BE
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Keratin (gr. Kéras Horn., rog) tvorijo vlaknasti in vodotopni proteini, ki jih proizvajata človeški in živalski organizem in tvorijo krovno tkivo. Gradi notranjo in zunanjo strukturo las in zahvaljujoč svoji nitasti (fibrilarni) zgradbi pripomore k izgradnji las in omogoča zvijanje, upogibanje in pregibanje.
Vsak las sestoji iz približno 90% keratina (beljakovine), 5-10% vode, preostali delež predstavljajo pigmenti, minerali in lipidi (maščobe).
Čisti keratin je zelo elastičen in odporen na visoke in nizke temperature. Lase ščiti pred sončnimi žarki, mrazom, toploto naprav za oblikovanje kot so
kodralnik, likalnih za lase in fen.
Pri negi las je keratin visoko cenjena učinkovina, saj lase krepi in izgrajuje od znotraj navzven. Keratin pomaga pri obnavljanju strukture las. Štrenasti
in porozni lasje s keratinom postanejo bolj polni in gladki. Lasje so tako mehki, sijoči in se lažje oblikujejo.
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N O R M A L N I
PFLEGE
SHAMPOO
pH vrednost:

5,2 – 5,8

L A S J E
ONE MINUTE
CONDITIONER
pH vrednost: 3,6 – 4,0

PFLEGE
SPRAY

pH vrednost: 4,2 – 4,8

ANTI AGING
SERUM pH vrednost: 4,4 – 5,2
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NEGOVALNI ŠAMPON S KERATINOM,
ALOE VERO, IZVLEČKOM HIBISKUSA IN
PANTENOLOM daje lasem naravni sijaj ter
vlago in jih temeljito očisti. S keratinom
obogaten kompleks poskrbi za vidno zdravo
strukturo in občutno mehke lase. Primerno
za vse tipe las. Enakomerno porazdelite po
laseh in pustite delovati krajši čas. Temeljito
izperite. Po potrebi ponovite.

ONE MINUTE CONDITIONER S KERATINOM, ALOE VERO, OLJEM MARELIČNIH
PEŠK IN PANTENOLOM daje vašim lasem
po vsakem pranju sijaj in prožnost. Sestava
s keratinom ščiti vaše lase pred lomljenjem, jim daje vlažnost in jih naredi občutno
mehkejše. Po celotni dolžini las nanesite
1-2 odmerka in vmasirajte v vlažne lase,
pustite delovati krajši čas in temeljito izperite z dovolj vode. Primerno za vsakodnevno
uporabo.

Vsebina: 250 ml, 1000 ml

Vsebina: 200 ml, 1000 ml

ALOE VERA
IZVLEČEK HIBISKUSA

za vlago, voljnost in prožnost. Nudi UV-zaščito zahvaljujoč cimetu in kumarni kislini, fitosterini in aminokisline pa blažijo vnetja.
vsebuje naravne sadne kisline, flavonoide (sekundarne rastlinske sestavine, predvsem barvila cvetnih listov) in fitosterole

NEGOVALNI SPREJ S KERATINOM, ALOE
VERO, IZVLEČKOM HIBISKUSA IN PANTENOLOM daje lasem vlago in zagotavlja optimalno strukturo in polnost vaših las. Hkrati
izvleček hibiskusa deluje antibakterijsko in
blaži vnetja lasišča. Lasje so mehki in se lažje razčešejo. Sprej popršite po vlažnih laseh,
razčešite in oblikujte po želji.

ANTI-AGING SERUM S KERATINOM, ALOE VERO
IN IZVLEČKOM HIBISKUSA oskrbi lase in lasišče z
vlago ter jih naredi voljne in prožne. Utrujenim lasem vrne vitalnost in izboljša strukturo las. UV-filter
ščiti lase pred škodljivimi sončnimi žarki. UPORABA:
Prelomite ampulo. Vsebino ampule po umivanju nanesite in vmasirajte na z brisačo osušene lase. Lase
posušite in oblikujte po želji. Ne izpirajte.

