
PROTECTION CHEVEUX
COMPLEXE

STROKOVNA NEGA

ZAŠČITA IN NEGA LAS MED KEMIČNO OBDELAVO
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE –Zaščita in nega las med kemično obdelavo – 
nova dimenzija lasne kozmetike! 

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE lase prestrukturira in neguje že med kemično obdelavo in po njej tako 
omogoča izjemno močne in obstojnejše rezultate pri beljenju, barvanju in trajnem kodranju las, obenem pa lase 
neguje in prestrukturira.PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE dopolnjuje obstoječi sistem za barvanje las LA 
BIOSTHETIQUE COLORATIONS-SYSTEM, sistem za trajno kodranje las TRIOFORM in linijo izdelkov za nego las LA 
BIOSTHETIQUE. Z izdelki iz obstoječe linije za nego las smo lase doslej vedno negovali po obdelavi s kemičnimi 
sredstvi. Zaradi kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE je zdaj struktura las zaščitena in preoblikovana že 
med uporabo kemičnih sredstev. V kombinaciji s celotno linijo PROTECTION CHEVEUX je struktura las maksimalno 
zaščitena, negovana in tako trajno ohranjena.

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE ščiti strukturo las od znotraj in od zunaj 

Kemična obdelava las, kot je beljenje, trajno kodranje ali barvanje, lahko strukturo las poškoduje celo ob najbolj 
pazljivi obdelavi, saj delovanje tovrstnih tretmajev temelji na spremembi strukture las in njihove beljakovinske 
strukture. Ko je ta enkrat močno spremenjena, je povrnitev v prvotno stanje težka, dolgotrajna in v skrajnih primerih 
celo nemogoča. PROTECTION  CHEVEUX  COMPLEXE ščiti lase med tovrstnimi posegi.

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE ščiti, neguje in preoblikuje 
žveplove mostičke s cisteinom v laseh! 
Žveplovih mostičkov, poškodovanih zaradi kemičnih procesov, v preteklosti ni bilo mogoče več popraviti. 
PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE lahko danes lase zaščiti pred temi škodljivimi kemičnimi procesi, že 
poškodovane strukture pa obnovi. To omogoča posebna receptura z izjemno visoko vsebnostjo žvepla, ki žveplove 
mostičke ščiti in obnavlja.

Problem kemičnih procesov v laseh 
Las od notranje peptidne spirale in vlaknate plasti do zunanje  kutikule sestavlja keratin, esencialna strukturna 
beljakovina in gradnik las. Vsi kemični postopki, ki se vršijo v notranjosti las, lahko z aktivnimi učinkovinami, kot so 
npr. alkalizacijsko sredstvo, vodikov peroksid in tioglikolna kislina, lasni keratin destabilizirajo. Vzrok za to 
destabilizacijo je razbitje žveplovih mostičkov, ki jih mrežasto povezujejo molekule keratina. V keratinu je posebej 
pogosto prisotna aminokislina cistein, ki vsebuje žveplo. Cistein je naravni molekularni steber žveplovih mostičkov, 
ki las stabilizira ter je odgovoren za elastičnost in prožnost lasu.

Kako poškodbo las opazimo? 
Poškodovani lasje so brez leska, manjka jim elastičnosti in prožnosti. Zaščitna zunanja plast lasne skorje je 
poškodovana, pogosto je na več mestih sploh ni. Zaradi poškodb keratinskih vlaken pride do izgube substance v 
notranjosti lasu. Nastanejo lahko keratinske vrzeli (poroznost) in deljenja las (razcepljene konice). To vodi do izgube 
zdravega sijaja in voljnosti las. Zadnja posledica je lahko lomljenje las. 
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Učinek kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE 

Ob uporabi kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE skrbi za 
večjo stabilnost las in znatno manj lomljenja las,
bolj zdravo in voljno površino las.

Porušeni žveplovi mostički 
(poškodbe zaradi oksidacije)

Vrzeli v strukturi lasu zaradi 
zmanjšanja količine keratina v lasu 
(izguba materiala)

Hrapava in poškodovana površina 
lasu

Zaščita in obnova žveplovih mostičkov

Popolnoma ohranjena količina 
keratina v lasu

Obnovljena in zaščitena površina lasu

Brez uporabe kompleksa PROTECTION 
CHEVEUX COMPLEXE

– 3 –

EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   3EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   3 03.06.20   11:2703.06.20   11:27



PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE – znanstveni dokazi učinka 

Dokaz: elektronsko mikroskopske raziskave

Sliki 2 in 3 prikazujeta trikrat beljen las. Jasno je vidna odluščena vlaknata snov, lasna skorja je odcepljena ali 
povsem  odluščena, zunanja zaščitna ovojnica je močno poškodovana.

Sliki 4 in 5 prikazujeta trikrat beljene lase, ki so bili zaščiteni s kompleksom PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE. 
Jasno je vidno: vlaknata snov je ostala cela, lasna skorja je gladka, zunanja zaščitna ovojnica je zelo dobro 
ohranjena.

Slika 2 Slika 3

Slika 4 Slika 5
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Lasje, zaščiteni s kompleksom PROTECTION  CHEVEUX  COMPLEXE, po beljenju vsebujejo 
občutno več žveplovih mostičkov kot lasje, beljeni brez zaščite!

Dokaz: kemične raziskave
Lasje izgubijo stabilnost zaradi razbitja žveplovih mostičkov in izgube molekul keratina, ki niso več zadostno 
zasidrane v strukturi las. PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE dokazano ščiti in obnavlja žveplove mostičke v laseh 
in obenem ponovno napolni lase s keratinom. Obdelava las s kompleksom PROTECTION  CHEVEUX  COMPLEXE 
tako ponovno vzpostavi naravno količino aminokislin v laseh.

Na diagramu (slika 6) je vidno, da je po uporabi kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE ohranjenih 
občutno več žveplovih mostičkov kot pri tretiranju las brez uporabe kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEX.

Vse to pomeni, da delovanje ni le površinsko, temveč je znanstveno dokazano, da kompleks učinkuje predvsem v 
notranjosti las. To globinsko delovanje je razlog za to, da PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE vpliva na večjo 
stabilnost in voljnost las ter preprečuje lomljenje las.

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE
ščiti žveplove mostičke v laseh 
Slika 6

ŽVEPLOVI MOSTIČKI V LASEH

Žveplovi mostički na gram las
µmol/g

880,0
860,0
840,0
820,0
800,0
780,0
760,0

           naravni lasje, beljeni beljeni lasje s Protection Cheveux 
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

V neposredni primerjavi z naravnimi izhodiščnimi lasmi vsebujejo beljeni lasje brez zaščite s kompleksom Protection 
Cheveux Complexe občutno manjšo količino aminokislin. To vodi do destabilizacije las. Ob uporabi zaščite 
Protection Cheveux Complexe se naravna količina aminokislin ohrani!

Dokaz: mehanske raziskave

Pri preprečevanju lomljenja las uspešnost uporabe kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE vidimo in čutimo. 
Mehanske raziskave las dokazujejo, da se lastnosti las zaradi uporabe kompleksa PROTECTION CHEVEUX  
COMPLEXE med kemično obdelavo las in po njej dokazano izboljšajo. Povečana stabilnost se kaže z:

• Opazno zmanjšano lomljenje las*

• Povečana moč las*

• Boljša elastičnost las*

• Za 20% mehkejši lasje *

V primerjavi z učinki kemične obdelave brez PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE.

