
BEAUTY PROGRAM PRO ZDRAVÉ  
A KRÁSNÉ VLASY 

SEMI DI LINO

Pro ochranu a opravu poškození,  
které vlasům způsobuje znečištěné životní prostředí,  

ale i různé chemické a mechanické vlivy. 
Je důležité zvolit si ošetření,  

které dokáže působit proti znečišťujícím faktorům. 



Je to láska ke kráse, oddanost k dokonalosti a přesvědčení, 
že můžeme společně dojít daleko. ALFAPARF MILANO 
dnes může hrdě prohlásit, že je značkou vyrobenou v Itálii. 
Značkou, kterou nalezneme v kadeřnických salonech 
po celém světě.

má krása nový rozměr

Máme odlišný postoj, který nás dělá jedinečnými, je to 
postoj, jenž začíná láskou k tvorbě nových věcí s chutí 
a vášní. Našim klientům v salonech umožňujeme 
pocítit jedinečné zážitky s typickou italskou příchutí. 

Tajemství přirozené krásy – lněné semínko – vylepšené 
před 40 lety laboratořemi ALFAPARF MILANO, je 
originální složení Semi di Lino, které dodá vlasům lesk 
a vyzdvihne jejich autentickou krásu.
Vy pouze potřebujete vědět, jak o ně správně pečovat.

Každá žena je jedinečná a chce se svobodně vyjádřit.
Proto se řada Semi di Lino neustále vyvíjí: zaměřuje 
se na různé stavy vlasové pokožky, vlasového vlákna 
a vlasové textury a znovu tvoří jejich krásu.

Protože všechny vlasy mohou znovu získat přirozenou 
krásu a udržet si ji nedotčenou i mezi jednotlivými 
ošetřeními produkty Semi di Lino, i přes agresivní 
a potencionálně škodlivé vlivy prostředí.

Semi di Lino je řada výrobků určená k znovu objevení 
krásy vlasů: zvětšuje lesk, zvyšuje intenzitu barvy 
a chrání před znečištěním a klimatickým stresem.

Povětrnostní podmínky jako je teplo a vlhko jsou přesně 
hlavními vnějšími zdroji vlasového stresu.

Kolísání klimatu silně ovlivňuje vzhled vlasů: 
nechtěný objem, zplihlé, plné statické elektřiny, 
krepaté, dehydratované.

Všechny Vlasy mohou 
být krásné

Vyjádřete sVoji  
Vlastní krásu

teplo a Vlhko,  
jak stresující

s alFaparF milano

semi di lino - násobitel 
- ženské krásy



SEMI DI LINO

Semi di Lino je originální řada pečujících produktů 
Alfaparf Milano, které dodávají vlasům navíc 
neodolatelný lesk. 
Nyní však dochází k jejich inovaci a k rozšíření. 
Díky novému multifunkčnímu biotechnologické- 
mu komplexu Urban Defence Pro jsou vlasy lépe 
chráněny i proti faktorům znečištění a den za dnem 
získávají dokonalejší vzhled.

Semi di Lino, v překladu lněné semínko, ve kterém se 
ukrývá tajemství přirozené krásy. Bylo poprvé použito 
v laboratořích Alfaparf Milano a dalo vzniknout zcela 
originálním produktům, jež vlasy oživují, zkrášlují 
a dodávají jim perfektní lesk. 

Po lesklých a hedvábně jemných vlasech touží ženy po 
celém světě. Produkty Semi di Lino od počátku nabízí 
profesionální řešení pro každý typ vlasů a pokožky 
hlavy a od začátku splňuje tři základní požadavky: lesk, 
ochrana barvy a péče. Avšak dnes nabízí ještě něco 
více... 

Každý den jsme vystavováni nepříznivým vlivům 
znečištěného životního prostředí. Negativní účinky 
smogu, polétavého prachu a výfukových plynů jsou 
viditelné i na našich vlasech. Znečišťující faktory 
zasahují vlasy dvěma způsoby: nejprve se rozprostřou 
na vlasovém vláknu, které se stává matnější a křehčí, 
a poté pronikají přímo do vlasového vlákna, kde 
poškozují jeho pružnost a sílu. Pokud nejsou vlasy 
dostatečně chráněny, brzy začnou vykazovat známky 
poškození... 

ZneČištĚné žiVotní 
prostředí  
a naše Vlasy

...protože VĚČná krása 
je snem každé ženy... 



