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Je obsažena ve složení všech produktů 
Style Stories. Říká se jí také zázračný 
strom a vykazuje mimořádné účinky 
i v rámci ošetření vlasů a pokožky. Výta-
žek z moringy navíc neutralizuje nežá-
doucí pachy a prodlužuje pocit čistých 
vlasů.

Všechny produkty, které jsou určeny 
pro použití před samotným stylingem, 
obsahují látky, které po aktivaci teplem 
chrání vlasy před volnými radikály a zá-
roveň chrání keratin, který vlasy přiroze-
ně obsahují.

TECHNOLOGIE

Texturovací produkty viditelně zvy-
šují objem vlasového vlákna, a to až 
o 67 %.

Pasty a gely obsahují komplex fixačních 
látek, které umožňují působení produktů 
po celý den.

VŮNĚ

Laky na vlasy z řady Style Stories 
dodávají vlasům zářivý vzhled a zvy-
šují lesk vlasů až o 43 %.

Osobitá vůně, kterou milují ženy i muži.  
Celou řadu produktů Style Stories charakterizují okouzlující sametové tóny:  

CITRON, MERUŇKA, BAMBUS, FRÉZIE, KONVALINKA, JASMÍN,  
SANTALOVÉ DŘEVO, FAZOLE TONKA, PIŽMOVÉ TÓNY



BLOW DRY CREAM
Tvarující krém pro 
vysoušení vlasů

Krém pro výraznější tvar vlasů 
urychluje a usnadňuje jejich 
vysoušení. Působí proti krepa-
tění, nezatěžuje a zanechává 
vlasy hebké a lehké. Krém 
je ideální i pro použití před 
stříháním vlasů.

Kód: 3/22.17561
Objem: 150 ml

Kompletní řada stylingových produktů se díky radám  
našich vlasových stylistů stává perfektním spojencem 
pro vypořádání se s každou situací tím správným stylem.  
Někdy je jen svědkem, někdy hraje hlavní roli v tom, co 
se nám děje, avšak vždy má náš styl zajímavý příběh  
k vyprávění...

BEZ FIXACE

THERMAL PROTECTOR
Ochrana před teplem

Termoaktivní štít chrání vlasové vlák-
no před teplem horkých stylingových 
pomocníků. Díky suchému složení spreje 
nedochází k přílišnému navlhčení vlasů 
před použitím žehličky nebo kulmy.

Kód: 3/22.20278
Objem: 200 ml 



LEHKÁ FIXACE

FIBER PASTE
Vláknitá pasta

Tvárná vláknitá pasta dodává vlasům strukturu, odděluje 
a zvýrazňuje jednotlivé prameny bez zatížení. Poskytuje 

vlasům jemně lesklé zakončení. Lehká fixace.

Kód: 3/22.17569
Objem: 100 ml

TEXTURIZING GEL
Texturovací gel

Texturovací gel dodává struk-
turu vlasovému vláknu a umož-
ňuje výrazné a tvárné výsledky 
s přirozeným efektem. Gel je 
vhodný pro všechny typy vlasů 
a lze jej použít i pro zvýraznění 
přirozeně vysoušených vlasů.
Lehká fixace.

Kód: 3/22.17563
Objem: 150 ml

VOLUME MOUSSE
Objemová pěna

Pěna je ideální pro jemné 
vlasy, kterým dodává lehkost, 
objem a tvar. Díky pěně získají 
vlasy také nádherný lesk.  
Lehká fixace / NO GAS.

Kód: 3/22.17558
Objem: 125 ml

TEXTURIZING DRY 
SHAMPOO
Texturovací suchý 
šampon

Texturovací suchý šampon 
absorbuje přebytečný maz 
a dodává vlasům okamžitou 
podporu, lehkost a příjem-
nou vůni. Lehká fixace.

Kód: 3/22.20281
Objem: 200 ml 

SPRAY WAX
Vosk ve spreji

Vosk ve spreji s lehkou 
fixací. Jemný modelační 
vosk pomáhá vytvořit 
flexibilní strukturu vlasů 
a v jediné dávce dodává 
vlasům úžasný lesk.  
Lehká fixace.

Kód: 3/22.18534
Objem: 200 ml 



TWISTED CURLS
Krém na podporu 
kudrnatých vlasů

Krém na podporu kudrna-
tých vlasů odděluje  
a tvaruje jednotlivé  
prameny. Nezanechává ve 
vlasech zbytky a dodává 
loknám maximálně výrazný 
a hedvábně jemný vzhled.
Střední fixace.