Lomljenje las: Poizkus z nenehnim strojnim česanjem štirih pramenov, vlažnih, 5,5 ur česanja, 15.000 potegov 
česanja, tehtanje odlomljenih las.
Natezna sila, raztezanje brez loma: Vpete pramene las strojno raztezajo, dokler se ne strgajo. Več moči ko je 
potrebne, bolj stabilni in zdravi so lasje (natezna sila), ter dlje ko jih je mogoče raztegniti, ne da bi se strgali, bolj 
so lasje poškodovani (raztezanje brez loma). Voljnost: Strojni poizkus na pramenih las, ki jih navijajo na več valjev. 
Manj moči je potrebne, bolj so lasje voljni in manj so poškodovani.

AMINOKISLINE SKUPAJ

Aminokisline na gram las
µmol/g

6900,0
6800,0
6700,0
6600,0
6500,0
6400,0
6300,0 

naravni lasje naravni lasje, 
beljeni

beljeni s
Protection 
Cheveux

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE zapolni vrzeli v strukturi las 

Slika 7
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE – 
aktivne sestavine in učine produkta

Ščiti in obnavlja 
žveplove 
mostičke, 
stabilizira lase

Obnavlja strukturo 
las od znotraj, ščiti 
žveplove mostičke

Zapolnjuje 
keratinske 
vrzeli v laseh

Nahrani in ščiti 
površino las

Učinkovine • zamreženi
cistein

• naravna
aminokislina
cistein

• magnezijeva
mineralna sol

• naravna
aminokislina
cistein

• keratin • izvleček semen
moringe

• ceramidi
• peptidi svile
• izvleček kaktusa

COMPLEX 1 
CONCENTRATE 4 4
COMPLEX 2 SPRAY 4 4
COMPLEX 3 
MASK 
INTENSE

4
Rezultat • Ščiti in obnavlja molekularno strukturo las od znotraj

• Večja stabilnost las in zaščita pred lomljenjem las
• Voljni, sijoči, naravno lepi lasje

Podatki o učinkovinah

Zamreženi cistein: Žveplo v visokomolekularni in aktivni obliki. Kot dolga veriga molekul 
zapolni in stabilizira lase. Lahko tvori žveplove mostičke ter skrbi za večjo trdnost in 
stabilnost notranje strukture las. 

Naravna aminokislina cistein: Deluje že pred vgradnjo v lase kot odbojnik in prestreza 
škodljive dele kemičnega tretmaja. Vgradi se neposredno v lase in tako poveča vsebnost 
žvepla v laseh. Skrbi za ohranjanje obstoječih in tvorjenje novih žveplovih mostičkov.

Magnezijeva mineralna sol:  Utrdi in stabilizira lase s tvorjenjem navzkrižnih mrež solnih 
mostičkov.

Keratin: Naravni gradnik las se trajno nalaga v majhnih in velikih vrzelih. Ohranja prvotno vsebnost keratina v 
laseh. Povečuje trdnost in odpornost las.

Moringa: Eksotično drevo z močnimi lepotnimi učinki. Njegova semena vsebujejo mikroproteine in mineralne 
snovi, ki merljivo okrepijo odpornost občutljivih las proti zunanjim obremenitvenim dejavnikom. Agresivne 
obremenitve se od njih odbijajo kot kapljice škodljivih snovi z lotusovega lista.

Ceramid: Drobne, izjemno učinkovite obnovitvene molekule. Kot mikromagneti se natančno zasidrajo na šibkih 
mestih las, popravijo škodo in poskrbijo za novo stabilnost.

Peptidi svile: Svetleča se naravna vlakna iz zapredkov sviloprejk oskrbijo lase z dragoceno beljakovino, 
sericinom. Njene aminokisline močno in trajno okrepijo lasni keratin.

Izvleček kaktusa: Umetnik preživetja iz puščavnih predelov Zemlje oskrbi lase z veliko vlage, jih ščiti pred 
krhkostjo in ohranja njihovo oblikovalno prožnost.

Kompleks za 
molekularno 
zaščito las
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Molekularni 
kompleks za zaščito 
las

Nega Aktivne 
negovalne 
sestavine 

Rezultat

Negovalna dnevna
nega doma

EXPRESS CARE 
VOLUME 4

Za 
dnevno uporabo

4
• Vosek
carnauba
• Čebelji vosek

Olajša česanje las 
in izboljša njihovo 
prožnost. Poveča 
volumen in 
elastičnost.

EXPRESS CARE 
VITAL 4

Za 
dnevno uporabo

4
• Derivati

aminokislin
lavroil lizin
PCA gliceril
oleat

Poveča 
mehkobo in 
elastičnost las. 
Olajša 
oblikovanje 
las, ne da bi 
jih obtežil.

Intenzivna 
nega doma

COMPLEXE 3 
SPRAY 4

Obnavlja lasno 
strukturo od 
znotraj, ščiti 
žveplove vezi. 
Zapolni keratinske 
vrzeli v laseh. 

MASK INTENSE 
4

Izvleček semen 
moringe 

• Ceramidi
• Svileni peptidi
• Izvleček kaktusa

Ima več učinkov 
ter globinsko 
nahrani, 
obnavlja in 
regenerira 
površino las. 
Zaščiti in zapre 
zunanje plasti 
las.

MASK VOLUME
4

•Kvaternizirane
pšenične
beljakovine
•UV-filter
•Vosek
pomarančne lupine

Trajno poveča 
moč in stabilnost 
las.

MASK VITAL
4 • Arganovo

olje
• Izvlečki
puščavske rože

Trajno poveča 
moč in mehkobo 
las.

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE – 
aktivne sestavine in funkcije pri negi doma
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Informacije o aktivnih sestavinah

Lamelarni fosfolipidi (LPL): imajo zelo dobro afiniteto do las. Ta visokotehnološka aktivna sestavina, kemično 
sorodna lecitinu, uporablja svojo lamelasto strukturo, da trajno izravna neenakomernost in grobost las. Oblikuje 
nadrejeno, breztežno strukturo, ki se zaradi svoje afinitete do lecitina posebej dobro prilepi na poškodovane dele 
las. Posledici sta trajna obnova las in zaščita las pred nadaljnimi zunanjimi povzročitelji stresa.

Arganovo olje: zagotavlja vitamine in visokokakovostne maščone kisline, ki zaprejo povrhnjico ter poskrbijo za 
večjo odpornost in večjo prožnost las. Krhkim lasem vrača čudovit sijaj.

Izvlečki puščavske rože: obogatijo in vežejo vlago v laseh. Lasje postanejo mehki, prožni in sijoči. Poleg tega 
izvlečki zagotavljajo posebne antistresne beljakovine in encime, ki delujejo kot zaščitni mehanizem za boj proti 
strukturnim poškodbam in neželenim kemičnim reakcijam. Izvleček puščavske rože ima tako dodaten učinek proti 
staranju in poskrbi za odpornost las proti novim zunanjim povzročiteljem stresa.

Kvaternizirane pšenične beljakovine: prodrejo prav v korteks las. Ustvarijo zaščitni sloj na površini las, 
delujejo proti lomljenju las in tako obnavljajo lase.

Vosek pomarančne lupine: zgladi korteks in lasem daje stabilnost. Intenzivno ščiti lase pred zunanjimi vplivi in 
dehidracijo.

Provitamin B5: intenzivno oskrbuje lase z vlago.

Cistein: molekularni kompleks za zaščito las, vzdržuje in ustvarja nove povezave žveplovih vezi.

Lavroil lizin: lipofilne, tj. v olju topne, aminokisline, pridobljene iz naravnih sestavin. Nalaga se v laseh. Lavroil 
lizin gladi površine, da bolj drsijo. Zaradi tega je koeficient trenja nižji od koeficienta teflona. Lavroil lizin je tako 
enako zaslužen za svilnat občutek las.

PCA gliceril oleat: gliceril oleat in naravna aminokislina glutaminska kislina, PCA, pridobljena iz naravnih 
surovin. Gliceril oleat lase zmehča, olajša česanje mokrih in suhih las, ne da bi se na laseh nabiral.

