
Neutralizační šampon 
proti žlutým odleskům. Šampon pro neutralizaci 
žlutých, bílých, šedých, melírovaných a zesvětlených 
vlasů. Použití: nezředěný (na bílé a šedé vlasy nebo 
na vlasy s odstíny 7-8-9 a žluté/zlaté melíry): nechte 
působit od 3 do 5 minut a pak vymyjte.
Zředěný (na vlasy, které byly zesvětlené, melírované 
nebo zesvětlené superblondem  a žlutými melíry): 
smíchejte 5-10 ml produktu se 100ml vody. Nechte 
působit od 1 do 3 minut a pak vymyjte.
Balení: 300ml IC09-1121

Šampon pro objem
Jemně myje slabé  a ochablé vlasy. 
Zvyšuje objem a dodává sílu  a jemnost 
vlasům. Obsahuje kolagen  a panthenol.
Použití: aplikujte na mokré vlasy, 
jemně masírujte a poté důkladně 
opláchněte.
Balení: 300 ml  IC18-0012

Sprej pro objem
Dodává sílu a celistvost slabým 
vlasům a pomáhá zlepšit 
vzhled a pružnost vlasů. Vyživu-
je kořínky a díky tomu je česání 
jednodušší.
Obsahuje kolagen  a panthenol.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy 
stříkáním od kořínků vlasů. 
Poté použijte fén.
Balení: 250 ml IC18-0013

Dotkni se krásy - je záměr INTERCOSMO BEAUTY, nové jedinečné ošetřující řady, která uspokojí potřeby většiny vlasů.
Dotkni se barvy - Vám umožní INTERCOSMO COLOR, perfektní péče o barvu v salonech, dlouhotrvající barva a lesk barveným  a ošetřeným vlasům.
Dotkni se lesku - díky ošetření INTERCOSMO SHINE, zdravý vzhled pro suché, hrubé a nepoddajné vlasy.
Kompletní řady pro salony i pro ošetření v pohodlí domova.
Skvělý poměr ceny a kvality.
Snadné použití, příjemná vůně všech produktů

VOILA 3C NOVÉ OXIDANTY - 10-20-30-40 VOL

INOVAČNÍ SLOŽENÍ S NIŽŠÍM OBSAHEM pH
od 4/5 do 3.0/3.5 => lepší rovnováha produktu
STABILIZÁTOR
Složení obsahuje nejlepší a nejúčinnější stabilizátory. Je 
důležité, aby se Voilà 3C Intense používala společně se 
specifickým Voilà Oxidantem, protože nové složení bylo 
vytvořeno pro použití s Voilà 3C Intense.
IC03C - 10, 20, 30, 40
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BEAUTY COLOR TECH PÉČE

VOILÀ TECH PRODUCTS D - FREE - bezprašný odbarvovací prášek D-FREE - bezprašný odbarvovací přípravek
Bělící prášek s nízkým obsahem amoniaku.
Respektuje strukturu vlasů. 
• Zesvětlující schopnost až o 7 tónů.
• Velmi šetrný ke struktuře vlasového vlákna. Neutralizuje žluté odstíny.
• Poměr míchání 1:2 s oxidantem Voilá Creme 10 vol, 20 vol, 30vol, záleží na kvalitě vlasů 
a na tom, jaký chceme dosáhnout výsledný efekt zesvětlení.
• Doba působení 30min. při pokojové teplotě. Při použití klimazónu zkracujeme na 15min.
Má příjemnou mentolovou vůni.
Následně opláchněte šamponem.
Obsah: 1000g IC05-0900

Ochranný krém
Ochranný krém zabraňuje zabarvení pokožky barvou. 
Zmírňuje zarudnutí
pokožky, má zklidňující účinky.
Použití: před aplikací barvy potřete tenkou vrstvou pokož-
ku hlavy tam, kde začínají vlasy, aniž by se krém dostal 
ke kořínkům vlasů. Vymyjte společně s barvou.
Balení: 100 ml  IC09 - 1733

Kondicionér na ochranu barvy
PH kyselý kondicionér po barvě chrání barvu před vymytím. 
Dodává jemnost a hydrataci barveným a chemicky ošetřeným 
vlasům. Bez parabenu.  
Použití: aplikuje po použití šamponu na ochranu barvy, apli-
kujte do vlasů vysušených ručníkem. Nechte působit několik 
minut a vymyjte.
Balení: 1000 ml  IC09 - 1732

Odstraňovač barvy
Emulze čistí pokožku a odstraňuje zbytky barvy z pokožky.  
Speciální složení pro použití okamžitě po barvení.
Použití: aplikujte malé množství emulze na kosmetický tampón. 
Jemně masírujte pokožku potřísněnou barvou, dokud není skvrna 
dokonale vyčištěna. Po použití smyjte. Hořlavina.
Balení: 300 ml  IC09 - 1731