Kód: 3/22.17562
Objem: 100 ml

SEA SPRAY
Sprej na plážové vlny

Sprej s obsahem mořské soli 
podporuje strukturu vlasů 
a okamžitě pomáhá vytvořit vý-
razný a zcuchaný vzhled, jako 
byste se právě vrátili z pláže. 
Dodává vlasům jemně matné 
zakončení. Střední fixace.

Kód: 3/22.17564
Objem: 150 ml

VINTAGE POWDER
Texturovací pudr

Extra zmatňující texturovací 
pudr se středním stupněm 
fixace. Ideální pro dodání ob-
jemu jemným vlasům, zvýšení 
objemu vlasů již od kořínků 
nebo definici strukturovaných 
účesů s „živým“ efektem. 

Kód: 3/22.18533
Objem: 8 g 

FLEXIBLE MOUSSE
Pěna pro flexibilní 
zpevnění

Pěna dodává vlasům pruž-
nou podporu a flexibilitu. 
Vlasy získávají výraznější, 
hedvábně jemný a lesklý 
vzhled, avšak zároveň 
působí velmi přirozeným 
dojmem. Střední fixace.

Kód: 3/22.20279
Objem: 250 ml 

STŘEDNÍ FIXACE



DEFINING WAX
Definující vosk

Hedvábný vosk pro výrazné výsledky je ideální 
pro maximální zvýraznění detailů každého stylu. 
S lesklým zakončením.

Kód: 3/22.17570 
Objem: 75 ml

WET GEL
Gel na vlasy s mokrým 
efektem

Gel na vlasy s mokrým efektem 
nezanechává ve vlasech zbytky 
a dodává účesu mimořádnou 
flexibilitu. Střední fixace.

Kód: 3/22.17566
Objem: 150 ml

Jedinečné  
složení  

past a gelů  

Style stories  

zaručuje perfektní 

vzhled vlasů i po 

8 hodinách



GLOSSY POMADE
Pomáda pro lesk vlasů

Vosková pomáda pro extrémně 
lesklý vzhled vlasů nezatěžuje 
a lze ji snadno vymýt. Nezane-
chává ve vlasech zbytky a dodává 
účesu extra lesklé zakončení. 
Silná fixace.

Kód: 3/22.17568
Objem: 100 ml

FUNK CLAY
Jíl na vlasy

Jílovitá stylingová pasta dodává 
vlasům rozcuchaný vzhled a umož-
ňuje perfektní vytvarování, oddělení 
a zvýraznění jednotlivých pramenů. 
Nezanechává pocit slepených 
vlasů. S matným zakončením.
Silná fixace.

Kód: 3/22.17571
Objem: 100 ml

ORIGINAL HAIRSPRAY
Rozjasňující lak ORIGINAL

Vlasový sprej Original Hairspray 
umožňuje volný pohyb vlasů, 
nezatěžuje a dodává okouzlující 
lesk. Silná fixace.

3/22.17572 300 ml
3/22.17573 500 ml

FIRMING MOUSSE
Zpevňující pěna

Zpevňující pěna je ideální pro 
kudrnaté vlasy a jako základ pro 
náročnější účesy. Nevysušuje 
a perfektně zvýrazňuje tvar vlasů. 
Silná fixace.

Kód: 3/22.20280
Objem: 250 ml

SILNÁ FIXACE



EXTREME HAIRSPRAY
Lak na vlasy Extreme

Vlasový sprej Exreme Original umož-
ňuje volný pohyb vlasů, nezatěžuje 
a dodává okouzlující lesk. Silná fixace.

Kód: 3/22.17574
Objem: 500 ml 

SCULPTING HAIRSPRAY
Tvarující lak na vlasy

Vlasový sprej bez obsahu 
hnacího plynu tvaruje každý 
styl, dodává závěrečnou fixaci 
a lesk. Extra silná fixace.

Kód: 3/22.17575
Objem: 250 ml 

EXTRA SILNÁ FIXACE

FROZEN GEL 
Zmrazující gel

Gel pro extrémně „zmražený“ vzhled. 
Poskytuje vlasům výjimečně silnou 
podporu a pevně fixuje zvolený styling. 
Extra silná fixace.

Kód: 3/22.17567
Objem: 150 ml

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


