
PROTECTION COULEUR
NEGA IN ZAŠČITA ZA BARVANE IN 

TONIRANE LASE
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PROTECTION COULEUR

Nega in zaščita za 
barvane lase
Barva in svetloba sta elementa, ki izjemno pozitivno 
vplivata na naše razpoloženje in dobro počutje. Naši 
lasje se lahko odzovejo na enak način – barva in 
svetloba odsevata skozi lase, zaradi česar so ti videti 
živahni, sveži in sijoči. 
Visokokakovosten sistem LA BIOSTHETIQUE COLOR 
nudi vsakemu frizerju asortiment izjemno nežnih 
izdelkov, ki zagotavljajo vrhunsko barvno transformacijo 
in nego, ki popolno dopolnita pričeske vaših strank. Da 
bi svojim strankam pomagali, da med posameznimi 
obiski v salonu resnično uživajo v svojem novem videzu, 
je hiša LA BIOSTHETIQUE razvila zaščitni sistem za 
barvane lase PROTECTION COULEUR, ki vam ob 
vsakem svetovanju in izvajanju tretmaja daje še večjo 
strokovnost in kredibilnost pri vsaki stranki. Ciljna in 
dosledna nega barve je bistvena, da barvani lasje 
ostanejo lepi in sijoči. 
To je nujno, toda številne stranke na to ne pomislijo, saj 
pogosto niti ne vedo, kaj se zgodi z njihovimi lasmi in 
povrhnjico las med postopkom barvanja. Vzemite si čas, 
da stranki razložite, kako postopek odpre vsako 
povrhnjico, da lahko vanjo vpne nove barvne pigmente 
za trajno barvno transformacijo; nato poudarite, da je 
intenzivna nega ključna za povrnitev povrhnjice v 
prejšnje stanje in za krepitev njene regeneracije. Če 
barvanim lasem ne nudimo ustrezne nege ali jih po 
barvanju sploh ne negujemo, povrhnjica ostane odprta 
in porozna ter še bolj izpostavljena poškodbam zaradi 
negativnih okoljskih elementov (kot so močno sevanje 
sonca, klorirana in slana voda, prevroče sušenje s 
sušilnikom, neprimerna uporaba krtače/glavnika in 
pretopli prostori itd.). Posledice so tudi hitro zbledenje 
barve ter suhi, krhki, nesijoči in medli lasje. S 
šamponom SHAMPOO PROTECTION COULEUR in 
balzamom CONDITIONNEUR PROTECTION COULEUR 
lase in lasišče nežno očistimo, negujemo in navlažimo. 
Zaradi zaščitnega kompleksa, ki je bil zasnovan 
posebej za tonirane in barvane lase, lahko svojim 
strankam nudite prvorazredno nego barve in zaščito. 
Nagrada bo dolgo obstojna sijoča barva, ki je videti 
zdrava in lepo negovana.

Izjemno učinkovit 
zaščitni kompleks za 
barvane las
PROTECTION COULEUR zagotavlja dolgo obstojno 
sijočo barvo in zaščito! Izjemno učinkovit zaščitni 
kompleks za barvo, ki ga vsebujeta šampon SHAMPOO 
PROTECTION COULEUR in balzam CONDITIONNEUR 
PROTECTION COULEUR, sestavljajo izvleček sončnice, 
ki prodre globoko v lase in dezaktivira proste radikale, 
ki jih ustvari UV-sevanje in lahko uničijo notranjo 
strukturo las. Zato lahko zagotavlja, da barvni pigmenti 
ostanejo v laseh znatno dlje časa. 

Druga komponenta uspeha je polimer, ki se prilepi na 
lase kot zaščitni ščit, ima globinski negovalni učinek in 
lase ščiti pred škodljivimi okoljskimi vplivi. V tej popolni 
kombinaciji sta ti dve aktivni sestavini nepremagljivi, saj 
nudita učinkovito zaščito pred vsemi negativnimi 
okoljskimi vplivi. Ta profesionalna nega zagotavlja, da 
povrhnjica po barvanju ostane zaprta, kar pomeni, da 
barvni pigmenti v laseh ostanejo dlje in so lasje posebej 
zaščiteni pred izgubljanjem pigmenta in dehidracijo.
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PROTECTION COULEUR

Kako zaščitni kompleks LA BIOSTHETIQUE 
za barvane lase deluje

Brez zaščitnega kompleksa za barvane lase

Prosti radikali uničijo notranjo strukturo las, povrhnjica 
ostane odprta, lasje se umažejo, postanejo krhki in 
izgubijo lesk, barva hitro bledi.

Rezultat:
Lasje so čudovito svilnati, na otip naravno zdravi in 
ohranjajo svoj privlačni lesk. Živahnost in svežina 
najljubše barve las vaše stranke pa se ohranita dlje 
časa.

Z zaščitnim kompleksom LA BIOSTHETIQUE za 
barvane lase

Izvleček sončnice, ki prodre globoko, nevtralizira 
destruktivni učinek prostih radikalov, zunanja 
povrhnjica ostane zaščitena in gladka, lasje pa so 
svilnati z dolgotrajno živahnostjo in sijajem, celo po 
številnih umivanjih.