*Laboratorní testy byly provedeny na odbarvených vlasech, které byly opakovaně vystavovány znečišťujícím faktorům.

CO způSObujE 
zNEčIštěNé žIvOtNí 
prOStřEDí NašIM 
vLaSůM? 

inoVatiVní technoloGie 
semi di lino

URBAN DEFENCE PRO
Aktivní biotechnologická látka složená 
z cukerných makromolekul, které jsou získány 
přírodním procesem fermentace, nikoli synteticky. 

Inovované složení vytváří díky nové účinné látce 
URBAN DEFENCE PRO vnější štít, který chrání vlasy 
před poškozením a zabraňuje průniku prachových 
částic a těžkých kovů do vlasového vlákna. Redukuje 
tvorbu volných radikálů a podporuje zářivý vzhled vlasů. 
Barva nežloutne, vlasy jsou jemnější a odolnější.
Díky složení, které je bohaté na pečlivě vybrané 
a optimálně koncentrované aktivní prvky, je řada 
Semi di Lino schopna zkvalitnit každý typ vlasového 
vlákna. Produkty navíc obsahují dva komplexy, které 
se nacházejí v každém výrobku: SHINE FIX a COLOR 
FIX.

SHINE FIX KOMPLEX obsahuje exkluzivní složku 
- výtažek z lněného semínka, který rozzáří vlasy 
absolutním leskem a uhladí povrch vlasového vlákna. 
Ošetřuje a pečuje o všechny typy vlasů.

COLOR FIX KOMPLEX obsahuje inovativní směs UVA 
a UVB filtrů, které spolu s obsaženými antioxidanty 
pomáhají chránit barvu, prodloužit její lesk a intenzitu.
Na oba komplexy se však váží i další aktivní látky, 
které uspokojují potřeby všech typů vlasů a optimalizují 
stav vlasového vlákna. Všechny výrobky řady Semi di 
Lino jsou bez „nepřátelských“ ingrediencí a neobsahují 
sulfáty, parabeny, parafíny, minerální oleje a alergeny.

SHINE FIX COMPLEX
Výtažek z lněného semínka vykazuje rozjasňující 
účinky, které trvají až 24 hodin.* Pečuje o vlasy 
od kořínků až po konečky. 

COLOR FIX COMPLEX
Díky obsaženým UV filtrům a antioxidantům 
zůstává barva déle zářivá. I po devíti umytích 
jsou odlesky stále intenzivní (až z 91 %).*

O 15 % matnější 
vzhled vlasů*

Vlasy ztrácejí přirozený lesk 
a stávají se matnějšími.

O 83 % vyšší tření 
vlasů během česání*

Mění se vlasové 
vlákno a vlasy se hůře 

rozčesávají.

O 17 % větší sklon 
k lámání vlasů*

Vlasy ztrácejí pružnost 
a stávají se křehčími.

O 30 % výraznější 
zažloutnutí vlasů*

Barva má tendenci 
žloutnout nebo získat 

teplejší tón.



Řada pro normální vlasy, které nevyžadují 

speciální ošetření, propůjčuje vlasům extrémní 

a  dlouhotrvající lesk, chrání a  umocňuje 

intenzitu barvy a zanechává vlasy revitalizované 

a zářivé jako diamanty! 

CHARAKTERISTIKA: perfektně vyvážené složení, 

jemné, ale výjimečně účinné. Koncentráty účinných 

látek vlasy revitalizují a dodávají jim ten správný mix 

prvků pro jejich každodenní krásu. Produkty jsou 

obohaceny o VITAMÍNOVÝ KOMPLEX, jenž 

propůjčuje vlasovému vláknu novou energii, a díky 

antioxidačním schopnostem působí látky obsažené ve 

složení proti volným radikálům, které jsou převážně 

zodpovědné za stárnutí vlasového vlákna.

ILLUMINATING LOW SHAMPOO
JEMNý ROzJASňUJíCí šAMPON PRO 
NORMáLNí vLASy

Rozjasňující šampon dodává vlasovému vláknu jemnost 
a vitalitu. Vlasy získávají okamžitý a dlouhotrvající zářivý 
vzhled.