Hidrolizirane pšenične beljakovine: pšenični mikroproteini se prilepijo na poškodovane dele povrhnjice, 
zgladijo odlomljenje luske in tako poskrbijo za stabilnejšo, močnejšo strukturo, obenem pa preprečujejo lomljenje 
las.

Čebelji vosek + vosek carnauba: na laseh tvorita zaščitno plast, ki lase krepi, lasje so tako polnejši, posledica 
pa je tudi lep, zdrav lesk.
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Po 
šamponi
ranju

1x na
teden

Enkratni 
nanos 

Uporaba
v 
setu

Enkratni
nanos

Za več
volum
na

Za več 
mehkobe

EXPRESS 
CARE 
VOLUME

8 8 8
EXPRESS 
CARE 
VITAL

8 8 8
COMPLEXE 3 
SPRAY 8 8 8 8
MASK 
INTENSE 8 8 8 8 8
MASK 
VOLUME 8 8 8 8
MASK VITAL

8 8 8 8

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE – 
nanos

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE – svetovanje
Koncept PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE sestavljajo trije koraki:
COMPLEXE 1 CONCENTRATE 
Dodatek med kemičnimi tretmaji, ki lase preoblikuje in zaščiti, ali kot samostojen obnovitveni tretma za 
kemično poškodovane lase.

COMPLEXE 2 SPRAY + MASK INTENSE 
Negovalni nanos po kemičnih tretmajih v salonih, ki lase preoblikuje in zaščiti, ali kot obnovitveni tretma.

COMPLEXE 3 SPRAY + MASK VITAL/VOLUME/INTENSE 
Negovalni nanos, ki lase osveži in zapre, za uporabo doma.

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE lahko svoj izjemni učinke v celoti doseže le ob uporabi vseh treh 
komponent (COMPLEXE 1–3). Zato bi morali strankam vedno svetovati, da ga uporabijo kot celoten 
koncept.

Ciljna skupina za PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE 1+2:
• Vse stranke, ki že imajo poškodovane lase in bi rade nov kemični tretma. Odvisno od stopnje poškodbe je

PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE tu lahko bistven. Sicer pa se je bolje izogniti/odsvetovati ponovno
spreminjanje lasne strukture. Če je lasna struktura že tako poškodovana, da je preoblikovanje nemogoče, bi se
morali povsem izogniti novemu kemičnemu tretmaju. V tem primeru bi morali obnoviti lasno strukturo s sprejem in
masko Complexe 2 ali z nego Oil Therapy.

• Vse stranke, ki želijo izjemne rezultate z vidika trajanja kemičnega tretmaja ter lepše, bolj zdrave lasne strukture.

• Vse stranke, ki želijo maksimalno zaščito za svoje lase med kemičnim tretmajem.

• Stranke, ki načrtujejo različne kemične tretmaje.

• Stranke z dolgimi lasmi ali stranke, ki si želijo dolgih las.
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Ciljna skupina za kompleks PROTECTION CHEVEUX 
COMPLEXE: 

Možnosti predstavitve kompleksa PROTECTION CHEVEUX 
COMPLEXE: 

• … LA BIOSTHETIQUE z negovalnim in obnovitvenim dodatkom PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE omogoča,
• da je kemična obdelava vaših las nežnejša in bolj negovalna.
• … pri vaši strukturi las vam priporočam negovalni in obnovitveni kompleks PROTECTION  CHEVEUX

    COMPLEXE, ob uporabi katerega je kemična obdelava las nežnejša, lasje pa so trajno zaščiteni.
• … pri vaših dolgih laseh/lepih laseh …
• … da bi svoje lase zaščitili pred lomljenjem, vam priporočam …

• … Če vas zanima, vam z veseljem predstavim koncept kompleksa PROTECTION CHEVEUX
    COMPLEXE: …

Argumenti pri svetovanju za vsak posamezen korak: 
COMPLEX 1 CONCENTRATE (KOMPLEKS 1 KONCENTRAT) (uporaba v salonu):
• Ščiti vašo občutljivo strukturo las med kemičnimi postopki.
• Že med kemičnim postopkom obnavlja vaš lasni keratin.
• Že obstoječe poškodbe vaše strukture las lahko popravi že med uporabo.
• Kemična obdelava las je zato nežnejša.
• Ščiti pred lomljenjem las in stabilizira vaše lase.

COMPLEX 2 SPRAY + MASK INTENSE (KOMPLEKS 2 PRŠILO + INTENZIVNA MASKA) 
(uporaba v salonu):

• Nadaljuje učinkovanje KOMPLEKSA 1.
• Popravlja in obnavlja notranjo strukturo ter zaščiti zunanjo strukturo vaših las.
• Ščiti pred lomljenjem las in stabilizira vaše lase.
• Vaši lasje dobijo močno prožnost, mehko voljnost in lep lesk.
• Stabilnost in odpornost vaših las se merljivo povečata.
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• Vse stranke, ki imajo že močneje poškodovane lase in želijo nov kemični tretma. Odvisno od stopnje
poškodovanosti las lahko uporabo kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE v takih primerih
postavimo za pogoj, sicer je priporočljivo stranki dodaten poseg v strukturo las odsvetovati oz. se mu
izogniti.

• Vse stranke, ki si želijo izjemen rezultat v smislu trajnosti kemičnega tretmaja ter lepšo in bolj zdravo strukturo las.
• Vse stranke, ki želijo med kemično obdelavo las maksimalno zaščititi svoje lase.
• Stranke, ki načrtujejo različne kemične obdelave ali imajo rade spremembe.
• Stranke z dolgimi lasmi ali take, ki bi dolge lase rade imele.



PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

COMPLEX 3 SPRAY + MASK VITAL/ VOLUME (KOMPLEKS 3 PRŠILO + MASKA ZA 
VITALNOST/VOLUMEN) (uporaba doma):

• Ob redni uporabi zelo učinkovito zagotavlja trajnost dragocenih rezultatov tretmajev KOMPLEKS 1 + 2 iz
salona –izjemnega sijaja, močne prožnosti in voljnega volumna.

• Kompleks molekularne zaščite las prodre globoko v lase in obnavlja notranjo vlaknato strukturo vaših las.
• Dragocene učinkovine iz narave, ki jih vsebuje KOMPLEKS  3  MASK  VITAL/ VOLUME obnavljajo

strukturne poškodbe zunanje luskaste lasne ovojnice.
• Vaši lasje se bodo zlahka česali, bodo sijoči in voljni.
• Vaši lasje so popolnoma zaščiteni pred novimi vsakodnevnimi obremenitvami.

Prodajne možnosti/oblikovanje cene kompleksa 
PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE: 

• PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE 1 + 2 = uporaba v salonu naj ima vedno skupno ceno, ne glede na to,

ali gre za kemično obdelavo las ali obnovitveni tretma. Ta cena naj bo ob kemični obdelavi navedena

dodatno. Trenutne priporočene cene najdete v spektru storitev za lase LA BIOSTHETIQUE.

• Komplete za domačo uporabo  PROTECTION  CHEVEUX  COMPLEXE  3  SET-VITAL/ VOLUME lahko, kot
navadno, obračunate kot prodajo strankam. Nezavezujoče cene najdete v spektru storitev za lase LA
BIOSTHETIQUE!

• Posamezni saloni lahko tretma v salonu in komplet za domačo uporabo nudijo tudi kot paket.
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PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Pregled izdelkov

Za osebno uporabo
     Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

Salon:

COMPLEXE 1 –– (50 x 4 ml ampule)
200 mlCONCENTRATE 

Koncentrat s kompleksom za molekularno 
zaščito las. Dokazano ščiti in obnavlja žveplove 
mostičke v laseh. Ohranja naravno strukturo las 
med 

COMPLEXE 2 –– Plastenka  200 ml 
SPRAY

Pršilo s kompleksom za molekularno zaščito las. 
Obnavlja molekularno strukturo las od znotraj.

