
BEAUTE
NEŽNO ČIŠČENJE IN HITRO STRUKTURNO 
URAVNOTEŽENJE ZA NEZAHTEVNE LASE
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BEAUTE

Skrivnost lepih las?
Seveda, idealna nega in ukrepanje, preden pride do 
hujših poškodb ... Mati Narava nekatere ljudi obdari z 
lepimi lasmi, nezahtevnimi za nego. To je čudovito. Ti 
so med majhno skupino privilegiranih strank družbe LA 
BIOSTHETIQUE, ki ne potrebujejo rešitev za določene 
težave. Njihova želja: da bi njihovi lasje preprosto 
ostali tako lepi, kot so – njihova nega pa hitra in 
nezahtevna.

BEAUTE – nežno čiščenje in hitro strukturno 
uravnoteženje za nezahtevne lase
Nego las najpogosteje povezujemo s poškodovanimi 
lasmi, toda pri hiši LA BIOSTHETIQUE ni tako. Naša 
glavna prioriteta je ohranjanje zdravja lepih las. Po 
svojih najboljših močeh se trudimo preprečiti poškodbe 
las.

Lasje morajo kar precej zdržati: oblikujemo jih s slabimi 
krtačami in glavniki, obremenjujemo jih s prevročimi 
sušilniki ali celo tupiramo. Včasih jih le kodramo, 
ravnamo ali barvamo prepogosto. Tudi UV-svetlobe, ki 
so ji lasje pogosto nezavedno izpostavljeni, ne smemo 
podcenjevati. Tako ni čudno, da se celo najlepši lasje 
ob vseh teh napadih utrudijo. Odpornost, sijaj in 
volumen izginejo hitreje, kot bi si mislili! Zaradi tega bi 
negovalni režim razvajanja las, ki lasem pomaga 
prestati vse te obremenitve, moral postati sestavni del 
vašega rituala nege. Velja načelo, da je zaščita boljša 
kot odpravljanje škode.

BEAUTE – odišavljena zaščita las pred zunanjimi 
dejavniki
Zaščita lepih las se začne z izbiro ustreznega 
šampona. Shampooing Beaute združuje vse lastnosti, ki 
jih nudijo današnji sodobni blagi šamponi. Vsi 
negovalni izdelki linije BEAUTE v hipu izravnajo rahle 
strukturne poškodbe. 
Rezultat: česanje las je preprosto, lasje imajo več sijaja, 
dobro prožnost in idealno strukturo za oblikovanje – na 
kratko: preprosto lepi lasje. Ker se želje strank glede 
rokovanja z izdelki in njihove uporabe močno 
razlikujejo, ima linija BEAUTE tri vrste regeneratorjev za 
vse potrebe: nega v spreju, ki se ne izpira = ESSENCE 
DE PROTEINE: idealno za zaposlene stranke, ki imajo 
rade preprosto, hitro uporabo. Te stranke pogosto ne 
marajo pršenja izdelka v svoje roke.

Kremasta nega brez izpiranja = CONDITIONNEUR 
EXPRESS: zasnovana za stranke, ki rade oblikujejo svoje 
lase, medtem ko vanje vtirajo regenerator – idealno za 
vtiranje v kodre recimo. Te stranke imajo rade občutek 
igranja z negovalno kremo v svojih rokah. 

Hitro delujoči globinski regenerator, ki ga je treba iz las 
izprati = CONDITIONNEUR DOUCEUR: z včesanjem te 
ekspresne globinske nege je lase preprosto razvozlati in 
razčesati takoj po umivanju. Pravi izdelek za vse, ki si 
radi vzamejo nekaj časa več in raje izperejo odvečno 
količino negovalnega izdelka iz las. Tako se izognejo 
morebitni čezmerni uporabi. Če pa je treba rešiti težavo 
z lasmi, so prava izbira izdelki za reševanje posebnih 
težav hiše LA BIOSTHETIQUE, kot so linija ANTI FRIZZ 
za neobvladljive in težavne lase, linija CURL za 
kodraste lase ali linije za globinsko nego DRY HAIR in 
LONG HAIR. V salonih je na voljo tudi linija EXPERT 
TREATMENTS. Ženske, pri katerih je bila narava pri 
lepoti las manj radodarna, lahko stabilnost in volumen 
las povečajo z izdelki FINE HAIR.

