
Long
Hair

INTENZIVNA NEGA IN VSESTRANSKA 
ZAŠČITA ZA DOLGE LASE 





LONG HAIR

Od korenin do konic: sijoči, zaščiteni in lepo 
negovani lasje: linija za nego dolgih las Long 
Hair ciljno poskrbi za posebne potrebe dolgih 
las. 

Dolgi, zdravi in sijoči lasje so naraven okras. Številne ženske in nekateri moški so ponosni na 
vsak centimeter svoje veličastne "grive" in nanjo gledajo kot na dragocen del svoje privlačnosti. 
Dejansko lasje določajo naš celotni videz, so naš najpomembnejši dodatek in najbolje izražajo 
našo osebnost. Lepo negovani dolgi lasje so simbol mladostne vitalnosti.

Da bi ostali lepi od korenin do konic potrebujejo skrbno pozornost in natančno izbrano nego. To 
je pravi izziv, saj imajo vrhnji deli las, ki so še mladi, zelo drugačne potrebe kot srednji deli las 
in konice, ki so več let starejši. Ker številna šamponiranja, krtačenja in česanja, mnogo ur 
sušenja s sušilnikom in ogromno zunanjih obremenitvenih dejavnikov, kot so veter, vremenski 
vplivi, ogrevan zrak in izpostavljenost soncu, pa tudi drgnjenje ob oblačila, poškodujejo 
najstarejši del las. 

Zaščitna povrhnjica se postopno obrabi, drobne lamele se odprejo, lasje postanejo grobi in 
globlje plasti so neusmiljeno izpostavljene vsem negativnim vplivom. Rezultat: lasje se hitro 
zavozlajo, izgubijo sijaj, postanejo krhki in, v najslabšem primeru, se začnejo lomiti in razcepijo 
se konice. Tu pridejo prav prvorazredni negovalni izdelki linije Long Hair s posebnimi učinki. 
Vsaka od njihovih dragocenih sestavin, ki so prilagojene naravni lasni strukturi, posebej poskrbi 
za potrebe dolgih las. Lasje ponovno pridobijo substanco, ki so je z leti izgubili. 
Posledično vsak las po vsej svoji dolžini ostane sijoč, zdrav in naravno lep.



LONG HAIR

MALOPRODAJNI IZDELEK
SALONSKI IZDELEK

IZDELKI

Protective Volumising 
Shampoo
Šampon za več volumna 

Protective Softening Shampoo
Šampon za mehkejše lase 

Growth Booster
Losjon za pospeševanje rasti las 

Detangler
Negovalni serum za lažje česanje las 

Protective Repair Mask
Zaščitna preoblikovalna maska za lase 

Protective Conditioning Fluid
Zaščitni negovalni fluid za lase 

Weightless Conditioning Oil
Lahko negovalno olje za lase 

Refreshing Dry Shampoo
Osvežilni suhi šampon

embalaža, 250 ml 
embalaža,  1000 ml

embalaža,  250 ml 
embalaža,  1000 ml

embalaža, 95 ml

—

embalaža,  150 ml 

50 ampul, 10 ml

embalaža 150 ml
embalaža 500 ml

embalaža100 ml

embalaža 100 ml

embalaža 100 ml

embalaža100 ml

embalaža 200 ml
—





LONG HAIR

PROTECTIVE VOLUMISING SHAMPOO

Nežni micelarni šampon očisti globinsko, izravna lasno 
strukturo, zaščiti pred okoljskimi vplivi in lasem daje volumen. 

Zaščitni šampon za več volumna 
Protective Volumising Shampoo 
očisti dolge lase in lasišče. Deluje 
globinsko kot magnet, obenem pa 
je blag in nežen do las. 

Izvleček pšeničnih otrobov lase in 
lasišče osvobodi delčkov 
umazanije, finega prahu in 
onesnaženja iz okolja.

Kationski guar izravna strukturne razlike, takoj 
ko začnete umivati lase, pšenične beljakovine 
pa zagotavljajo moč in volumen. 

Lasje so zaščiteni pred okoljskimi vplivi, lahko jih 
je česati ter imajo zapeljiv volumen in svilnat 
sijaj. 

NANOS
Enakomerno razporedite po laseh in lasišču ter 
vmasirajte. Nato temeljito izperite. 

Nežno čiščenje, nova 
moč in volumen za 

tanke dolge lase. 

NASVETI

• Micelarni šampon je idealno 
čistilno sredstvo za tanke, medle 
dolge
lase, ker jih okrepi po dolžini in 
ima zaščitni učinek.

