÍLY TŘÍ ROSTLINNýCH OLejŮ: • olej z mastichy - obsahuje esenciální 
omega 3 mastné kyseliny a omega 6, 
které hydratují a vyživují vlasové vlákno do 
hloubky

• olej z hroznových jadérek - je bohatý na 
omega 6 mastné kyseliny a flavonoidy, do-
dává hloubkovou výživu • olej z bio argánie trnité - s obsahem omega 

3 mastných kyselin, omega 6 a vitamínů E 
+ A posiluje vlasové vlákno, dodává vlasům 
jemnost, lesk a hedvábný vzhled 

+ NEODOLATELNÁ 

VŮNĚ PRODUKTŮ!
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VITALITY´S COLLECTION

PĚSTÍCÍ ŠAMPON S NEUTRÁLNÍM pH
Special Treatment Shampoo with Natural pH 

Profesionální šampon pro všechny typy vlasů s neutrálním 
pH je vhodný pro všechny typy vlasů. Jemně vlasy čistí a 
respektuje strukturu vlasů. Speciální kombinace pěstících 
složek dodává vlasům vitalitu a lesk. 

Objem: 10 000 ml 
Kód: 2/29...097 Profi
2/29..1421 Pesca
2/29..1431 Tutti Frutti
2/29..1441 Artik  

MASKA S VÝTAŽKEM 
Z BAMBUSU
Vegetable Pith Mask

Intenzivní maska na vlasy je ideální 
pro vyčerpané a suché vlasy. Do-
dává jemnost a vitalitu. Nezatěžuje. 

Objem: 500 ml 
Kód: 2/29...125  

VLASOVÝ KRÉM 
Hair Cream 

Rozjasňuje a zjemňuje vlasy. Fixuje a do-
dává vlasům lesk a hedvábný vzhled.

Objem: 100 ml 
Kód: 2/29...109  
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MELÍR BLU
Bleaching Powder No Volatile

Bezprašný odbarvovací systém, díky kterému dosáhnete vysokého zesvět-
lení. Obsahuje fialové pigmenty, které již během zesvětlování vlasů eliminují 
zlatavý nádech. Míchejte podle potřeby s krémovými oxidanty Vitality´s (3 %, 
6 %, 9 %, 12 %).

Kód: 2/29...072
Obsah: 500 g

MELÍR FASCINELLE BLUE SNOW
Professional Dust Free Bleach

Bezprašný rychlý odbarvovač je ideální pro melíry a úplná odbarvení. Obsahuje látky, které ovlivňují 
výsledek přímo ve struktuře vlasů a jež zároveň zanechávají vlasy hebké a snadno rozčesatelné.

Kód: 2/60.967
Obsah: 550 g



EFFÉCTO
Vitality´s Effécto nabízí kompletní škálu produktů pro péči a styling vlasů. Pěstící přípravky 
dodávají vlasům hydrataci, tvar a vytvářejí ve vlasech přirozený efekt. Usnadňují rychlé 
vysoušení. Nezatěžují vlasy a nezanechávají zbytky. Produkty jsou k dostání v salonním balení 
a díky praktickým dávkovacím systémům optimalizují čas na salonu. Effécto je synonymem 
kvality i zárukou výhodného nákupu.

Profesionální vlasová péče a styling pro Vaše vlasy

BALZÁM 
PRO HEDVÁBNÝ 
VZHLED VLASŮ
Conditioner for 
Silky Hair

Vlasy jsou po použití 
snadno rozčesatelné 
a neodolatelně zářivé. 
Díky svému výjimeč-
nému složení získá-
vají vlasy zpět svou 
pružnost a hedvábný 
vzhled. 

Objem: 1 500 ml 
Kód: 2/25.13001

INTENZIVNÍ 
HYDRATAČNÍ 
ŠAMPON
Intense Hydration 
Shampoo

Určen pro jemné čištění a hyd-
rataci vlasů i pokožky hlavy. 
Respektuje strukturu vlasové-
ho vlákna, dodává vlasům lesk 
a vitalitu. 

