
FreeLirmix: výběr 125 odstínů poskytuje širokou variabilitu lesklých a dlouhotrvajících barev. 
Profesionální řada barev je bohatá na aktivní látky, odstíny jsou silné a měkké zároveň. Barvy 
zaručují 100% prokrytí, respektují vlasové vlákno, vyživují a hydratují vlasy a vlasovou pokožku 
zároveň. Díky vysokému výskytu vitamínů a vybraným pigmentům působí hloubkově ve vnitřní 
struktuře vlasu. Vlasy jsou pevné, lesklé a hebké.

ODLESKY: 125 odstínů rozdělených do 13 rodin

EXTRA INTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ

INTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ

JEMNÉ PŘÍRODNÍ

POPELAVÉ PŘÍRODNÍ

ZLATÉ

BÉŽOVÉ

MAHAGONOVÉ

VÝRAZNÉ ČERVENÉ

MĚDĚNÉ

MÓDNÍ ČOKOLÁDOVÉ

FIALOVÉ

SUPERZESVĚTLUJÍCÍ

KOREKTORY-DOMÍCHÁVACÍ ODSTÍNY

Barvy

POUŽITÍ: poměr míchání 1:1,5  
(10, 20, 30, 40 vol.) 
                  doba působení 30 minut
Superzesvětlující barvy:
 1:2,5  (40 vol.)
                  doba působení: 45 min
Obsah: 100 ml
FL01 - ...
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TECHNICKÝ MANUÁL - PERMANENTNÍ BARVY

Profesionální permanentní krémová barva
Permanentní krémová barva výběr ze 124 odstínů lesklých a dlouhotrvajících barev.
Bohatých na aktivní multivitaminy. Které dodávají do vlasu výživu a hydrataci. Barvy zaručují 100% pro krytí šedivého 
vlasu, respektují vlasové vlákno, vyživují a hydratují vlasy a vlasovou pokožku zároveň. Díky vysokému výskytu vitamínů 
a vybraných pigmentů působí hloubkově ve vnitřní struktuře vlas. Vlasy jsou pevné, lesklé a hebké. 

Použití
Poměr míchání: 1:1,5
Superzesvětlující odstíny : 1: 2,5 

Aplikace: na suché vlasy
První aplikace na nebarvené, přírodní vlasy:
Aplikujte barvu na všechny vlasy od odrostu, přes délky až do konců. Po ukončení doby působení (viz doby působení) 
barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete šamponem a péči pro barvené vlasy.

Opakovaná aplikace:
Aplikujte barvu nejprve na odrosty a nechte barvu působit. Po ukončení doby působení aplikujte barvu na délky a konce 
a opět nechte barvu působit (viz doby působení). Barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete 
šamponem a péčí pro barvené vlasy.

Doby působení:
Oxidant celková doba působení aplikace
10 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
20 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
30 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
Super Blond
40 vol. 45 min. odrosty: 30 min / délky a konce 10 min

Poměr míchání barev při probarvení šedivých vlasů:
Bílé vlasy přírodní odstín módní odstín
0-40% ¼ ¾
40-100% ½ - ¾ ½ -  ¼ 

OXIDANTY
1000 ml - 10 vol.( 3%) zesvětlení 1 odstín
1000 ml – 20 vol.(6%) zesvětlení  2 odstíny
1000 ml – 30 vol.(9%) zesvětlení  3 odstíny
1000 ml – 40 vol.(12%) zesvětlení 3-4 odstíny

FreeLirmix: výběr 125 odstínů poskytuje širokou variabilitu lesklých a dlouhotrvajících barev. 
Profesionální řada barev je bohatá na aktivní látky, odstíny jsou silné a měkké zároveň. Barvy 
zaručují 100% prokrytí, respektují vlasové vlákno, vyživují a hydratují vlasy a vlasovou pokožku 
zároveň. Díky vysokému výskytu vitamínů a vybraným pigmentům působí hloubkově ve vnitřní 
struktuře vlasu. Vlasy jsou pevné, lesklé a hebké.

ODLESKY: 125 odstínů rozdělených do 13 rodin

EXTRA INTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ

INTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ

JEMNÉ PŘÍRODNÍ

POPELAVÉ PŘÍRODNÍ

ZLATÉ

BÉŽOVÉ

MAHAGONOVÉ

VÝRAZNÉ ČERVENÉ

MĚDĚNÉ

MÓDNÍ ČOKOLÁDOVÉ

FIALOVÉ

SUPERZESVĚTLUJÍCÍ

KOREKTORY-DOMÍCHÁVACÍ ODSTÍNY

Barvy

POUŽITÍ: poměr míchání 1:1,5  
(10, 20, 30, 40 vol.) 
                  doba působení 30 minut
Superzesvětlující barvy:
 1:2,5  (40 vol.)
                  doba působení: 45 min
Obsah: 100 ml
FL01 - ...
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Oxidanty
Oxidační emulze jsou díky svému unikátnímu složení a příjemné 
ovocné vůni speciálně určeny pro použití spolu s barvami 
FreeLimix. 
Pro zářivě lesklé efekty barvení jsou k dispozici ve čtyřech sílách: 
10, 20, 30 a 40 vol.
FL04 - ...

FL05-03

FREELIMIX BLUE DECO 500g
 - odbarvovací prášek v sáčku. Modrý bezprašný zesvětlující 
prášek. Vysoce účinná formule zesvětluje až o 9 + tónů. 
Snadno se míchá a nanáší, neboť má krémovou konzistenci 
bez + hrudek, nestéká ani netuhne. Jeho vysoká přilnavost 
je určena pro všechny techniky melírování, zesvětlování a 
tónování vlasů. Modrý pigment v prášku zabraňuje vzniku 
žlutých odlesků. Použití: s oxidanty 5 - 10 - 20 - 30 - 40vol. 
Poměr míchání s oxidantem 1:2 v nekovové misce. 50g 
zesvětlujícího prášku a 100ml oxidant. Sílu oxidantu zvolte 
podle kvality vlasů a zároveň doporučujeme během 
působení přípravku kontrolovat stupeň zesvětlení. Doba 
působení je maximálně 45minut.

Preparace...Techno Perm System

Odstraňovač barvy
FreeLimix odstraňovač barvy

jemně odstraňuje barvu 
z pokožky.
FL20-1000

FreeLimix trvalá preparace ONLY ONE SYSTEM 500ml
Techno Perm systém pro všechny typy vlasů. Natočte natáčky na umyté, ručníkem 
vysušené vlasy. Poté aplikujte preparaci a nechte dle potřeby působit : jemné přírodní 
vlasy 5-12 minut normální přírodní vlasy 5-15minut šedý přírodní vlas 5-10minut 
barvené nebo jinak chem.ošetřené vlasy 5-8minut . Po dosažení požadovaného zvlnění 
vlasů preparaci důkladně vypláchněte a neutralizérem za�xujte. Aplikujte 80 ml 
neutralizéru na natočené vlasy, nechte působit 8 minut poté odstraňte natáčky a ješte 
jednou vlasy za�xujte neutralizérem a nechte působit 5 minut a důkladně vypláchně-
te.Upozornění: obsahuje thioglicolické kyselé soli. Používejte dle přesného návodu. 
Skladujte z dosahu dětí. Při aplikaci používejte rukavice. Doporučujeme před aplikací 
nanést na pokožku ochranný krém. Při přímém kontaktu s očima neprodleně vypláchně-
te oči vodou a konzultujte u lékaře. Muže způsobovat alergické reakce proto doporučuje-
me před aplikací provést zkoušku citlivosti.

Neutralizér Preparace
S bylinnými extrakty
Použití: po důkladném vypláchnutí 
preparace aplikujte 80 ml 
neutralizéru na natočené vlasy, 
nechte působit 8 minut poté 
odstraňte natáčky a ještě jednou 
vlasy za�xujte neutralizérem a 
nechte působit 5 minut a důkladně 
vypláchněte.
FL06-400
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ŠAMPÓN BOTUTECH 
S obsahem kyseliny hyaluronové, 
ceramidů a buněk ze stonku 
hroznů. Ideální pro vlasy jemné, 
slabé, suché, krepaté a 
poškozené.
Botutech šampon jemně čistí, 
osvěžuje a obnovuje vlas. Po 
použití jsou vlasy jemné a 
objemné, hydratované bez 
jakéhokoli zatížení. Dále posiluje 
schopnost vstřebat výhody 
botoxu.
Použití: Aplikujte na vlhké vlasy, 
jemně masírujte a důkladně 
opláchněte.
Obsah: 250ml/1000ml
FL10-601/FL10-600

BOTOX BOTUTECH 
Hluboká botoxová vlasová výplň. Obohacen o 
kyselinu hyaluronovou, ceramidy a buňky ze 
stonku hroznů. Botutech výplň pracuje zevnitř 
vlasu, rekonstruuje a posiluje vlasové vlákno, 
obnovuje vlasovou strukturu na povrchu vlasu. 
Kutikulu dělá pružnější a odolnější. Přináší 
okamžité zesilující výsledky.
Použití: Po šampónu BOTUTECH osušte vlasy 
ručníkem. Poté aplikujte do délek a konců 
vlasu. Jemně masírujte kruhovitými pohyby 
dokud se produkt nevstřebá. Poté silnějším 
hřebenem pročešte. Nechte působit 5 minut. 
Nevymývejte. A v zápětí aplikujte BOTUTECH 
KONDICIONÉR.
Obsah: 150ml
FL10-603

KONDICIONÉR BOTUTECH 
Liftingový kondicionér. Botutech 
kondicionér okamžitě zvyšuje sílu vlasu, 
dodává celistvost a jemnost bez 
zatížení vlasu. Funguje na povrchu 
vlasů a posiluje efekt botoxové výplně. 
Přítomnost kyseliny hyaluronové, 
ceramidů a buněk ze stonku hroznů 
zajišťuje hlubokou hydrataci a výživu 
vlasového vlákna. Použití: Aplikujte 
několik kapek na ručníkem vysušené 
vlasy. Jemně masírujte. Nechte působit 
1-2 minuty. Poté navlhčete vlasy 
vlažnou vodou a pročešte. Důkladně 
vymyjte. Před použitím protřepte.
Obsah: 200ml
FL10-602

Dodává celistvost, sílu a objem vlasům
a to s dlouhotrvajícími výsledky.
Dodává život jemným, normálním a suchým vlasům.
Posiluje a obnovuje vnitřní vlasovou strukturu.
Snižuje tvorbu roztřepených konečků.
Vytváří intenzivní lesk.
Hydratuje a jemně čistí tenký vlas.

BOTUTECH TECHNOLOGIE rostlinný peptid s efektem Botoxu. Když se molekuly Botutech technologie dostanou do kontaktu s vodou, začnou se roztahovat a 
vytvářet třívrstvou síť, která posiluje vlasovou strukturu a dodává jí objem.

CERAMIDY posilují a dodávají objem do vlasu.
Uzavírají a obnovují do hloubky kutikulu vlasu tím mění celou strukturu. Ceramidy vyplní praskliny a vlas uzavírají. Obnovují 
zničené vlasy, vytváří rovnováhu v kutikule a dodávají jemný vzhled. Nakonec, preventivně pomáhají bojovat s lámavostí vlasů.

KYSELINA HYALURONOVÁ je jednou z hlavních složek lidského pojivového vlákna. Stará se o správné množství vody v těle, pružnost a vláčnost. Vyskytuje se v 
celkové struktuře, která shromažďuje značně velké množství molekul vody. Dodává vlhkost, díky vyplňu-
jící schopnosti obnovuje vlas, pracuje uvnitř vlasu na nejzničenějších místech, rekonstruuje vlas a dodává mu pružnost.

BUŇKY ZE STONKU HROZNŮ, díky svým regeneračním schopnostem, pracují jako antioxidanty chránící pokožku. Zlepšují schopnost vlasu bránit před stresem, 
posilují a vytvářejí rekonstrukci v kutikule. Bojují proti volným radikálům a dodávají pružnost a stálost barvy vlasu.
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Kerayonic - ošetření Kerayonic je novou vitalitou pro vaše vlasy!