• Lase in lasišče nežno, toda 
globinsko očisti onesnaženja iz 
okolja

• Kakor hitro začnete lase umivati, 
izravna lasno strukturo ter da 
lasem teksturo in moč.

• Olajša česanje las ter daje 
lasem volumen in svilnat sijaj. 

SESTAVINE

—  Glikolipid (miceli)
—  Izvleček pšeničnih otrobov
—  Kationski guar 
—  Pšenične beljakovine
—  Glukozni polifenol





LONG HAIR

PROTECTIVE SOFTENING SHAMPOO

Nežno čiščenje, moč in 
mehkoba za dolge lase, 

potrebne nege. 

Nežni micelarni šampon očisti globinsko, izravna lasno strukturo, 
zaščiti pred škodljivimi okoljskimi vplivi in lasem daje svilnato nego. 

Zaščitni šampon za mehkejše lase 
Protective Softening Shampoo očisti 
dolge lase in lasišče. Deluje 
globinsko kot magnet, obenem pa 
je blag in nežen do las. 

Izvleček pšeničnih otrobov odstrani 
delčke umazanije, fini prah in 
onesnaženje iz okolja. Kationski 
guar izravna strukturne razlike, 
takoj ko začnete umivati lase.

SESTAVINE
— Glikolipid (miceli)
— Izvleček pšeničnih otrobov
— Kationski guar
— Betain iz sladkorne pese

NASVETI

• Zaščitni micelarni šampon je 
idealno čistilno sredstvo za 
dolge
lase, potrebne nege.

• Nežno, toda globinsko lase in 
lasišče očisti onesnaženja iz
okolja.

• Kakor hitro začnete lase 
umivati, izravna lasno strukturo 
ter lase zmehča, ne da bi jih 
obtežil.

• Olajša česanje las in daje 
lasem svilnat sijaj. 

Betain iz sladkorne pese daje lasem, 
potrebnim nege, dovolj naravne vlage in jih 
zmehča.

Lasje so zaščiteni pred okoljskimi vplivi, 
lahko jih je česati in imajo svilnat sijaj.

NANOS
Enakomerno razporedite po laseh in lasišču 
ter vmasirajte. 
Nato temeljito izperite. 



LA BIOSTHETIQUE
®

PARIS 

SCALP CARE 

Long 
Hair 

Growth Booster 
Lotion accelerant 

la pousse des cheveux 

Haarwachstum 
beschleunigende Lotion 

95 ml e 3.2111.oz. 



LONG HAIR

GROWTH BOOSTER

Izjemno učinkovita nega
lasišča za pospešeno rast 

las.

NANOS
Razporedite vsebino 2 pipet po 
prečkah na lasišče in narahlo 
vmasirajte. Za optimalen učinek 
nanašajte večkrat na teden. 

Učinkovita nega za lasne korenine in lasišče stimulira 
aktivnost celic lasnih foliklov in pospešuje rast zdravih, močnih las. 

Izvleček pšeničnih otrobov 
zmanjša odlaganje delcev 
onesnaženja iz okolja na lasišče 
in tako podpirajo njegove 
naravne funkcije. 

Zaradi principa učinkovanja 
kompleksa je Growth Booster 
idealen pospeševalnik rasti in 
zagotovilo za zdrave, močne 
dolge lase. 

Growth Booster je močan 
energijski paket za lasne korenine 
in lasišče. Spodbujevalnik rasti 
učinkuje prav tam, kjer se rast las 
začne.

Keratinski gradniki stimulirajo lasne 
korenine, medtem ko energijska 
zmes glikogena in kreatina znatno 
poveča njihovo celično aktivnost. 
To poveča hitrost rasti las za 
impresivnih 67 %. 

Elementi v sledovih iz koral in biotin 
vplivajo na zdravo rast in 
spodbujajo tvorbo stabilnih, močnih 
las.

SESTAVINE

— Gradniki keratina arginin, lizin in   
    asparaginska kislina

— Energijska zmes glikgena in 
    kreatina
— Elementi v sledovih iz koral in 
    biotin
— Apigenin, oleanolna kislina, 
    vitamin B12
— Izvleček pšeničnih otrobov

NASVETI

• Idealna nega lasišča za vse, ki 
bi radi, da jim lasje rastejo 
hitreje.

• Nemastna formula zaščiti lasišče 
pred okoljskimi vplivi, obenem 
pa stimulira in revitalizira lasne 
korenine.

