
we

style
for you



02

we
stylestyle

for you

Kdykoli a kdekoli. Máme vše. Naše výrobky pro úpravu vlasů jsou navrženy tak, aby 

vám poskytly jakýkoli účes kdykoli. Krátké, střední, dlouhé vlasy. Husté nebo tenké. Pro 

slavnostní událost nebo jen pro zábavu. Nechte nás pracovat za vás, stačí si vybrat 

produkt a užít si jízdu.
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PRIME DEFINE FINISH

základ dokonalého 

účesu

pro kreat ivní t vorbu pro závěrečné 

použití
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4 Blow-dry lotion 
Hair gel Hair glue

3
Root lift

Salt spray
Matt cream 

Volume powder

Wet hair spray
Hair spray strong Pomade

2
Blow-dry spray 
Curling cream 

Modeling cream
Volume foam

1 Hair spray flexible Heat protect spray Wax

0 Dry shampoo Smooth cream Shine spray
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Produkty, které vám pomohou připravit vlasy pro vytvoření požadovaného stylingu.
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HEAT PROTECT SPRAY
(150mL)

Charakteristika ochrana

Tužení mírné 1/4

Lesk střední

Účes krátké až dlouhé vlasy 

Použití vlhké nebo suché vlasy

Hydratační spray pro ochranu 
vlasů během tepelné úpravy vlasů. 
Obsahuje speciální přísadu, která 
výrazně snižuje poškození způsobené 
teplem používaných pomůcek.

Vhodný pro všechny typy vlasů před 
použitím fénu, žehličky nebo kulmy.

BLOW-DRY SPRAY
(150mL)

Charakteristika kontrola a plnost

Tužení silné 2/4

Lesk střední

Účes krátké až dlouhé vlasy

Použití vlhké vlasy

ROOT LIFT
(150mL)

Charakteristika extra objem

Tužení ultra-silný 3/4

Lesk žádný

Účes krátké až dlouhé vlasy

Použití vlhké od kořínků

Tento objemový spray poskytuje 
úžasnou podporu a texturu od kořínků 
vlasů. Vytváří pevný základ pro 
vyfoukání a ponechává účes bohatý s 
výrazným objemem.

Vhodný pro všechny typy vlasů, 
zejména pro jemné a tenké vlasy, které 
se těžce tvarují a vypadají bez života.

Spray pro větší objem pro silnější a 
plnější vlasy. Poskytne vám dokonalý 
úchop vlasů pro česání a úpravu 
s fénem a kartáčem. Po celý den 
zůstávají vlasy měkké, upravené a 
příjemné na dotek.

Vhodný pro všechny typy vlasů, 
zejména pro jemné a tenké vlasy.
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CURLING CREAM
(150mL)

Charakteristika kontrola

Tužení silné 2/4

Lesk střední

Účes krátké až dlouhé vlasy

Použití vlhké vlasy

Krém pro flexibilní zvýraznění a lesk 
kudrnatých a vlnitých vlasů. Dodá 
vlasům pružnost  pro dokonalý účes 
bez vyčnívajících vln. Urea a arganový 
olej vyživují vaše vlasy a zabraňují, aby 
nebyly tvrdé na dotek.

Vhodný pro kudrnaté, vlnité a drsné 
vlasy.

SMOOTH CREAM
(150mL)

Stylingový krém, který okamžitě 
vyhladí a zkrotí vlasy. Zabraňuje 
zelektrizování vlasů a jejich 
nežádoucímu poletování. 

Vhodný pro suché, silné a neposlušné 
vlasy, které vyžadují zvláštní pozornost. 
Usnadňuje česání a umožňuje 
snadnější a rychlejší tvarování.