ŠAMPÓN KERAYONIC 250ml, 1000ml
Rekonstrukční šampón s keratinem a kyselinou hyaluronovou pro 
citlivé, poškozené a oslabené vlasy. Bez SLS. Díky jeho účinným 
látkám vlasy ošetřuje a léčí do hloubky. Jemně čistí, vyživuje, 
regeneruje vlas zevnitř, tím se stává vlas silnější a zdravější hned po 
první aplikaci.
Použití: 
naneste na mokré vlasy, důkladně emulgujte a následně opláchněte.

FL10-500 ŠAMPÓN 1000ml
FL10-501 ŠAMPÓN 250ml

MLÉKO KERAYONIC 250ml
Druhý krok KERAYONIC vede k použití molekulárního mléka. 
Je vyvinuté pro nejkritičtější případy poškozených vlasů a díky 
kombinaci působení keratinu a kyseliny hyaluronové pronikají 
aktivní látky hluboko do oblasti vlasového vlákna, kde vytvářejí 
kompletní rekonstrukci.
Použití: 
1. Rozdělte vlasy do 4 sekcí.
2. Naneste krém po částech (2 cm) a masáží opatrně vpravujte ke 
kořenům.
3. Přikryjte igelitovou čepicí a nechte 5 minut pod teplem.
Neoplachuje se přechází se ke kroku tři.
Použití masky.

FL10-502 MLÉKO 250ml 

MASKA  KERAYONIC 250ml
Maska obohacená o keratin a kyselinu hyaluronovou má hluboký 
účinek na keratinový řetězec, opravy poškozených částí vlasů a na 
stálý a dlouhotrvající účinek. Pomáhá aktivovat pevnost a pružnost 
vlasového vlákna. Uzavírá kutikulu. Díky aktivním látkám zajišťuje 
�exibilitu a dlouho trvající lesk.
Použití: naneste na mokré vlasy na fázi dvě vmasírujte od kořínků po 
konečky. Nechte působit po dobu 5-10 minut podle poškození vlasů. 
Hřebem jemně pročešte a poté důkladně opláchněte.

FL10-503 MASKA 250ml/500ml
FL10-506 MASKA 500ml
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SPREJ MIKRONIZOVANÝ KERATIN KERAYONIC 150ml
Mikronizovaný keratin je inovativní pre-styling sprej, který kombinuje regenerační 
schopnosti keratinu a dusíku, které jsou podstatné prvky struktury vlasů, spojené s 
působením ceramidů. Na vlasy působí antistatickým efektem, prodlužuje trvání stylingu bez 
zatížení na vlasech. Funkce Resin-free má restruk- turalizační účinky, působením čistého 
keratinu.
Použití: Nastříkejte sprej na vlhké vlasy a pročešte měkkým kartáčem, usnadníte tak rychlé 
proniknutí keratinu. Vlasy nasprejujte ještě jednou, abyste zabránili krepatosti a ochránili 
vlasy, poté znovu pročešte kartáčem. Může se používat i na suché vlasy, dusík otevře 
poškozený vlas a nechá působit keratin. Pokud ho použijete na suché vlasy, budou vypadat 
čistě, leskle a zdravě.
PROČ POUŽÍT MIKRONIZOVANÝ KERATIN:
1. ZESILUJE STRUKTURU VLASŮ
2. POUŽITÍ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
3. ZABRAŇUJE KREPATOSTI
4. ANTISTATICKÝ EFEKT
5. NEMASTÍ A NEZANECHÁVÁ ZBYTKY NA VLASECH
6. NEOBSAHUJE PRYSKYŘICI A NEZANECHÁVÁ VLASY LEPKAVÉ

FL10-504 MIKRONIZOVANÝ KERATIN 150ml

KERATINOVÝ STYLINGOVÝ KRÉM s obsahem kyseliny hyaluronové 200ml
FREELIMIX KERAYONIC
Keratinový stylingový krém s obsahem kyseliny hyaluronové 200ml
Díky jeho rekonstrukčním schopnostem jsou vlasy vyživené, hydratované, pevné a lesklé.
Bez zatížení.  Vhodný pro vlasy suché, krepaté, lámavé, křehké. Má antistatický efekt. Zabraňuje třepení vlasů a uhlazuje vlasy.
Neoplachuje se.
Naneste 1-2 kapky na vlhké nebo suché vlasy do délky a konců vlasu a poté přes kartáč vysušte.

FL10-507 STYLINGOVÝ KRÉM 200ml 

KRYSTALOVÝ KRÉM S KERATINEM 
KERAYONIC 150ml
Krém pro zničené a stresem 
poškozené vlasy, díky své ochranné 
schopnosti vyplní 
a uzavře vlas, zabraňuje zplihlým 
konečkům nebo krepatosti vlasů. 
Zanechá vlasy leskléa jemné, 
nezplihlé a držící tvar. 
Použití: aplikujte do vlhkých nebo 
suchých vlasů. Neoplachuje se.
 
FL10-505 KRYSTALOVÝ KRÉM 150ml 
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LixPerfection

Lněný olej

Smoothing E�ect Multivitaminic 
Emulsion – Multivitamínová emulze s 
uhlazujícím efektem. S esencí 
muškátové růže
FreeLimix LixPerfection emulze je 
uhlazující, stylingový krém, který chrání 
vlasy vůči vnějším vlivům. Ideální pro 
tvorbu maximálně hladkého efektu. 
Díky muškátovému oleji revitalizuje a 
posiluje vlasy od kořínků až do konců a 
zabraňuje krepatění vlasů.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, 
neoplachujte a upravujte vlasy 
obvyklým způsobem.
200 ml FL 16-2100

Multivitamínová emulze
s uhlazujícím efektem

Uhlazující krystaly
s muškátovou růží

Crystals With Rosa Mosqueta Essence 
– Uhlazující krystaly s muškátovou 
růží Krystaly FreeLimix LixPerfection 
jsou perfektním produktem pro 
dodání krásy vlasům spolu s 
uhlazujícím efektem a dlouhodobým 
leskem. Díky ochrannému �lmu jsou 
vlasy chráněné vůči vnějším vlivům. 
Exkluzivní složení s olejem z 
muškátové růže zaručuje regeneraci 
vlasů a antistatický efekt.
Použití: aplikujte malé množství na 
vlhké anebo suché vlasy, 
neoplachujte.
50 ml FL 16-3200, 100 ml FL 16-3100

Konečná úprava - hebkost a lesk

Lux and Shine – Hebkost a lesk
S třešňovou vůní

FreeLimix Lux and Shine je ideální 
produkt pro �nální úpravu každého 
účesu. Dodává lesk, zářivost a 
brilanci zvláště barveným vlasům. 
Vlasy se po aplikaci výborně 
foukají, nezatěžuje a nezanechává 
zbytky. Třešňová vůně zaručuje 
jemný, svěží,  příjemný pocit.
Použití: po umytí vlasů aplikujte na 
vlhké vlasy, neoplachujte.
200 ml  FL  18-1000

Linseed Oil Dry and Damaged Hair – Lněný olej pro suché a narušené vlasy

Lněný olej pro suché a narušené vlasy obnovuje strukturu narušených vlasů 
agresivním chemickým ošetřením. Vyživuje křehké části vlasů a obnovuje 
přirozený lesk bez zatížení, vytváří ochranný �lm.Doporučujeme používat 
před žehlením vlasů.
Použití: aplikujte 4-5 kapek na vlhké vlasy, v případě potřeby aplikujte 3-4 
kapky na suché vlasy.

100 ml FL 11-300

Linseed Oil Dry, Frizzy and Flyaway Hair – Lněný olej pro suché, 
krepaté, elektrizující vlasy

Ideální pro vlnité, nepoddajné vlasy a elektrizující vlasy. Lněný olej pro 
suché, krepaté, elektrizující vlasy zabraňuje krepatění vlasů, uhlazuje 
a kontroluje nepoddajné vlasy. Zjemňuje vlasové vlákno, dodává 
hedvábnost a lesk. Chrání vlasy vůči vnějším vlivům.
Doporučujeme používat před žehlením vlasů.
Použití: aplikujte 4-5 kapek na vlhké vlasy, v případě potřeby aplikujte 
3-4 kapky na suché vlasy.

100 ml FL 11-400
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DOPO COLORE
FREELIMIX RADIANCE 
Šampon určen pro ochranu barvených vlasů. S koenzymem Q10 a 
Goji bobulemi. Jemně odstraňuje nečistoty, zabraňuje vymývání 
barvy z vlasového vlákna. Jeho pH 4.3-4.7 podporuje stálost a 
zářivost barvených vlasů. Má regenerační a vyživující účinky. 
Neobsahuje  SLS / SLES a PARABEN. Naneste na mokré vlasy, 
masírujte a důkladně opláchněte.

1000ml – FL07-560
250ml - FL07-900

Šampony 

SHAMPOO RICOSTRUZIONE
FREELIMIX STRUCTURE�Šampon určeny pro silně 
poškozené, unavené a citlivé vlasy.  Poskytuje kompletní 
regeneraci a rekonstrukci poškozeným vlasům. Je 
obohacen o aktivní látky z bambusu a hrušky pichlavé. 
Hloubkově posiluje a hydratuje. Neobsahuje SLS / SLES a 
paraben. Naneste na mokré vlasy, masírujte a důkladně 
opláchněte.

1000ml – FL07-410
250ml – FL07-300

SHAMPOO ANTIGIALLO
FREELIMIX SHINE 
Neutralizační šampon pro odstranění nežádoucích žlutých 
tónů po odbarvení, melírování. Obohacený o výtažky z 
ostružiny a �alové orchideje. Určen i pro zářivou blond 
nepigmentovaných a šedých vlasů. Dodává    hydrataci, 
zlepšuje vitalitu a lesk barvených vlasů. Naneste na mokré 
vlasy, nechte působit několik minut, pěňte a opláchněte. V 
případě potřeby šampon opakujte.

1000ml - FL07-570
250ml - FL07-110

SHAMPOO RINFRESCANTE 
FREELIMIX FRESH�Osvěžující šampon podporuje elasticitu a sílu 
vlasů. Zároveň směs exotického ovoce a kaktusových květů jemně 
čistí a hydratuje pokožku, zjemňuje a dodává vlasům a pokožce 
hlavy příjemný pocit zdraví a svěžesti. Vhodný pro normální a 
mastné vlasy. Neobsahuje PARABEN. Naneste na mokré vlasy, 
masírujte a důkladně opláchněte.

1000ml – FL07-540
250ml - FL07-700
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SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
FREELIMIX OFTEN 
Šampon díky své fyziologické hodnotě pH je vhodný pro každodenní 
použití na všechny typy vlasů. Je obohacen o Mangosteen a vitaminy 
z ovoce. Má hydratační a vyživující účinky, vlasy zanechává měkké, 
lesklé a plné života. Neobsahuje SLS / SLES a PARABEN. Naneste na 
mokré vlasy, masírujte a důkladně opláchněte.

5000ml- FL07-740
1000ml – FL07-510
250ml – FL07-400

Šampony

SHAMPOO CAPELLI GRASSI
FREELIMIX CONTROL 
Regulační šampon pro mastné vlasy a vlasovou pokožku. Hloubkově čistí, 
zklidňuje, kontroluje tvorbu přebytečného mazu. Je obohacený o kafr a arniku, 
jejich čistící efekt navrací a vyvažuje vlasovou pokožku 
a navíc jsou vlasy i pokožka příjemně osvěžené. Vlasy jsou provzdušněné s 
pocitem lehkosti. Neobsahuje SLS / SLES a PARABEN. Naneste na mokré vlasy, 
masírujte a důkladně opláchněte.

1000ml – FL07-530

SHAMPOO ANTICADUTA
FREELIMIX GROW 
Stimulující povzbuzující pomocný šampon proti vypadávání 
vlasů. Bojuje proti vypadávání vlasů již během jejich mytí. 
Obsah biotinových a hedvábných proteinů revitalizuje pokožku 
hlavy. Prodlužuje životnost vlasů a podporuje růst zdravých a 
silných vlasů. Zároveň dodává objem a lesk. Neobsahuje SLS / 
SLES a paraben. Použití: Naneste na mokré vlasy, masírujte a 
důkladně opláchněte.