COMPLEXE 2 –– Lonček  500 ml 
MASK INTENSE
(ACTION 2 PHASES 
MASQUE INTENSE) 
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Intenzivna maska za molekularno zaščito 
las. Obnavlja, preoblikuje in ščiti zunanje 
plasti las.



PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE

Pregled izdelkov 

Za uporabo doma
Izdelek za prodajo

Za uporabo v salonu 
Salonski izdelek

Salon:

COMPLEXE 3 SET INTENSE (ACTION 2 PHASES):

COMPLEXE 3 Embalaža 50 ml –– 
SPRAY+ MASK INTENSE Embalaža 100 ml –– 

Komplet z molekularnim kompleksom 
za zaščito las SPRAY+ MASK INTENSE 
Za globinsko obnovitveno nego las z 
več učinki in razkošnim občutkom v 
laseh.

COMPLEXE 3 SET VITAL:

COMPLEXE 3 Embalaža 50 ml –– 
SPRAY+ MASK VITAL 

Komplet z molekularnim kompleksom za 
zaščito las SPRAY+ MASK VITAL Za 
regeneracijo las, dodatno polnost in sijaj.

Embalaža 100 ml ––

COMPLEXE 3 SET VOLUME:

COMPLEXE 3 Embalaža 50 ml –– 
SPRAY+ MASK VOLUME 

Komplet z molekularnim kompleksom za 
zaščito las SPRAY+ MASK VOLUME Za 
regeneracijo las in dodaten volumen.

Embalaža 100 ml ––

COMPLEXE 3 Embalaža 50 ml –– 
SPRAY

COMPLEXE 3 Embalaža 100 ml –– 
MASK INTENSE 

Pršilo s kompleksom za molekularno zaščito las. 
Obnavlja molekularno strukturo las od znotraj.

COMPLEXE 3 Embalaža 100 ml –– 
MASK VITAL
(DRY HAIR MASK) 

Poživljajoča intenzivna maska. Poživi in nahrani 
lase. Optimalno okrepi regeneracijo molekularne 
strukture las. Skrbi za voljnost, sijaj in prožnost 
las.

COMPLEXE 3 Embalaža 100 ml –– 
MASK VOLUME
(CREME REPARATRICE) 

Krepilna intenzivna maska. Stabilizira in krepi 
lase. Optimalno okrepi regeneracijo molekularne 
strukture las. Skrbi za stabilnost, sijaj in volumen 
las.

EXPRESS CARE VITAL Embalaža 200 ml –– 
Dvofazna ekspresna nega v spreju z 
molekularno zaščito za lase. Vzdržuje učinek 
kompleksa Protection Cheveux Complexe med 
tretmaji z negovalnimi kompleti. Poveča 
mehkobo in elastičnost las. Olajša 
oblikovanje las, ne da bi jih obtežila.

EXPRESS CARE VOLUME Embalaža 200 ml –– Dvofazna ekspresna nega v spreju z 
molekularno zaščito za lase. Vzdržuje učinek 
kompleksa Protection Cheveux Complexe 
med tretmaji z negovalnimi kompleti. Olajša 
česanje las in izboljša njihovo prožnost. 
Poveča volumen in elastičnost.
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Razkošna maska za lase za globinsko nego 
z več učinki. MASK INTENSE Idealno okrepi 
regeneracijo molekularne lasne strukture. 
Obnavlja, globinsko preoblikuje, zaščiti in 
zapre zunanje plasti las.



PROTECTION CHEVEUX
KOMPLEKS 1 KONCENTRAT
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Koncentrat s kompleksom za 
molekularno zaščito las

Dokazano ščiti in obnavlja žveplove mostičke v 
laseh. Ohranja naravno strukturo las med 
kemično obdelavo.
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COMPLEXE 1 CONCENTRATE PROTECTION CHEVEUX





  

 Uporaba
Kot dodatek tekočini za barvanje, beljenje, niansiranje in trajno kodranje ali 

razredčeno z vodo kot obnovitveni tretma. Natančne podrobnosti najdete v 

razpredelnicah na naslednjih straneh.

 Delovanje
• Zaščita in obnova žveplovih

mostičkov v laseh
• Zapolnitev keratinskih vrzeli v

strukturi las
• Stabilizacija las
• Zaščita pred lomljenjem las

Učinkovine

Kompleks za molekularno zaščito las:

• zamreženi cistein
• naravna aminokislina cistein
• keratin

Svetovanje
• Ščiti vašo občutljivo strukturo las med

kemičnimi postopki.
• Že med kemičnim postopkom obnavlja vaš

lasni keratin.
• Že obstoječe poškodbe vaše strukture las

lahko popravi že med uporabo.
• Kemična obdelava las je zato nežnejša.
• Ščiti pred lomljenjem las in stabilizira vaše

lase.

Diagnoza

• Strukturno poškodovani lasje (krhki, suhi itd.)
• Stranka želi kemično obdelavo las (beljenje,

barvanje, trajno kodranje itd.), ob čemer pa
naj bo struktura las čim bolj zaščitena.
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COMPLEXE 1 CONCENTRATE PROTECTION CHEVEUX

Uporaba
1. Pripravite barvo/belilno sredstvo/niansirno sredstvo/sredstvo za trajno kodranje las

in ga dobro premešajte.
2. Dodajte COMPLEXE 1 CONCENTRATE (glejte razpredelnico) in še enkrat dobro

premešajte.
3. Kot običajno nanesite na lase, pusite delovati in nadaljujte obdelavo las.
4. Namesto izdelka za nego po tretmaju na lase, osušene z brisačo, nanesite

COMPLEXE 2 SPRAY in MASK INTENSE (glejte razpredelnico) in lase razčešite.
5. Pustite delovati najmaj 10 minut.
6. Lase temeljito sperite z vodo in oblikujte pričesko kot običajno

TINT & TONE ADVANCED    BARVE ZA LASE 
X.DREAM POWDER PLUS/ X.DREAM CREAM

ADVANCED 
BELJENJE NARASTKA ALI CELE GLAVE   (RAZMERJE: 

1 : 1,5)

COMPLEXE 1 CONCENTRATE

BARVA/BELILNO SREDSTVO TINT/TONE LOTION SKUPNA KOLIČINA KOLIČINA

10 g 15 g 25 g
2 ml

(½ ampule)16 g 24 g 40 g

20 g 30 g 50 g

24 g 36 g 60 g
4 ml

(1 ampule)30 g 45 g 75 g

40 g 60 g 100 g

Pri skupni količini nad 100 g 8 ml
(2 ampule

TINT & TONE ADVANCED   POSVETLITEV/INTENZIVNO 
NIANSIRANJE

X.DREAM POWDER PLUS/ X.DREAM CREAM ADVANCED
PRAMENI  (RAZMERJE: 1 : 2)

COMPLEXE 1 CONCENTRATE

BARVA ZA POSVETLITEV/ 
INTENZIVNO 

NIANSIRANJE /BELILO

TINT/TONE LOTION SKUPNA KOLIČINA KOLIČINA

10 g 20 g 30 g
2 ml

(½ ampuli)13 g 26 g 39 g

15 g 30 g 45 g

20 g 40 g 60 g
4 ml

(1 ampuli)27 g 54 g 81 g

33 g 66 g 99 g

Pri skupni količini nad 100 g 8 ml
(2 ampuli)

– 17 –

EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   17EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   17 03.06.20   11:2803.06.20   11:28



COMPLEXE 1 CONCENTRATE PROTECTION CHEVEUX

Uporaba

TRIOFORM  HYDROWAVE/ 
CLASSIC/ SAVE

TRAJNO KODRANJE
COMPLEXE 1 CONCENTRATE

PERM LOTION SKUPNA KOLIČINA KOLIČINA

HYDROWAVE/CLASSIC/SAVE 30–50 ml
4 ml

(1 ampula)

HYDROWAVE/CLASSIC/SAVE 50–80 ml
8 ml

(2 ampuli)

Koncentrat PC Complexe 1 Concentrate se lahko uporablja le za prvo trajno kodranje las. Če boste ponovno trajno 
kodrali lase, ki so že bili trajno kodrani in tretirani s koncentratom PC COMPLEXE 1 CONCENTRATE, koncentrata 
Complexe 1 Concentrate ne uporabljajte ponovno, saj je molekularna zaščita las še zadostna, in lahko to sicer vpliva 
na slabši rezultat pri trajnem kodranju.