• Poveča produktivnost celic, ki 
tvorijo lase, zaradi česar lasje 
rastejo hitreje.

• Za močnejšo rast in zdrave lase. 





LONG HAIR

DETANGLER

Negovalni serum pomiri, 
navlaži in razvozla 

dolge lase.

• Ekspresna nega za lažje česanje 
dolgih las v nekaj minutah 
izravna grobost las in manjše 
poškodbe povrhnjice.

• Serum lase navlaži, ne da bi jih 
obtežil, lase razvozla ter jim da 
mehkobo in svilnatost.

• Po umivanju glavnik veliko lažje 
drsi skozi dolge lase.

• Preprečuje vozlanje las in odlično 
zaščiti strukture, ki so izjemno 
občutljive, kadar so lasje mokri.

• Poleg tega dolge lase zaščiti pred 
škodljivimi okoljskimi vplivi in 
delčki umazanije. 

Multiaktivni serum v spreju dolge lase breztežno navlaži in neguje, v 
nekaj minutah uravnoteži lasno strukturo in razvozla lase. 

Detangler magično razvozla dolge lase. 
Peresno lahek negovalni serum preprosto 
popršite na lase in boleče trganje las po 
umivanju je stvar preteklosti.

Glukozni polifenol, pridobljen iz 
sladkornega trsa in šišk, ter gliceridi olja 
oljne ogrščice oskrbijo vse dele las 
natanko s tistimi hranili in nego, ki jo 
posamezen del potrebuje. Strukturne 
spremembe med sredinskimi deli las in 
konicami se izravnajo, grobe površine se 
zaprejo in lasje so po vsej dolžini spet 
gladki. Česanje las se dokazano olajša 
za 80 % pri mokrih laseh in za 30 % pri 
suhih laseh.

SESTAVINE
— Glukozni polifenol
— Gliceridi olja oljne ogrščice
— Eritritol
— Izvleček pšeničnih otrobov

NASVETI

Eritritol je zelo vlažilen, kar 
minimizira lomljenje las  med 
česanjem. Izvleček pšeničnih 
otrobov nevtralizira onesnaževala 
in zaščiti pred škodljivimi 
okoljskimi vplivi.

Lasje se odzovejo pozitivno s 
svetlečim se leskom in zapeljivo 
mehkobo.

NANOS
Pred uporabo pretresite! Po 
umivanju nanesite na vlažne lase. 
Nato jih pazljivo razvozlajte in/ali 
razčešite. Pustite, da Detangler 
učinkuje 2–3 minute. Nato izperite. 



LA BIOSTHETIQUE
®

PARIS 

HAIR CARE 

Long 
Hair 

Protective 
Repair Mask 

Masque reparateur 
et restructurant 

Schutzende, restrukturierende 
Haarmaske 

150 ml e 5.0 A.oz. 



LONG HAIR

PROTECTIVE REPAIR MASK

Učinkovita zaščita pred 
lomljenjem las in 

razcepljenimi konicami. 

• Ta intenzivna učinkovita maska za lase 
revitalizira vse obremenjene, suhe dolge lase.

• Popravi poškodovane lasne strukture, pa tudi 
razcepljene konice, in preprečuje lomljenje las, 
da lahko lasje ostanejo zdravi in zrastejo dolgi.

• Maska za lase oskrbi lase z veliko vlage, 
zaradi katere so spet čudovito mehki in jih je 
ponovno lahko oblikovati.

• Zavira tvorjenje prostih radikalov in zmanjšuje 
odlaganje škodljivih delcev v lase.

• Poveča prožnost in svilnatost las ter jim daje 
lesketajoč se sijaj. 

Hranila in negovalne snovi obnovijo lase od znotraj in jih zaščitijo od zunaj. 
Kompleks aktivnih sestavin v izdelkih Long Hair okrepi odpornost las ter 
preprečuje lomljenje las in razcepljanje konic. 

En las lahko raste približno sedem let – če je vitalen in 
zdrav. Posebej srednji deli in konice las, ki so kot 
najstarejši deli las izkusili veliko, potrebujejo poseben 
odmerek nege in zaščite. Maska Protective Hair Mask 
nudi prav to in pomaga lasem, da dosežejo ves svoj 
potencial rasti. 

Bogata rastlinska hranila in negovalne snovi krepijo 
lase od korenin do konic ter dvigujejo njihovo 
odpornost. 

Rastlinske negovalne snovi iz olja oljne ogrščice oskrbijo 
suhe in krhke lase z lipidi, ki jim manjkajo, inulin, 
rastlinski polisaharid z visoko vsebnostjo sadnega 
sladkorja, pa jim zagotavlja vlago. Posledično lasje spet 
dobijo prožnost, gladkost in sijaj.