Kód: 3/30F16445
Objem: 250 ml

EXTRAORDINARy ALL-IN 1 
FLUID
MULTIFUNKčNí FLUID  
PRO NORMáLNí vLASy

Jedinečný produkt nabízí řadu výhod: 
propůjčuje vlasům extrémní lesk, chrání 
kosmetickou barvu vlasů, prodlužuje její 
lesk a intenzitu, brání zacuchání vlasů, 
chrání před UVA a UVB zářením. Brání 
roztřepeným konečkům a „kontroluje“ 
tvar účesu, působí proti vlhkosti, uzavírá 
kutikulu, dodává vlasům hedvábně jemný 
vzhled, redukuje čas věnovaný vysoušení 
a zjednodušuje rozčesávání vlasů.

Kód: 3/30F16453
Objem: 125 ml

ILLUMINATING 
CONDITIONER
ROzJASňUJíCí KONDICIONéR 
PRO NORMáLNí vLASy

Rozjasňující kondicionér působí proti 
zacuchávání, usnadňuje rozčesávání 
a zanechává vlasy úžasně lehké. 
Dodává vlasům zářivý vzhled 
a propůjčuje jim neobyčejný lesk.

Kód: 3/30F16447
Objem: 200 ml

ILLUMINATING MASK
ROzJASňUJíCí MASKA  
PRO NORMáLNí vLASy

Rozjasňující maska intenzivně 
revitalizuje vlasové vlákno, dodává 
vlasům jemnost a extrémní lesk. 
Vlasy získávají okouzlující zářivý 
vzhled.

Kód: 3/30F16449
Objem: 200 ml

DIAMOND
MULTIVITAMÍNOVÝ KOMPLEX 
Díky antioxidantům dochází k oživení 
a k posílení vlasového vlákna. 

SULFATE FREE



NUTRITIvE MASK
vyžIvUJíCí MASKA  
PRO SUCHé vLASy

Působí proti suchým vlasům od 
kořínků až po konečky. Okamžitě 
zlepšuje kvalitu vlasů, které se 
stávají hedvábnými a snadno 
rozčesatelnými.

Kód: 3/30F16417
Objem: 200 ml

NUTRITIvE LOW SHAMPOO
výžIvUJíCí šAMPON PRO SUCHé vLASy

Jemně vlasy čistí a vyživuje bez zatížení. Dodává jim 
jemný a hedvábný vzhled, který je charakteristický pro 
zdravé vlasy.

Kód: 3/30F16415
Objem: 250 ml

NUTRITIvE ESSENTIAL OIL
vyžIvUJíCí ESENCIáLNí OLEJ 
PRO SUCHé vLASy

Šokové, mnohaúrovňové ošetření, 
které dodává vlasům pořádnou 
porci výživy a zabraňuje dehydrataci 
vlasového vlákna. Pro krásné, zdravé 
a neodolatelně jemné vlasy.

Kód: 3/30F16421
Objem: 6 x 13 ml

NUTRITIvE DETANGLING FLUID
FLUID PROTI ROzTŘEPENýM 
KONEčKůM PRO SUCHé vLASy

Specifický produkt, který je určený pro 
nejkřehčí části vlasů - konečky. Vytváří 
neviditelný film, který zaceluje roztřepené 
konečky a zabraňuje jejich lámání.

Kód: 3/30F16422
Objem: 125 ml

NUTRITIvE LEAvE-IN CONDITIONER
vyžIvUJíCí BEzOPLACHOvý KONDICIONéR 
PRO SUCHé vLASy

Bezoplachový kondicionér pro suché vlasy. Obsažené 
vyživující látky zjemňují vlasové vlákno bez zatížení 
a dodávají vlasům pružnost a extrémní lesk.

Kód: 3/30F16419
Objem: 200 ml

Řada pro suché vlasy, které jsou obtížně 

rozčesatelné. Specifické ošetření obnovuje 

správnou úroveň hydratace od kořínků 

po konečky vlasů. Péče dodává vlasům 

mimořádný lesk a hedvábný vzhled. zároveň 

propůjčuje vlasům neuvěřitelnou lehkost.

CHARAKTERISTIKA: opravdová vlasová terapie, která 

vyživuje vlasy bez zatížení. Za krátkou dobu jsou vlasy 

vyživené, hydratované a získávají krásný lesk. Složení 

je obohaceno o vyživující CUKRY Z MEDU, které 

zadržují vodu uvnitř vlasového vlákna, rehydratují jej 

a intenzivně vyživují.