OBNOVITVENI TRETMA (REBULID TREATMENT) 
OBNOVA IN KREPITEV STRUKTURE LAS COMPLEXE 1 CONCENTRATE

KOLIČINA VODE KOLIČINA

25 ml 4 ml
(1 ampula)

50 ml 8 ml
(2 ampuli)

75 ml 12 ml
(3 ampule)

1. S plastenko za nanašanje enakomerno nanesemo na suhe lase.
2. Čas delovanja: 5 minut.
3. Lase najprej dobro speremo, nato pa šamponiramo s šamponom  INTERACTIVE  SHAMPOO.
4. Obdelavo las nadaljujemo s kompleksom COMPLEXE 2 SPRAY in masko MASK INTENSE.

COLOR & LIGHT 
ADVANCED BARVA ZA 

PRAMENE
(RAZMERJE: 1 : 1,5)

COMPLEXE 1 CONCENTRATE

COLOR & LIGHT TINT/TONE LOTION SKUPNA KOLIČINA KOLIČINA

10 g 15 g 25 g 2 ml
(½ ampoule)

20 g 30 g 50 g

30 g 45 g 75 g 4 ml
(1 ampoule)

40 g 60 g 100 g

Pri skupni količini nad 100 g 8 ml
(2 ampoules)
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COMPLEXE 1 CONCENTRATE PROTECTION CHEVEUX

Obnovitev tretmaja

»Iz prakse za prakso«
Prosimo, pri uporabi obnovitvenega tretmaja upoštevajte naslednje napotke:

Uporaba tretmaja v salonu

Nega doma

• Pri vseh vrstah uporabe je pomembno, da nego dosledno nadaljujemo tudi doma s kompleti PCC za
domačo nego, kompletom Vital ali Volume ali z drugo intenzivno nego za lase LA BIOSTHETIQUE.

Pogostost uporabe

• Priporočamo, da med posameznimi uporabami obnovitvenega tretmaja mine vsaj šest tednov. Pri
pogostejši uporabi je v posameznih primerih prišlo do neželene otrditve las.

• Za redno in pogosto intenzivno nego las stalnih strank v salonu so prava izbira pršilo PC Complexe 2
SPRAY in maska MASK, Action 2 Phases ali tretma z oljem.
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• Za obnovo notranje strukture las, ki so akutno kemično poškodovani.
• Na splošno priporočamo uporabo kompleksa PCC neposredno v kemičnem tretmaju (dodatek k

barvi, belilu, sredstvu za trajno kodranje), tako da obnovitveni tretma sploh ni potreben.
• Natančno se je treba držati odmerjanja in upoštevati čas delovanja (maks. 5 minut), kot je

navedeno v razpredelnicah za uporabo.
• Po obdelavi je treba lase temeljito šamponirati s šamponom INTERACTIVE SHAMPOO.
• Obdelavo las vedno nadaljujemo s pršilom COMPLEXE 2 SPRAY in masko MASK INTENSE.



EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   20EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   20 03.06.20   11:2803.06.20   11:28



PROTECTION CHEVEUX
KOMPLEKS 2 PRŠILO + 
INTENZIVNA MASKA
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Pršilo s kompleksom za molekularno zaščito las

Obnavlja molekularno strukturo las od znotraj. 

 Intenzivna maska za molekularno zaščito las 
Poživi in nahrani lase. Optimalno podpira regeneracijo molekularne 

strukture las.
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COMPLEXE 2 SPRAY + MASK INTENSE PROTECTION CHEVEUX

 

 



 

Diagnoza

• Strukturno poškodovani lasje (krhki, suhi itd.) 
• Stranka želi kemično obdelavo las (beljenje,

barvanje, trajno kodranje itd.), ob čemer pa
naj bo struktura las čim bolj zaščitena in
preoblikovana.

 Svetovanje

• Nadaljuje učinkovanje kompleksa COMPLEXE
1 CONCENTRATE.

• Skrbi za tvorjenje novih pomembnih vezi v
vaših laseh, ki stabilizirajo lasni keratin.

• Popravlja in obnavlja ter zaščiti notranjo in
zunanjo strukturo vaših las.

• Ščiti pred lomljenjem las in stabilizira vaše
lase.

• Vaši lasje dobijo močno prožnost, mehko
voljnost in lep lesk.

Učinkovine

Učinkovine COMPLEXE 2 SPRAY

• naravna aminokislina cistein
• keratin
• magnezijeva mineralna sol

Učinkovine COMPLEXE 2 MASK 
INTENSE

• izvleček semen moringe
• ceramidi
• peptidi svile
• izvleček kaktusa

* Druge podatke najdete pri informacijah za
Mask Intense (Action 2 Phases),
saj so recepture enake.

Delovanje
• Nadaljuje učinkovanje kompleksa

COMPLEXE 1 CONCENTRATE, zapre in
ščiti lase.

• Obnavlja strukturo las od znotraj, ščiti
žveplove mostičke.

• Zapolnjuje keratinske vrzeli v strukturi las.
• Z magnezijevo soljo dodatno tvori solne

mostičke.
• Lasje postanejo močnejši in obenem

voljnejši.
• Preprečuje lomljenje las.
• Ščiti pred okoljskimi vplivi in prostimi

radikali.

Druge podrobnejše podatke najete pri 
informacijah za Mask Intense (Action 2 
Phases).

Uporaba

• Glede na dolžino las potrebno količino pršila
COMPLEXE  2  SPRAY popršimo po vlažnih
laseh, po pramenih. Ne izpiramo.

• Takoj nato nanesemo masko  COMPLEXE  2
• MASK  INTENSE. Lase razčešemo. Po 10

minutah temeljito izperemo.

DOLŽINA LAS COMPLEXE 2 SPRAY MASK INTENSE ČAS DELOVANJA

kratki 4 spreji 8 g

10 min.
srednji 8–12 sprejev 12 g

dolgi 16 sprejev 15 g

extra dolgi 24–28 sprajev 25 g
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PROTECTION CHEVEUX
COMPLEXE 3 SET INTENSE 
SPRAY + MASK INTENSE
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Sprej z molekularnim kompleksom za zaščito las

Od znotraj obnavlja molekularno lasno strukturo. 

Razkošna maska za lase za globinsko nego z več 
učinki

Idealno okrepi regeneracijo molekularne lasne strukture. 
Obnavlja, globinsko preoblikuje, zaščiti in zapre zunanje plasti 
las.
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COMPLEXE 3 SPRAY + MASK INTENSE PROTECTION CHEVEUX

 





Diagnoza

• Krhki lasje
• Strukturne poškodbe povrhnjice in

korteksa
• Medli lasje
• Nagnjenost k razcepljenim

konicam
• Težko česanje

Vzrok
• Kemični dejavniki

Posvetlitev zaradi naravne sončne svetlobe, pretirano pobeljenje in nestrokovno barvanje in trajno
kodranje so poškodovali notranjo in zunanjo strukturo las.