Objem: 1 500 ml 
Kód: 2/25.12010

VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON 
PRO POŠKOZENÉ 
VLASY
Nourishing Shampoo 
for Damaged Hair

Jemně čistí a vyživuje suché 
a unavené vlasy. Obsažená 
guma guar dodává vlasům 
hebkost a  přirozený lesk. 

Objem: 1 500 ml 
Kód: 2/25.12011

BALZÁM PRO SNADNOU 
ROZČESATELNOST VLASŮ
Mask for Detangling Hair

Složení zaručuje snadnou rozčesatel-
nost pro každý typ vlasů. Dodává lehkost 
a lesk bez zatížení. 

Objem: 500 ml 
Kód: 2/25.13008 

Objem: 1 000 ml 
Kód: 2/25.13002
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STYLING

Effécto
PROFESIONÁLNÍ LAK 
Professional Lacquer

Je ideální pro všechny typy účesů. Umožňuje pohyb vlasů a jeho speciální 
složení nezanechává ve vlasech zbytky. Rychle schne, nezatěžuje a snadno 
se vyčesává. Verze Forte je ideální pro strukturované účesy. 

Normale
Objem: 500 ml 
Kód: 2/25.07003

PROFESIONÁLNÍ LAK S MECHANICKÝM 
ROZPRAŠOVAČEM
No-Gas Volumizing Lacquer Strong Hold

Specifické složení umožňuje zafixovat účes přirozeným  
způsobem. Lak je vybaven novým dávkováním, které 
urychluje aplikaci i následné zasychání. Zanechává vlasy 
zářivě lesklé a lehké. Snadno se vyčesává. 

Normale
Objem: 300 ml 
Kód: 2/25.07005

Forte
Objem: 500 ml 
Kód: 2/25.07004

Forte
Objem: 300 ml 
Kód: 2/25.07006

SILNĚ FIXAČNÍ GEL 
Gel Forte

Gel je výborný pro tvorbu 
strukturovaných účesů. Velmi 
rychle schne a nezanechává 
zbytky. 

Objem: 450 ml 
Kód: 2/25.09001
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REGENERAČNÍ 
TUŽÍCÍ PĚNA
Fixing 
Restructuring 
Mousse Strong

Pěna byla speciálně vyvinu-
ta pro tvorbu měkkých obje-
mů a pro dodání přirozené 
podpory účesu. Propůjčuje 
vlasům výjimečný lesk. Ob-
sažený D-panthenol zajiš-
ťuje vlasům optimální hyd-
rataci a komplexní ochranu 
vlasů. Díky verzi se silnou 
fixací dokážete vytvořit 
strukturované účesy, pěna 
dodává maximální podpo-
ru také velmi náročným a 
propracovaným účesům. 
Zanechává vlasy hedvábně 
jemné a lesklé. 

Normale
Objem: 250 ml 
Kód: 2/25.08001

Forte
Objem: 250 ml 
Kód: 2/25.08002

SILNĚ FIXAČNÍ LOTION
Fix Hair Lotion Forte

Ideální pro prodloužení trvanlivosti 
účesu. Zanechává vlasy pružné a 
lesklé. Lotion se silnou fixací byl 
vytvořen speciálně pro hrubé vlasy a 
je vysoce odolný i vůči vlhkosti. Vlasy 
jsou po aplikaci snadno upravitelné a 
nádherně lesklé 

Objem: 24 × 17 ml  
Kód: 2/25.10002
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WehO
Profesionální stylingová 
řada
WehO je řada profesionálních stylingo-
vých produktů, které mají vynikající vý-
sledky a díky kterým je možné vytvořit 
vysoce módní vzhled na míru každého 
klienta. Produkty jsou charakterizovány 
dvojicí čísel. První číslo (vlevo) označuje 
stupeň fixace, druhé číslo (vpravo) pak 
označuje stupeň lesku. Produkty se od-
lišují také barvou. Červené balení ozna-
čuje produkty pro objem a fixaci, bílé 
balení je charakteristické pro produkty, 
které jsou vhodné pro zvýraznění a mo-
delaci účesu. Produkty v černém balení 
zajišťují maximální kontrolu účesu. 