Za vsako posebno željo asortiment izdelkov hiše LA 
BIOSTHETIQUE za lase in lasišče zagotavlja 
individualno rešitev. Težavni lasje so stvar preteklosti. 
Ko enkrat dosežete svoj cilj z izdelkom, ki rešuje 
določeno težavo, vam zaščitni izdelki linije BEAUTE 
zagotavljajo trajno lepe lase.
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BEAUTE

Za osebno uporabo
     Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

SHAMPOOING Nežno čiščenje za vsakodnevno 
umivanje las

Embalaža 250 ml Embalaža
1000 ml Embalaža 450 ml 

Embalaža 100 ml

CONDITIONNEUR EXPRESS Embalaža 100 ml Embalaža 100 ml Obnovitvena takojšnja nega. Učinkuje v 
nekaj sekundah. Izjemno učinkovita. Se 
ne izpira. Ostane v laseh.

ESSENCE DE PROTEINE Embalaža 200 ml Embalaža 
1000 ml 

Obnovitveni 2-fazni proteinski 
sprej. Se ne izpira. Ostane v laseh.

CONDITIONNEUR DOUCEUR Embalaža 200 ml Embalaža 
1000 ml 

Takojšnja nega za mehkobo in sijaj. Lase 
takoj omehča, zgladi in jim da izjemen 
sijaj. Čas učinovanja: 1–2 minuti

Pregled izdelkov 

– 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   11:2603.06.20   11:26



EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   4EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   4 03.06.20   11:2603.06.20   11:26



BE
AU

TE
 –

 S
HA

M
PO

OI
NG

BEAUTE
SHAMPOOING

Nežen čistilni šampon za vsakodnevno 
uporabo 
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SHAMPOOING BEAUTE

 

 

Aktivne sestavine

• Kombinacija blagih čistilnih sestavin na
podlagi naravnega kokosovega olja

• Sadni vonj
• Negovalne naravne celulozne sestavine
• Polimer za lažje razčesavanje

tip produkta: šampon

Svetovanje

• Nežno razvajanje s šamponom
• Negovalni šampon za lepe lase
• Primeren kot vsakodnevni šampon za vso

družino
• Za več svežine v vaših laseh
• V kombinaciji z balzamom

CONDITIONNEUR BEAUTE, praktični
negovalni dvojec za vso družino

Uporaba

Šampon SHAMPOOING BEAUTE nanesite kot 
običajno, namilite, izperite in že ste gotovi.

Delovanje

• Nežno neguje lasišče in čisti lase
• Ohranja ravnovesje lasišča
• Nežen vonj po svežem kiviju, mangu in papaji

ustvarja občutek lagodja
• Zagotavlja lažje razčesavanje mokrih las in

izboljšuje vitalnost las
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BEAUTE
CONDITIONNEUR EXPRESS

Obnovitveni izdelek za takojšnjo nego las

Obnavlja obremenjene lase in daje takoj opazen 
svilnat učinek.
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CONDITIONNEUR EXPRESS BEAUTE

 

 

 

 Diagnoza
• Lasje, potrebni nege, ali strukturno

poškodovani lasje
• Stranke, ki želijo takojšnjo nego

 Vzrok
• Negativni vplivi vremena
• Uporaba neprimernih izdelkov za nego las
• Kemični vplivi, kot na primer UV-žarki, trajno

kodranje las ali barvanje
• Naravna obraba zaščitne keratinske strukture

las zaradi mehanskih obremenitev

Aktivne sestavine
•  Belo     olje
•  Negovalni    polimer
•  Kvaternizirani    elementi     zrn      guarja
•  Kvaternizirani     derivati     behenil        alkohola
•  Pantenol

Vrsta   izdelka:  emulzija

 Svetovanje
• Obnavlja poškodovane lase in jih takoj

opazna zgladi.
• Zagotavlja nego, zaščito in omogoča lažje

razčesavanje las.
• Las ne masti in obteži.
• Poveča lesk in polnost las.
• Popolna takojšnja nega brez velikega

časovnega vložka
• Revitalizira in neguje lase.

 Delovanje
• Negovalni polimer in aktivna snov iz zrn guarja

izboljšata strukturo las.
• Prečiščeno belo olje na naravni osnovi

zagotavlja sijaj in krepi zaščitne lastnosti lasnih
vlaken.

• Pantenol z več učinki izboljša zadrževanje
vlage v laseh ter ohranja prožnost in polnost
las.

• Idealno za takojšnjo nego las za optimalno
kakovost las, lepoto in lažje oblikovanje las.

