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KULTUR A POPOLNE LEPOTE

Združitev besed življenje in  
lepota - „bios“ in „aesthetics“.

Kombinacija najnovejših raziskav in 
naravnih sestavin. 

Individualni pristop k vsem tipom kože 
lasišča ter vsem tipom las:  

to je naše poslanstvo.
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CHEVEUX LONGS
Kompleks sestavin Cheveux Longs s proteini intenzivno vlaži, 
hrani, krepi in ščiti dolge lase pred številnimi negativnimi dejavniki 
okolja, ki lase strukturno poškodujejo. Znanstveni rezultati ob redni 
uporabi potrjujejo do 80% zmanjšanje lomljenja dolgih las.

Spa nega dolgih las

Negovalni Spa šamponi za dolge lase 
vsebujejo keratin iz naravne volne. Ob redni 
uporabi se zmanjšajo strukturne poškodbe
na laseh. Hialuronska kislina veže vlago v 
laseh, zato so lasje do 41% bolj voljni in 
mehki. Pšenični peptidi ščitijo lase in 
preprečujejo lomljenje las.

VOLUMIS ING SPA SHAMPOO
Šampon za sijoče, mehke lase, ki poudari 
volumen las.

S I LK Y SPA SHAMPOO 
Nežen negovalni šampon za dolge lase.

INTENSIVE ACT IVAT ING LOT ION
Losjon za lasišče spodbuja rast las. Elementi 
iz koral in biotin pozitivno delujejo na zgradbo 
dolgih las. Keratin stimulira lasne korenine in 
posledično rast las. 

HYDR AT ING SPA FLUID
Obnovitvena nega za dolge lase brez 
izpiranja strukturno poškodovane lase naredi 
voljne in živahnejše. Hialuronska kislina 
poveča nivo vlage do 41 %, zato so lasje po 
uporabi voljni in mehki. Olje sacha inchi
oreščkov in arganovo olje povečata sijaj las 
tudi do 45%, in to takoj.

DETANGLING SPA SPR AY
Sprej za izravnavo strukturnih nepravilnosti takoj 
izboljša voljnost in elastičnost las. Izvleček svile 
in olje sacha inchi oreščkov zmanjša strukturne 
poškodbe povrhnjice, zato so lasje po uporabi 
gladki in jih je lahko razčesati.

INTENSIVE SPA MASK
Globoko v lase prodirajoči, dragoceni 
gradbeni elementi učinkujejo na izboljšanje 
strukture dolgih las. Izvleček yacón korenine 
gladi lasno strukturo, hialuronska kislina pa 
lase vlaži. Omega 3 + 6 maščobne kisline iz 
olja sacha inchi oreškov krepijo lase in jih 
ščitijo pred vplivom prostih radikalov.

LUXURY SPA OIL
Olje za negovane in sijoče lase globinsko 
izboljša lasno strukturo, izboljša prožnost, 
voljnost, česanje las ter ščiti pred izsušitvijo.

S I LK Y SPL ISS REPAIR
Negovalni fluid za zdrave konice brez 
cepljenja gladi povrhnjico lasu in obnavlja
 poškodovane konice las. Ščiti lase in omogoča 
revitalizacijo lasnih konic. Vsebuje UV filter.

Olje sacha inchi 
oreškov – kompleks 

arganovega olja 
vsebuje zelo kvalitetne 
nenasičene maščobne 
kisline, ki pospešujejo 
naravno regeneracijo 

las.
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CURL
Znanstveno potrjeno s strani Inštituta Fresenius: z uporabo izdelkov 
CURL dosežemo do 47 % večjo obstojnost kodrov in do 65% višjo 
stopnjo elastičnosti in vitalnosti kodrov.

Intenzivna nega kodrastih las

Linija Curl kodrastim in 
valovitim lasem daje 

točno to, kar 
potrebujejo - nežno 

nego in obstojnost, pri 
tem pa

ne obteži kodrov.

SHAMPOO
Negovalni šampon za kodraste in valovite lase 
nežno čisti, vlaži in kodra lase. Kodri so po 
uporabi navlaženi, ohranijo elastičnost in 
živahnost. Sestavine v šamponu preprečujejo 
dehidracijo las. 