Vsebina: 150 ml
Vsebina: 7 x 10 ml

PANTENOL
DERIVAT KROMPIRJEVEGA
ŠKROBA

provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in naredi lase bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno
ustvarja zaščitni sloj in gladi površino las, ne kopiči se na laseh in se enostavno odstrani s šamponom

Z A

F I N E

BIER
SHAMPOO
pH vrednost:

5,2 – 5,7

L A S E
VOLUMEN
SERUM pH vrednost:

4,7 – 5,2

31

PIVO

ŠAMPON S KERATINOM, NAVADNIM
RAKITOVCEM IN ČISTIM PIVOM krepi
strukturo las že med umivanjem. Popoln za
fine lase, ki zaradi posebnega kompleksa
šampona pridobijo polnost in naravni sijaj.
Keratin poskrbi za vidno zdravo strukturo las.
Enakomerno razporedite po laseh in pustite
delovati krajši čas. Temeljito izperite. Po potrebi ponovite.

SERUM ZA VOLUMEN S KERATINOM, NAVADNIM
RAKITOVCEM IN ČISTIM PIVOM krepi strukturo las.
Popoln za fine lase, ki zaradi posebnega kompleksa seruma pridobijo polnost in naravni sijaj. Keratin poskrbi
za vidno zdravo strukturo las. UPORABA: Prelomite
ampulo. Vsebino ampule po umivanju las nanesite in
vmasirajte na z brisačo osušene lase. Lase posušite in
oblikujte po želji. Ne izpirajte. PRIPOROČENA UPORABA: 2-3 ampule na teden.

Vsebina: 250 ml

Vsebina: 7 x 10 ml

naravni vir - voda, hmelj, slad, kvas - ogljikovih hidratov in beta-karotena (sladkor, škrob) krepi lase in ustvarja zaščitni sloj

IZVLEČEK NAVADNEGA RAKITOVCA je bogat z vitaminom C in vitamini skupine B, minerali in beta-karotenom za zaščito celic, pomirjanje in regeneraijo.
IZVLEČEK OPIČJEGA KRUHOVCA
je naravni izvleček iz listov opičjega kruhovca; za volumen, vlago in mehke lase

Z

A

B

A

FARBGLANZ
SHAMPOO
pH vrednost: 5,0 – 5,5

R

V

A

FARBGLANZ
CONDITIONER
pH vrednost: 5,2 – 5,8

N

E

L

FARBGLANZ
MASKE pH vrednost: 4,0 – 5,0

A

S

E

FARBGLANZ
SPRAY pH vrednost: 5,0 – 6,0

FARBGLANZ
SERUM pH vrednost: 4,9 – 5,3
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ŠAMPON ZA BARVANE LASE S KERATINOM IN IZVLEČKOM OREHOV ščiti lase
pred UV-žarki in preprečuje bledenje barve.
Barva ostane sijoča dalj časa, kot pri uporabi
navadnih šamponov. Kompleks s keratinom
poskrbi za vidno zdravo strukturo las in občutno mehkejše lase. Enakomerno porazdelite po laseh in pustite delovati krajši čas.
Temeljito izperite. Po potrebi ponovite.

REGENERATOR ZA BARVANE LASE S KERATINOM, IZVLEČKOM OREHA IN OLIVNIM OLJEM za obnovitev sijaja vaše barve.
S kompleksom, ki vsebuje keratin, ščiti vašo
barvo in okrepi njeno intenzivnost ter naredi vaše lase občutno mehkejše. Po celotni
dolžini las nanesite 1-2 odmerka in vmasirajte v vlažne lase, pustite delovati krajši čas
in temeljito izperite z dovolj vode. Primerno
za vsakodnevno uporabo.

Vsebina: 250 ml, 1000 ml

Vsebina: 200 ml, 1000 ml

MASKA ZA BARVANE LASE S KERATINOM, IZVLEČKOM OREHOV, OLIVNIM
OLJEM, PANTENOLOM IN UV-FILTROM
za obnovitev sijaja vaše barve. S kompleksom, ki vsebuje keratin, ščiti vašo barvo,
okrepi njeno intenzivnost ter naredi lase
občutno mehkejše. Po celotni dolžini las nanesite 1-2 odmerka maske v velikosti oreha.
Nežno vmasirajte v vlažne lase in jih ovijte
z brisačo. Pustite delovati 10-15 minut in
temeljito izperite.