OBJEMOVÝ 
A FIXAČNÍ SPREJ
Style In

Dodává celému účesu objem 
i fixaci. Aplikací ke kořínkům 
získáte neobyčejný objem. 
Aplikací do délek a na ko-
nečky získáte přirozenou a 
lehkou fixaci. Dodává vlasům 
hydrataci, jemnost a hedváb-
ný vzhled. 

Objem: 200 ml 
Kód: 2/28.10003

60



TVARUJÍCÍ SPREJ
Texturizing Spray

Dodává vlasům tvar a 
objem. Díky jemnému mi-
nerálnímu prášku působí 
vlasy plným dojmem. Sprej 
účinkuje zároveň proti kre-
patění a používá se na vlh-
ké vlasy. 

Objem: 200 ml 
Kód: 2/28.09024
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PĚNA S PŘIROZENOU FIXACÍ
Control Mousse

Pěna propůjčuje vlasům pružnou fixaci a výjimečný objem. Dodává tvar. 
Snadno se aplikuje a nezatěžuje vlasy. 

Objem: 250 ml 
Kód: 2/28.08005

TVARUJÍCÍ PĚNA
Easy Style Mousse

Dodává vlasům tvar a objem, umožňuje precizní a 
přímou aplikaci ke kořínkům. Je ideální pro aplika-
ci před použitím fénu. 

Objem: 200 ml 
Kód: 2/28.08007

Červená barva 
pro objem a fixaci účesu
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VOSK VE SPREJI 
S MATNÝM 
EFEKTEM
Wax Spray Matt

Dodává vlasům tvar a 
je vhodný i pro pánskou 
klientelu pro tvorbu roz-
cuchaných a rebelských 
účesů. Zvýrazňuje celý 
účes, ale i jen jednotlivé 
prameny. Používá se na 
suché vlasy. 

Objem: 200 ml 
Kód: 2/28.09025

LAK
Final Fix

Lak s extra silnou fixací 
je ideální zejména pro 
strukturované a náročné 
účesy. Vyniká dlouho-
trvajícím účinkem a je 
vhodný také pro speciální 
příležitosti.

Objem: 300 ml 
Kód: 2/28.07011

MODELUJÍCÍ 
PASTA
Creator Paste

Poskytuje přirozenou 
fixaci účesu a lesk. Zvý-
razňuje objem vlasů a 
nezatěžuje. 

Objem: 75 ml 
Kód: 2/28.09018

PĚNA PROTI 
KREPATĚNÍ 
VLASŮ
Frizz Control

Pěna je určena pro 
ochranu vlasů se sklo-
nem ke krepatění. Vlasy 
rozjasňuje a upravuje. 
S  lehce fixačními účinky.

Objem: 200 ml 
Kód: 2/28.08009



Bílá barvapro modelaci vlasů

SILNĚ TUŽÍCÍ PĚNA
Extra Mousse

Pěna je vhodná pro strukturované účesy, zajišťuje dlouhotrvající účinky 
a  pružnost vlasů. Nezatěžuje.
 
Objem: 250 ml 
Kód: 2/28.08006

TERMOOCHRANNÉ MLÉKO
Magic Styling

Termoochranné mléko chrání před nepříznivý-
mi vlivy kartáčování, neoplachuje se a chrání 
také před teplem, UV paprsky a atmosférickým 
znečištěním. Dodává hydrataci, tvar a objem. 
Zajišťuje delší trvanlivost stylingu. 
 
Objem: 200 ml 
Kód: 2/28.09019

ROZJASŇUJÍCÍ 
TEKUTÉ 
KRYSTALY
Shine Drops

Dodávají lesk a hed-
vábný vzhled vlasů. 
Předchází vzniku roz-
třepených konečků a 
chrání před  vlhkostí. 
 
Objem: 50 ml 
Kód: 2/28.11002
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LEHKÝ SPREJ
Light Spray

Poskytuje vlasům okamžitý 
lesk, chrání před vlhkostí a 
eliminuje krepatění vlasů. 
 