ACTIVATOR
Sprej vzpostavi elastičnost kodrov in 
zagotavlja dinamično in izrazito obliko. 
Utrujenim kodrom vrača popolno obliko, jih 
poživlja in zagotavlja obstojnost. 
Magnezijeva sol in pšenični peptidi 
ohranjajo kodre popolne.

DEFINING CREAM
Krema za končno oblikovanje sijočih kodrastih 
in valovitih las lase združuje v jasno oblikovane, 
izrazite teksture, uravnava energijo v kodrih 
in zagotavlja elastično obstojnost. Arganovo 
olje poskrbi za čudovit sijaj las. Produkt ne 
obteži las. 



CURL



DRY HAIR



L A B IOSTHETIQUE 

DRY HAIR
Znanstveno potrjeno s strani Inštituta Fresenius: 
kompleks hidrolipidov jerihonske rože, črnega ovsa in soje 
zagotavljajo do 34 % več mehkobe in do 40 % večjo stopnjo
navlaženosti, regeneracije in izboljšanja strukture las že po peti 
uporabi.

Intenzivna nega suhih las

SHAMPOO
Šampon za suhe lase zelo nežno očisti lase, 
ne da bi poškodoval naravne zaščitne snovi. 
S snovmi, ki vlažijo in oljnimi snovmi, ki 
hranijo, so lasje znova mehki in zlahka se 
razčešejo. Čisto razkošje zahvaljujoč 
prijetnemu vonju.

CONDIT IONING SPR AY
Dvostopenjska hitra nega, ki lase takoj naredi 
mehkejše, bolj gladke in primerne za 
oblikovanje. Izravna strukturne poškodbe in 
ščiti lase pred nadaljnjim izsuševanjem.

CONDIT IONER
Negovalni regenerator za svilnate lase, lasem 
povrne mehkobo in voljnost. Lasem doda 
živahen lesk in prijeten vonj. Oblikovanje in 
razčesavanje je preprosto.

Linija Dry Hair suhim 
lasem podarja 

elastičnost, sijaj in 
mehkobo.
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FINE HAIR

SHAMPOO
Negovalni šampon za fine ali kodraste lase
dovaja lasem ceramide, tako da povrhnjica 
znova ščiti notranjost lasu. Krepi lasno strukturo, 
spodbuja vitalnost in voljnost ter poveča volumen.

MASK TR ICOPROTE IN
Vlažilna maska za krhke lase. Črni oves, 
lecitin, aminokisline in elementi v sledeh 
znatno izboljšajo navlaženost las, jim dajejo 
sijaj, zagotovijo novo prožnost in mehko 
oblikovanje pričeske.

CREAM
Nega za fine ali skodrane lase izboljša 
oziroma ohranja strukturo las, finim lasem 
daje volumen in pospešuje vitalnost. Po 
uporabi lase lažje oblikujemo.

Fine Hair kompleks izboljša stabilnost fi nih in tankih las, ki 
potrebujejo intenzivno nego. Izdelki iz linije Fine delujejo globinsko 
v strukturo las,in obnavljajo povrhnjico lasu. 
Rezultati so znanstevno potrjeni: fi ni lasje so ob redni uporabi 
močnejši in krepkejši.

Vse kar potrebujejo fi ni lasje

Linija Fine Hair
finim las daje moč.



L A B IOSTHETIQUE 

ANTI FRIZZ
Neubogljive lase je nemogoče urediti in oblikovati v pričesko. 
V suhem prostoru postanejo naelektreni in pogosto „letijo“ naokoli. 
Kadar pa je vlažnost v zraku velika, postanejo razmršeni. 
Po uporabi izdelkov so lasje 48 ur „ubogljivi“.

SHAMPOO
Zelo nežen šampon za neubogljive lase in 
redno uporabo las ne obteži in omogoči lažje 
razčesavanje. Gladi neubogljive lase in jim 
podarja lesk. Z dolgotrajnim anti-frizz učinkom 
uravnava nivo vlažnosti lasišča s pomočjo 
pantenola in mandljevega olja.

CONDIT IONER
Regenerator za neubogljive in strukturno 
poškodovane lase zgladi štrenaste lase. 
Zagotovi prožnost in stabilnost las. Deluje tudi 
do 48 ur. Zelo lahka olja in silikoni izboljšajo 
strukturo, lasem povrnejo mehkobo in 
stabilnost vlage v laseh.