SERUM ZA BARVANE LASE S KERATINOM IN
IZVLEČKOM OREHOV za obnovitev sijaja vaše barve. Kompleks obogaten s keratinom ščiti barvo in
okrepi njeno intenzivnost ter naredi vaše lase občutno mehkejše. UPORABA: Prelomite ampulo. Vsebino
ampule po umivanju nanesite in vmasirajte v z brisačo osušene lase. Lase posušite in oblikujte po želji.
Ne izpirajte.

Vsebina: 7 x 10 ml
Vsebina: 200 ml, 500 ml

IZVLEČEK OREHOV
UV-FILTER
PANTENOL
OLIVNO OLJE

SPREJ ZA BARVANE LASE S KERATINOM,
IZVLEČKOM OREHOV, PANTENOLOM IN
UV-FILTROM za intenzivno nego barvanih las. Izvleček oreha in posebni UV-filtri
zmanjšujejo bledenje barve zaradi UV-žarkov. Pantenol oskrbi lase z vlago in olajša
razčesavanje. Barva je odsevna, kot da bi
bila obsijana od sonca. Sprej popršite po
vlažnih laseh, razčešite in oblikujte po želji.

z antioksidacijskim delovanjem ščiti pred prostimi radikali kot je UV-sevanje in pred razbarvanjem (bledenjem barve).
z antioksidacijskim delovanjem ščiti pred prostimi radikali, UV-sevanje in bledenjem barve
provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in jih naredi bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno
z negovalnimi maščobami in visoko vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin hrani lase in lasišče

Vsebina: 150 ml
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Z A

P O Š K O D O V A N E

AUFBAU
SHAMPOO
pH vrednost: 5,0 – 5,5

AUFBAU
CONDITIONER
pH vrednost: 5,0 – 6,0

AUFBAU
MASKE pH vrednost: 5,0 – 6,0

L A S E
HITZESCHUTZ

SPRAY pH vrednost: 4,0 – 4,5

ANTI SPLISS
FLUIDpH vrednost: 6,0 – 7,0
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ŠAMPON ZA OBNOVO LAS S KERATINOM, PŠENIČNIMI PROTEINI, KREATINOM IN PANTENOLOM izgrajuje strukturo las, zmanjšuje lomljenje in cepljenje las. S
kreatinom in keratinom obogatena formula
prodira globoko v korenine las in naredi lase
voljne ter prožne. Lasje so sijoči in občutno
mehkejši. Enakomerno porazdelite po laseh
in pustite delovati krajši čas. Temeljito izperite. Po potrebi ponovite.
Vsebina: 250 ml, 1000 ml

BALZAM ZA OBNOVO LAS S KERATINOM,
PŠENIČNIMI PROTEINI, KREATINOM,
PANTENOLOM IN SEZAMOVIM OLJEM
izgrajuje strukturo las od znotraj navzven. S
kreatinom in keratinom obogatena formula
prodira globoko v korenine las in naredi lase
voljne in prožne. Lasje so sijoči in občutno
mehkejši. Po celotni dolžini las nanesite 1-2
odmerka in vmasirajte v vlažne lase, pustite delovati krajši čas in temeljito izperite z
dovolj vode. Primerno za vsakodnevno uporabo.

OBNOVITVENA MASKA S KERATINOM,
PŠENIČNIMI PROTEINI, KREATINOM, PANTENOLOM IN SEZAMOVIM OLJEM izgrajuje
strukturo las od znotraj navzven. S kreatinom in
keratinom obogatena formula prodira globoko
v korenine las in naredi lase voljne ter prožne.
Lasje so sijoči in občutno mehkejši. Po celotni
dolžini las nanesite 1-2 odmerka maske v velikosti oreha. Masko nežno vmasirajte v vlažne
lase in jih ovijte z brisačo. Pustite delovati 10-15
minut in temeljito izperite.

SPREJ ZA ZAŠČITO PRED VROČINO S KERATINOM, KREATINOM IN PANTENOLOM
ščiti lase pred škodljivimi vplivi sušenja s
fenom ali ravnanja las. Keratin naredi lase
bolj odporne. Kreatin poskrbi za prožnost
las in izgrajuje strukturo las. Sprej popršite
po vlažnih laseh, razčešite in lase oblikujte
po želji.
Vsebina: 150 ml

FLUID PROTI RAZCEPLJENIM KONICAM
S KERATINOM neguje štrenaste lase in
krhke konice. V strukturi las vzpostavlja
ravnovesje, brez da bi lase obtežil. Lasje so
naravno sijoči in prožni. Po umivanju na z
brisačo osušene lase nanesite odmerek v
velikosti lešnika. Posebno pozornost posvetite poškodovani dolžini las in razcepljenim
konicam. Ne izpirajte! Lase oblikujte po želji.
Primerno tudi za uporabo na suhih laseh.