• Fizikalni dejavniki
Mehanske poškodbe zaradi oblikovanja s toploto ter neprimernih krtač in glavnikov so poškodovale
zunanjo povrhnjico.

• Okoljski dejavniki
Zaradi onesnaženja zraka s prahom in izpušnimi plini so lasje postali krhki in povrhnjica je poškodovana.
Zaradi centralnega ogrevanja in klimatizacije so lasje dehidrirani in UV-žarki so povzročili strukturne
poškodbe.

• Želja stranke: maksimalna nega las

Aktivne sestavine
COMPLEXE 3 SPRAY

• Pšenični peptidi
•  Naravna    aminokislina cistein
•  Keratin
•  Magnezijeva    mineralna    sol
•  Pantenol

Vrsta      izdelka:    losjon

COMPLEXE 3 MASK INTENSE

• Izvleček semen moringe

• Izvleček alge Porphyra umbilicalis

• Izvleček kaktusa

• Svileni peptidi

• Ceramid II

Vrsta izdelka: emulzija O/V

Luske povrhnjice so 
grobe (zunanja zaščitna 
plast je poškodovana).

Jasno je vidno, kako so 
poroženele luske delno 
obrnjene navzgor in zdi 
se, da se bodo odluščile 
od lasu.
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COMPLEXE 3 SPRAY + MASK INTENSE PROTECTION CHEVEUX
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Delovanje in znanstvena podlaga
•  MASK INTENSE

Luske povrhnjice pri zdravem lasu plosko obdajajo
lasno steblo, držijo pa jih »cementni« lipidi, ki so
bogati s ceramidi. Poškodovani lasje so izgubili svoj
naravni cement, zato se povrhnjica lušči in ne more več
ščititi notranjosti lasu pred okoljskimi vplivi. Ceramid II
se nalaga med luske, ustvarja zaščitno plast od znotraj
navzven, zmanjšuje izgubljanje notranje vlage in
ponovno vzpostavlja prožnost. Svileni peptidi so večji
od pšeničnih peptidov in prehajajo v povrhnjico ter
ustvarjajo hidrogenske mostičke in »popravljajo«
strukturne poškodbe. Alge se v kozmetiki lahko
uporabljajo kot močna sestavina, saj so njihove
naravne lastnosti take, da prenašajo sonce, veter in
močno plimovanje. Zato so razvile pametne
mehanizme za zaščito pred okoljskimi poškodbami.
Eden od izvlečkov alge Porphyra umbilicalis je
sestavina maske MASK INTENSE in ščiti lase pred
agresivnimi prostimi radikali in UV-poškodbami.

V suhem podnebju morajo biti kaktusi sposobni
shranjevati vlago. LA BIOSTHETIQUE je pridobil te
aktivne snovi in jih uporabil v maski MASK INTENSE.
Polipeptidi in polisaharidi iz semen dreves moringa se
prilepijo na lasno steblo in ustvarijo »učinek lotosa«, po
katerem onesnaževalci zdrsijo z lasnega stebla kot dež
z lotosovega lista. Optimizirajo zaščitno funkcijo in
zagotavljajo, da so lasje, negovani s kompletom
PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE 3 SET INTENSE,
dlje časa zdravi in lepi.

• Znanstveni dokaz

Obsežne študije na inštitutih Fresenius, DWI in 
Lübeck University Clinic so dokazale izjemen 
učinek kompleta PROTECTION CHEVEUX 
COMPLEXE 3 SET INTENSE.

Razčesavanje mokrih las se je dramatično 
izboljšalo. Obstajajo dokazi o zaprti povrhnjici 
in gladkih laseh. Odpornost las proti trganju se 
je znatno povečala. Obstajajo dokazi o 
občutnem izboljšanju stabilnosti in prožnosti.

Nega 
las
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COMPLEXE 3 SPRAY + MASK INTENSE PROTECTION CHEVEUX

 Svetovanje

• Razkošna nega za vaše lase, ki je popolna in učinkovita. Za močno prožnost, svilnat volumen in prefinjen
lesk.

• Vsebuje dragocene naravne aktivne sestavine v kombinaciji z minerali in naravnim identičnimi snovmi.
• Popravlja in obnavlja notranjo in zunanjo strukturo las.
• Ščiti žveplove vezi in zapolni keratinske vrzeli v lasni strukturi.
• Magnezijeve soli tvorijo nove solne vezi v laseh za dodatno stabilnost.
• Dramatično izboljša prožnost las in lase zaščiti pred lomljenjem.
• Znanstveno dokazano: komplet SET INTENSE olajša česanje mokrih las za 240 odstotkov.
• Zaprtje povrhnjice poveča sijaj in lasno jedro je zaščiteno pred okoljskimi vplivi.
• Redna uporaba (idealno enkrat tedensko) spreja COMPLEXE 3 SPRAY in maske MASK INTENSE doma po

tretmaju v salonu zagotavlja, da učinki kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE trajajo dolgo.

 Uporaba

Za nego doma:
•   COMPLEXE 3 SPRAY

Po umivanju s primernim šamponom LA
BIOSTHETIQUE za lase in lasišče lase dobro osušite
z brisačo ali jih na hitro posušite s sušilnikom, nato
od 18 - do 20-krat popršite sprej COMPLEXE 3
SPRAY na odseke vlažnih las in lase narahlo
razčešite. Ne izpirajte.

•  COMPLEXE 3 MASK INTENSE
Neposredno po nanosu spreja COMPLEXE 3
SPRAY razporedite 8–10 ml maske MASK INTENSE
enakomerno po laseh. Lase razdelite na večje
odseke in masko MASK INTENSE nanesite z
rokami. Nato lase razčešite, da je maska
enakomerno razporejena. Pustite učinkovati 15
minut in nato splaknite z vodo.

V salonu:
•  COMPLEXE 2 SPRAY

Po umivanju s primernim šamponom LA
BIOSTHETIQUE za lase in lasišče lase dobro
osušite z brisačo ali jih na hitro posušite s
sušilnikom. Nato lase križno razdelite na štiri
enake dele in z enoročno tehniko od 18- do 20-
krat popršite sprej COMPLEXE 2 SPRAY na 2–3 cm
široke odseke vlažnih las. Popršene lase rahlo
zvijte in  jih potisnite navzgor in odmaknite. Na
koncu lase razčešite, da izdelek vtrete. Ne
izpirajte.

• COMPLEXE 2 MASK INTENSE
Masko MASK INTENSE nanesite takoj po nanosu
spreja COMPLEXE 2 SPRAY. Lase na novo križno
razdelite, razmažite 8–10 ml maske MASK INTENSE
na hrbtno stran svojih dlani in z enoročno tehniko
pramen za pramenom vtirajte masko v odseke las,
debele za svinčnik. Tretirane lase rahlo zvijte ter jih
potisnite navzgor in odmaknite. Da bi zagotovili
enakomeren nanos maske, za konec lase razčešite in
jih zavijte v suh turban. Pustite učinkovati 15 minut,
nato izperite z vodo. Nadaljujte tretma kot običajno.
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PROTECTION CHEVEUX
KOMPLEKS 3 KOMPLET PRŠILO + 
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Pršilo s kompleksom za molekularno zaščito las 
Obnavlja molekularno strukturo las od znotraj.