Kationski guar izravna razlike v lasni strukturi, lase 
zmehča in olajša njihovo česanje. Glukozni polifenol, 
pridobljen iz sladkornega trsa in šišk, popravi 
poškodovane strukture od korenin do konic in okrepi 
odpornost las proti zunanjim okoljskim vplivom, pa tudi 
proti prostim radikalom. Novo lomljenje las je učinkovito 
preprečeno.

SESTAVINE
— Amid iz olja oljne ogrščice
— Inulin
— Kationski guar
— Glukozni polifenol
— Gliceridi olja oljne ogrščice
— Izvleček pšeničnih otrobov
— Jojoba in sončnični vosek 

NASVETI

Klinična študija potrjuje 80 % manj lomljenja 
las v primerjavi z netretiranimi lasmi in do 65 
% manj lomljenja las v primerjavi z masko za 
lase brez aktivnih sestavin, ki jih vsebuje 
maska Long Hair. 

Gliceridi olja oljne ogrščice, pa tudi jojoba in 
sončnični vosek, zgladita in pomirita površino 
las ter jih zaščitita pred naelektrenostjo in 
izgubljanjem vlage. Izvleček pšeničnih 
otrobov nevtralizira onesnaževala in zmanjša 
odlaganje škodljivih delcev.

Lasje so idealno nahranjeni, okrepljeni in 
zaščiteni od znotraj, zunaj pa čudovito 
gladki, lahko jih je oblikovati in po vsej 
dolžini imajo lesketajoč se sijaj.

NANOS
Po umivanju enakomerno razporedite po 
laseh. Kot ekspresno nego las pustite 
učinkovati 2–5 minut, kot globinsko nego pa 
10–15 minut. Daljši je čas delovanja, 
intenzivnejše je prodiranje molekul aktivih 
sestavin, ki se najprej odlagajo na laseh in 
nato v njih. Po izteku časa delovanja dobro 
izperite.





LONG HAIR

PROTECTIVE CONDITIONING FLUID

Negovalni fluid lase oskrbi z 
vlago, jih zaščiti in jim da 

svilnat sijaj.

• Vlažilna formula izboljša 
prožnost las in zgladi štrleče 
lase.

• Lasje v trenutku postanejo mehki 
in sijoči.

• Lahek zaščitni sloj, ki odbija 
onesnaževala, lase zaščiti pred 
agresivnimi prostimi radikali in 
okoljskimi vplivi.

• Nanašanje negovalnega fuida je 
praktično in hitro. 

Negovalni fluid, ki se ga na lase nanese zelo hitro in ga ni treba izpirati, lase 
navlaži, izravna strukturne razlike in lase zaščiti pred lomljenjem, škodljivimi delci 
onesnaženja in drugimi okoljskimi vplivi, ki lasem škodujejo. 

Nanašanje fluida, ki ga z las ni treba 
spirati, je izjemno hitro in neverjetno 
preprosto, očara pa z notranjimi 
odlikami. Vidno in breztežno ovije 
lase ter jih v trenutku zmehča in 
olajša njihovo oblikovanje.

Pšenične beljakovine lase okrepijo in 
jim dajo lesk. Glukozni polifenol, 
pridobljen iz sladkornega trsa in šišk, 
lase prav v notrajnosti oskrbi z 
vlago, jih okrepi in izboljša njihovo 
prožnost.  

SESTAVINE

— Izvleček pšeničnih 
otrobov
— Glukozni polifenol
— Gliceridi olja oljne 
ogrščice
— Pšenične beljakovine

NASVETI

Gliceridi olja oljne ogrščice lase pomirijo, 
zgladijo njihovo površino in vlago 
zadržijo v laseh.

Izvleček pšeničnih otrobov kot ščit pred 
onesnaževali nevtralizira njhove vplive in 
zmanjša tudi odlaganje delcev iz okolja 
na lase. Popolnoma nahranjeni in 
zaščiteni lasje zasijejo z močjo in 
zapeljivim svilnatim leskom.

NANOS
Po umivanju porazdelite po laseh, 
osušenih z brisačo, in narahlo vgnetite v 
lase. Izdelka ne izpirajte.



LA BIOSTHETIQUE" 
PARIS 

HAIR CARE 

Long 
Hair 

Weightless 
Conditioning Oil 

Huile de soin 
legere 

Schwereloses 
HaorpAegeol 

100 ml e 3.38 fl.oz. 