Charakteristika hladkost a elegance

Tužení žádné 0/4

Lesk vysoký

Účes krátké až dlouhé vlasy

Použití vlhké vlasy

DRY SHAMPOO
(200mL)

Charakteristika osvěžení

Tužení žádné

Lesk žádný

Účes krátké až dlouhé vlasy 

Použití mastné vlasy

Suchý šampon pro osvěžení vlasů mezi 
jejich mytím. Suchý šampon obsahuje 
keratin, okouzlí  vás lehkou svěží vůní. Po 
aplikaci šampon absorbuje mastnotu a 
vytvoří pocit svěží čistoty. Je účinný také 
jako prostředek pro matování a vytvoření 
textury, zvětšuje objem a zanechává 
měkké vlasy. 

Ideální pro každodenní použití. Vhodný pro 
všechny délky a barvy vlasů.
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DEFINE

Výrobky, které vám pomohou definovat vlasy a přiblíží vás o krok blíže k 

dokonalému účesu.



09

BLOW-DRY LOTION
(150mL, 1000mL )

Charakteristika objem a definice

Tužení extra-silné 4/4

Lesk střední

Účes krátké až středně 
dlouhé vlasy

Použití vlhké vlasy

Lotion pro zajištění maximální pevnosti 
vlasů při kadeření na natáčkách.
Po použití jsou vlasy pružné a účes je 
mimořádně pevný.

Ideální pro styling vlasů s natáčkami.

VOLUME FOAM
(300mL)

Charakteristika objem

Tužení silné 2/4

Lesk střední

Účes krátké až středně 
dlouhé vlasy

Použití vlhké vlasy

Objemová pěna, která je vhodná pro 
všechny typy vlasů, zajišťuje silné 
tužení. Zvětšuje objem vlasů, aniž by 
je zatěžovala. Současně poskytuje 
strukturu a volnost pohybů vlasů.

Ideální pro zvětšování objemu všech 
typů vlasů.

SALT SPRAY
(150mL)

Charakteristika textura

Tužení ultra-silné 3/4

Lesk žádný

Účes krátké až dlouhé vlasy

Použití vlhké vlasy

Spray pro texturu. Po použití vlasy 
vypadají ležérně rozcuchané a zvlněné. 
Spray obsahuje mořskou sůl, která 
vlasům dodává matný a plný vzhled a 
zároveň vlasy tuží.

Vhodný pro všechny typy vlasů, 
zejména pro vlnité vlasy.



FINISH
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Velké finále pro profesionální úpravu vlasů.
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SHINE SPRAY
(300mL)

Charakteristika lesk

Tužení žádné 0/4

Lesk excelentní

Účes krátké až dlouhé vlasy

Použití suché vlasy

Spray pro lesk vytváří úžasný dojem 
luxusního účesu z kadeřnického salonu. 

Zkrotí poletující vlasy způsobené 
statickou elektřinou a také skryje 
roztřepené suché konečky vlasů.

HAIR SPRAY FLEXIBLE
(75mL, 750mL)

Charakteristika přírozený vzhled

Tužení pružné 1/4

Lesk mírný

Účes krátké až dlouhé vlasy 

Použití suché vlasy

Spray, jehož účinné složení zajistí 
flexibilní pevnost a současně vlasy 
neslepí. 

Perfektní produkt pro každodenní 
použití.

HAIR SPRAY STRONG
(500mL)

Spray pro silné tužení všech druhů 
vlasů. Po aplikaci je účes pevný, avšak 
dostatečně pružný, aby vlasy měly 
přirozený pohyb. 

Skvělý pro závěrečnou úpravu všech 
druhů účesů.

Charakteristika pevný účes
Tužení velmi silné 3/4

Lesk mírný 

Účes krátké až dlouhé vlasy

Použití suché vlasy
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HAIR GEL
(150mL)

Charakteristika pevný účes

Tužení mimořádně silné 4/4

Lesk střední

Účes krátké vlasy

Použití vlhké nebo suché vlasy

Vlasový gel s rychleschnoucí recepturou, 
který zkrotí i ty nejtvrdší vlasy. Po aplikaci 
jsou vlasy hladké a přirozeně lesklé. 
Vlasy nemastí ani neslepí. 