1000ml – FL07-210
250ml – FL07-100

SHAMPOO ANTIFORFORA
FREELIMIX CALM
Šampon CALM odstraňuje mastné i suché lupy, předchází vzniku nových. Jeho 
krémová konzistence jemně čistí pokožku hlavy. Je obohacený o aktivní látky z 
myrhu a křene, které mají uklidňující a osvěžující účinek, snižují svědění pokožky.  
Bojuje proti mikrobakteriím. Pokožka je hladká a čistá, zatímco vlasy jsou lesklé a 
hydratované. Neobsahuje SLS / SLES a paraben. Naneste na mokré vlasy, masírujte 
a důkladně opláchněte.

1000ml – FL07-520

Masky

FREELIMIX STRUCTURE 500ml
Rekonstrukční maska, určena pro silně poškozené, 
unavené a citlivé vlasy. Její receptura je obohacena o 
aktivní látky z bambusu a hrušky pichlavé. Posiluje a 
regeneruje vlasové vlákno, uhlazuje vlasy,  činí je 
pružnými a hedvábnými. Aplikujte na umyté a 
ručníkem osušené vlasy. Jemně je rozčešte. Nechte 
působit 5 minut a poté důkladně opláchněte.h

FREELIMIX RESTORE 500ml
Hydratační maska pro revitalizaci oslabených, 
poškozených a suchých vlasů. S hloubkovou 
obnovující funkcí. Aktivní složkou je datlový olej a 
ořechová slupka. Po aplikaci zanechává vlasové 
vlákno na dotek měkké, pružné, hedvábné plné 
vitality a lesku. Aplikujte na umyté a ručníkem 
osušené vlasy. Jemně je rozčešte. Nechte působit 5 
minut a poté důkladně opláchněte.

FREELIMIX RADIANCE 500ml
Maska pro ochranu barvených vlasů. Obohacená 
o koenzym Q10 a Goji bobule.  Působí ve dvou 
úrovních: 1. zajišťuje barveným vlasům výživu a 
hydrataci. 2. podporuje ochranný účinek stálosti 
barvy ve vlasovém vláknu a zvýrazňuje 
dlouhodobý lesk barvených vlasů. Aplikujte na 
umyté a ručníkem osušené vlasy. Jemně je 
rozčešte. Nechte působit 5 minut a poté 
důkladně opláchněte.

FREELIMIX FRESH 500ml
Osvěžující maska. Díky směsi exotického ovoce a květů 
kaktusů intenzivně okysličuje, podporuje elasticitu, 
čistí, hydratuje a zvlhčuje pokožku hlavy, čímž poskytuje 
vlasové pokožce příjemný pocit svěžesti. Aplikujte na 
umyté a ručníkem osušené vlasy. Jemně je rozčešte. 
Nechte působit 5 minut a poté důkladně opláchněte.
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Masky

FREELIMIX STRUCTURE 500ml
Rekonstrukční maska, určena pro silně poškozené, 
unavené a citlivé vlasy. Její receptura je obohacena o 
aktivní látky z bambusu a hrušky pichlavé. Posiluje a 
regeneruje vlasové vlákno, uhlazuje vlasy,  činí je 
pružnými a hedvábnými. Aplikujte na umyté a 
ručníkem osušené vlasy. Jemně je rozčešte. Nechte 
působit 5 minut a poté důkladně opláchněte.h

FREELIMIX RESTORE 500ml
Hydratační maska pro revitalizaci oslabených, 
poškozených a suchých vlasů. S hloubkovou 
obnovující funkcí. Aktivní složkou je datlový olej a 
ořechová slupka. Po aplikaci zanechává vlasové 
vlákno na dotek měkké, pružné, hedvábné plné 
vitality a lesku. Aplikujte na umyté a ručníkem 
osušené vlasy. Jemně je rozčešte. Nechte působit 5 
minut a poté důkladně opláchněte.

FREELIMIX RADIANCE 500ml
Maska pro ochranu barvených vlasů. Obohacená 
o koenzym Q10 a Goji bobule.  Působí ve dvou 
úrovních: 1. zajišťuje barveným vlasům výživu a 
hydrataci. 2. podporuje ochranný účinek stálosti 
barvy ve vlasovém vláknu a zvýrazňuje 
dlouhodobý lesk barvených vlasů. Aplikujte na 
umyté a ručníkem osušené vlasy. Jemně je 
rozčešte. Nechte působit 5 minut a poté 
důkladně opláchněte.

FREELIMIX FRESH 500ml
Osvěžující maska. Díky směsi exotického ovoce a květů 
kaktusů intenzivně okysličuje, podporuje elasticitu, 
čistí, hydratuje a zvlhčuje pokožku hlavy, čímž poskytuje 
vlasové pokožce příjemný pocit svěžesti. Aplikujte na 
umyté a ručníkem osušené vlasy. Jemně je rozčešte. 
Nechte působit 5 minut a poté důkladně opláchněte.
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DailyPlus

Nutri-Plus Shampoo – Výživný šampon s placentou
FreeLimix výživný šampon s placentou je ideální preventivní péčí proti 
vypadávání vlasů. Speciálně vytvořen pro křehké, roztřepené konce vlasů. 
Hloubkově vyživuje a obnovuje přirozenou pevnost vlasů.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté důkladně 
vypláchněte. V případě potřeby proces zopakujte.
1000 ml FL 07-640

Volume-Plus Shampoo – Objemový šampon s mléčnými proteiny
Díky jemnému působení mléčných proteinů FreeLimix objemový šampon 
jemně čistí, vyživuje a dodává vlasům pevnost a plnost.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté důkladně 
vypláchněte. V případě potřeby proces zopakujte.
1000 ml FL 07-620

Nutri-Plus Mask – Výživná maska s placentou
Díky hloubkově výživné schopnosti výživné masky FreeLimix 
dochází k hloubkové rekonstrukci vlasového vlákna.
Použití: aplikujte po umytí na ručníkem vysušené vlasy a nechte 5 
minut působit, poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou.
1000 ml FL 09-800

Vita-Mineral Mask – Vita-minerální maska
s česnekovými vitamíny a minerální solí
FreeLimix vita-minerální maska obsahuje vitamíny, minerální soli a extrakt z 
česneku. Restrukturuje narušené vlasové vlákno chemickým ošetřením, 
zjemňuje a dodává lesk.
Použití: aplikujte po umytí na ručníkem vysušené vlasy a nechte 5 minut 
působit, poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou.
1000 ml FL 09-900

Volume-Plus Mask – Objemová maska
s mléčnými proteiny
FreeLimix objemová maska obnovuje přirozenou rovnováhu 
vlasů a regeneruje narušené části vlasů. Dodává lesk, jemnost a 
hebkost.
Použití: aplikujte po umytí na ručníkem vysušené vlasy a nechte 
5 minut působit, poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou.
1000 ml FL 09-600

Vita-Mineral Shampoo – Vita- minerální šampón
s česnekovými vitamíny a minerální solí
FreeLimix Vita-minerální šampon obsahuje minerální soli a extrakt z česneku. 
Speciálně vytvořen pro oslabené vlasy chemickým ošetřením, restrukturuje 
narušené části vlasů.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté důkladně 
vypláchněte. V případě potřeby proces zopakujte.
1000 ml FL 07-650
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DailyPlus

In-Fruity Shampoo – Ovocný šampon
s ovocnými vitamíny
FreeLimix ovocný šampon obsahuje ovocné vitamíny a proteiny. Extra jemná čistící 
schopnost a antistatický efekt jsou vynikajícím účinkem při každodenním používání.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté důkladně 
vypláchněte. V případě potřeby proces zopakujte.
1000 ml FL 07-630

In-Fruity Mask – Ovocná maska
s ovocnými vitamíny
FreeLimix ovocná maska s ovocnými proteiny a vitamíny jemně regeneruje 
vlasy, dodává hebkost a jemnost. Ideální pro sportovce a pro klientky, které 
potřebují každodenní jemnou regeneraci vlasů. 
Použití: aplikujte po umytí na ručníkem vysušené vlasy a nechte 5 minut 
působit, poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou.
1000 ml FL 09-700

Sweety – Plus Shampoo – Sladký šampon s proteiny sladkých mandlí
Uhlazující efekt sladkých mandlí obsažený v šamponu sweety plus 
pomáhá kontrolovat a uhlazovat nepoddajné vlasy. Výborná výživa a 
regenerace pro matné vlasy se suchými konci. 
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté 
důkladně vypláchněte. V případě potřeby proces zopakujte.
1000 ml FL 07-610

Sweety-Plus Mask – Sladká masky
s proteiny sladkých mandlí
Jemná, sladká maska FreeLimix je speciálně určená pro slabé vlasy. Vlasy 
se po aplikaci výborně rozčesávají, dodává vlasům objem, pevnost a 
lesk.
Použití: aplikujte po umytí na ručníkem vysušené vlasy a nechte 5 minut 
působit, poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou.
1000 ml FL 09-500

Betacarrot-Plus Shanpoo – Betakarotenový šampon
s betakarotenem a vitamíny karotky
Aktivní látky betakarotenového šamponu obnovují přirozenou obranyschop-
nost vlasů vůči vnějším vlivům. Jemně čistí a zanechává vlasy den po dni 
hebké a lesklé.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté důkladně 
vypláchněte. V případě potřeby proces zopakujte.
1000 ml FL 07-660

Betacarrot-plus Mask – Betakarotenová maska
s betakarotenenm a karotkovými vitamíny
Obohacená o vitamíny napomáhá betakarotenová maska FreeLimix 
vyživovat a chránit vlasové vlákno.  Chrání vůči vnějším vlivům, 
smogu a slunečnímu záření. Působí antioxidačně, zjemňuje a 
obnovuje zdraví vlasů s anti-age efektem proti stárnutí vlasů.
Použití: aplikujte po umytí na ručníkem vysušené vlasy a nechte 5 
minut působit, poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou.
1000 ml FL 09-110
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Strong Styling Gel – Silný stylingový gel

Perfektní pro jakoukoli �nální úpravu. Garantuje perfektní pevnost, objem 
a lesk.
Použití:  aplikujte na suché anebo vlhké vlasy pro tvorbu požadovaného 
účesu.

500 ml 14-300

Extra Strong Styling Gel – Extra silný stylingový gel

Extra silný stylingový gel garantuje perfektní pevnost účesu 
bez zatížení. Výborně de�nuje jednotlivé partie účesu a 
dovoluje tvorbu krativních strukturovaných účesů.
Použití:  aplikujte na suché anebo vlhké vlasy pro tvorbu 
požadovaného účesu.

500 ml FL 14-200

Středozemní vosk
esence vodního vosku �xuje a tvaruje vlasy do nejvíce kreativních vlasových stylů. 
Zvýrazňuje střihy bez oleje. Obsahuje sluneční �ltr.
Návod: ohřejte vosk v ruce a tvarujte pramen po pramenu. Může se použít jak na 
vlhké tak na suché vlasy.
100 ml FL 15-110, 250ml FL 15-160

Termoprotektor 
sprej pro tepelnou ochranu. Jeho ochranný �lm zabraňuje poškození 
vlasů,vysychání vlasové pokožky, chrání vlasy před vysokými 
teplotami při žehlení vlasů a fénování vlasů. Produkt má antistatický 
účinek. Použití: Nastříkejte na vlhké vlasy před fénováním, na suché 
vlasy před použitím žehličky nebo kulmy.
Obsah: 150ml  FL15-170
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Styling

Objemová pěna se silnou �xační schopností - Strong 

Díky jemné pěně dodává FreeLimix objemová pěna energii 
a vitalitu každému typu vlasů. Dovoluje tvarovat jakýkoli účes. Dodává zářivost a objem, 
chrání vlasy vůči vnějším vlivům.
Použití: důkladně protřepejte, aplikujte na vlhké vlasy 
a upravujte běžným způsobem. Lze aplikovat také na suché vlasy pro obnovu účesu.