Vsebina: 75 ml
Vsebina: 200 ml, 1000 ml

Vsebina: 200 ml, 500 ml

PŠENIČNI PROTEINI so visoko molekularni hidrolizati iz pšeničnih zrn in ustvarjajo zaščitni sloj, občutno olajšajo razčesavanje, lasje so bolj mehki in sijoči
KREATIN
je večstranska učinkovina, ki sestoji iz derivatov aminokisline, ki se naravno tvorijo v človeškem telesu in prodirajo globoko v poškodo
vano strukturo las. Zaradi povečanega ionskega prodiranja izboljša prožnost las in vidno gladi povrhnjico, olajša razčesavanje in krepi
strukturo las.

PANTENOL

provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in jih naredi bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno

NARAVNI BIOPOLIMER ustvarja zaščitni sloj in daje občutek naravnega silikona. Za mehke in gladke lase, oskrbljene z vlago. Zagotavlja zaščito proti toploti.

SEZAMOVO OLJE

z negovalno maščobo iz sezamovih semen z visoko vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin hrani lase in lasišče
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ZA LASE BREZ SIJAJA
GLANZ
SHAMPOO

pH vrednost: 5,0 – 5,5

GLANZ
CONDITIONER

pH vrednost: 5,0 – 6,0

Z A

NUTRI CARE
SPRAY

pH vrednost: 3,5 – 4,5

B L O N D
SILBER
SHAMPOO

pH vrednost: 4,5 – 5,5

L A S E
SILBER EFFEKT
CONDITIONER
pH vrednost: 3,0 – 3,6
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ŠAMPON ZA SIJAJ S KERATINOM, JAJČNIM PRAHOM IN IZVLEČKOM BISEROV
daje lasem odseve in oživi njihov sijaj. Visokokakovosten pantenol poveča sijaj in poskrbi
za optimalno oskrbo z vlago. Lasje so na otip
čudovito mehki. Enakomerno porazdelite po
laseh in pustite delovati krajši čas. Temeljito
izperite. Po potrebi ponovite.
Vsebina: 250 ml

BALZAM ZA SIJAJ S KERATINOM, ARGANOVIM OLJEM, PANTENOLOM IN IZVLEČKOM BISEROV daje lasem odseve in
oživi njihov sijaj. Visokokakovosten pantenol
poveča sijaj in poskrbi za optimalno oskrbo
z vlago. Lasje so na otip čudovito mehki. Po
celotni dolžini las nanesite 1-2 odmerka in
vmasirajte v vlažne lase, pustite delovati
krajši čas in temeljito izperite z dovolj vode.
Primerno za vsakodnevno uporabo.

SPREJ ZA SIJAJ S KERATINOM IN
PANTENOLOM vašim lasem vrača
naravni sijaj. Keratin, ki je strukturni
protein, poveča odpornost las. Pantenol zagotavlja optimalno ravnovesje
vlage. Sprej enakomerno popršite po
vlažnih laseh in jih oblikujte po želji.

ŠAMPON ZA BLOND IN SIVE LASE S KERATINOM odstranjuje neželene rumene
odtenke in zagotavlja naravne blond odtenke. Primeren za blond, svetlene in sive lase.
Kompleks obogaten s keratinom naredi vaše
lase sijoče in občutno mehkejše. Enakomerno porazdelite po laseh in pustite delovati
krajši čas. Temeljito izperite. Po potrebi ponovite.