Objem: 200 ml
Kód: 2/28.11001

KRÉM PRO KUDRNATÉ 
VLASY
Curl Cream

Krém pro zvýraznění vlnitých a 
kudrnatých vlasů. Krémové slože-
ní s hydratačními účinky zajišťuje 
pružné a výrazné lokny.
 
Objem: 150 ml 
Kód: 2/28.09016

OCHRANNÝ A ZJEMŇUJÍCÍ FLUID
Light Tears

Poskytuje vlasům neobyčejný lesk, chrání je před 
teplem fénu, před UV paprsky i znečištěním. Lze jej 
použít na suché i vlhké vlasy. 
 
Objem: 100 ml 
Kód: 2/28.11003
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Černá barvapro přirozenou 
až extrémní fixaci vlasů

LAK NA VLASY S MECHANICKÝM 
ROZPRAŠOVAČEM
Perfect No Gas

Rychle schne a nezanechává zbytky. Lze jej 
dávkovat postupně podle výsledku, kterého 
chcete dosáhnout. Má mimořádně všestranné 
použití.  
 
Objem: 300 ml
Kód: 2/28.07009

LAK NA VLASY 
SE SILNOU FIXACÍ
Fix Spray

Vlasům dodává hedvábný vzhled, rychle schne a nezanechává zbytky. 
Chrání před UV zářením a eliminuje krepatění. Zanechává vlasy v pohybu. 
  
Objem: 500 ml  Objem: 90 ml
Kód: 2/28.07010  Kód: 2/28.07012

GEL SE SILNOU FIXACÍ
Fix Gel

Ideální pro strukturované a náročné účesy. 
Nezanechává zbytky a zajišťuje zářivý výsledek 
s mokrým efektem. 
 
Objem: 200 ml
Kód: 2/28.09004
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UHLAZUJÍCÍ KRÉM
Lisse Cream

Dodává vlasům dlouhotrvající hladký 
vzhled. Vlasy zanechává hedvábně 
jemné a velmi lesklé. Působí proti vlh-
kosti. 
 
Objem: 150 ml
Kód: 2/28.09015

KRÉM PRO ZVÝRAZNĚNÍ 
KUDRNATÝCH VLASŮ
Curl Extreme

Kudrny jsou po použití výrazné a mají  
nádherný tvar. Jsou plné života a oslňují 
neobyčejným leskem. 
 
Objem: 150 ml
Kód: 2/28.09022

PASTA S MATNÝM EFEKTEM
Plastic Paste

Zajišťuje extrémní fixaci účesu, zvýrazňuje jed-
notlivé prameny i celý účes. Zanechává vlasy 
pružné a propůjčuje jim extra matný efekt. 
 
Objem: 75 ml
Kód: 2/28.09017

TVARUJÍCÍ VOSK
Shaping Wax

Vosk na vodní bázi pomáhá vytvořit výrazné 
účesy s lesklým efektem. Tvaruje vlasy bez zatí-
žení a nezanechává zbytky.
 
Objem: 75 ml
Kód: 2/28.09028



OLEJ NA VOUSY
Beard Oil 

Zjemňuje vousy, dodává jim lesk a hydrataci 
bez toho, aniž by působily mastným dojmem. 
Olej obsahuje směs vzácných rostlinných 
olejů, mezi které patří olej ze sladkých 
mandlí, který hydratuje a zklidňuje a olej 
z  meruněk, jenž je velmi výživný a zároveň 
bohatý na vitamíny A, C a na nenasycené 
mastné kyseliny.  

Objem: 30 ml
Kód: 2/31.28096
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KRÉM NA HOLENÍ
Shaving Cream

Zjemňuje vousy a připravuje kůži na ho-
lení. Zlepšuje skluznost břitvy na kůži, 
redukuje podráždění a začervenání. 
Obsahuje aloe vera, která chrání kůži, 
hydratuje a zvláčňuje. Mentol dodává 
okamžitý pocit svěžesti. 