300 ml FL 13-200

Objemová pěna se střední �xační schopností - Medium 

Díky jemné pěně dodává FreeLimix objemová pěna energii 
a vitalitu každému typu vlasů. Dovoluje tvarovat jakýkoli účes. 
Dodává zářivost a objem, chrání vlasy vůči vnějším vlivům.
Použití: důkladně protřepejte, aplikujte na vlhké vlasy 
a upravujte běžným způsobem. Lze aplikovat také na suché vlasy pro 
obnovu účesu.

300 ml FL 13-100

Instantaneous Fixing Hair Spray – Strong – Instantní silně 
�xační lak

Díky silné �xační schopnosti zaručuje Freelimix instantní lak 
excelentní výsledky. Vynikající pro �xaci vln a kudrn, dodává 
objem a lesk. Určený pro �xaci jakéhokoli účesu, modeluje a 
�xuje bez zatížení.
Použití: aplikujte z cca. 20 cm na suché vlasy. Pro zvětšení 
objemu aplikujte přímo ke kořínkům vlasů.

500 ml FL 12-220, 750ml FL 12-230

Instantaneous extra Fixing Hair Spray
 – extra Strong – Instantní extra silně �xační lak

Díky extra silné �xační schopnosti zaručuje Freelimix instantní lak excelentní 
výsledky. Vynikající pro �xaci vln a kudrn, dodává objem a lesk. Určený pro 
�xaci jakéhokoli účesu, modeluje a �xuje bez zatížení.
Použití: aplikujte z cca. 20 cm na suché vlasy. Pro zvětšení objemu aplikujte 
přímo ke kořínkům vlasů.

500 ml FL 12-240, 750ml FL 12-250
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Obnovení vlasu přichází 
s FreeLimixem

Atmosférická činidla, mechani-
cké a chemické reakce, obojí 
může zničit vlasové vlákno a to 
se stane hrubým, porézním a 
ztratí pružnost. Oslabený vlas je 
pak hned viditelný, je bez síly a 
lesku. Právě pro hluboce zničené 
a lámavé vlasy FreeLimix 
přichází s  řadou BIOSTRUCT, 
hluboce restrukturalizačním a 
obnovujícím programem s  biolo-
gicky aktivním složením, které 
restrukturalizuje a chrání všec-
hny typy vlasů, dodává jim sílu, 

jemnost a odolnost.Když se technologie setká s přírodou

BEZ PARABENŮ -  BEZ SULFÁTŮ 
 BEZ FOSFÁTŮ - BEZ SILIKONU

Restrukturalizační přírodní komplex s 
vysokou účinností, testované organicky 

aktivní ingredience, bez SLS/SLES, 
parabenů, sulfátů a silikonů.

Koncentrát přirozenosti k službám 
pro Vaše vlasy, ošetření, které 

kombinuje myšlenku krásy s 
plným respektem ke zdraví.

r e s t r u c t u r i n g  f o r m u l a
BIO-STRUCT

BIO svět
pro Vaše vlasy
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FreeLimix BIOSTRUCT šampon pro zničené, slabé a porézní 
vlasy. Obohacený o organickou hnědou řasu a nektar z 
agáve, uzdravuje strukturu vlasu, dodává odolnost vláknu a 
chrání před vnějšími vlivy. 
Dodává hydrataci, lesk, posiluje 
a povzbuzuje. 
 Návod na použití: aplikujte do vlhkých vlasů Masírujte po 
několik minut. Důkladně vymyjte. Opakujte v případě 
potřeby.

500ml FL 25-0001
250ml FL 25-0005

FreeLimix BIOSTRUCT kondicionér 
s organickou hnědou řasou a nektarem z agáve. Restrukturalizuje, 
povzbuzuje a dodává hydrataci 
a lesk pohaslým a slabým vlasům. Posiluje, znovuobnovuje, 
dodává vlasu ochranu a odolnost.
 Návod na použití: aplikujte na ručníkem vysušené vlasy, do délek 
a konečků. Pročešte. Nechte působit 3-5 minut. Důkladně 
vymyjte. 

500ml FL 25-0002
250ml FL 25-0006

FreeLimix
BIOSTRUCT Extrakt
díky svému složení obohacenému o extrakt z 
organické hnědé řasy a nektaru z agáve. Dodává 
lesk a jemnost vlasům bez zatížení. Vyživuje, 
hydratuje, chrání před krepatostí.
 Návod na použití: 1) aplikujte několik kapek do 
vlhkých nebo suchých vlasů. Nevymývejte. Nebo 2) 
smíchejte s BIOSTRUCT Kondicionérem pro zvýšení 
lesku: smíchejte 3 dávky Extraktu s 15ml 
Kondicionéru a pokračujte jako normálně. 

100ml FL 25-0003

FreeLimix BIOSTRCUT ampule 
je koncetrované rekonstrukční ošetření s extraktem z 
organické hnědé řasy a agáve nektarem, který 
dodává vlasu jemnost, vyživení, podporu, lesk a 
vlasy jsou okamžitě plné života. 
 Návod na použití: aplikujte na ručníkem vysušené 
vlasy, do kořínků, délek i konečků. Masírujte a 
pročešte. Nechte působit 5 minut, dobře vymyjte a 
poté aplikujte styling.

12x11ml FL 25-0004

ČISTÍCÍ FÁZE OBNOVUJÍCÍ FÁZE

PREVENTIVNÍ FÁZE KOSMETICKÁ FÁZE
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POUŽITÍ: Do misky vymáčkneme 50ml 
barvy KYO a přidáme 75ml BIO-AKTIVÁTOR 
podle toho, jaký chceme dosáhnout odstín 
probarvení, nebo záleží na stupni šedivosti. 
Pak celou směs důkladně promícháme. 
V případě použití odstínů KYO SUPERBLOND 
vymáčkneme 50ml a přidáme 100ml 
BIOAKTIVÁTORU a celou směs důkladně 
promícháme. Nanášíme štětcem nejprve 
u hlavy a poté rozetřeme do délek vlasů. 
Necháme působit podle toho, jaký stupeň 
tónu jsme si zvolili.

POKROKOVÉ SLOŽENÍ
KYO je nová generace barevného ošetření. Je to excelentní barva. Díky výjimečným vlastnostem mořského kolagenu a keratinu a díky 
absenci amoniaku a PPD.
KYO barví, chrání, vyživuje a obnovuje vše v jednom kroku. Je vytvořena tak, aby chránila před poškozením vlasů, alergiemi, štípáním 
nebo zrudnutí, je to barva, která vyhovuje i citlivým pokožkám hlavy. Použití vysoké kvality a certifikovaných čistých materiálů zaručuje 
perfektní barevné výsledky. Je to barva, která respektuje strukturu a vlasové vlákno. Kombinace keratinu a mořského kolagenu chrání, 
hydratuje a obnovuje vlas. KYO je nová generace permanentních barev.
PROČ MOŘSKÝ KOLAGEN A KERATIN
Mořský kolagen: Produkce kolagenu je nezbytná pro zdraví a dobrý stav vlasů, také
napomáhá udržovat pokožku hydratovanou. Dává jemnost vlasové struktuře, chrání před vnějšími vlivy a poškozením, zejména před slu-
nečním zářením. Posiluje vlasy, zlepšuje jejich kvalitu a dodává objem účesu. Keratin: Má výjimečnou rekonstrukční vlastnost a uzdravuje 
vlasy. Pomáhá obnovit pružnost a lesk vlasů. Zlepšuje dojem z celkového účesu. Podporuje buněčné obnovení.
60 odstínů
Obsah 100ml   FLK-....

KYO pochází z japonského slova “velký”. Tak velký jako naše touha 
přiblížit budoucnost, touha vytvořit bezkonkurenční řadu kvalit-
ních produktů s výjimečnými vlastnostmi. Tak velký jako důraz 
na vytvoření produktů, které respektují vlasy, pokožku a zdraví 
celkově. Produkty bohaté na aktivní složky, s vysokou kvalitou 
a bez škodlivých látek. Produkty tvořené nejinovativnějšími 
ingrediencemi na trhu a s nejvyšší efektivitou. KYO je značka, je 
to naše součást a opora do budoucna, trumf, který nám pomůže 
se vyrovnat s trhem v nastávajícím vývoji.
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BIO AKTIVÁTOROVÁ OXIDAČNÍ EMULZE 
6,10,20,30,40 VOL. Pečlivé a unikátní 
složení bylo vytvořeno tak, aby se perfektně 
mixovalo s KYO COLOR. Krémová konsistence 
spolu s aktivním mořským kolagenem a ke-
ratinem zajišťuje perfektní rekonstrukční, 
vyživující a zklidňující efekt. Bez přidaného 
aroma.
Obsah: 1000ml
FLK0-06,10,20,30,40

ODBARVENÍ KYO
Odbarvovací prášek s keratinem a mořským 
kolagenem. Odbarvovací prášek obohacený o keratin 
a mořský kolagen, s kompaktními mikrogranulemi, 
které podporují perfektní a vyvážený účinek aplikace. 
Zesvětluje až o 7 tónů. Snadná aplikace. Je ideální pro 
všechny odbarvovací techniky. Je dostupný v modré 
a bílé barvě.
Obsah: 450g
FLK1-02 modrý
FLK1-01 bílý

POUŽITÍ: Míchací poměr 1:1 až 1:2 
s BIO emulzí 10,20,30vol.. Záleží 
na kvalitě vlasů a výsledku, kterého 
chceme dosáhnout. Necháme pů-
sobit 30min. při pokojové teplotě. 
Při použití klimazónu zkracujeme 
na 15min. Následně opláchneme 
šamponem

20 30 40 vol obr
KYO BALANCESYSTEM šampon Tento šampon byl vytvořen, aby čelil 
problémům způsobeným kožní nerovnováhou. Šampon zabraňuje 
tvorbě lupů, vyrovnává tvorbu kožního mazu, čistí vlasy a pokožku 
od toxinů a škodlivých látek. Použití: aplikujte na vlhké vlasy, pár 
minut jemně masírujte a poté důkladně vypláchněte. V případě 
potřeby proces zopakujte. 
Obsah: 500ml
FLK2-1100
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Profesionální permanentní krémová barva
Permanentní krémová barva výběr z 38 odstínů lesklých 
a dlouhotrvajících barev + 2 korektory.
KYO laboratoře vytvořily KYO Lumen jako novou 
generaci permanentního barevného ošetření, které kom-
binuje kosmetické potřeby s péčí a respektem k vlasové 
pokožce a vlasům.
KYO LUMEN obsahuje Luminescine, inovativní aktivní 
komplex, který je založen na lesku. Tato molekula nové 
generace je schopná vstřebat škodlivé UV radiace a 
využít jej pak jako zdroj lesku a světla pro vlasy. Lumi-
nescine je získáván z okvětní koruny divizny malokvěté, 
středozemní květiny se žlutými květy.
Pečlivý výběr správných pigmentů, exklusivní 
kosmetický základ a nejnovější aktivní ingredience, to 
vše dohromady vede k unikátním standardům kvality, 
kterých ještě nikdy ve světě barvení nebylo dosaženo.

- Maximálně syté barvy
- Intenzivní, bohaté, hluboké a lesklé odstíny
- Perfektně rovnoměrné barvení i na porózních vlasech
- Respekt k vlasové struktuře a ochrana pokožky během 

barvení
- Dlouhotrvající výsledky (drží o 35% déle)
- 100% krytí šedých vlasů
- Biologické a veganské
- Šetrné k přírodě
- Bio organické složení
- Organické a vědecky testované
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Olejový extrakt z konopí
Konopný olej, vymačkaný se semínek konopí za studena, je 
rostlinný olej bohatý na tuky, který má zvlhčující, vyživující a 
zklidňující vlastnosti. Obsahuje velice vzácné látky, které obnovují 
suché vlasy, uklidňují podrážděnou pokožku, snižují zarudnutí a 
svědění, chrání před roztřepením konečků a dodávají lesk a 
jemnost.