Vsebina: 150 ml

Vsebina: 250 ml, 1000 ml

Vsebina: 200 ml

Vsebina: 200 ml

IZVLEČEK SENE
IZVLEČEK BISEROV
PANTENOL
ARGANOVO OLJE

ajurvedske rastline, poveča sijaj las, vidno neguje lase in izgrajuje poškodovano strukturo las
izvleček morskih biserov z minerali in proteini, kot simbol lepote in sijaja
provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in jih naredi bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno
dragoceno naravno olje iz Maroka z visoko vsebnostjo naravnih antioksidantov in vitamina E, ki ščiti pred prostimi radikali,
štrenastim ter poškodovanim lasem pa vrača sijaj in jih naredi mehke

BALZAM ZA BLOND IN SIVE LASE S KERATINOM, PANTENOLOM IN MLANDLJEVIMI PROTEINI odstranjuje neželene rumene
odtenke in zagotavlja naravne blond odtenke.
Primeren za blond, svetlene in sive lase. Kompleks obogaten s keratinom naredi vaše lase
sijoče in občutno mehkejše. Po celotni dolžini
las nanesite 1-2 odmerka in vmasirajte v vlažne lase, pustite delovati krajši čas in temeljito
izperite z dovolj vode. Primerno za vsakodnevno uporabo.

PANTENOL
MANDLJEVI PROTEINI

provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in jih naredi bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno
nizkomolekularni hidrolizat iz mandljev ščiti lase pred škodljivimi vplivi okolja, saj zaradi majhnih molekul
enostavno vstopa v lasna vlakna

ZA

SUHE
FEUCHTIGKEITS

SHAMPOO
pH vrednost:

5,2 – 5,8

LASE
LEAVE IN
BALSAM
pH vrednost:

3,5 – 4,5
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VLAŽILNI ŠAMPON S KERATINOM, PANTENOLOM IN IZVLEČKOM BELEGA ČAJA
vlaži suhe lase brez da bi jih obtežil in jim
povrne sijaj. Kompleks obogaten s keratinom naredi vaše lase sijoče in občutno
mehkejše. Enakomerno porazdelite po laseh in pustite delovati krajši čas. Temeljito
izperite. Po potrebi ponovite.

LEAVE IN BALZAM S KERATINOM, PANTENOLOM, IZVLEČKOM BELEGA ČAJA IN SVETLINOVIM OLJEM za posebno suhe lase. Balzam
vzpostavlja optimalno ravnovesje vlage brez da
bi lase obtežil. Lasje se enostavno razčešejo in
so občutno mehkejši. Keratin daje lasem zdrav,
lep in negovan videz, saj neguje strukturo las od
znotraj navzven. Po celotni dolžini las nanesite
1-2 odmerka in nežno vmasirajte v vlažne lase.
Ne izpirajte. Primerno za vsakodnevno uporabo.

Vsebina: 250 ml
Vsebina: 200 ml, 1000 ml

IZVLEČEK BELEGA ČAJA
PANTENOL
DERIVAT KROMPIRJEVEGA ŠKROBA
SVETLINOVO OLJE

z visoko vsebnostjo polifenolov deluje stimulativno in spodbuja prekrvavitev, deluje antibakterijsko in upočasnjuje staranje kože
provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in jih naredi bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno
ustvarja zaščitni sloj in gladi površino las, ne kopiči se na laseh in se enostavno odstrani s šamponom
Vsebuje >80% esencialnih maščobnih kislin, zlasti gama linolenske kisline, ki regulira vlago, prožnost kože in ima pozitiven
učinek na hormonsko ravnovesje v tkivu, imunski sistem in celjenje ran. Je pomembno negovalno olje pri nevrodermitisu.
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Z A

Š T R E N A S T E

GLÄTTUNGS
SHAMPOO

pH vrednost: 5,0 – 5,5

GLÄTTUNGS
CONDITIONER
pH vrednost: 4,7 – 5,2

L A S E

GLÄTTUNGS
BALM

pH vrednost: 7,5 – 8,1

GLÄTTUNGS
SPRAY

pH vrednost: 4,0 – 4,5

GLÄTTUNGS
SERUM
pH vrednost:

4,5 – 5,2
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ŠAMPON ZA GLAJENJE LAS S KERATINOM, IZVLEČKOM MORINGE IN PANTENOLOM za gladke lase. Šampon s svojo
zaščitno formulo poskrbi za gladkost štrenastih in težko ukrotljivih las. Enakomerno
porazdelite po laseh in pustite delovati
krajši čas. Temeljito izperite. Po potrebi ponovite. Za dolgoobstojno gladko strukturo
las uporabite: šampon s 5-faznim sistemom
za glajenje, balzam za glajenje, kremo, sprej
in serum.
Vsebina: 250 ml

IZVLEČEK MORINGE
KREATIN

BALZAM ZA GLAJENJE LAS S KERATINOM,
IZVLEČKOM MORINGE IN PANTENOLOM
za gladke lase. Balzam s svojo zaščitno formulo poskrbi za gladkost štrenastih in težko
ukrotljivih las. 1-2 odmerka porazdelite po
laseh in pustite delovati krajši čas. Temeljito
izperite. Za dolgoobstojno gladko strukturo
las uporabite: šampon s 5-faznim sistemom
za glajenje, kremo, sprej in serum.