ST YL ING BALM
Nega za neubogljive lase s trajajočim anti-frizz 
učinkom. Lasje bodo dobili svilnat lesk in
 prožnost. Pantenol vlaži in ščiti lase pred 
dehidracijo, citosan in lahka olja pa gladijo 
lasno strukturo. Ob redni uporabi je statična 
naelektrenost preprečena.

Izdelki, ki 
neubogljive „leteče“ 
lase ponovno 
ukrotijo!

Ukrotite neubogljive lase
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EXPERT TREATMENT

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE
Želje se uresničujejo. To omogoča PCC — Protection Cheveux 
Complexe, močna nega za vaše lase. 

Nova dimenzija lasne kozmetike

Sistemska nega z revolucionarnim 
kompleksom molekularno aktivnih sestavin 
zaščiti strukturo vaših las od znotraj in zunaj. 
Poleg tega neguje, zaščiti in obnavlja 
disulfidne mostiščke v laseh ter ponovno 
zapolni keratinske vrzeli. Veselite se zdravega 
sijaja, bujnih in lepih las, ki so kljub kemičnim 
postopkom močni.

        COMPLEXE 3 SPRAY
Pršilo z molekularnim kompleksom za zaščito 
las. Od znotraj obnavlja molekularno strukturo 
las.

SET INTENSE
ACT ION 2 PHASES

SPR AY + MASK INTENSE 
Razkošna intenzivna maska za lase z več 
učinki. Globinsko obnavlja lase in odpravlja 
njihove poškodbe, zaščiti in zapre zunanje 
plasti las.

SET V ITAL

SPR AY + MASK V ITAL
Poživljajoča intenzivna maska za lase. Lase 
poživi in nahrani. Izvrstno okrepi obnavljanje 
molekularne strukture las. Ohranja polnost, 
sijaj in prožnost las.

SET VOLUME

SPR AY + MASK VOLUME
Krepilna intenzivna maska za lase. Lase 

stabilizira in krepi. Izvrstno okrepi obnavljanje 
molekularne strukture las. Ohranja polnost, 
sijaj in prožnost las.

EXPRESS CARE
Dvofazno ekspresno negovalno pršilo z 
molekularnim kompleksom za zaščito las
ohranja učinek kompleksa Protection Cheveux 
Complexe med tretmaji z negovalnimi 
kompleti. 

VITAL : Izboljša mehkobo in prožnost 
vaših las, ne da bi jih obtežilo ali 
preveč zmehčalo. Lase z lahkoto 
razčešemo in oblikujemo ter so polnejši.

VOLUME : Vaše lase obda z zaščitnim
slojem, ki jih obenem krepi, da 
postanejo polnejši ter jih je lažje 
razčesavati in oblikovati. Ohranja 
naravno lahkost las, poveča pa 
njihovo prožnost in volumen.
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PROTECTION COULEUR
Protection Couleur izdelki zagotavljajo do 73 % večjo obstojnost 
barve tudi po 15. umivanjih. Ekstrakti sončnice v kompleksu
preprečujejo delovanje prostih radikalov, zato je barva obstojnejša. 
Sestavine v produktih ščitijo lase pred izsušitvijo.

Nega in zaščita barvanih las

SHAMPOO
Nežen negovalni šampon temeljito očisti lase 
in lasišče. Ekstrakti sončnice lase ščitijo pred 
prostimi radikali. Izbirate lahko med dvema 
tipoma:
Shampoo Volume - za fine lase, zagotavlja 
strukturo.
Shampoo Vital - za poškodovane lase, 
zagotalja mehkobo.

CONDIT IONNEUR
Hitra nega poškodovanih barvanih las. 
Ekstrakti sončnice ščitijo barvo pred bledenjem. 
Pantenol zagotavlja sijaj in mehkobo. Olje 
jojobe pa nudi intenzivno zaščito barvanim 
lasem.



PROTECTION COULEUR 
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BEAUTE
Tako naši lasje kot tudi lasišče potrebujejo vsakodnevno pozornost in 
nego. Lipidi iz kokosovega olja in ostale naravne sestavine 
negujejo in nežno čistijo lase ter ohranjajo njihovo naravno lepoto 
ob vsakodnevni negi.