Šampon na ochranu barvy
PH kyselý šampon po barvě chrání barvu před vymytím. Kyselý šampon 
po barvě, který jemně myje barvené, zesvětlené a melírované vlasy, 
pomáhá uzavřít strukturu vlasu. Bez parabenu.
Použití: aplikujte na mokré vlasy, jemně masírujte a důkladně vymyjte.
Balení: 1000 ml  IC09 - 1736
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NOVINKA  INTERCOSMO STYLING 

IC LOOK GENIUS SPRAY 300 ml
LAK S VYSOKOU FIXACÍ
Pro přesný a strukturovaný 
vzhled. Look Genius je nejkvalitnější 
lak, který zaručuje perfektní �xaci. 
Aplikujte na suché vlasy pro 
dlouhotrvající, zářivé účesy.
IC10-0000

IC AIR DIRECTOR SPRAY 300 ml
STŘEDNĚ FIXAČNÍ LAK
Lehkost a lesk pro vlasy česané 
větrem. Air Director je lak, který díky 
3 olejům, Argan, Junco a Linseed, 
zaručuje hedvábný a lesklý efekt. 
Aplikujte na suché vlasy pro efekt 
vlasů v pohybu. 
IC10-0001 

IC STYLE MINISTER SPRAY 100 ml
SPREJ SE ZÁŘIVÝM LESKEM
Lehký vánek pro lesklý a zdravý povrch 
vlasů. Style Minister je sprej, který svým 
konečným dotykem eliminuje krepatost
vlasů a dodává vlasům přirozený lesk 
s dlouho trvajícím účinkem. Aplikujte na 
suché vlasy pro rozjasnění a �xaci. Ideální 
pro jemné vlasy.
IC10-0002  

IC SHAPE SHAMAN NATURAL GEL 200 ml
DLOUHOTRVAJÍCÍ TVAROVACÍ GEL
Spojité linie, dokonale tvaruje a zpevňuje tvar 
požadovaného účesu. Poskytuje přirozený 
efekt zaručující kontrolu tvaru 
vlasů. Jedinečná receptura zaručuje efekt, 
dlouhotrvající držení a styling účesu. Aplikujte 
na vlhké nebo suché vlasy. 
IC10-0003

IC CREATE DESIGN SCIENTIST GEL 
200 ml    
INTENZIVNĚ SILNÝ VLASOVÝ GEL
Gel určený pro mokrý vzhled, tvarování 
vln nebo tvarování jednotlivých 
pramenů. Design Scientist je 
dlouhotrvající gel s vysokou �xací a 
lesklým efektem. Aplikujte na vlhké 
vlasy pro tvarování vln nebo na suché 
pro pevný vzhled.
IC10-0004



IC CREATE BODY TRAINER FOAM 
300 ml
OBJEMOVÁ PĚNA 
Objem a pohyb, tvar a lesk. Body Trainer
je pěna, která dodává vlasům tvar a 
objem a vytváří „wow“ efekt. Aplikuje se 
na mokré vlasy. Následně vyfoukejte 
pomocí fénu do sucha. 
IC10-0005

IC LISS NINJA CREAM 150 ml
OCHRANNÝ VYHLAZUJÍCÍ KRÉM
Dokonale hladké, nezničitelné a lehké 
vlasy. Liss Ninja je ochranný vyrovnávací 
krém, který usnadňuje narovnávání a 
chrání vlasy před žehličkou a fénováním. 
Pro dokonalé vlasy, které jsou hedvábné 
na dotek. Pro dosažení dokonalého 
narovnání naneste na vlhké vlasy.
IC10-0006

IC CURL GURU CREAM 150 ml
FLEXIBILNÍ KRÉM PRO 
PODPORU VLN.
Objem a lehkost pro přirozený a 
živý vzhled. Curl Guru je krém, 
který oživuje kudrnaté vlasy, 
poskytuje lehkost, pružnost a 
přirozený objem. Aplikujte na 
mokré vlasy krátce před 
foukáním. 
IC10-0007

IC CREATE LIGHT PROPHET SERUM 150 ml
SÉRUM PRO ZACHOVÁLÍ LESKU
Oslňující lesk, lehkost a ochrana barvených 
vlasů. Nové rozjasňující sérum proti krepatosti s 
lehkým složením, které vyrovnává strukturu 
vlasového vlákna. Vhodné na mokré nebo suché 
vlasy pro snadné rozčesávání. Pomáhá zachovat 
barvu a dodává až o 90 % více lesku. Při aplikaci 
do vlhkých vlasů usnadňuje stříhání a styling. Na 
suchých vlasech dosahuje vysokého lesku a 
úpravy bez krepatosti. 
IC10-0008