SULFATE FREE

MOISTURE NUTRI-CUKRY
Hydratační molekuly a vyživující výtažky z medu. 



RECONSTRUCTION
CORTEX REPAIR S BAMBUSOVOU DŘENÍ 
Spojení přírodních aktivních prvků bohatých na křemík má 
vynikající schopnost rekonstrukce vlasu.

REPARATIvE MASK
REKONSTRUKčNí MASKA  
PRO POšKOzENé vLASy

Maska poskytuje intenzivní ošetření 
pro hloubkovou rekonstrukci vlasového 
vlákna. Zároveň posiluje a rekonstruuje 
kortex vlasů a zvyšuje jeho odolnost 
proti lámání. Vyčerpané vlasy jsou 
intenzivně regenerovány a je jim 
navrácena jejich přirozená krása.

Kód: 3/30F16410
Objem: 200 ml

REPARATIvE LOW SHAMPOO
REKONSTRUKčNí šAMPON PRO POšKOzENé 
vLASy

Jemně vlasy čistí a startuje proces rekonstrukce vlasového 
vlákna. Působí ve středu vlasového vlákna a vyrovnává 
nedostatek všech důležitých látek. Vlasy jsou pružné 
a jemné na dotek.

Kód: 3/30F16408
Objem: 250 ml

REPARATIvE LOTION
OBNOvUJíCí LOTION  
PRO POšKOzENé vLASy

Ošetření nabízí okamžitou 
rekonstrukci vyčerpaného 
a křehkého vlasového vlákna. Při 
pravidelném používání získávají 
vlasy zpět svou přirozenou sílu, 
jsou odolnější a mají kompaktní 
strukturu.

Kód: 3/30F16414
Objem: 6 x 13 ml

SOS EMERGENCy OIL
SOS OLEJ PRO HLOUBKOvOU 
REGENERACI POšKOzENýCH 
vLASů

Profesionální rekonstrukční 
a hloubkové ošetření pro velmi 
poškozené, oslabené a lámavé vlasy, 
které vyžadují první pomoc. Vlasy jsou 
opraveny zevnitř, jsou viditelně silnější 
a získávají mimořádnou pružnost.

Kód: 3/30F16413
Objem: 6 x 13 ml

ANTI-BREAKAGE DAILy FLUID
DENNí FLUID PROTI LáMáNí PRO POšKOzENé 
vLASy

Každý den posiluje rekonstrukční proces obnovy 
u vlasového vlákna, uzavírá kutikulu a vytváří ochrannou 
bariéru proti lámání vlasů. Vlasy jsou viditelně plnější 
a odolnější, aniž by došlo ke ztrátě jejich hebkosti.

Kód: 3/30F16412
Objem: 125 ml

Řada pro poškozené, křehké a lámavé vlasy. 

Intenzivně a do hloubky rekonstruuje vlasové 

vlákno, zvyšuje odolnost vlasů a dodává jim 

hedvábný vzhled. Specifické ošetření obnovuje 

správnou úroveň hydratace od kořínků po 

konečky vlasů.

CHARAKTERISTIKA: intenzivní terapie, která postupně 

vlas rekonstruuje, dodává mu sílu a ztracenou pružnost. 

Posiluje vlasové vlákno, zjemňuje jej a dodává mu 

extrémní hladkost. Zároveň zaručuje perfektní lesk 

vlasů. Řada je obohacena o aktivní složku CORTEX 
REPAIR, která napravuje poškození a rekonstruuje 

vlasové vlákno, intenzivně hydratuje a zachovává 

vlas jemný a hedvábný. Bambusová dřeň je základní 

složkou pro sílu a pružnost vlasového vlákna díky 

vysokému obsahu křemíku.

SULFATE FREE



CRISTALLI SPRAy
KRySTALy vE SPREJI  
PRO všECHNy TyPy vLASů

Rozjasňující sprej dodává okamžitý 
lesk všem typům vlasů. Vlasové vlákno 
zahalí jemným ochranným filmem, 
který pomáhá chránit vlasy před 
vlhkostí. Poskytuje lesk bez zatížení.

Kód: 3/30F16457
Objem: 125 ml

znečištění poškozuje lesk: s řadou Sublime vaše 

vlasy znovu objeví neobyčejnou krásu.