Vhodný pro účesy s kratšími vlasy.

HAIR GLUE
(150mL)

Charakteristika extra tužení a tvarování 
špiček vlasů

Tužení extrémně silné 4/4

Lesk vysoký

Účes krátké až středně dlouhé 
vlasy

Použití vlhké nebo suché vlasy

Stylingový krém pro tvarování konečků 
zajistí extrémně silnou fixaci i u 
mimořádně nepoddajných vlasů. Vlasy 
zůstanou pod kontrolou až do dalšího 
mytí. Pomocí tohoto krému můžete 
vytvořit jakýkoli tvar, včetně vyčnívajících 
rovných špiček. 

Vhodný pro krátké vlasy, které potřebují 
být více pod kontrolou.

POMADE
(100mL)

Charakteristika elegantní účes

Tužení velmi silné 3/4

Lesk vysoký

Účes krátké až středně 
dlouhé vlasy

Použití vlhké nebo suché vlasy 

Pomáda poskytuje pevné, ale pružné 
tužení. Vlasům dodá lesk a je výbornou 
volbou pro hladký a lesklý vzhled. 
Protože je založena na vodní bázi, lehce 
se z vlasů smyje.

Vhodná pro krátké a středně dlouhé 
vlasy, především pro silné a kudrnaté 
vlasy.
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MATT CREAM
(100mL)

Charakteristika nedbalý vzhled

Tužení velmi silné 3/4

Lesk žádný

Účes krátké vlasy

Použití suché vlasy

Stylingový krém pro účesy, kterým 
dodá texturu a rozcuchaný, přirozeně 
matný vzhled. Zajistí pevnost, avšak 
vlasy zůstanou dostatečně pružné, aby 
mohly být znovu upraveny.  

Ideální pro účesy s kratšími vlasy.

MODELING CREAM 
(100mL)

Charakteristika definovaný účes

Tužení silné 2/4

Lesk střední

Účes krátké vlasy

Použití mokré i suché vlasy

Stylingový krém, který vlasy zanechává 
pevné, dodá jim texturu a přirozený lesk.
Díky krémové struktuře můžete účes 
několikrát změnit.

Ideální pro účesy s kratšími vlasy. Je 
možné jej nanášet na mokré i suché 
vlasy.

WAX
(100mL)

Charakteristika vysoký lesk

Tužení flexibilní 1/4

Lesk vysoký

Účes krátké až středně 
dlouhé vlasy

Použití suché vlasy

Vosk dodá vlasům texturu a lesk. 
Výborný pro krátké vlasy s důrazem na 
konce vlasů.

Ideální pro husté, kudrnaté a 
nepoddajné vlasy a také pro všechny, 
kdo chce přirozeně pevný účes s 
vysokým leskem.
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VOLUME POWDER
(10g)

Pudr pro objem vytváří výrazný objem 
a plnost od vlasových kořínků. Vlasům 
dodá matný a plnější vzhled tím, že 
zvyšuje tření mezi jednotlivými vlasy. 

Ideální pro krátké účesy pro vytvoření 
matné textury. Je vhodný také pro 
dlouhé vlasy, kde potřebujeme získat 
objem od kořínků.

Charakteristika přirozený objem

Tužení velmi silné 3/4

Lesk žádný

Účes krátké až středně 
dlouhé vlasy

Použití suché vlasy

WET HAIR SPRAY 
(1000mL, 150mL)

Charakteristika bez stlačeného plynu

Tužení velmi silné 3/4

Lesk malý

Účes krátké až středně 
dlouhé vlasy

Použití suché vlasy

Spray bez stlačeného plynu pro 
mimořádně silné tužení vlasů, 
poskytuje pevný účes.

Výborný na závěrečnou úpravu 
jakéhokoli účesu.
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