Výtažky ze zázvoru
Výtažky ze zázvoru, získané lisem čerstvých kořenů, jsou aktivní 
složkou s několika vyživujícími, regeneračními, zvlhčujícími a 
ochrannými vlastnostmi. Zázvor posiluje, hydratuje, tónuje a 
revitalizuje vlas, dodává pružnost, chrání před vznikem lupů a 
působí proti stárnutí. Antioxidační účinky chrání před změnou 
barevných pigmentů a tak prodlužují výdrž barvy a lesku.
Celá KYO LUMEN barevná řada obsahuje odstíny, které 
potřebujete k vytvoření jedinečné barevné kombinace přesně 
podle Vaší představy.

Amoniak:
Amoniak je zásada, která se přidává so barevných ošetření, vytváří zásadité prostředí, které nafoukne strukturu vlasu a pozvedne kutikuly. 
To poté umožňuje jak barvě, tak obnovujícím složkám, aby se dostaly hluboko do vlasu. Aktivní kyslík, který je přítomen v krémovém 
oxidantu, naopak čistí přírodní pigmentaci vlasu (melanin) a pevně za�xuje barvu ve vnitřním keratinu vlasu. Tato spolupráce látek tak 
umožňuje efektivně zesvětlit až o 5 odstínů a perfektní krytí šedých vlasů bez toho, aniž by to uškodilo zdraví vlasů.
Amoniak je neprávem označován za škodlivou látku v barvách na vlasy, přitom právě amoniak zvyšuje odolnost barvy. Využití amoniaku je 
také velice různorodé. Je to velmi snášenlivá látka, která se voně vyskytuje jak v přírodě, tak v lidském těle. Pokud nemáte konkrétní alergii 
na amoniak, není žádný důvod se vyhýbat ošetřením, které obsahují amoniak.
Amoniak je v barvách na vlasy bezpečně používán již před 50 let. Po působení amoniak KYO LUMEN krémová barva, 100ml z vlasu vyprchá, 
a zanechá vlasy vyživené. Díky tomu jsou zdravé se silným leskem.

Použití
Poměr míchání 1:1,5. Doba působení 20 - 40 minut
Superzesvětlující odstíny 1:2. Doba působení 30 - 50 minut

OXIDAČNÍ emulze
1000 ml - 10 vol.( 3%) Tón v tónu
1000 ml - 20 vol.(6%) Zesvětlení 1 odstín
  Krytí šedin
1000 ml - 30 vol.(9%) Zesvětlení 2-3 ods..
1000 ml - 40 vol.(12%)  Zesvětlení 4 ods..

Aplikace: na suché vlasy
První aplikace na nebarvené, přírodní vlasy:
Aplikujte barvu na všechny vlasy od odrostu, přes délky až do konců. Po ukončení doby působení (viz 
doby působení) barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete šamponem a péči 
pro barvené vlasy.

Opakovaná aplikace:
Aplikujte barvu nejprve na odrosty a nechte barvu působit. Po ukončení doby působení aplikujte 
barvu na délky a konce a opět nechte barvu působit (viz doby působení). Barvu neemulgujte, dobře 
vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete šamponem a péčí pro barvené vlasy.

Doby působení:
Oxidant celková doba působení aplikace
10 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
20 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
30 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
Super Blond
40 vol. 45 min. odrosty: 30 min / délky a konce 10 min

Poměr míchání barev při probarvení šedivých vlasů:
bílé vlasy přírodní odstín módní odstín
0-40% ¼ ¾
40-100% ½ - ¾ ½ - ¼

Aplikace na nebarvené přírodní vlasy:
Aplikujte barvu na suché vlasy do délek a konců vlasů, nechte působit 15-20 min. a poté aplikujte 
barvu ke kořínkům vlasů, nechte působit 15-20 min. Barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou a 
poté vlasy ošetřete šamponem a péčí pro barvené vlasy.

Opakovaná aplikace:
Aplikujte barvu na kořínky vlasů, nechte 15-20 min. působit. Poté aplikujte barvu do délek a konců vlasů 
a dle požadované intenzity nechte barvu působit 5-10 min. Barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou 
a poté vlasy ošetřete šamponem a péčí pro barvené vlasy.

Extra clear : působí proti žlutým pigmentům, docílení vysokého lesku, využití do superblond odstínů. 
Poměr míchání 1;2. Doba působení 30-50 minut. 

Příklad míchání
12.2 30g + extra clear 10g
Použití do módních odstínů, docílení jemnějších tónu. Poměr míchání 1;1,5

Neutro : docílení lesku, vhodné jako přeliv. Poměr míchání 1;1,5

OXIDAČNÍ EMULZE 10, 20, 30, 40 VOL. 
Krémová konsistence s obsahem konopného 
oleje a výtažků ze zázvoru, zajišťuje perfektní 
a maximální krytí, intenzivní lesk a jas.
Hydratuje, uklidňuje, posiluje a nedráždí 
pokožku
Obsah: 1000ml
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Olejový extrakt z konopí
Konopný olej, vymačkaný se semínek konopí za studena, je 
rostlinný olej bohatý na tuky, který má zvlhčující, vyživující a 
zklidňující vlastnosti. Obsahuje velice vzácné látky, které obnovují 
suché vlasy, uklidňují podrážděnou pokožku, snižují zarudnutí a 
svědění, chrání před roztřepením konečků a dodávají lesk a 
jemnost.

Výtažky ze zázvoru
Výtažky ze zázvoru, získané lisem čerstvých kořenů, jsou aktivní 
složkou s několika vyživujícími, regeneračními, zvlhčujícími a 
ochrannými vlastnostmi. Zázvor posiluje, hydratuje, tónuje a 
revitalizuje vlas, dodává pružnost, chrání před vznikem lupů a 
působí proti stárnutí. Antioxidační účinky chrání před změnou 
barevných pigmentů a tak prodlužují výdrž barvy a lesku.
Celá KYO LUMEN barevná řada obsahuje odstíny, které 
potřebujete k vytvoření jedinečné barevné kombinace přesně 
podle Vaší představy.

Amoniak:
Amoniak je zásada, která se přidává so barevných ošetření, vytváří zásadité prostředí, které nafoukne strukturu vlasu a pozvedne kutikuly. 
To poté umožňuje jak barvě, tak obnovujícím složkám, aby se dostaly hluboko do vlasu. Aktivní kyslík, který je přítomen v krémovém 
oxidantu, naopak čistí přírodní pigmentaci vlasu (melanin) a pevně za�xuje barvu ve vnitřním keratinu vlasu. Tato spolupráce látek tak 
umožňuje efektivně zesvětlit až o 5 odstínů a perfektní krytí šedých vlasů bez toho, aniž by to uškodilo zdraví vlasů.
Amoniak je neprávem označován za škodlivou látku v barvách na vlasy, přitom právě amoniak zvyšuje odolnost barvy. Využití amoniaku je 
také velice různorodé. Je to velmi snášenlivá látka, která se voně vyskytuje jak v přírodě, tak v lidském těle. Pokud nemáte konkrétní alergii 
na amoniak, není žádný důvod se vyhýbat ošetřením, které obsahují amoniak.
Amoniak je v barvách na vlasy bezpečně používán již před 50 let. Po působení amoniak KYO LUMEN krémová barva, 100ml z vlasu vyprchá, 
a zanechá vlasy vyživené. Díky tomu jsou zdravé se silným leskem.

Použití
Poměr míchání 1:1,5. Doba působení 20 - 40 minut
Superzesvětlující odstíny 1:2. Doba působení 30 - 50 minut

OXIDAČNÍ emulze
1000 ml - 10 vol.( 3%) Tón v tónu
1000 ml - 20 vol.(6%) Zesvětlení 1 odstín
  Krytí šedin
1000 ml - 30 vol.(9%) Zesvětlení 2-3 ods..
1000 ml - 40 vol.(12%)  Zesvětlení 4 ods..

Aplikace: na suché vlasy
První aplikace na nebarvené, přírodní vlasy:
Aplikujte barvu na všechny vlasy od odrostu, přes délky až do konců. Po ukončení doby působení (viz 
doby působení) barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete šamponem a péči 
pro barvené vlasy.

Opakovaná aplikace:
Aplikujte barvu nejprve na odrosty a nechte barvu působit. Po ukončení doby působení aplikujte 
barvu na délky a konce a opět nechte barvu působit (viz doby působení). Barvu neemulgujte, dobře 
vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete šamponem a péčí pro barvené vlasy.

Doby působení:
Oxidant celková doba působení aplikace
10 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
20 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
30 vol. 30 - 40 min. odrosty: 20 min / délky a konce: 10 min
Super Blond
40 vol. 45 min. odrosty: 30 min / délky a konce 10 min

Poměr míchání barev při probarvení šedivých vlasů:
bílé vlasy přírodní odstín módní odstín
0-40% ¼ ¾
40-100% ½ - ¾ ½ - ¼

Aplikace na nebarvené přírodní vlasy:
Aplikujte barvu na suché vlasy do délek a konců vlasů, nechte působit 15-20 min. a poté aplikujte 
barvu ke kořínkům vlasů, nechte působit 15-20 min. Barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou a 
poté vlasy ošetřete šamponem a péčí pro barvené vlasy.

Opakovaná aplikace:
Aplikujte barvu na kořínky vlasů, nechte 15-20 min. působit. Poté aplikujte barvu do délek a konců vlasů 
a dle požadované intenzity nechte barvu působit 5-10 min. Barvu neemulgujte, dobře vypláchněte vodou 
a poté vlasy ošetřete šamponem a péčí pro barvené vlasy.

Extra clear : působí proti žlutým pigmentům, docílení vysokého lesku, využití do superblond odstínů. 
Poměr míchání 1;2. Doba působení 30-50 minut. 

Příklad míchání
12.2 30g + extra clear 10g
Použití do módních odstínů, docílení jemnějších tónu. Poměr míchání 1;1,5

Neutro : docílení lesku, vhodné jako přeliv. Poměr míchání 1;1,5

TECHNICKÝ MANUÁL - KYO Lumen
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KYO LAK - extra silně tužící 
Inovační formule zajišťuje 
dlouhotrvající zpevňující efekt. 
Zaručuje dokonalý výsledek 
fixace účesu. Vhodný pro 
všechny typy vlasů. Použití: na 
suché nebo mírně vlhké vlasy, 
20cm od hlavy. Pro větší objem 
použijte lak v blízkosti hlavy. 
Obsah: 500ml  FLK4-400

KYO SILNĚ TUŽÍCÍ OBJEMOVÁ PĚNA
Dodává neuvěřitelný objem a lesk 
do vašich vlasů. Nezanechává 
zbytky, nezatěžuje a snadno se 
vyčesává. Chrání proti atmosféric-
kým vlivům. Použití: aplikujte na 
ručníkem vysušené vlasy do celých 
délek vlasů před fénováním nebo 
nechte přirozeně uschnout. 
Obsah: 300ml FLK4-500

KYO WAX - STRONG 
Modelační vosk s přirozeným efektem a dlouhotr-
vajícím účinkem. Nezatěžuje a nezanechává zbytky 
stylingu. Použití: na vlhké nebo suché vlasy do tvaru 
účesu. 
Obsah: 100ml  FLK4-300

KYO lak EKO - silně tužící.Zcela 
ekologický lak bez plynu se 
silnou fixací. Plně respektuje 
životní prostředí. Udržuje 
dlouhodobě fixaci účesu. Ne-
slepuje vlasy. Odolává vlhkosti 
a snadno se vyčesává. Použití: 
pro všechny typy vlasů, na 
suché nebo mírně vlhké vlasy, 
20cm od hlavy. Pro větší objem 
použijte lak v blízkosti hlavy. 
Obsah: 300ml
FLK4-900

KYO CURLY DESIGN – 250ml 
Je stylingový krém obohacený o vitamin B5 (Panthenol) a mandlový olej. Pomáhá oživit 
a definovat vlasy před úpravou. Zesiluje strukturu kudrnatých a zvlněných vlasů. Jeho 
výživný vzorec dodává objem, měkkost a pružnost vlnitým vlasům. Udržuje disciplínu 
vlnitých vlasů. Má antistatickou schopnost.   Jeho konzistence vlasy nazatěžuje a 
nemastí. Vlasy zůstávají lehké, lesklé a přirozeně vlnité. POUŽITÍ: aplikujte množství 
produktu ve velikosti ořechu na ručníkem vysušené vlasy.  Použijte difuzér nebo nechte 
vlasy přirozeně uschnout.

vyměnit

STYLE
SYSTEM
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Exkluzivní řada
vyrobená kombinací dvou unikátních
aktivních ingrediencí pečlivě vybraných
pro potřeby neposlušných vlasů.