CRISTALLI DI SETA
HEDváBNé KRySTALy

Dvoufázové vyhlazovací sérum pro 
všechny typy vlasů: konečný dotek 
pro dosažení sametového a lehkého 
vlasového vlákna.
Rozjasňují, šetrně vlasy zjemňují 
a dodávají jim lehkost a lesk.

Kód: 3/30F16894
Objem: 45 ml

CRISTALLI LIQUIDI
TEKUTé KRySTALy

Okamžité rozjasňující sérum 
pro všechny typy vlasů. Tekuté 
krystaly chrání vlasy před vlhkostí 
a nepříznivými vnějšími vlivy, které 
vlasy zmatňují a oslabují.

3/30F16456 - 50 ml
3/30F16455 - 30 ml
3/30F16454 - 15 ml

SUBLIME

SUBLIME SHINE LOTION
ROzJASňUJíCí LOTION PRO všECHNy TyPy 
vLASů

Intenzivní revitalizační ošetření dodává pružnost 
a lesk. Výsledky jsou viditelné již od první aplikace. Bez 
oplachování.

Kód: 3/30F16452
Objem: 12 x 13 ml

SUBLIME ESSENTIAL OIL
ESENCIáLNí OLEJ PRO všECHNy TyPy vLASů

Intenzivní ošetření umocňuje zářivost vlasů, redukuje 
hrubý povrch vlasového vlákna, uzavírá kutikulu a dodává 
vlasům výjimečný lesk. Výsledky jsou viditelné již od první 
aplikace.

Kód: 3/30F16451
Objem: 12 x 13 ml



DETOXIFyING MUD
DETOXIKAčNí BAHNO  
PRO všECHNy TyPy vLASů

Pro všechny typy vlasů, jemně odstraňuje 
nečistoty z vlasů a vlasové pokožky 
namáhané znečišťujícími látkami. Jílová 
textura dává pocit svěžesti a pohody. Čistí 
do hloubky vlasy i pokožku hlavy.
Jíl + aktivní uhlí mají detoxikační 
účinky díky své schopnosti absorbovat 
toxické látky z metabolismu a z vlivů 
znečištěného životního prostředí.

Kód: 3/30F16896
Objem: 500 ml

SUBLIME WATER
PARFéMOvANá vODA

Delikátní ženská vůně pro 
každodenní péči s dotekem 
jemnosti. Obsahuje URBAN 
DEFENCE PRO, aktivní látku, která 
chrání vlasy před faktory zněčištění.

Kód: 3/30F16895
Objem: 50 ml

CELLULA MADRE
GLOW MULTIPLIER
NáSOBITEL LESKU

Koncentrát obohacený o komplex 
Shine Fix, Color Fix a vitamínový 
komplex znásobuje lesk vlasů bez 
zatížení.

Kód: 3/30F17779
Objem: 150 ml

CELLULA MADRE
NOURISHMENT 
MULTIPLIER 
NáSOBITEL výžIvy

Koncentrát obohacený o komplex 
Shine Fix, Color Fix a nutricukry 
znásobuje výživu vlasů bez 
zatížení.

Kód: 3/30F17777
Objem: 150 ml

CELLULA MADRE
RESTRUCTURING 
MULTIPLIER
NáSOBITEL REKONSTRUKCE

Koncentrát obohacený o komplex 
Shine Fix, Color Fix, bambusovou 
dřeň a látku pro obnovu kortexu 
(Cortex Repair) opravuje vlasové 
vlákno a zvyšuje pružnost a sílu 
vlasů bez zatížení.

Kód: 3/30F17778
Objem: 150 ml

CELLULA MADRE
BEAUTy GENESIS
AMPULE

Ampule Beauty Genesis, obnovující 
elixír s arganovými kmenovými 
buňkami, které aktivují tři násobitele 
krásy: lesk, výživu a rekonstrukci, 
kteří mají za následek velkolepou 
proměnu. 

Kód: 3/30F17776
Objem: 12 x 13 ml



SEMI DI LINO
SCALP



do boje proti 
Viditelným eFektům 
mĚstského žiVotního 
stylu.

Městský život je vždy vzrušující, ale životní styl 
velkoměsta může zanechat viditelné známky na naší 
vizáži počínaje vlasy. Každodenní znečištění a stres 
mají také negativní vliv i na pokožku hlavy a kořínky 
vlasů.

jak obnoVit přiroZenou 
žiVotní sílu pokožky 
hlaVy a Vlasů?