Objem: 100 ml
Kód: 2/31.28100

KRÉM PO HOLENÍ
After Shave

Působí preventivně proti po-
dráždění, které může způsobo-
vat holení. Krém jemně hydra-
tuje pleť a zanechává ji jemnou 
a lehce parfémovanou díky 
obsahu aloe vera. Hydratační 
a protizánětlivé vlastnosti aloe 
vera zajišťují optimální hydrata-
ci pokožky a zklidňují případná 
povrchová zanícení. 

Objem: 100 ml
Kód: 2/31.28095
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SPRCHOVÝ ŠAMPON 
Hair & Body

Pečuje o vlasy i pokožku těla, je účinný i praktický zároveň. Jemně hydratuje a 
dodává příjemnou vůni. Zjemňuje pokožku a zanechává ji sametově hebkou. S 
obsahem kokosového oleje, allantoinu a panthenolu.

Objem: 240 ml
Kód: 2/31.12065



STŘÍBRNÝ ŠAMPON
Silver Shampoo

Jeho složení eliminuje žluté odlesky a dodává novou sílu vlaso-
vé pokožce díky obsahu quinoy se zklidňujícími, hydratačními a 
vyživujícími účinky. Šampon obsahuje také posilující výtažky ze 
zázvoru a sójové proteiny, které přispívají ke zvýraznění lesku 
a vitality. 

Objem: 240 ml
Kód: 2/31.12079

HYDRATAČNÍ KRÉM
Grooming Cream

Hydratuje vlasy a dodává jim optimální tvar a lesk. Působí jako 
ochrana před ztrátou hydratace a disponuje cennými antioxidační-
mi vlastnostmi. Dodává kontrolu neposlušným vlnám a kudrnám, 
je ideální pro tvorbu rafinovaných účesů. S lesklým efektem. Ob-
sahuje zelený čaj, který působí jako silný antioxidant a je cenný i 
pro své ochranné a hydratační účinky.  

Objem: 75 ml
Kód: 2/ 31.09027

MODELAČNÍ PASTA
Working Paste

Dodává vlasům tvar díky obsahu kopernicie velkonosné, která má 
zároveň ochranné účinky. Kopernicie je zvaná „královnou vosku“ 
a její vosk patří mezi ty nejcennější. Složení s lehce zpevňujícím 
účinkem dovoluje opakované tvarování vlasů. Remodelační pasta 
je vhodná pro všechny typy vlasů a je ideální i pro tvorbu kreativ-
ních účesů. S matným efektem. 

Objem: 75 ml
Kód: 2/31.09026
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For Man
Exkluzivní péče pro muže 
Péče pro muže zahrnuje přípravky, které jsou vhodné pro vlasy, tělo a vousy. Všechny produkty 
jsou bez parabenů, čímž dochází k eliminaci vzniku podráždění. Vůně evokuje oblast Středo-
moří a země Orientu. Ve složení nalezneme účinné látky jako např. taurin, který navrací vlasům 
sílu a vitalitu, kyselinu salicylovou, allantoin, olej ze sladkých mandlí, z meruňkových jader, aloe 
vera, bisabolol, mentol, výtažek z kokosového oleje, zklidňující panthenol a kapsikum s antibak-
teriálními účinky. 

3

POSILUJÍCÍ ŠAMPON 
Reinforcing Shampoo

Posiluje vlasy a dodává vlasové pokožce novou 
energii. Obsahuje taurin, aminokyselinu, která je 
běžně přítomná v našem organismu. Povzbuzu-
je vlasové cibulky a pomáhá prodlužovat životní 
cyklus vlasů. Vlas se stává odolnějším a tedy 
i méně náchylným k vypadávání.

Objem: 240 ml
Kód: 2/31.12070

POSILUJÍCÍ TONIKUM
Reinforcing Tonic

Stimuluje růst vlasů a dodává novou vitalitu a sílu 
vlasové pokožce. Složení je obohaceno o taurin, 
kyselinu salicylovou, kapsikum a allantoin. Toni-
kum představuje jedinečné posilňující ošetření. 

Objem: 100 ml
Kód: 2/31.14019