Vsakodnevna nega za  poškodovane lase

SHAMPOOING
Nežen šampon za vse vrste las. Blage 
površinsko aktivne snovi in betain sladkorne 
pese očistijo lase in lasišče. Neguje in navlaži. 
Idealen za vsakodnevno umivanje las s svežim 
cvetlično-sadnim vonjem.

ESSENCE DE PROTE INE
Dvofazno proteinsko pršilo za krhke, 
obremenjene lase. Okrepi in izboljša prožnost 
in odpornost las. Pšenični peptidi lase 
navlažijo in obnavljajo. Hlapljiva silicijevo olje 
in  silicijeva smola dajeta lasem sijaj in 
mehkobo.  

CONDIT IONNEUR DOUCEUR
Takojšnja nega za lase, ki jo potrebujejo. Olje 
mangovih koščic, posebni izvlečki 
avokadovega olja in ceramid izravnajo 
strukturne poškodbe, da lasje postanejo 
žametno mehki, zelo prožni in dobijo 
intenziven sijaj.

Beauté – je aromatičen, 
ščiti in obnavlja –  
pravi blagor za lase.
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SOLEIL
Moč sonca: čista energija. Svetloba. Toplota. Poletna svetla 
svoboda sijočih dni. Sonce na koži je sreča. In zagorelost. Tu pa je 
vse, kar lasje in koža potrebujejo, da  lahko vi brezskrbno uživate 
na soncu. 

Popolna zaščita pred soncem 

Učinek večstranske 
UV-zaščite in 

intenzivna nega za 
lase, poškodovane od 

sonca.

SHAMPOOING 
Nežen šampon za lase, poškodovane od 
sonca. Odstrani ves klor in morsko sol. Izvleček 
sončnic ščiti pred posledicami UV-sevanja. 
Pantenol lase navlaži in jim daje sijaj.

CREME
Regenerativna nega po sončenju za lase,
poškodovane od sonca. Polimer in pšenični 
peptidi dajejo lasem prožnost, mehkobo in 
sijaj. Izvleček sončnic ščiti pred posledicami 
UV-sevanja, vosek pomarančnih lupin pa daje 
lasem novo prožnost in mehkobo.

VITALITE EXPRESS CHEVEUX
Vodoodporen dvofazni sprej za učinkovito 
nego za lasno strukturo z intenzivno UV 
zaščito. Ekstrakti sončnic nevtralizirajo proste 
radikale in preprečujejo poškodbe znotraj las.

L AQUE
Poletni neaerosolni lak za lase svežega vonja 
z UV-zaščito, posebej primeren za aktivnosti 
na prostem. Zaščiti lase, poškodovane od 
sonca, in izvrstno ohranja njihovo obliko.



SOLEIL



Poiščimo vzrok za težave z lasmi!

L  A BIOSTHETIQUE 

THE METHODS

Vsaka stvar ima svoj izvor.

Čudoviti lasje imajo izvor v zdravem lasišču.
V kolikor lasišče ni uravnoteženo, tudi lasje nimajo 
sijaja, so krepasti in naelektreni, ter trdi in težko 
obvladljivi.

To lahko v skrajnem primeru privede do motenj rasti las 
ali celo prekomernega izpadanja las.

La Biosthétique znanstveniki so razvili posebne metode 
za vsako težavo z lasiščem in lasmi. Težave se tako 
dotaknemo pri izvoru in jo skupaj z dopolnjujočimi 
izdelki odpravimo.
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METHODE VITALISANTE
Kompleks Vitalisante vzpodbudi neaktivne ali premalo aktivne žleze 
lojnice in s tem vzpostavi ravnovesje lasišča. Suha koža in občutek 
napetosti izgineta, koža lasišča je mehka in navlažena, saj je 
hidrolipidni sloj ponovno vzpostavljen.

Nega suhega lasišča

SHAMPOOING L IPOKERINE B
Negovalni šampon za suho lasišče z ovsenimi 
proteini čisti in hrani lase in lasišče. Pantenol 
veže vlago v laseh, zato so lasje po uporabi 
gladki in sijoči.

LOT ION ERGINES B
Losjon za suho lasišče vsebuje kvasne celice, 
ki zagotavljajo optimalno okolje lasišča. 
Pantenol pospeši celjenje razdraženega 
suhega lasišča ter preprečuje občutek napete, 
trde kože lasišča.