  Uporaba
• Po šamponiranju porazdelite po laseh,

osušenih z brisačo.
• Odvisno od dolžine in volumna las nanesite

približno 3–5 ml (pumpico pritisnite od 2-
do 3-krat) izdelka CONDITIONNEUR
EXPRESS.

• Enakomerno porazdelite.
• Ne izpirajte, izdelek ostane v laseh.
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ESSENCE DE PROTEINE

Obnovitveni 2-fazni proteinski sprej. 

Nega za strukturo las s takojšnjim rezultatom, ki 
preprečuje lomljenje las. Ne izpirajte.
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ESSENCE DE PROTEINE BEAUTE

 

 

 

 Diagnoza
• Obremenjeni, suhi lasje
• Lasje brez leska
• Krhki lasje, ki jim manjka svilnatosti
• Lasje, ki se zlahka lomijo
• Trajno kodrani, barvani lasje, ki potrebujejo

obnovitev

 Vzrok
• Fizikalni ali kemični vplivi, npr. sušenje s

sušilnikom, suho ozračje, vreme, trajno
kodranje ali barvanje, beljenje

Aktivne sestavine
• Kvaternizirani polimer
• Pšenični peptidi
• Kombinacija hlapnih silikonskih olj in visoko

polimerizirane silikonske smole

Namig:
Vrsta ali koncentracija silikonskih spojin, ki jih 
vsebuje ta izdelek, ne more negativno vplivati 
na trajno kodranje ali barvanje las.

Vrsta izdelka: 2-fazna nega v spreju

 Svetovanje
• Okrepi lasno strukturo.
• Obnavlja lase.
• Izboljša svilnatost in prožnost las.
• Poveča odpornost las.
• Pomaga odpraviti razcepljenost konic.
• Lasem daje čudovit lesk.

 Delovanje
• Kombiniran učinek z dvema aktivnima

fazama: intenzivno obnovitveno fazo in
fazo, ki krepi lesk.

• Učinkuje takoj po nanosu na lase, saj se
prime neposredno na poškodovano lasno
strukturo.

• Obnavlja poškodovane lase in pomaga
odpravljati razcepljenost konic.

• Lasem daje svilnatost, prožnost in lesk.
• Tvori zaščiten sloj, ki se čvrsto prilepi na

lasno strukturo ter omogoča lažje
razčesavanje las in poveča njihovo
odpornost.

• Hitro in učinkovito izboljša strukturo las.

  Uporaba
• Popršite na lase, ki so rahlo vlažni, ali

nanesite na suhe lase.
• Ne izpirajte.
• Pred uporabo pretresite.
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BEAUTE
CONDITIONNEUR DOUCEUR

Polnost in lesk – takojšnja nega 
las.

Negovalno mleko za svilnato mehke, 
naravno sijoče lase.
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CONDITIONNEUR DOUCEUR BEAUTE

 

 

 

 Diagnoza
• Strukturno poškodovani lasje ali krhki lasje,

potrebni dodatne nege
• Stranke, ki zahtevajo takojšnjo nego ter

ekstremno mehkobo in lesk.

 Vzrok
• Poškodba zaščitnega keratinskega sloja

zaradi mehanske obremenitve, npr. sušenja s
sušilnikom ali krtačenja.

• Kemični vplivi, kot so UV-žarki, trajno
kodranje ali barvanje las.

• Nepravilna ali nezadostna nega las
• Poškodbe zaradi težkih okoljskih razmer

Aktivne sestavine
•  Naravni       ceramid
• Izvleček avokadovega olja
• Olje mangovih koščic
• Pantenol

 Svetovanje
• Lasem takoj da svilnatost, jih zmehča

in jim da lesk.
• Za vse strukturno poškodovane in

obremenjene lase (od tankih do
debelih)

• Dolgotrajno zaščiti lasno strukturo.
• Lase je lahko razčesavati.

 Delovanje
• Naravni ceramid in koncentrirani izvleček

avokadovega olja zapolnita porozne vrzeli v
povrhnjici, izravnata neenakomernosti in
ponovno zapreta povrhnjico.

• Zaradi olja mangovih koščic lasje dobijo
polnost in izjemen lesk, postanejo žametasto
mehki in lahko jih je razčesavati.

• Pantenol ima več učinkov; izboljša
zadrževanje vlage v laseh ter ohranja
prožnost in polnost las.

  Uporaba
• Po šamponiranju enakomerno razporedite po

rahlo vlažnih laseh.
• Po 1–2 minutah spenite in izperite.
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