ŠAMPON bez parabenu 
1000/250ml
Obohacený o kolagen a 
bambucké máslo, 
SMOOTHSYSTEM šampon 
jemně čistí, dodává lesk a 
uklidňuje vlasovou 
strukturu. Vyživuje dodáním 
jemnosti, chrání před 
krepatostí a to bez ztěžknutí 
vlasů a dodává uhlazující 
efekt. Je bez SLS/SLES a bez 
parabenu.
Použití: naneste na vlhké
vlasy. Jemně masírujte. 
Vymyjte.

MASKA 500/250ml
Díky zklidňujícím účinkům 
bambuckého másla tato maska 
uhlazuje vlasy 
a snižuje jejich objem.
Kolagen zatěsňuje šupiny ve 
struktuře vlasu a zklidňuje 
kutikuly a zároveň vlasy 
ponechává pevné
a chrání před krepatostí. Působí 
antistaticky a proti vlhkosti. 
Vlasy se snadno rozčesávají a 
jsou hydratované bez těžkosti.
Použití: po šamponování 
aplikujte na ručníkem vysušené 
vlasy do délek
a konečků. Pročeště. Na hlavu 
nasaďte čepici 
a nechte působit 3-5 minut. 
Poté důkladně vymyjte.

STYLING SPRAY 200ml
SmoothSystem uhlazující sprej 
proti krepatosti, který se 
aplikuje teplem, uhlazuje 
vlasy postupným používáním 
a při kontaktu s teplem 
posiluje strukturu vlasu 
a restrukturuje mechanickým 
ošetřením zničené vlasy. 
Zklidňuje, zrychluje použití 
fénů a žehliček 
a dodává jemnost a pružnost. 
Chrání před vlhkostí a vnějšími 
vlivy.
Použití: nasprejujte na 
ručníkem vysušené vlasy 
a vysušte SMOOTHBRUSH 
kartáčem a fénem. Následně 
znovu aplikujte staling spray a 
použijte žehličku dokud 
nedosáhnete uhlazeného 
výsledku. Vyhněte se kontaktu 
s očima. V případě zasažení očí 
okamžitě vymyjte.

SMOOTH
SYSTEM

SMOOTH
brush

KOLAGEN
Díky jeho povzbuzujícím, 
pružným a uhlazujícím účin-
kům je odstraněna krepatost, 
vlas je posílen jak zevnitř, tak 
zvenčí a bez zatížení.

BAMBUCKÉ MÁSLO
Díky jeho vyživovacím 
účinkům, obsahu velkého 
množství vitaminu A a E a 
mastných kyselin je nepo-
stradatelný pro udržení 
lesku, hydratace a pružnosti 
vlasu.

Tepelné technologie: SMOOTHSYSTEM ošetření od KYO
Použití SMOOTHBRUSH uhlazujícího kartáče:
• urychluje a zjednodušuje styling
• zrychluje čas narovnání při použití žehličky
  a tím pádem zmenšuje poškození vlasů
• kratší čas aplikace šamponu nebo masky
• umožňuje různý styling, ne pouze narovnání
• působí proti vlhkosti, krepatosti a má antistatickou funkci
POKROKOVÉ NAROVNÁNÍ: po několika aplikacích SMOOTHSYSTEM Vám 
bude stačit k udržení perfektního narovnaného efektu pouze kartáč a fén.
AKTIVNÍ ZÁSADY
Složení pro lesk, formování a objem jsou mimo jiné používány také proto, 
že vlasy při česání uhlazují a vlasy se pak snadněji formují.
Ochranné a preventivní složení se používá proti poškození způsobeným 
fénováním a narovnávacími žehličkami při narovnávání.
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Exkluzivní řada
vyrobená kombinací dvou unikátních
aktivních ingrediencí pečlivě vybraných
pro potřeby neposlušných vlasů.

ŠAMPON bez parabenu 
1000/250ml
Obohacený o kolagen a 
bambucké máslo, 
SMOOTHSYSTEM šampon 
jemně čistí, dodává lesk a 
uklidňuje vlasovou 
strukturu. Vyživuje dodáním 
jemnosti, chrání před 
krepatostí a to bez ztěžknutí 
vlasů a dodává uhlazující 
efekt. Je bez SLS/SLES a bez 
parabenu.
Použití: naneste na vlhké
vlasy. Jemně masírujte. 
Vymyjte.

MASKA 500/250ml
Díky zklidňujícím účinkům 
bambuckého másla tato maska 
uhlazuje vlasy 
a snižuje jejich objem.
Kolagen zatěsňuje šupiny ve 
struktuře vlasu a zklidňuje 
kutikuly a zároveň vlasy 
ponechává pevné
a chrání před krepatostí. Působí 
antistaticky a proti vlhkosti. 
Vlasy se snadno rozčesávají a 
jsou hydratované bez těžkosti.
Použití: po šamponování 
aplikujte na ručníkem vysušené 
vlasy do délek
a konečků. Pročeště. Na hlavu 
nasaďte čepici 
a nechte působit 3-5 minut. 
Poté důkladně vymyjte.

STYLING SPRAY 200ml
SmoothSystem uhlazující sprej 
proti krepatosti, který se 
aplikuje teplem, uhlazuje 
vlasy postupným používáním 
a při kontaktu s teplem 
posiluje strukturu vlasu 
a restrukturuje mechanickým 
ošetřením zničené vlasy. 
Zklidňuje, zrychluje použití 
fénů a žehliček 
a dodává jemnost a pružnost. 
Chrání před vlhkostí a vnějšími 
vlivy.
Použití: nasprejujte na 
ručníkem vysušené vlasy 
a vysušte SMOOTHBRUSH 
kartáčem a fénem. Následně 
znovu aplikujte staling spray a 
použijte žehličku dokud 
nedosáhnete uhlazeného 
výsledku. Vyhněte se kontaktu 
s očima. V případě zasažení očí 
okamžitě vymyjte.

SMOOTH
SYSTEM

SMOOTH
brush

KOLAGEN
Díky jeho povzbuzujícím, 
pružným a uhlazujícím účin-
kům je odstraněna krepatost, 
vlas je posílen jak zevnitř, tak 
zvenčí a bez zatížení.

BAMBUCKÉ MÁSLO
Díky jeho vyživovacím 
účinkům, obsahu velkého 
množství vitaminu A a E a 
mastných kyselin je nepo-
stradatelný pro udržení 
lesku, hydratace a pružnosti 
vlasu.

Tepelné technologie: SMOOTHSYSTEM ošetření od KYO
Použití SMOOTHBRUSH uhlazujícího kartáče:
• urychluje a zjednodušuje styling
• zrychluje čas narovnání při použití žehličky
  a tím pádem zmenšuje poškození vlasů
• kratší čas aplikace šamponu nebo masky
• umožňuje různý styling, ne pouze narovnání
• působí proti vlhkosti, krepatosti a má antistatickou funkci
POKROKOVÉ NAROVNÁNÍ: po několika aplikacích SMOOTHSYSTEM Vám 
bude stačit k udržení perfektního narovnaného efektu pouze kartáč a fén.
AKTIVNÍ ZÁSADY
Složení pro lesk, formování a objem jsou mimo jiné používány také proto, 
že vlasy při česání uhlazují a vlasy se pak snadněji formují.
Ochranné a preventivní složení se používá proti poškození způsobeným 
fénováním a narovnávacími žehličkami při narovnávání.
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HYDRATAČNÍ SYSTEM
Hydratační šampon obohacený o makadamový olej a extrakt z granáto-
vého jablka. Neobsahuje SLS a SLES. Má zklidňující a antioxidační účinek 
na vlasovou pokožku. Ideální pro citlivé, chemicky zničené, krepaté 
a dehydratované vlasy. Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží 
napěňte a poté důkladně vypláchněte. 
Obsah: 1000ml/250ml FLK2-300/FLK2-400

HYDRATAČNÍ SYSTEM
Hydratační maska obohacená o makadamový olej a extrakt z graná-
tového jablka. Neobsahuje SLS a SLES. Má zklidňující a antioxidační 
účinek na vlasovou pokožku. Použití: aplikujte na ručníkem vysušené 
vlasy, nechte působit několik minut a poté důkladně vypláchněte. 
Obsah 250ml/500ml 
 FLK3-400/FLK3-300

ČISTÍCÍ SYSTÉM
PROČ PANTHENOL A LNĚNÝ OLEJ Panthenol: Panthenol, nebo B5 vitamín, je známý pro svoji hyd-
ratační sílu a tolerantnost k vlasům. Lněný olej: Je nejlepším přírodním antioxidantem, obsahuje 
vlákninu, mastné kyseliny, minerální soli, proteiny, kyselinu linoleovou.

ČISTÍCÍ SYSTÉM
Šampon s obsahem panthenolu a lněného oleje. Bez SLS/SLES. Řada 
určena pro vlasy, které potřebují každodenní mytí. Vlasy zanechává 
jemné, lesklé a hydratované. Má antioxidační účinek.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté 
důkladně vypláchněte. 
Obsah: 1000ml/250ml FLK2-100/FLK2-200

ČISTÍCÍ SYSTÉM
Maska s obsahem panthenolu a lněného oleje. Bez SLS/SLES. Řada 
určena pro vlasy, které potřebují každodenní mytí. Vlasy zanechává 
jemné, lesklé a hydratované. Má antioxidační účinek.
Použití: aplikujte na ručníkem vysušené vlasy, nechte působit několik 
minut a poté důkladně vypláchněte.
Obsah: 500ml/250ml FLK3-100/FLK3-200

HYDRATAČNÍ SYSTEM
PROČ MAKADAM A GRANÁTOVÉ JABLKO
Makadam: Makadam je velmi vyživující druh ovoce, bohatý na minerály (především vápník a fosfor) 
a A, B1 a B2 vitamíny. Obsahuje flavonoidy (přírodní antioxidanty) a velké množství kyseliny palmitové. 
Granátové jablko: Ganátové jablko obsahuje draslík, zinek, měď, fosfor a mangan, společně s vysokým 
obsahem vitamínů (A,B,C,E,K). Je velmi bohaté na kyselinu elagikovou a polyfenol, který má antioxidační 
účinek. Obsahuje složky, které udržují barvu a chrání ji před vyblednutím.
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REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Šampon s obsahem keratinu a mořského kolagenu. Bez SLS/SLES. Posiluje vla-
sovou strukturu, vyživuje vlas zevnitř, zaměřuje se na poškozené části vlasů. Má 
ochranné a léčivé účinky dodává vlasům lesk, sílu a energii. Řada určená pro 
vlasy slabé, hluboce poškozené a chemicky ošetřené.Použití: aplikujte na vlhké 
vlasy, jemnou masáží napěňte a poté důkladně vypláchněte. 
Obsah: 1000ml/250ml FLK2-500/FLK2-600

REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Maska s obsahem keratinu a mořského kolagenu. Bez SLS/SLES. Posiluje 
vlasovou strukturu, vyživuje vlas zevnitř, zaměřuje se na poškozené části 
vlasů. Má ochranné a léčivé účinky dodává vlasům lesk, sílu a energii. Řada 
určená pro vlasy slabé, hluboce poškozené a chemicky ošetřené.
Použití: aplikujte na ručníkem vysušené vlasy, nechte působit několik minut 
a poté důkladně vypláchněte.
Obsah: 500ml/250ml FLK3-500/FLK3-600

REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
PROČ KERATIN A MOŘSKÝ KOLAGEN
Keratin: Keratin je vyživující protein extrémně bohatý na aminokyseliny (především cystein). Vlas obsahuje velké množství keratinu, který dává 
pevnost a celistvost. Pevnost keratinu může být zničena vnějšími faktory, chemickými nebo fyzickými faktory nebo stresem. Mořský kolagen: 
Je to jeden z nejdůležitějších proteinů a prezentuje jednu třetinu celkových proteinů v lidském těle, kde má nezbytnou roli ve struktuře a funkč-
nosti tkání a orgánů. Nedostatek kolagenu způsobuje stárnutí, vyblednutí a ztrátu pružnosti.

REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Rekonstrukční dvoufázový kondicionér - obsahuje arganový a keratin, který 
dodává sílu a vitalitu do vlasů. Chrání proti třepení vlasů a před UV paprsky. 
Perfektní i pro použití u moře. Použití: nastříkejte na ručníkem vysušené vlasy 
po celé délce a důkladně pročešte. Přípravek se neoplachuje. Obsah: 240ml.   
FLK4-200 

REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Restruct System krystaly 100ml Závěrečná fáze Ideální pro zničené 
vlasy. Zanechává vlasy ucelené, vytváří okolo vlasů ochranný film, který 
zabraňuje krepatosti. Nemastí a vlasy netěžknou. Vlasy jsou lesklé 
a jemné. Použití: aplikujte malé množství do vlhkých nebo suchých 
vlasů. Nevymývejte.
FLK4-100
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ENERGYSYSTEM Šampon  
je vhodný pro vypadávání a řídnutí vlasů i jako prevence. Je obohacený o oligoprvky, rozmarýn, kopřivu 
a výtažky z chilli. Posiluje, čistí a znovu navrací do rovnováhy vlasovou pokožku a pomáhá při prevenci 
řídnutí vlasů. Stimulující látky pomáhají vyživovat a posilovat vlasy od kořene. Dává pokožce pocit 
svěžesti a pohody. Použití: aplikujte na vlhké vlasy, pár minut jemně masírujte a poté důkladně vyplách-
něte. V případě potřeby proces zopakujte. 
Obsah: 1000ml/250ml   FLK2-900/FLK2-1000

ENERGYSYSTEM AMPULE 
Vhodné pro vypadávání a řídnutí vlasů i jako prevence. Jsou  obohacený o oligoprvky, rozmarýn, 
kopřivu a výtažky z chilli, zlepšuje mikrocirkulaci v pokožce hlavy, podporuje přirozený životní 
cyklus vlasů, uklidňuje a reguluje sekrece kožního mazu a tím přispívá k stimulaci fyziologického 
růstu vlasů. Vlasy jsou po použití silné a energické. Nezatěžuje a nemastí vlasy. 
Použití: aplikujte na šamponem umyté vlasy, vysušené ručníkem. Jemným masírováním krouži-
vými pohyby do pokožky. Produkt se neoplachuje. Použijte dvakrát až třikrát týdně. 
Obsah: 12X10ml.  FLK4-700

KYO ENERGYSYSTÉM :  STIMULUJÍCÍ, POSILUJÍCÍ, OSVĚŽUJÍCÍ 
Kyo pro Vás vyrobilo nejefektivnější trichologickou léčbu a energetický systém 
proti vypadávání vlasů, která dokáže částečně zabránit jejich vypadávání a 
uchovávat vlasy zdravé.

Úbytek vlasů je problém, který postihuje muže i ženy. Počet lidí trpících vypadá-
váním vlasů se neustále zvyšuje. Vypadávání vlasů je třeba považovat za normální 
fyziologický proces. Dokud vypadávání vlasů je v mezích růstového cyklu, neměli 
byste si dělat starosti, je třeba to považovat za přirozené. (Větší úbytek je na jaře 
a na podzim).V případě, že se poměr vypadávání vlasů v růstové fázi zvýší, je 
zapotřebí začít hledat příčiny.
PŘÍČINY: Vypadávání vlasů může být dočasný, příležitostný jev související s pod-
míněnými faktory: stres, denní stres, znečištění životního prostředí nebo agresivní 
kosmetická ošetření.

E N E R G Y S Y S T E M
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KYORGANIC šampon
dodává celistvost a rovnováhu vlasu, 
bez SLS/SLES, vytvořený 
z funkčních biologických ingrediencí 
s regeneračním účinkem. Obohacený 
o bambus, černý čaj a rostlinný keratin. 
Čistí, vyživuje pokožku a vlasy. Díky 
svému jemnému složení je ideální pro 
každodenní mytí.
Návod na použití: aplikujte na vlhké 
vlasy. Několik minut masírujte, poté 
důkladně vymyjte. Pokud je nutné, 
opakujte.

KYORGANIC kondicionér 
vytvořen z funkčních biologických ingrediencí 
(bambus, černý čaj) a z rostlinného keratinu. 
KYORGANIC vyvažující kondicionér čistí, 
hydratuje a obnovuje pokožku 
a vlasy. Vlasy jsou jemnější a poddajnější.
Návod na použití: aplikujte na ručníkem 
vysušené vlasy, do délek 
a konečků. Pročešte. Nechte působit po dobu 
3-5 minut. Důkladně vymyjte.

KYORGANIC Elixír
obsahuje funkční biologické ingredience (černý 
čaj, bambus, baobabový olej) a rostlinný keratin. 
Ochraňuje před fyzickým a mechanickým 
stresem, hydratuje, vyživuje a chrání splihlé 
konečky, dodává živost a lesk pohaslým vlasům. 
Jsou jemnější a bez zatížení.
Návod na použití: aplikujte několik kapek do 
vlhkých nebo suchých vlasů. Nevymývejte.

plně přírodní vlasové ošetření
KYORGANIC je řada, která hledá inspiraci v přírodě a která, díky svému složení, textuře a balení, 
vytváří koncept smysluplnosti a přírozenosti.

KYORGANIC dodává relaxaci, wellness 
a pohodu vašim vlasům po každodenním stresu.

Speciální certi�kované, biologické, pokožku respektující a rovnováhu 
a detoxikaci zajišťující ošetření, které obnovuje pokožku i vlasy. Zkrášlující rituál se 
smysluplnou vůní. 

Díky svému jemnému a přírodnímu složení, KYORGANIC je ošetření vhodné pro každodenní 
krásu a pro všechny typy vlasů.
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KYONOIR BIO ampule 12x11ml
Lotion účinná péče s organickým černým 
kmínem a práškem z organického uhlí. Má 
intenzivní a ultra-zvlhčující účinky, 
remineralizuje, zabraňuje třepení, dodává 
vlasům jemnost, hedvábnost a lesk. 
Neobsahuje PARABENY, SULFÁTY, SILIKONY, 
SLS / SLES a barviva, proto černá barva nemá 
žádný nežádoucí dopad na blond vlasy. Je 
vhodný pro všechny typy vlasů. 
Recyklovatelné PET obaly v úplném ohledu na 
přírodu a životní prostředí. 
Použití: aplikujte na suché vlasy od kořene do 
délek. Proveďte masáž a hřebenem pročešte. 
Nechte působit 3-5 minut. Poté důkladně 
opláchněte.

KYONOIR BIO 250/500ml
restrukturalizační kondicionér
Kondicionér s velmi účinnou remineralizací 
vlasového vlákna. Obsahuje prášek z 
organického uhlí a bambusový extrakt. Poskytuje 
příjemný pocit čistoty, svěžesti a dodává vlasům 
vysoký lesk. Zvyšuje objem vlasů i bez vysušení 
fénem. Neobsahuje PARABENY, SULFÁTY, 
SILIKONY, SLS / SLES a barviva, proto černá barva 
nemá žádný nežádoucí dopad na blond vlasy. Je 
vhodný pro všechny typy vlasů. Recyklovatelné 
PET obaly v úplném ohledu na přírodu a životní 
prostředí. Použití: aplikujte na vlasy vysušené 
ručníkem, naneste do celých délek vlasů a 
pročešte hřebenem. Nechte působit 3-5 minut. 
Poté důkladně opláchněte.

ALL-NATURAL HAIR CARE

KYONOIR BIO
detoxikační šampon 250/500ml
Šampon pro detoxikaci, osvěžení a 
remineralizaci vlasů. Obsahuje prášek z 
organického uhlí a bambusový extrakt. Má 
silný čistící účinek, absorbuje nečistoty, toxiny 
a znečišťující látky.  Neobsahuje PARABENY, 
SULFÁTY, SILIKONY, SLS / SLES a barviva, 
proto černá barva nemá žádný nežádoucí 
dopad na blond vlasy. Je vhodný pro všechny 
typy vlasů. Recyklovatelné PET obaly v 
úplném ohledu na přírodu a životní prostředí. 
Použití: aplikujte na mokré vlasy několika 
minutovou masáží. Poté důkladně 
opláchněte. V případě potřeby opakujte.

KYONOIR BIO infuze 100ml
díky svému vysokému obsahu extraktu z bambusu a 
černého kmínu poskytuje vlasům tu nejluxusnější péči. 
Dodává vlasům hlubokou výživu, hydrataci, hebkost, lesk 
bez zatížení, zabraňuje třepení vlasů, má antioxidační a 
energizující vlastnosti. Obsahuje vysoký podíl mastných 
kyselin, Omega 3 a 6. Neobsahuje PARABENY, SULFÁTY, 
SILIKONY, SLS / SLES a barviva, proto černá barva nemá 
žádný nežádoucí dopad na blond vlasy. Je vhodný pro 
všechny typy vlasů. Recyklovatelné PET obaly v úplném 
ohledu na přírodu a životní prostředí.
Použití: 1) aplikujte několik kapiček na mokré nebo suché 
vlasy. Neoplachujte.
2) aplikujte po šamponu 3kapky infuze a 15ml 
kondicionéru KYONOIR pro zlepšení lesku vlasů. Nechte 
působit 3-5 minut. Poté důkladně opláchněte.

Aktivní uhlí a voda
      Regenerační spolupráce pro vlasy

  Vše začíná vodou. Každé ošetření, které apliku-
jeme na naše vlasy, se mění podle typu 
a kvality vody, se kterou ošetření přichází do 
kontaktu.
    Voda bohatá na chlorfenol, jód a těžké kovy 
nevyhnutelně ovlivní výsledek aplikace té 
nejlepší kosmetiky, sníží efektivitu a působení 
aktivním ingrediencím v ní obsažených.
       Aktivní uhlí, díky své extrémně porózní 
struktuře,  se při kontaktu s  vodou chová 
jako �ltr a absorbuje veškeré nebezpečné 
prvky. Díky tomu vyčištěná voda nebude 
působit na výsledek a efektivitu kosmetic-
kých produktů a aktivní ingredience v  ní 
obsažené budou moct působit tak, jak mají.
  KYOnoir produkty jsou díky obsahu 
aktivního uhlí schopné neutralizovat nejen 
nečistoty pokožky a vlasu, ale také 
nedostatky vody, usnadňují aktivaci složení 
kosmetických produktů a dodávají 
adekvátní a hloubkovou regeneraci pokož-
ky a vlákna.

„Jednou jsem řekla,
   že černá je vše. 
Stejně tak ale i bílá.
     Jejich krása je 
nekonečná, je to per-
fektní harmonie.“ 
         Coco Chanel
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KYONOIR BIO ampule 12x11ml
Lotion účinná péče s organickým černým 
kmínem a práškem z organického uhlí. Má 
intenzivní a ultra-zvlhčující účinky, 
remineralizuje, zabraňuje třepení, dodává 
vlasům jemnost, hedvábnost a lesk. 
Neobsahuje PARABENY, SULFÁTY, SILIKONY, 
SLS / SLES a barviva, proto černá barva nemá 
žádný nežádoucí dopad na blond vlasy. Je 
vhodný pro všechny typy vlasů. 
Recyklovatelné PET obaly v úplném ohledu na 
přírodu a životní prostředí. 
Použití: aplikujte na suché vlasy od kořene do 
délek. Proveďte masáž a hřebenem pročešte. 
Nechte působit 3-5 minut. Poté důkladně 
opláchněte.