GENESICAP PLUS
Olje za suho, napeto lasišče in štrenaste lase. 
Izvlečki borača pomirjajo kožo. Naravne 
snovi, ki so podobne ceramidu, stabilizirajo 
lasišče in izboljšajo pogoje za zdravo rast las.

V ISAROME DYNAMIQUE B
Aromakompleks za nego suhega lasišča 
spodbuja metabolizem, pretok hranil skozi 
lasišče ter prekrvavitev le-tega in pospešuje 
izločanje sebuma. Lasišče je ponovno
 zaščiteno s hidrolipidnim slojem, lasje pa so 
manj krhki in sijoči.

VISAROME DYNAMIQUE EN
Aromakompleks za poživitev lasišča 
pospešuje prekrvavitev lasišča, izločanje žlez 
lojnic in izboljša delovanje lasišča. Posledično 
izboljša naravne pogoje za rast las.

Izvlečki ovsa, praproti, 
kadila in druge naravne 
sestavine hitro obnovijo 
ravnovesje lasišča.



METHODE VITAL ISANTE
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METHODE PELLICULES
Kompleks Pellicules dolgoročno izboljša stanje lasišča s prhljajem.
Normalizira mikrobno okolje lasišča in dokazano zmanjša
nastajanje prhljaja za kar 50%.
 

SHAMPOOING EPICEL AN 
PURIF IANT

Aktiven šampon proti prhljaju. Lasišče očisti 
suhega in mastnega prhljaja. Kompleks s 
posebnim učinkom zmanjšuje mikrobe, ki 
povzročajo prhljaj, ter pomirja in neguje lase 
in lasišče. 

V boj proti prhljaju

Méthode Pellicules
prekine začarani krog 

nastajanja lusk in na 
lasišču ponovno 
vzpostavi zdravo 
ravnovesje brez 

prhljaja.
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METHODE SENSITIVE
Kompleks Sensitif pomirja lasišče in učinkovito zmanjšuje draženje in 
rdečico, saj aktivne sestavine ščitijo lasišče. Izboljša se 
mikrocirkulacija, lasišče postane odporno in zdravo. 

SHAMPOOING L IPOKERINE E
Šampon za občutljivo lasišče izjemno nežno 
čisti lasišče in lase. Normalizira lasišče, blaži 
razdraženost in rdečico. Lipoaminokisline 
aktivno delujejo v laseh in regenerirajo 
poškodovane lase. Izboljšuje lasno strukturo.

LOT ION ERGINES E
Losjon za nego občutljivega lasišča, ki blaži 
razdraženost.Deluje nevro-senzorično, blaži 
razdraženost in intenzivno pomirja lasišče.

VISAROME DYNAMIQUE E
Aromakompleks za nego občutljivega lasišča. 
Sprošča lasišče, pomirja in izboljša stanje kože 
lasišča. Olja pomarančnih cvetov, bergamota, 
lupine mandarin, timijana in limonske trave 
sproščajo in stimulirajo naravne funkcije 
lasišča.

BABYBIOS 
Nežen negovalni losjon za občutljive lase in 
lasišče. Kamilica in sivka pomirjata, negujeta 
in ščitita lasišče. Lasje postanejo prožnejši in 
mehko se razčesavajo. 

Nega občutljivega lasišča

Zelo nežni izdelki te 
linije so primerni tudi 
za otroško in zelo 
občutljivo kožo.
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METHODE REGENERANTE

SHAMPOOING B IO–FANEL  AN  
Aktivni šampon za volumen pri motnjah
 izpadanja las optimalno pripravi lasišče in 
lase za poznejše tretmaje proti izpadanju las 
in težavam zaradi motenj rasti las. Kompleks 
proteinov in maščobnih kislin krepi lase. 

BIO–FANEL  AN REGENER ANT 
PREMIUM

Ampule proti izpadanju las za regeneracijo z 
dvema različnima mehanizmoma 
učinkovanja aktivno odpravlja dedno pogojeno, 
hormonsko, občasno in difuzno izpadanje 
las. Aktivno odpravlja prezgodnje odmiranje 
celic, ki se sproži zaradi delovanja prostih 
radikalov. Izboljša zasidranje celic lasnih 
foliklov in upočasni njihovo staranje. 
Izboljša gostoto, rast in kakovost las.