MAGNIFICO MAGNIFICO
intenzivní maska ve spreji.
Inovační multifunkční přípravek,
který nabízí 10 výhod 
v jedné lahvičce:

1. Regeneruje poškozené vlasy
2. Ovládá vlnité a krepaté vlasy
3. Ochrana proti teplu
4. Uhlazující účinek
5. Dodává vysoký lesk 
    a má  antistatický účinek
6. Ochraňuje barvu vlasů
7. Usnadňuje rozčesávání 
     a eliminuje cuchání vlasů
8. Dodává vlasům objem a tvar
9. Zabraňuje třepení konečků
10. Dlouhotrvající stylingový 
     efekt
Obsah: 150 ml
IC16-0000Použití na mokré vlasy:

Magni�co použijte ze vzdálenosti 20cm od hlavy na vlasy do celých délek. Stříkněte v průměru 10x, závisí na 
pórovitosti a délce vlasů. Rozčesejte. Použijte fén nebo žehličku pro dokončení účesu. Přípravek se neoplachuje.
Použití na suché vlasy: stříkněte do konečků vlasů. Důkladně vmasírujte a dotvořte účes fénem nebo žehličkou. 
Přípravek se neoplachuje.
Výsledky: po použití přípravku MAGNIFICO INTERCOSMO budou vaše vlasy lesklé, hladké a hedvábné jako od 
kadeřníka.

 Aplikace: naneste na vlhké vlasy, napěňte 
jemnou masáží a poté důkladně opláchněte - 
dle potřeby proces opakujte.

10 v 1
Multifunkční šampon
pro všechny typy vlasů 

10 výhod v jedné lahvičce.
1. Jemně čistí vlasy a vlasovou pokožku 
2. Chrání a hydratuje vlasovou pokožku 
3. Maximální jemnost a hladkost 
4. Nezatěžuje vlasy 
5. Dodává vlasům lesk 
6. Antistatický efekt 
7. Vlasy se snadno rozčesávají  
8. Zlepšuje pružnost 
9. Posiluje vlasy 
10. Zabraňuje poškození a třepení vlasů 
IL Magni�co šampon nabízí vysokou kvalitu a 
účinek pro všechny typy vlasů. 
Obsah: 200 ml
IC16-0003

KIEPE HD X1 PROFESIONÁLNÍ STROJEK
Strojek s titanovo-keramickým nožem s turbo funkcí, 3D LCD digitálním displayem a indukcí
času nabití baterie. Kontrolka oleje, 4 polohy nastavení výšky střihu a 2 nástavce na hlavici
strojku. Podstavec pro dobití strojku, přímé napájení, olej, kartáček na údržbu.
K-6270

R

KIEPE Professional Hair BAD SET Clipper 6335 + TRIMMER 6330 
Sada dvou profesionálních strojků. Výkonný strojek v akumalátorovém provedení je přizpůsoben pro 
celodenní provoz v kadeřnictví. 
Na hlavici s šířkou záběru 40mm lze nastavit výšku střihu od 0,5 do 4 mm. Součástí balení je i 5 
přídavných plastových hřebenů s magnetickým uchycením. Vysokokapacitní lithiový akumulátor 
poskytuje až 120 minut bezdrátového provozu. Konturovací strojek je přizpůsobený pro celodenní provoz 
v kadeřnictví. Díky akumulátorovému provedení poskytuje pohodlí při práci se zachováním vysokého 
výkonu. T-hlavice o šířce záběru 38 mm má výšku střihu 0,2 mm a umožňuje tak maximální přesnost při 
dokončovacích pracích a konturování. Součástí balení jsou 3 přídavné plastové hřebeny.
K-6260

KIEPE profesionální konturovací strojek - DIAVEL MINI 
Profesionální konturovací strojek na vlasy i vousy. Je ideální 
pro dokončení střihu, vytváření obrazců nebo kontury. 
Velikost 38mmm s výškou střihu 0,1mmm. Pevná čepel 
vyrobena z kvalitní nerezové oceli a pohyblivá čepel z 
chirurgické oceli. Balení obsahuje 3 nástavce - 1,5mm, 
4,5mm, 6mm, krytku, olej, kartáček.
K-5901

STROJKY A KONTURY

KIEPE Stilo 5900
profesionální bezdrátový zastřihávací strojek
na vlasy pro konturování střihu a jemnou
práci, výška střihu 0,3mm, spodní i horní
nože jsou vyrobeny z vysokojakostní oceli,
pro profesionální použití v kadeřnických
salonech.
K-5900
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