Vsebina: 200 ml

KREMA ZA GLAJENJE S KERATINOM IN NEGOVALNIMI UČINKOVINAMI za gladke lase. Krema s svojo
zaščitno formulo skrbi za gladkost štrenastih in težko
ukrotljivih las. 1-2 odmerka v velikosti lešnika podrgnite med rokami in nanesite po dolžini in konicah
suhih las. Izogibajte se odvečnemu nanosu. Ne izpirajte. Lase posušite s fenom in nato obdelajte z likalnikom za lase. Za dolgoobstojno gladko strukturo las
uporabite: šampon s 5-faznim sistemom za glajenje,
balzam za glajenje, sprej in serum.

SPREJ ZA GLAJENJE S KERATINOM IN KREATINOM
za gladke lase. Sprej z zaščitno formulo poskrbi za gladkost štrenastih in težko ukrotljivih las. Priporočamo
uporabo pri obdelovanju z likalnikom za lase. Popršite
po suhih laseh. Za dolgoobstojno gladko strukturo las
uporabite: šampon s 5-faznim sistemom za glajenje,
balzam za glajenje, kremo in serum.

Vsebina: 150 ml

Vsebina: 7 x 10 ml

Vsebina: 75 ml

izvleček semen „čudežnega drevesa”, ščiti pred škodlivimi vplivi okolja kot je klima, UV-žarki, mraz, mehansko obdelovanje, prah, izpušni plini/
smog, gospodinjska čistilna sredstva, cigaretni dim, potisni plini, ima negovalni učinek in zavira mastenje las
večstranska učinkovina, ki sestoji iz derivatov aminokisline, ki se naravno tvori v človeškem telesu in prodira globoko v poškodovano strukturo las.
Zaradi povečanega ionskega prodiranja izboljša prožnost las in vidno gladi povrhnjico, olajša razčesavanje in krepi strukturo las

SERUM ZA GLAJENJE S KERATINOM IN KREATINOM za gladke lase. Serum s svojo zaščitno formulo
skrbi za gladkost štrenastih in težko ukrotljivih las.
Priporočamo uporabo pri obdelovanju z likalnikom
za lase. UPORABA: Prelomite ampulo. Vsebino ampule po umivanju las nanesite in vmasirajte na z brisačo osušene lase. Lase posušite in oblikujte po želji.
Ne izpirajte. Za dolgoobstojno gladko strukturo las
uporabite: šampon s 5-faznim sistemom za glajenje,
balzam za glajenje, kremo in sprej.

DERIVAT KROMPIRJEVEGA ŠKROBA

PANTENOL
VLAŽILNI FAKTOR “HIDRO KOMPLEKS”

IZVLEČEK BELEGA ČAJA
LANENO OLJE

ustvarja zaščitni sloj in gladi površino las, ne kopiči se na laseh in se enostavno odstrani s šamponom
provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in jih naredi bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno
z mono- in disaharidi ter naravno kombinacijo aminokislin in sečnine (urea). Ima vlažilne ter obnovitvene lastnosti in po
večuje prožnost
z visoko vsebnostjo polifenolov deluje stimulativno in spodbuja prekrvavitev, deluje antibakterijsko in proti staranju
z negovalnimi maščobami z visoko vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin hrani lase in lasišče

ZA MASTNE LASE

PROTI PRHLJAJU

2 V 1

ANTI
SCHUPPEN
SHAMPOO
pH vrednost: 5,0 – 5,5

EXPRESS
SHAMPOO
+ SPÜLUNG
pH vrednost: 5,0 – 5,5

ANTI FETT
SHAMPOO

pH vrednost: 5,0 – 5,5
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ŠAMPON ZA MASTNE LASE IN LASIŠČE S
KERATINOM, ZELIŠČNIM KOMPLEKSOM
IN CINKOVIM SULFATOM pomirja in dezinficira lasišče. Lasje so mehki, gladki in dobijo
naravni sijaj. Enakomerno porazdelite po
laseh in pustite delovati krajši čas. Temeljito
izperite. Po potrebi ponovite.