ERGINES PLUS VITAL  Ampule za 
intenzivno nego z vitamini in minerali. Občutno in 
vidno izboljšajo kakovost las, ki niso več tako 
gibki, so slabše odporni oziroma jih je nemogoče 
oblikovati, saj je struktura vedno bolj fina 
zaradi motenj pri oskrbi z esencialnimi 
elementi v sledeh, minerali in vitamini. 

VISAROME DYNAMIQUE R
Aromakompleks za stimulacijo lasišča 
spodbuja prekrvavitev in metabolizem lasišča. 
Izboljšuje oskrbo lasnih korenin in delovanje 
lasišča. Izboljšuje pogoje za rast las.

(B IO)–FANEL AN SYNERGIE
Prehransko dopolnilo za preprečevanje 
izpadanja las. Kompleks štirih skupin sestavin, 
alg spirulina, kompleksa vitaminov B, 
mineralov in vitaminov, deluje proti 
izpadanju las ter vpliva na močno rast las.

Kompleks Regenerant aktivno vpliva na rast las - v fazi rasti, v fazi 
impulzivne rasti - ter zgošča rast las in obnavlja naraven cikel rasti 
las. Lasje so debelejši in močnejši - kar je znanstveno dokazano.

V boj proti motnjam rasti las in 
prekomernemu izpadaju las
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METHODE NORMALISANTE

Nega mastnega in vlažnega lasišča

Izvleček korenine sladkega 
korena pomirja lasišče, kvasove 
beljakovine pa hranijo celice 
lasišča z vitamini in minerali.

Kompleks Normalisante ( mastno lasišče) zmanjša izločanje sebuma 
iz žlez lojnic. Kompleks Hydrotoxa ( vlažno lasišče ) ohranja 
normalen metabolizem lasišča in poveča energetski nivo v celicah,
lasje so dlje časa sveži.

SHAMPOOING L IPOKERINE A
Šampon za mastno lasišče in lase nežno 
očisti lasišče in lase. Normalizira območje 
lasišča. Lipoaminokisline občutno izboljšajo 
kakovost las.

SHAMPOOING HYDROTOX A
Šampon za vlažno lasišče lasišče nežno očisti 
in zmanjša izločanje znoja iz por lasišča. 
Preprečuje nastajanje štrenastih 
(oz. pramenastih, povešenih, sploščenih las 
brez življenja). Poveča volumen las.

LOT ION HYDROTOX A
Losjon za vlažno lasišče nevtralizira agresivne 
delce znoja in ustavi njihovo negativno
 delovanje na lasišče ter rast las. Lasni mešički 
dobijo več energije.

VISAROME DYNAMIQUE N
Aromaterapija za nego mastnega lasišča in 
las. Pomirja žleze lojnice in znojnice. Lasišče 
je bolj sveže, čisto, razdraženost izgine.
Uravnava pogoje za rast las.



METHODE NORMALISANTE



KULTUR  A POPOLNE LEPOTE

LA BIOSTHETIQUE

Lepota las je odraz zdravja našega lasišča.

Lasje so del posameznikove identitete, zato je prav, da poskrbimo
za njihovo zdravje in ustrezno nego. Lepi lasje dandanes so razkošje: 
moderno življenje in neugodni okoljski dejavniki naše lase namreč 
pogosto „oropajo“ lepega in zdravega izgleda.

Podjetje La Biosthetique vašemu salonu in vašim strankam nudi 
učinkovite in specializirane metode za nego las in lasišča z 
individualnim pristopom k težavi vsake stranke.

Gre za rešitve, ki so znanstveno dokazane in za njimi stoji
dolgoletna tradicija: pred več kot 60. leti je francoski
biokemik Marcel Contier ustanovil podjetje La Biosthétique.
Danes družina Weiser vodi podjetje na zelo visokem nivoju, saj 
produkte razvijajo znastveniki in strokovnjaki za lase in kožo.
Vsi produkti odgovarjajo najzahtevnejšim standardom in
so proizvedeni v najmodernejših laboratorijih.

Le produkti, ki gredo čez vsa testiranja in zadovoljijo naše strokovnjake, 
si zaslužijo ime La Biosthetique.

To je naša filozofija, to je kultura popolne lepote:
najkvalitetnejša nega za čarobno lepoto!
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