Dokaz: do 73 % večja obstojnost 
barve 
Testirano na barvanih pramenih po 15 šamponiranjih 
in 120 urah na simulatorju sonca (enakovredno času 
šestih tednov).

Pramen brez 
zaščitnega 

kompleksa za 
barvane lase 

Pramen z zaščitnim 
kompleksom LA 

BIOSTHETIQUE za 
barvane lase
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PROTECTION COULEUR

Pregled izdelkov 

Za osebno uporabo
     Prodajni izdelek 

Za nego v salonu 
Salonski izdelek

SHAMPOO VOLUME Embalaža 250 ml Embalaža 1000 ml Nežno čiščenje z zaščitnim kompleksom za 
tonirane in barvane tanke lase. Lase zaščiti 
pred izgubljanjem pigmentov ter zagotavlja 
dolgo obstojno in živo barvo. 

SHAMPOO VITAL Embalaža 250 ml Embalaža 1000 ml 

CONDITIONNEUR Embalaža 150 ml Embalaža 500 ml 

Nežno čiščenje z zaščitnim kompleksom za 
tonirane in barvane normalne do debele lase. 
Lase zaščiti pred izgubljanjem pigmentov ter 
zagotavlja dolgo obstojno in živo barvo.

Negovalni tretma za dlje časa obstojno 
intenzivnost barve, z zaščitnim kompleksom za 
tonirane in barvane lase. Popravlja lasno steblo. 
Dezaktivira proste radikale, ki poškodujejo 
strukturo las. Čas delovanja: 1–2 minuti.
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PROTECTION COULEUR
SHAMPOO VOLUME
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Nežno čiščenje z zaščitnim kompleksom za 

tonirane in barvane tanke lase 

Blago in bogato negovalno čistilno sredstvo za lase in 
lasišče. Tanke lase zaščiti pred izgubljanjem pigmenta; 
zagotavlja dolgo obstojno in živo barvo.
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SHAMPOO VOLUME PROTECTION COULEUR

 

 



 



Diagnoza

• Bledenje barve/niansirne barve las
• Tanki lasje, občutljivi na sonce
• Naravni ali barvani lasje, občutljivi na

svetlobo in UV-sevanje
• Tanki, grobi, krhki ali nesijoči lasje
• Lasje, ki so utrpeli strukturne poškodbe zaradi

okoljskih vplivov
• Medli lasje brez leska

Vzrok

• UVA- in UVB-sevanje
• Nezadostna ali nepravilna nega
• Poškodbe povrhnjice in keratinskih vlaken

(toplotne poškodbe zaradi sušenja s
sušilnikom, uporaba neustrezne krtače/
glavnika, slana in klorirana voda, veter,
suh zrak zaradi ogrevanja itd.)

Aktivne sestavine

• Betain iz sladkorne pese
• Miristil glukozid
• Izvleček sončnice
• Kvaterniziran derivat guarja
• Amfoterična površinsko

aktivna snov
• Osnovna površinsko aktivna

snov na bazi kokosovega olja
• Polikvaternij-59

Vrsta izdelka: šampon

Svetovanje
• Negovalna zaščita barvanih las je pomembna

zato, da se povrhnjica po barvanju ponovno
zapre in okrepi.

• Nežno, blago in negovalno čiščenje barvanih ali
toniranih tankih las

• Zaščiti tanke lase pred bledenjem za dolgo
obstojno, živo barvo.

• Izboljša vsebnost vlage.
• Dezaktivira agresivne proste radikale, ki jih

povzroča UV-sevanje.

• Barvane ali tonirane lase ohranja lepe, negovane
in sijoče dlje časa.

• Tankih barvanih las negovalna sredstva v
šamponu ne
obtežijo. Podpira volumen las.

Uporaba
Šampon SHAMPOO VOLUME PROTECTION
COULEUR nanesite enakomerno po laseh in ga
razporedite po lasišču. Spenite z vodo, rahlo 
masirajte lasišče in lase s prsti. Temeljito izperite 
z vodo.
Tankih ali poškodovanih las ne »drgnite« preveč
zavzeto.

Delovanje

• Blago, nežno in negovalno čiščenje las in
lasišča

• Okrepi tanke lase.

• Lase zaščiti pred bledenjem z zaprtjem
povrhnjice.

• Izboljša vsebnost vlage v tankih laseh.

• Dezaktivira agresivne proste radikale, ki jih
povzroča UV-sevanje.