Scalp je řada Semi di Lino, která pomáhá obnovit 
přirozené zdraví pokožky a oživit vlasy, počínaje 
kořínky vlasů. Ošetření pokožky hlavy, díky probioticky 
a prebioticky aktivním přísadám, udržuje bakteriální 
floru v rovnováze, takže vaše vlasy budou zářit v celé 
své kráse.

Vaše vlasy budou viditelně vypadat krásně a zdravě.
V dnešní době je mnohem důležitější být spokojen se 
svým vzhledem než kdysi. Každý den si stres a venkovní 
vlivy viditelně vybírají svou daň na našem vzhledu, 
dokonce způsobují svědění, zarudnutí, lupy, dočasnou 
ztrátu vlasů a nadměrnou nebo nedostatečnou tvorbu 
mazu.
Dodržování zdravého životního stylu někdy nestačí. Pro 
krásu vašich vlasů a dobrý pocit je přirozená rovnováha 
bakteriální flory, která chrání vaši pokožku hlavy, 
skutečným tajemstvím, který v sobě skrývá zdravý 
a zářivý vzhled.
Pro profesionální výsledky v salóně i doma.

speciFická technoloGie 
semi di lino

Mikrobiotický systém je inovativní komplex probiotik 
a prebiotik, který byl navržen v laboratořích, aby 
udržoval rovnováhu vaši pokožky a vlasů a přirozeně 
je obnovoval. Probiotika jsou bakterie nacházejíci se 
přirozeně na pokožce, živí se prebiotiky a pomáhají 
mikrofloře k udržení neporušené a vyrovnané pokožky. 

Všestranná 
technoloGie  
semi di lino

URBAN DEFENCE PRO - ochrana před městem
Biotechnologicky aktivní přísady - sladké makromolekuly 
získané přirozeným fermentačním procesem, nikoli 
syntézou. 

MICROBIOTIC SYSTEM - působení formovacího 
filmu
Makromolekulová struktura vytváří vnější štít, který 
chrání před poškozením, znečištěním a zabraňuje 
pronikání prachu a těžkých kovů do vlasů a zamezuje 
tvorbu volných radikálů.

SHINE FIX COMPLEX - komplex pro obnovu lesku 
vlasů
Výtažek z lněného semínka během 24 hodin uvolní 
lesk* od kořínků po konečky vlasů.

COLOR FIX COMPLEX - komplex pro obnovu barvy 
vlasů
UV filtr a antioxidant, který zlepšuje trvanlivost barvy. 
Udržuje intenzitu a jas barvy po dobu až 9 umytí 
(víc než 91 %)*.

*byl vykonán pomocný test



RENEW ENERGIzING LOTION
POSILňUJíCí LOTION PROTI vyPADáváNí 
vLASů

S chladícím efektem, vlasy zpevňuje a zhušťuje.

Kód: 3/30F19468
Objem: 12 x 10 ml

RENEW ENERGIzING TONIC
POSILňUJíCí TONIKUM PROTI vyPADáváNí 
vLASů

Má hned trojí efekt, bojuje proti vypadávaní vlasů, proti 
tvorbě nadměrného mazu a proti lupům.

Kód: 3/30F19469
Objem: 125 ml

RENEW ENERGIzING LOW SHAMPOO
POSILňUJíCí šAMPON PROTI vyPADáváNí 
vLASů

Jemný šampon bez sulfátů. Používáním pokožka hlavy 
a vlasové vlákno znovu získají rovnováhu, sílu a pevnost. 

Kód: 3/30F19466
Objem: 250 ml

Kvalita vlasů je úzce spojena s kvalitou vlasové 

pokožky, neboť jen perfektní pokožka může 

„vytvořit“ perfektní vlasy. Řada Semi di Lino 

nabízí intenzivní a účinné ošetření Scalp 

Care pro získání krásných vlasů i zdravé 

pokožky. Péče revitalizuje vlasy do hloubky, 

vytváří a  uchovává optimální prostředí pro 

růst zdravějších a krásnějších vlasů a zároveň 

pomáhá řešit problémy s pokožkou hlavy.