Poživljajoča intenzivna maska za lase. Poživi in nahrani 
lase.  Optimalno okrepi regeneracijo molekularne strukture 
las. Skrbi za voljnost, sijaj in prožnost las.
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COMPLEXE 3 SPRAY + MASK VITAL PROTECTION CHEVEUX

 

 



Uporaba
• Za redno uporabo doma po tretmaju v salonu s kompleksom PROTECTION CHEVEUX

COMPLEXE.
• Pršilo COMPLEXE 3 SPRAY popršimo po vlažnih laseh, po pramenih. Ne izpiramo.
• Takoj nato nanesemo masko  COMPLEXE  2  MASK  VITAL. Po 10 minutah vse skupaj

temeljito izperemo.

Učinkovine

Učinkovine COMPLEXE 3 SPRAY

• naravna aminokislina cistein
• keratin
• magnezijeva mineralna sol

Učinkovine COMPLEXE 3 MASK VITAL*

• lamelarni fosfolipidi
• arganovo olje
• izvlečki puščavske rože

*Druge podatke najdete pri informacijah
o Dry Hair Mask, saj so recepture enake.

Delovanje
• Ščiti strukturo las do naslednjega tretmaja v

salonu.
• Obnavlja strukturo las od znotraj, ščiti žveplove

mostičke.
• Zapolnjuje keratinske vrzeli v strukturi las.
• Z magnezijevo soljo tvori nove solne mostičke v

laseh za dodatno stabilnost.
• Povečuje moč in voljnost las.
• Ščiti pred lomljenjem las.
• Ščiti pred okoljskimi vplivi in prostimi radikali.

Če po tretmaju v salonu stranka doma redno 
uporablja pršilo COMPLEXE 3 SPRAY in masko 
COMPLEXE 3 MASK VITAL, bodo učinki 
kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE 
dolgotrajni.

 Svetovanje
• Ob redni uporabi zelo učinkovito zagotavlja

trajnost dragocenih rezultatov tretmajev
KOMPLEKS 1 + 2 iz salona - izjemnega sijaja,
močne prožnosti in voljnega volumna.

• Kompleks molekularne zaščite las prodre globoko
v lase in obnavlja notranjo vlaknato strukturo
vaših las.

• Dragocene učinkovine iz narave, ki jih vsebuje
MASK VITAL, obnavljajo strukturne poškodbe
zunanje luskaste lasne ovojnice.

• Vaši lasje se bodo zlahka česali, bodo sijoči in
voljni.

• Vaši lasje bodo popolnoma zaščiteni pred novimi
vsakodnevnimi obremenitvami.

Diagnoza

• Strukturno poškodovani lasje (krhki, suhi itd.) 
• Stranka želi kemično obdelavo las (beljenje,

barvanje, trajno kodranje itd.), ob čemer pa
naj bo struktura las čim bolj zaščitena in
trajneje preoblikovana.

• Želja stranke: voljni, sijoči lasje
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PROTECTION CHEVEUX
KOMPLEKS 3 KOMPLET PRŠILO + 
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Pršilo s kompleksom za molekularno zaščito las 
Obnavlja molekularno strukturo las od znotraj.

Krepilna intenzivna maska za lase
Stabilizira in krepi lase.
Optimalno okrepi regeneracijo molekularne strukture las. Skrbi 
za stabilnost, sijaj in volumen las.
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COMPLEXE 3 SPRAY + MASK VOLUME PROTECTION CHEVEUX

 

 



 

Učinkovine

Učinkovine COMPLEXE 3 SPRAY
• naravna aminokislina cistein
• keratin
• magnezijeva mineralna sol

Delovanje
• Ščiti strukturo las do naslednjega tretmaja v

salonu.
• Obnavlja strukturo las od znotraj, ščiti žveplove

mostičke.
• Zapolnjuje keratinske vrzeli v strukturi las.
• Z magnezijevo soljo tvori nove solne mostičke v

laseh za dodatno stabilnost.
• Povečuje moč in stabilnost las.
• Ščiti pred lomljenjem las.
• Ščiti pred okoljskimi vplivi in prostimi radikali

Če po tretmaju v salonu stranka doma redno 
uporablja pršilo COMPLEXE 3 SPRAY in masko 
COMPLEXE 3 MASK VOLUME, bodo učinki 
kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE 
dolgotrajni.

 Svetovanje
• Ob redni uporabi zelo učinkovito zagotavlja

trajnost dragocenih rezultatov tretmajev
KOMPLEKS 1 + 2 iz salona - izjemnega sijaja,
močne prožnosti in voljnega volumna.

• Kompleks molekularne zaščite las prodre globoko
v lase in obnavlja notranjo vlaknato strukturo
vaših las.

• Dragocene učinkovine iz narave, ki jih vsebuje
MASK VOLUME, obnavljajo strukturne poškodbe
zunanje luskaste lasne ovojnice.

• Vaši lasje se bodo zlahka česali, bodo stabilni,
sijoči in imeli bodo volumen.

• Vaši lasje bodo popolnoma zaščiteni pred novimi
vsakodnevnimi obremenitvami.

Diagnoza

• Strukturno poškodovani lasje (krhki, suhi itd.) 
• Stranka želi kemično obdelavo las (beljenje,

barvanje, trajno kodranje itd.), ob čemer pa
naj bo struktura las čim bolj zaščitena in
trajneje preoblikovana.

• Želja stranke: sijoči lasje z volumnom

Uporaba
• Za redno uporabo doma po tretmaju v salonu s kompleksom PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE.
• Pršilo COMPLEXE 3 SPRAY popršimo po vlažnih laseh, po pramenih. Ne izpiramo.
• Takoj nato nanesemo masko  COMPLEXE  2  MASK  VOLUME. Po 10 minutah vse skupaj temeljito

izperemo.
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Učinkovine COMPLEXE 3 MASK VOLUME
• pšenične beljakovine, kvaternizirane
• UV-filtri
• vosek pomarančne lupine
• provitamin B5 



PROTECTION CHEVEUX
COMPLEXE 3 MASK VITAL
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Intenzivna obnovitvena nega las

Globinsko obnavlja zelo suhe, poškodovane lase ter jim 
vrača sijaj in mehkobo. Občutljiva struktura se trajno 
okrepi. Lasje dobijo opazno več prožnosti in česanje je 
znatno lažje.
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COMPLEXE 3 MASK VITAL PROTECTION CHEVEUX

  

 

 

 Diagnoza
• Krhki lasje brez leska
• Neprožni lasje brez svilnatosti
• Težko oblikovanje
• Znatne strukturne poškodbe

 Vzrok
• Na laseh ni lipidnega sloja.
• Zelo gosti, neubogljivi lasje
• Premalo nege ali nepravilna nega
• Zunanji povzročitelji stresa zaradi kemičnih

tretmajev (pogosto nepravilnih ali
prepogostih)

• Dodatni zunanji povzročitelji stresa, ki lase
izsušijo: sonce, suh zrak, nepravilna ali
prepogosta uporaba električnih aparatov za
oblikovanje las

Aktivne sestavine
• Lamelarni fosfolipidi (LPL)
• Maroško arganovo olje
• Rastlinske aktivne sestavine iz

puščavske rože

 Svetovanje
• Globinsko obnavlja obremenjene, krhke

lase, od korenin do konic.
• Lasje postanejo žametasto mehki, gladki in

spet jih je lahko oblikovati.
• Okrepi lasno strukturo in lasje so odpornejši

proti obremenitvenim dejavnikom, ki jih
izsušujejo.

• Lasem daje lesketajoč se sijaj.
• Lase razvaja s čudovitim bogatim in sadnim

vonjem.
• V svojih žametasto mehkih, negovanih laseh

lahko uživate z vsemi čuti.

   Delovanje
• Lamelarni fosfolipidi se s svojo lamelasto strukturo

prilepijo na lasni keratin, zapolnijo porozne dele
in odpravijo grobost las. Izravnajo
neenakomernost in ponovno zaprejo povrhnjico.
Lasem vrnejo sijaj in jih obnovijo.