Vsebina: 250 ml

ZELIŠČNI KOMPLEKS
CINKOV SULFAT

z naravnimi rastlinskimi izvlečki pomirja lasišče, dezinficira in deluje protivnetno
nežno dezinficira in deluje močno adstringentno

ŠAMPON PROTI PRHLJAJU S KERATINOM, OLJEM BRAZILSKIH OREŠČKOV
IN IZVLEČKOM TAMARINDE vzpostavlja
naravno ravnovesje v lasišču in deluje proti
nastajanju prhljaja na lasišču. S keratinom
obogaten kompleks poskrbi za vidno zdravo strukturo las in občutno mehkejše lase.
Enakomerno porazdelite po laseh in pustite
delovati krajši čas. Temeljito izperite. Po
potrebi ponovite.

EXPRESS SHAMPOO ŠAMPON IN REGENERATOR S KERATINOM IN GUARANO
lase čisti in neguje kot regenerator. Pantenol zagotavlja optimalno ravnovesje vlage,
guarana pa poživlja utrujene lase in jim daje
naraven, zdrav izgled in sijaj. Enakomerno
porazdelite po laseh in pustite delovati
krajši čas. Temeljito izperite. Po potrebi ponovite.

Vsebina: 250 ml

Vsebina: 250 ml

IZVLEČEK TAMARINDE
OLJE BRAZILSKIH OREŠČKOV
IZVLEČEK GUARANE
PANTENOL

za nego lasišča s prhljajem. Vlaži in vzpostavlja naravno ravnovesje las in lasišča.
je 100% naravno olje iz rastlin tropskega deževnega gozda, naravni antibiotik, dezinficira in deluje protivnetno, s
sestavinama Beta-Caryophyllene in Selen sulfid
osveži in poživi utrujene lase in jim da naraven, zdrav izgled
provitamin B5 oskrbi lase z vlago, olajša razčesavanje in jih naredi bolj sijoče, deluje blažilno in protivnetno

IZVLEČEK POMARANČE se pridobiva iz zrelih
sadežev, ki vsebujejo do 13% saharina,
2-3% citronske kisline, vitamine C, B1,
B2, B6, P, provitamin A, ogljikove hidrate,
celulozo in mineralne snovi (kalij, fosfor,
kalcij). Izvleček osvežuje in naredi lase bolj
prožne, sijajne ter ščiti barvo.
GUARANA, liana iz področja Amazonije.
Njeni grenki rdeči plodovi vsebujejo
semena z visoko vsebnostjo kofeina. Kofein
krepi korenine las in uspešno zmanjšuje
izpadanje las.
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BELI ČAJ iz province Fujian na jugu Kitajske.
Beli čaj je zelo dragocen, saj se lahko obira
le v določenih dneh pomladi. Listi vsebujejo
posebno visoko koncentracijo fenolnih
sestavin. Katehini v belem čaju so zelo
učinkoviti proti prostim radikalom.

INDIJSKA SENA izvira iz indijske podceline
od zahodnega Pakistana do Šri Lanke.
Sadež sene je aromatičen in ima od 60-70%
vsebnost sladkorja. Poleg tega vsebuje tudi
polifenole, flavonoide in organske kisline,
ki izboljšujejo prekrvavitev in hranijo
kožne celice in lasne korenine, spodbuja
regeneracijo kože in jo dela elastično.

BISABOLOL glavna sestavina kamilice.
Deluje protivnetno in preventivno. Ima
antiseptično delujoče sestavine in deluje
močno protibakterijsko. Pomirja lasišče in
zmanjšuje prekomerno izločanje sebuma.

PŠENIČNI PROTEIN rastlinski protein je zelo
cenjena kozmetična sestavina. Porozni lasje
in lasje brez življenja so zglajeni, sijoči in
voljni. Regulira ravnovesje vlage in olajša
razčesavanje mokrih las. Pšenični proteini
učinkovito ščitijo pred poškodbami las.