CHARAKTERISTIKA: řada pro zkvalitnění a ošetření 

pokožky hlavy s obsahem exkluzivních aktivních látek: 

URBAN DEFENCE PRO - ochranný štít proti 

znečištění

SHINE FIX COMPLEX - 24 h působení 

rozjasňující síly od kořínků po konečky 

COLOR FIX COMPLEX - UV filtr a antioxidant pro 

prodloužení krásy barvy

MICROBIOTIC SySTEM - směs probiotik 

a prebiotik k udržení rovnováhy vlasové pokožky

BIORENEW COMPLEX - směs přírodních složek, 

které prodlužují životnost folikulů a stimulují jejich 

kvalitu 

SCALP
MICROBIOTIC SYSTEM
Směs probiotik a prebiotik k udržení 
rovnováhy vlasové pokožky.

BIORENEW COMPLEX
Směs přírodních složek, které prodlužují 
životnost folikulů a stimulují jejich 
aktivitu.

SULFATE FREE



REBALANCE GENTLE EXFOLIATING SCRUB
čISTíCí PEELING PRO vLASy SE SUCHýMI 
I MASTNýMI LUPy

Jediněčný produkt s obsahem mikrogranulí, které pokožku 
jemně čistí a zároveň stimulují jeji mikrocirkulaci. Obsahuje 
MIKROBIOTIC SYSTEM - směs probiotik a prebiotik 
k udržení rovnováhy vlasové pokožky.

Kód: 3/30F19471
Objem: 150 ml

REBALANCE PURIFyING LOW SHAMPOO
čISTíCí šAMPON PRO vLASy SE SUCHýMI 
I MASTNýMI LUPy

Čistí pokožku hlavy do hloubky. Po použití se netvoří suché 
ani mastné lupy.

Kód: 3/30F19472
Objem: 250 ml

REBALANCE BALANCING LOW SHAMPOO
vyvAžUJíCí šAMPON PRO SNADNO SE 
MASTíCí vLASy

Používáním vlasová pokožka znovu získá svoji přirozenou 
rovnováhu bez nadbytečné mastnoty. 

Kód: 3/30F19474
Objem: 250 ml

RELIEF CALMING MICELLAR LOW 
SHAMPOO
zKLIDňUJíCí šAMPON PRO CITLIvOU 
POKOžKU

Šampon pokožku jemně čistí a zklidňuje. Citlivá pokožka 
nalezne úlevu od podráždění a nepříjemných pocitů. 

Kód: 3/30F19477
Objem: 250 ml

RELIEF CALMING TONIC
zKLIDňUJíCí TONIKUM PRO CITLIvOU 
POKOžKU

Tonikum pokožku zklidňuje, dodává ji komfort a hydratuje 
ji. Citlivá pokožka nalezne úlevu od podráždění 
a nepříjemných pocitů. 

Kód: 3/30F19478
Objem: 125 ml

SEBONORM COMPLEX
Aktivní složky pro redukci mastného 
vzhledu pokožky, díky přímému účinku 
na póry.

DERMA COMFORT COMPLEX
Výtažek z Kapary Italské k navrácení 
pohody pokožky.

PURE-SET COMPLEX
Normalizující složky proti olupování  
pokožky hlavy.

SULFATE FREE

SULFATE FREE

SULFATE FREE



SEMI DI LINO
vOLUME



vOLUMIzING MOUSSE CONDITIONER
OBJEMOvý PěNOvý KONDICIONéR

Jemný kondicioner pro snadné rozčesávání, který vlasy 
hydratuje. Vlasy získávají větší objem a vlasové vlákno 
je posíleno.

Kód: 3/30F20068
Objem: 200 ml

vOLUMIzING SPRAy
OBJEMOvý SPREJ

Podporuje flexibilní objem, zároveň hydratuje a zesiluje 
vlasové vlákno.

Kód: 3/30F20069
Objem: 125 ml

Řada pro objem nejen jemných vlasů. volume je 

ošetřující řada specificky vyvinutá pro dodání 

objemu jemným vlasům a pro jejich hydrataci. 

zabraňuje působení vlhkosti a atmosférických 

vlivů, aby nenarušovaly přirozenou krásu vlasů.

CHARAKTERISTIKA: díky vOLUME BOOST 
COMPLEX, biokompatibilnímu polyméru, který pomáhá 

restrukturalizovat vlasové vlákno zevnitř, získávají jemné 

vlasy větší objem a dochází ke zvětšení jejich průměru 

bez ztráty lehkosti a jemnosti. Vlasy získají trvalejší 

objem. 

vEGAN FORMULATION Semi di Lino produkty 

pro objem neobsahují složky živočíšného původu a ani 

jejich odvozené přísady.

vOLUME

VOLUME BOOST COMPLEX
Pomáhá restrukturalizovat vlasové vlákno zevnitř, jemné 
vlasy získávají větší objem a jejich průměr je zvětšený bez 
ztráty lehkosti a jemnosti.