• Arganovo olje izravna pomanjkanje naravnih
maščobnih snovi.

• Izvlečki puščavske rože intenzivno vlažijo in
lasem povrnejo zdravo ravnotežje vlage.

  Uporaba
Po umivanju enakomerno razporedite na lase, 
osušene z brisačo, in pustite delovati 10 minut. 
Nato temeljito izperite.
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PROTECTION CHEVEUX
COMPLEXE 3 MASK VOLUME
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Globinska negovalna in krepilna nega za 

obremenjene las, ki obnavlja lasno strukturo

Lahko se uporablja brez predhodnega nanašanja 
kompleksa Protection Cheveux Complexe 1+2.
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COMPLEXE 3 MASK VOLUME PROTECTION CHEVEUX

  

 

 

 Diagnoza
• Lasje, potrebni nege, ali strukturno

poškodovani lasje
• Suhi do zelo suhi lasje
• Zelo porozni lasje
• Krhki lasje brez leska

 Vzrok
• Kemični in fizikalni vplivi, kot so UV-

žarki, sušenje s sušilnikom in krtačenje
• Nepravilna/nezadostna nega las
• Negativni vremenski vplivi

Aktivne sestavine
• Izbrani negovalni komleks
• Kvaternizirane hidrolizirane pšenične

beljakovine
• UV-filter
• Vosek pomarančne lupine
• Provitamin B5

 Svetovanje
• Rezultat je globinska obnova lasne strukture.
• Izboljša strukturo in obnavlja ravnotežje

beljakovin.
• Lase vlaži.
• Zapolni keratinske vrzeli v lasni strukturi.
• Globinska nega, lasem daje svilnat sijaj,

volumen in večjo prožnost.
• Lase zaščiti pred poškodbami zaradi okoljskih

vplivov, pred lomljenjem las ter ohranja lepoto in
lesk barve las.

   Delovanje
• Lasje so deležni globinske obnove.
• Izboljšata se elastičnost in mehkoba las.
• Lasem daje svilnat sijaj in večjo

prožnost.
• Kemično tretirani lasje spet dobijo svojo

naravno lepoto.

  Uporaba
Enakomerno razporedite po umitih laseh.
Dobro izperite po 10–15 minutah 
delovanja.
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PROTECTION CHEVEUX
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Dvofazna ekspresna nega v spreju z molekularno 

zaščito za lase 

Vzdržuje učinek kompleksa Protection Cheveux Complexe 
med tretmaji z negovalnimi kompleti. Poveča mehkobo in 
elastičnost las. Olajša oblikovanje las, ne da bi jih obtežila.
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COMPLEXE EXPRESS CARE VITAL PROTECTION CHEVEUX

 

 



 

 Diagnoza
• Strukturno poškodovani lasje (krhki, suhi itd.)
• Neprožni lasje brez svilnatosti
• Težko oblikovanje
• Želja stranke: mehki lasje, ki jih je lahko

oblikovati

Aktivne sestavine

• Cistein (aminokislina, ki vsebuje žveplo)
• Pšenične beljakovine
•  Derivati aminokislin
•  Brez silikonov

 Uporaba
• Pred uporabo pretresite!
• Po umivanju popršite na lase, osušene z

brisačo.
• Ne izpirajte.
• Tretirajte in oblikujte kot običajno.

 Svetovanje
• Idealen negovalni sprej, ki ga ni treba izpirati,

podaljša učinek kompleksa za molekularno
zaščito med tretmaji globinske nege z izdelkom
SET VITAL/INTENSE. Popolna izbira, kadar
nimate veliko časa.

• Izboljša mehkobo in elastičnost las, ne da bi jih
obtežil ali preveč zmehčal.

• Oblikovanje las je lahko, lasje so polnejši in
imajo lep naraven sijaj.

• Preprečuje lomljenje las in razcepljenost konic.
• Preprost in hiter nanos, brez izpiranja.

 Delovanje
• Zaščiti lasno strukturo do naslednjega tretmaja

globinske nege z izdelkom PCC SET VITAL ali
INTENSE.

• Redna domača uporaba spreja COMPLEXE 3
SPRAY in maske COMPLEXE 3 MASK VITAL/
INTENSE, izmenjaje z izdelkom EXPRESS CARE
VITAL, po tretmaju v salonu, zagotavlja, da učinki
kompleksa PROTECTION CHEVEUX COMPLEXE
trajajo dlje.

• Pšenični mikroproteini se prilepijo na
poškodovane dele povrhnjice, zgladijo
odlomljene luske ter tako zagotavljajo stabilnejšo,
močnejšo strukturo in preprečujejo lomljenje las.

• Skupaj s cisteinom vzdržujejo žveplove vezi v
laseh.

• Derivati aminokislin (lavroil lizin in PCA gliceril
oleat) dajejo lasem zdravo mehkobo, gladko
površino, pa tudi sijaj in elastičnost, ne da bi jih
obtežili. Oblikovanje las je lahko.
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PROTECTION CHEVEUX
COMPLEXE EXPRESS CARE VOLUME 
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Dvofazna ekspresna nega v spreju z molekularno 

zaščito za lase 

Vzdržuje učinek kompleksa Protection Cheveux Complexe 
med tretmaji z negovalnimi kompleti. Olajša česanje las in 
izboljša njihovo prožnost. Poveča volumen in elastičnost.
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COMPLEXE EXPRESS CARE VOLUME PROTECTION CHEVEUX

 

 



 

 Diagnoza
• Strukturno poškodovani lasje (krhki, suhi itd.)
• Neprožni in neelastični lasje
• Težko oblikovanje
• Želja stranke: voluminozni lasje, ki jih je

lahko oblikovati

Aktivne sestavine

• Cistein (aminokislina, ki vsebuje
žveplo)

• Pšenične beljakovine
• Vosek carnauba
• Čebelji vosek
•  Brez silikonov

 Uporaba
• Pred uporabo pretresite!
• Po umivanju popršite na lase, osušene z

brisačo.
• Ne izpirajte.
• Tretirajte in oblikujte kot običajno.

 Svetovanje
• Idealen negovalni sprej, ki ga ni treba izpirati,

podaljša učinek kompleksa za molekularno
zaščito med tretmaji globinske nege z izdelkom
SET VITAL/INTENSE. Popolna izbira, kadar
nimate veliko časa.

• Olajša oblikovanje las in izboljša njihovo
elastičnost. Poveča volumen in prožnost las.

• Lasje dobijo zaščitno plast, postanejo polnejši
ter dobijo lep naraven sijaj.

• Preprečuje lomljenje las in razcepljenost konic.
• Preprost in hiter nanos, brez izpiranja.

 Delovanje
• Zaščiti lasno strukturo do naslednjega tretmaja

globinske nege z izdelkom PCC Set Volume ali
Intense.

• Redna domača uporaba spreja COMPLEXE 3
SPRAY in maske COMPLEXE 3 MASK VITAL/
INTENSE, izmenjaje z izdelkom EXPRESS CARE
VITAL, po tretmaju v salonu, zagotavlja, da
učinki kompleksa PROTECTION CHEVEUX
COMPLEXE trajajo dlje.

• Pšenični mikroproteini se prilepijo na
poškodovane dele povrhnjice, zgladijo
odlomljene luske ter tako zagotavljajo
stabilnejšo, močnejšo strukturo ter preprečujejo
lomljenje las.

• Skupaj s cisteinom vzdržujejo žveplove vezi v
laseh.

• Vosek carnauba in čebelji vosek dodatno tvorita
krepitveni zaščitni sloj na laseh, lasje naredita
polnejše, posledica pa je lep naraven sijaj.
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