KONOPLJINO OLJE je gosto rastlinsko olje,
ki se pridobiva iz konoplje. Uporablja se
predvsem pri hrapavi, vneti in luskavi koži,
saj posebne maščobne kisline konopljinega
olja preprečujejo izsuševanje in pokanje
kože ter povečano izgubo vlage.

MLEČNI PROTEINI približno 40%
aminokislin, ki jih človekško telo ne more
tvoriti samo, se nahaja v mlečnih proteinih.
Zahvaljujoč visoki vsebnosti hidrofilnih
aminokislin so mlečni proteini naravni
vlažilci kože in las. Mlečni proteini dajejo
lasem polnost in več volumna ter gladijo
poškodovano površino las.

OLJE ČRNE KUMINE zahvaljujoč vitaminom,
mineralnemu kompleksu in nenasičenim
maščobnim kislinam deluje antibakterijsko
in protivnetno na lasišče, krepi lasne
mešičke in regenerira celice lasišča. Olje
učinkovitno zmanjšuje nastajanje prhljaja in
izpadanje las ter pospešuje rast las.

MANDLJEVO OLJE vitamin E in B2, oleinska
kislina, minerali in proteini so pomembne
in dragocene sestavine mandljevega olja.
Olje lase hrani in jih ščiti pred negativnimi
vplivi okolja. Mandljevo olje je še posebej
učinkovito pri barvanih laseh.

OLJE MAKADAMIJE Makadamija izvira
iz Avstralije. Poleg več maščobnih kislin,
vitamina A, E in mineralov vsebuje olje
makadamije za lase posebej pomembno
palmitinsko kislino. Olje vlaži, regenerira in
deluje protivnetno. Pogosto se uporablja pri
negi las, saj lase naredi v najkrajšem času
svilnato mehke in sijoče.

OLJE PEČK GRANATNEGA JABOLKA
Olje deluje močno antibakterijsko in
regenerativno. Zahvaljujoč visoki vsebnosti
vitamina E in sadne kisline (Omega-5),
učinkovito deluje proti bledenju in staranju
las.
SVETLINOVO OLJE svetlin uspeva v ZDA in
Mehiki. Olje vsebuje uravnovešen kompleks
gama linolenske kisline in linolenske kisline,
ki vlaži in krepi lase. Posebej učinkovit proti
profilaksi in izpadanju las.

JOJOBINO OLJE se pridobiva iz plodov
jojobe. Intenzivno vlaži suhe in mastne lase,
učinkovito deluje proti nastajanju prhljaja in
naredi lase prožne in sijoče.
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OLIVNO OLJE je rastlinsko olje, ki se
pridobiva iz koščic in mesa sadeža. Neguje
in revitalizira posebno suhe in puste lase.
Olivno olje naredi lase mehke, sijoče in
močnejše.

ARGANOVO OLJE dragoceno arganovo
olje se v kozmetiki in kulinariki uporablja
že od antike. Olje se pridobiva iz semen
arganovega drevesa, ki uspeva le na
jugozahodu Maroka. Arganovo olje
je bogato z esencialnimi maščobnimi
kislinami, vitamini A, E, in F, ki so zelo
pomembni za lase.
HMELJ vsebuje 80-85% ogljikovih hidratov
in beljakovin. Vitamini skupine B izvirajo iz
slada in kvasa. Hmelj krepi lase in jim daje
naravni sijaj.

BIOTIN spada k vitaminom
B-kompleksa, a se imenuje tudi
vitamin H. Izboljša kvaliteto
keratina v laseh, poveča prožnost
las in deluje proti izpadanju.

KLIMBAZOL izjemno učinkovit proti
prhljaju. Deluje proti bakterijam in
kvasovkam na lasišču. Odstranjuje
prhljaj in preprečuje njegov
ponovni nastanek

PANTENOL je organski provitamin,
ki se v koži pretvori v vitamin B5.
Izboljša razčesavanje, strukturo las
in poveča sijaj. Lasje so bolj polni,
lažje se frizirajo in imajo naraven
videz

KERATIN (gr. Kéras Horn., rog)
so vlaknasti, vodotopni proteini,
ki jih proizvajata človeški in
živalski organizem in so značilne
za (tvorijo) krovno tkivo. Prodira
globoko v strukturo las jo krepi,
utrdi in naredi lase bolj sijoče.