CLIMATE-PROOF 
Aktivní složka Semi di Lino, která zabezpečuje optimální stupeň hydratace a ochranu 
před klimatickými změnami, souvisejícími s vlhkostí a teplotou. Systém vyvinutý na 
prevenci před výkyvy počasí, které nepříznivě ovlivňují stav vlasů.

SULFATE FREE

vOLUMIzING LOW SHAMPOO
OBJEMOvý šAMPON

Jemný šampon, který vlas vyčistí a zároveň hydratuje. 
Zvětšuje objem a zesiluje vlasové vlákno. 

Kód: 3/30F20066
Objem: 250 ml



SEMI DI LINO
CURLS



CURLS HyDRATING  
CO-WASH
HyDRATAčNí MyCí KRéM  
PRO KUDRNATé vLASy

Jemný nepěnivý mycí krém na vlny 
a kadeře. Čistí, hydratuje a kontroluje 
krepatost, kadeře zanechá výrazné 
a jemné. 

Kód: 3/30F20614
Objem: 200 ml

CURLS ENHANCING 
CONDITIONER
OBOHACUJíCí KONDICIONéR 
PRO KUDRNATé vLASy

Kondicionér, který zvýrazňuje vlny 
a kadeře. Možno oplachovat nebo 
použít jako bezoplachový. Hydratuje, 
je extra lehký, zjemňuje vlasy, zlepšuje 
rozčesávání, odstraňuje krepatost. 

Kód: 3/30F20612
Objem: 200 ml

CURLS REACTIvATING SPRAy
SPREJ NA POvzBUzENí 
vLNITýCH A KUDRNATýCH 
vLASů

Sprej na povzbuzení kadeří. 

Kód: 3/30F20620
Objem: 125 ml

CURLS DEFINING CREAM
KRéM NA zvýRAzNěNí 
KUDRNATýCH vLASů

Bezoplachový krém na zvýraznění 
kadeří. 

Kód: 3/30F20619
Objem: 125 ml

CURLS MULTI-BENEFIT OIL
MULTIFUNKčNí OLEJ 
PRO KUDRNATé vLASy

S chladícím efektem, vlasy zpevňuje 
a zhušťuje.

Kód: 3/30F20618
Objem: 100 ml

CURLS ENHANCING MASK
OBOHACUJíCí MASKA  
PRO KUDRNATé vLASy

Maska na zvýraznění vln a kadeří. 
Intenzivní hydratační ošetření, zlepšuje 
rozčesávání, regeneruje, odstraňuje 
krepatost, vlasy zůstanou hebké a lehké. 

Kód: 3/30F20616
Objem: 200 ml

Semi di Lino Curls je řada ošetření na zlepšení 

textury vlnitých a kudrnatých vlasů, na jejich 

hydrataci a ochranu jejich přirozené krásy 

před krepatostí, která je následkem vlhkosti 

a atmosferických vlivů.

CHARAKTERISTIKA: obsahuje Manketti olej, aktivní 

olej řady

vEGAN FORMULATION
Výrobky řady Semi di Lino Curls jsou bez složek a deri- 

vátu živočišného původu.

BIO PARFEMACE
Parfemace s ovocno-květinovou vůní je přírodního 

původu a je získávána z obnovitelných zdrojů.

CURLS
MICROBIOTIC SYSTEM
Směs probiotik a prebiotik 
k udržení rovnováhy vlasové 
pokožky.

MANKETTI OIL
Aktivní olej řady, který je získáván studenou 
extrakcí ze semen plodů stromu Mongongo, 
hydratuje, zlepšuje pružnost a jemnost vlasů.

SULFATE FREE

CURLS ENHANCING LOW SHAMPOO
OBOHACUJíCí šAMPON PRO vLNITé 
A KUDRNATé vLASy

Jemný šampon, který zvýrazní vlny a kadeře: jemně 
myje, hydratuje, zjemňuje vlasy, zlepšuje rozčesávání 
a odstraňuje krepatost.

Kód: 3/30F20610
Objem: 250 ml
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