LONG HAIR

WEIGHTLESS CONDITIONING OIL

Negovalno olje daje lasem 
bleščeč se sijaj in mehkobo,

ne da bi jih obtežilo.

• Negovalno olje da suhim 
lasem veliko več mehkobe, 
prožnosti in lesketajočega 
se sijaja – ne da bi jih 
obtežil.

• Je idealna hitra nega za 
krhke, poškodovane 
strukture, posebej v 
spodnjem delu las. 

Dragoceno olje dolge lase oskrbi z breztežno vlago in nego, jih 
zmehča in jim da intenziven lesk. 

Dolgi lasje obožujejo olje! Olja 
dajejo posebno suhim dolgim 
lasem in krhkim konicam hranila, ki 
jih lasje s časom izgubljajo. 

Arganovo olje lase oskrbi z vlago, 
ki jo v laseh tudi zadrži. Olje 
travniške penuše izravna 
primanjkljaje v lipidni plasti las. 
Pomaga ponovno zapreti zunanjo 
povrhnjico in tako okrepi naravno 
odpornost las. 

SESTAVINE

— Arganovo olje
— Olje travniške penuše

NASVETI

Dragocena olja razvijejo svoj negovalni 
učinek, ne da bi lase kakor koli obtežila. 
Edina stvar, ki jo boste opazili, je prožna 
mehkoba, ki poživi dolge lase. In videli boste 
njihov intenzivni lesk in gladkost.

NANOS
Podrgnite nekaj kapljic olja med dlanmi ter jih 
razporedite po celi glavi ali po posebej 
obremenjenih delih las (po dolžini). Narahlo 
vgnetite v lase. Izdelka iz las ne izpirajte.

Izdelek se lahko nanaša na vlažne ali suhe lase:

• kot intenzivno nego za lesk pred sušenjem s 
sušilnikom (brez izpiranja)

• kot končni izdelek za sijaj po sušenju s 
sušilnikom

• za preoblikovanje in nego po dolžini las in 
konicah med posameznimi umivanji 





LONG HAIR

REFRESHING DRY SHAMPOO

Fini suhi šampon lase osveži in 
jim da občutek čistoče, 

ne da bi jih bilo treba umiti.

• Turbo čistilno sredstvo lase
osveži, ne da bi jih bilo treba
umiti.

• Fini prah v trenutku odpravi
razmršenost las in neprivlačno
svetleče se korenine.

• Idealno za med umivanji, kadar
se vam mudi ali na potovanjih.

• Suhi šampon v trenutku osveži
vašo pričesko.

• Kot nevidno sredstvo za
oblikovanje daje lasem dodaten
volumen in polnost.

• Izdelek dolge lase pripravi na
zapletenejše pričeske, tako da
jim da dodaten volumen in
obstojnost.

Z najfinejšim riževim škrobom v prahu suhi šampon Refreshing Dry Shampoo 
vpije odvečno maščobo. Korenine las in lase po dolžini naravno osveži. 
Lasje lepo dišijo, imajo rahel volumen in dajejo občutek, da so sveže umiti.

Zaradi nežnih negovalnih šamponov 
je danes prepričanje, da vsakodnevno 
umivanje lase poškoduje, zastarel mit. 
Toda umivanje dolgih las je lahko 
časovno zelo zamuden opravek. 
Poleg tega lasje po dolžini pogosto 
še niso potrebni umivanja, medtem 
ko so ob koreninah že malce mastni. 
Posledično lasje izgubljajo volumen, 
posebej frufru je videti povešen in 
razmršen. V tem primeru pride prav 
suhi šampon Refreshing Dry 
Shampoo! 

SESTAVINE

— Rižev škrob

NASVETI

Fini prah vpije presežno maščobo, osveži lase in jim 
da volumen. S svojim svežim vonjem nevtralizira 
neprijetne vonjave in poudari občutek sveže umitih 
las. Popolna rešitev, kadar se vam mudi ali vaša 
pričeska potrebuje le nekaj volumna in teksture.

NANOS
Pred uporabo dobro pretresite (za intenziven nanos 
ponovno pretresite tudi med nanašanjem). 
Enakomerno popršite po koreninah ali po dolžini 
razmršenih las z razdalje približno 20–30 cm. Po 
potrebi dvignite posamezne dele las in popršite pod 
njimi. Malo počakajte, da se lasje posušijo, in po 
potrebi prah v lase vtrite s krtačo. Če so lasje zelo 
mastni, ponovite.