• Podpira volumen.
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PROTECTION COULEUR
SHAMPOO VITAL
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Nežno čiščenje z zaščitnim 
kompleksom za tonirane in 

barvane normalne do debele lase

Blago in negovalno čiščenje za lase in lasišče. 
Normalne do debele lase zaščiti pred izgubljanjem 
pigmenta ter zagotavlja dolgo obstojno živo barvo.
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SHAMPOO VITAL PROTECTION COULEUR

 

 



 



Diagnoza

• Bledenje barve/niansirne barve las
• Normalni do debeli lasje, občutljivi na sonce
• Naravni ali barvani lasje, občutljivi na

svetlobo in UV-sevanje
• Suhi, grobi, krhki ali nesijoči lasje
• Lasje, ki so utrpeli strukturne okoljske

poškodbe

Vzrok

• UVA- in UVB-sevanje
• Nezadostna ali nepravilna nega
• Negativni vplivi na povrhnjico in keratinska

vlakna (poškodbe zaradi oblikovanja s toploto,
uporabe neustrezne krtače/glavnika, slane in
klorirane vode, vetra, suhega zraka zaradi
ogrevanja itd.)

Aktivne sestavine

• Betain
• Izvleček sončnice
• Derivat kvaternizirane celuloze
• Pantenol
• Osnovna površinsko aktivna snov iz kokosa
• Polikvaternij-59

Vrsta izdelka: šampon

Svetovanje
• Negovalna zaščita barvanih las je pomembna

zato, da se povrhnjica po barvanju ponovno
zapre in regenerira.

• Nežno, blago in negovalno čiščenje barvanih
ali toniranih normalnih do debelih las

• Zaščiti lase pred bledenjem in ohranja
živahnost barve dlje časa.

• Optimizira vsebnost vlage v laseh.
• Dezaktivira proste radikale, ki so zelo

agresivni in jih povzroča UV-sevanje.
• Barvane ali tonirane lase ohranja lepe,

negovane in sijoče dlje časa.

Uporaba
Šampon SHAMPOO VITAL PROTECTION 
COULEUR nanesite enakomerno po laseh in ga 
razporedite po
lasišču. Spenite z vodo, rahlo masirajte lasišče in 
nežno gnetite lase s prsti. Temeljito izperite z 
vodo.
Občutljivih ali poškodovanih las ne »drgnite« 
preveč zavzeto.

Delovanje

• Blago, nežno in negovalno čiščenje las in
lasišča

• Okrepi odpornost normalnih do debelih las.
• Lase zaščiti pred izgubljanjem pigmenta z

zaprtjem povrhnjice.
• Maksimizira vsebnost vlage v normalnih do

debelih laseh.
• Dezaktivira agresivne proste radikale, ki jih

povzroča UV-sevanje.
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PROTECTION COULEUR
CONDITIONNEUR
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Negovalni tretma za dlje obstojno intenzivnost 
barve, z zaščitnim kompleksom za niansirane in 

barvane lase

Neguje in intenzivno vlaži. Popravlja lasno korenino. 
Dezaktivira proste radikale, ki poškodujejo strukturo las.
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CONDITIONNEUR PROTECTION COULEUR

 

 



 



Diagnoza

• Bledenje barve/niansirne barve las
• Lasje, občutljivi na sonce
• Naravni ali barvani lasje, občutljivi na

svetlobo in UV-sevanje
• Suhi, grobi, krhki ali nesijoči lasje
• Lasje, ki so strukturno poškodovani zaradi

okoljskih dejavnikov

Vzrok

• UVA- in UVB-sevanje
• Nezadostna ali nepravilna nega
• Negativni vplivi na povrhnjico in keratinska

vlakna (poškodbe zaradi oblikovanja s toploto,
uporabe neustrezne krtače/glavnika, slane in
klorirane vode, vetra, suhega zraka zaradi
ogrevanja itd.)

Aktivne sestavine

• Izvleček sončnice
• Negovalni polimer s stransko verigo, ki

absorbira UV-sevanje
• Kvaterniziran derivat behenil alkohola butilen

glikola
• Pantenol
• Jojobovo olje

Vrsta izdelka: emulzija O/V

Svetovanje
• Negovalna zaščita barvanih las je pomembna

zato, da se povrhnjica po barvanju ponovno
zapre in regenerira.

• Zaščiti lase pred bledenjem in ohranja
živahnost barve dlje časa.

• Optimizira vsebnost vlage v laseh.
• Dezaktivira proste radikale, ki lahko lase hudo

poškodujejo in jih povzroča UV-sevanje.
• Izboljša lasno strukturo, poveča svilnatost in

elastičnost las.

Uporaba
Hranilno kremo enakomerno razporedite po 
umitih laseh, osušenih z brisačo, in vmasirajte.
Čas delovanje: 1–2 minuti, nato izperite.

Delovanje

• Lase vlaži in intenzivno neguje.
• Obnavlja in popravlja lasno strukturo.
• Krepi odpornost las.
• Izboljša prožnost in svilnatost las.
• Polifenoli iz sončnice dezaktivirajo proste

radikale v laseh, ki jih povzroča UV-sevanje.
• Negovalni polimer, ki absorbira UV-žarke,

izboljša zaščito pred UV-sevanjem.

– 10 –

EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   10EN_Compendium_Hair_RZ_Haarkompendium_058964_Druck_06.2020.indd   10 03.06.20   11:2803.06.20   11:28