KYONOIR BIO 250/500ml
restrukturalizační kondicionér
Kondicionér s velmi účinnou remineralizací 
vlasového vlákna. Obsahuje prášek z 
organického uhlí a bambusový extrakt. Poskytuje 
příjemný pocit čistoty, svěžesti a dodává vlasům 
vysoký lesk. Zvyšuje objem vlasů i bez vysušení 
fénem. Neobsahuje PARABENY, SULFÁTY, 
SILIKONY, SLS / SLES a barviva, proto černá barva 
nemá žádný nežádoucí dopad na blond vlasy. Je 
vhodný pro všechny typy vlasů. Recyklovatelné 
PET obaly v úplném ohledu na přírodu a životní 
prostředí. Použití: aplikujte na vlasy vysušené 
ručníkem, naneste do celých délek vlasů a 
pročešte hřebenem. Nechte působit 3-5 minut. 
Poté důkladně opláchněte.

ALL-NATURAL HAIR CARE

KYONOIR BIO
detoxikační šampon 250/500ml
Šampon pro detoxikaci, osvěžení a 
remineralizaci vlasů. Obsahuje prášek z 
organického uhlí a bambusový extrakt. Má 
silný čistící účinek, absorbuje nečistoty, toxiny 
a znečišťující látky.  Neobsahuje PARABENY, 
SULFÁTY, SILIKONY, SLS / SLES a barviva, 
proto černá barva nemá žádný nežádoucí 
dopad na blond vlasy. Je vhodný pro všechny 
typy vlasů. Recyklovatelné PET obaly v 
úplném ohledu na přírodu a životní prostředí. 
Použití: aplikujte na mokré vlasy několika 
minutovou masáží. Poté důkladně 
opláchněte. V případě potřeby opakujte.

KYONOIR BIO infuze 100ml
díky svému vysokému obsahu extraktu z bambusu a 
černého kmínu poskytuje vlasům tu nejluxusnější péči. 
Dodává vlasům hlubokou výživu, hydrataci, hebkost, lesk 
bez zatížení, zabraňuje třepení vlasů, má antioxidační a 
energizující vlastnosti. Obsahuje vysoký podíl mastných 
kyselin, Omega 3 a 6. Neobsahuje PARABENY, SULFÁTY, 
SILIKONY, SLS / SLES a barviva, proto černá barva nemá 
žádný nežádoucí dopad na blond vlasy. Je vhodný pro 
všechny typy vlasů. Recyklovatelné PET obaly v úplném 
ohledu na přírodu a životní prostředí.
Použití: 1) aplikujte několik kapiček na mokré nebo suché 
vlasy. Neoplachujte.
2) aplikujte po šamponu 3kapky infuze a 15ml 
kondicionéru KYONOIR pro zlepšení lesku vlasů. Nechte 
působit 3-5 minut. Poté důkladně opláchněte.

Aktivní uhlí a voda
      Regenerační spolupráce pro vlasy

  Vše začíná vodou. Každé ošetření, které apliku-
jeme na naše vlasy, se mění podle typu 
a kvality vody, se kterou ošetření přichází do 
kontaktu.
    Voda bohatá na chlorfenol, jód a těžké kovy 
nevyhnutelně ovlivní výsledek aplikace té 
nejlepší kosmetiky, sníží efektivitu a působení 
aktivním ingrediencím v ní obsažených.
       Aktivní uhlí, díky své extrémně porózní 
struktuře,  se při kontaktu s  vodou chová 
jako �ltr a absorbuje veškeré nebezpečné 
prvky. Díky tomu vyčištěná voda nebude 
působit na výsledek a efektivitu kosmetic-
kých produktů a aktivní ingredience v  ní 
obsažené budou moct působit tak, jak mají.
  KYOnoir produkty jsou díky obsahu 
aktivního uhlí schopné neutralizovat nejen 
nečistoty pokožky a vlasu, ale také 
nedostatky vody, usnadňují aktivaci složení 
kosmetických produktů a dodávají 
adekvátní a hloubkovou regeneraci pokož-
ky a vlákna.

„Jednou jsem řekla,
   že černá je vše. 
Stejně tak ale i bílá.
     Jejich krása je 
nekonečná, je to per-
fektní harmonie.“ 
         Coco Chanel
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Krásné a zdravé vlasy 
s ohledem  k prírodě. 

To je KYO KROMA KEEPER

KYO KROMA KEEPER
Produktová řada pro ochranu a zachování barevného 
efektu, barvených vlasů s UV faktorem bez parabenů, 
SLES a silikonů. Ph- 4,3-4.7. Hlavní složky- Luminesci-
ne. Technologie Luminescine přeměňuje neviditelné 
UV světlo a okamžitě zvýrazňuje zářivost barvy barve-
ných vlasů. Extrakt ze zázvoru, extrakt v olejové 
formě z konopného semínka a keratin.
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Šampon 250ml
Vice účelový  ochranný  
šampón pro barvené vlasy 
zanechává barvu jasnou a 
sytou, chrání vlasové 
vlákno a vlasy jsou jemné a 
vyživené. Chrání před 
poškozením vlasového 
vlákna, prodlužuje lesk 
vlasu. Jeho kyselost je pH 
4.3 - 4.7. Aplikujte na 
mokré vlasy, masírujte a 
vymyjte. V případě potřeby 
opakujte.

Maska 250ml
Chrání a zachovává 
intenzitu barvy. Chrání 
před oxidací a agresivitou 
vnějších vlivů, poskytuje 
vlasům potřebné vyživení. 
Po aplikaci jsou vlasy 
jemné, pružné a 
intenzivně lesklé. Její 
kyselost je pH 3.8 - 4.2. 
Produkt aplikujte na 
umyté a ručníkem 
vysušené vlasy.
Poté pročešte. Nechte 
působit 3-5 minut. 
Důkladně vymyjte.

Sprej se třpytky 100ml
Velmi účinný sprej pro 
snadné rozčesání vlasů, má 
antistatické účinky a 
zintenzivňuje lesk vlasu. 
Dodává jemnost a zaručuje 
správný  poměr vody ve 
vlasu.
Použití: Jemně postříkejte
vlasy ze vzdálenosti 20-30 
cm při zakončení stylingu. 
Nevymývejte.
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ŠAMPÓN NA VOUSY
Vytvořený speciálně pro vousy, Gentlemen’s Barber Club šampon 
jemně čistí vousy a kníry bez podráždění pokožky, zmírňuje zarudnutí. 
Umožňuje důkladné vyčistění a odstraňuje odumřelé buňky pokožky. 
Obohacený o vitamín B5 a měsíček, čistí bez agresivity a obnovuje 
rovnováhu hydrolipidů v pokožce a struktuře vousů. Bez SLS/SLES a 
parabenu. Má antibakteriální a čistící schopnost. Je ideální pro 
každodenní použití ( i vícekrát denně), vymýtí zbytků jídla a 
neutralizuje pach kouře.
Použití: Naneste na vlhké nebo suché vousy. Masírujte. Nechte působit 
několik minut a vymyjte.
FL22-500

TONIKUM NA VOUSY
Vyrobeno z přírodních olejů (jojoba, argan, soja, avokado, makadam, 
bavlna, olivy, bambucké máslo) 
a obohaceno o vitamin E, zmírňuje zarudnutí 
a podráždění, ulevuje od svědění a hydratuje suchou pokožku. Určený pro 
denní použití, zajišťuje udržení správné hydratace, jemnosti a lesku pokožky i 
vousů.
Použití: Dejte si několik kapek oleje do dlaní 
a promněte je. Přejeďte několikrát skrz vousy a pokožku.
FL22-500

100 ml
50 ml

Před dávnými časy se nosily vousy…a �ále nosí.

Před dávnými časy se nosily vousy, kozí bradky, kníry 
a kotlety; nejdůležitějším mužským doplňkem byl obličejový porost. Nosil se úzký, 

elegantní knír 40. léta, který byl synonymem pro statečnost a nesporný šarm; 50. léta 
zazářila s kotletami a rockabilly bradkou; poté přišla 60. léta s hustým a divokým 
vousem hippies. Dnes, po odchodu 90. let, které oceňovaly čisté oholení, muže s 

tvářemi jako děťatko, se vousy vracejí a jsou dnešním must-have. Dlouhé nebo středně 
dlouhé, Hollywoodské a elegantní kníry, stejně jako knír ve tvaru řidítek, Dalí nebo Fu 

Manchu: pokud je pravda, že vousy nedělají �losofa, pak je také pravda, že vousy se 
staly �loso�í a lifestylem samotným.

Díky tomuto comebacku představuje 3ME novou řadu produktů pro péči a styling 
o vousy, 100% vyrobených z přírodních ingrediencí. Nový trend vousů pro historii 21. 

století hledá osobnosti s rebely v srdci, hledá ty, kteří považují holení za umění a rituál.

BALZÁM NA VOUSY
Gentlemen’s Barber Club balzám na vousy 
zjemňuje a hydratuje vousy a pokožku. Zmírňuje 
zarudnutí a podráždění, ulevuje od svědění a 
hydratuje suchou pokožku. Bohatý na vitamin B5 
a tím zajišťuje zklidnění a regeneraci. Vhodný pro 
těžko rozčesatelné vousy a pro použití před 
stříháním vousů.
Použití: malé množství naneste do dlaní a 
promněte. Vmasírujte produkt do vousů. Nechte 
působit několik minut. Vymyjte.
FL22-200

HOLÍCÍ KRÉM
Krém bohatý na esenciální oleje a hydranty, které 
zjemňují vousy a připravují pokožku na jemné 
oholení, po němž pokožka zůstane hebká a 
hydratovaná. Může být aplikován štětcem přímo 
na obličej.
Použití: navlhčete obličej a štětec teplou vodou, 
pročešte vousy a aplikujte malé množství krému z 
tuby na kartáč, poté rozprostřete kruhovitými 
pohyby na obličej, dokud nevznikne lehká pěna. 
Po oholení umyjte obličej teplou vodou.
FL22-300

KRÉM PO HOLENÍ
Gentlemen’s Barber Club krém po holení 
hluboce hydratuje suchou a podrážděnou 
pokožku. Jeho lehké složení a snadné 
vstřebávání dodává oholené pokožce 
okamžitou svěžest bez pocitu mastnoty. 
Obsahuje výtažek z jojoby a sladkého 
madlového oleje.
Použití: Po holení jemně masírujte na 
obličej a krk, dokud se absolutně nevstřebá.
FL22-400

125 ml

125 ml

100 ml
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BALZÁM NA VOUSY
Gentlemen’s Barber Club balzám na vousy 
zjemňuje a hydratuje vousy a pokožku. Zmírňuje 
zarudnutí a podráždění, ulevuje od svědění a 
hydratuje suchou pokožku. Bohatý na vitamin B5 
a tím zajišťuje zklidnění a regeneraci. Vhodný pro 
těžko rozčesatelné vousy a pro použití před 
stříháním vousů.
Použití: malé množství naneste do dlaní a 
promněte. Vmasírujte produkt do vousů. Nechte 
působit několik minut. Vymyjte.
FL22-200

HOLÍCÍ KRÉM
Krém bohatý na esenciální oleje a hydranty, které 
zjemňují vousy a připravují pokožku na jemné 
oholení, po němž pokožka zůstane hebká a 
hydratovaná. Může být aplikován štětcem přímo 
na obličej.
Použití: navlhčete obličej a štětec teplou vodou, 
pročešte vousy a aplikujte malé množství krému z 
tuby na kartáč, poté rozprostřete kruhovitými 
pohyby na obličej, dokud nevznikne lehká pěna. 
Po oholení umyjte obličej teplou vodou.
FL22-300

KRÉM PO HOLENÍ
Gentlemen’s Barber Club krém po holení 
hluboce hydratuje suchou a podrážděnou 
pokožku. Jeho lehké složení a snadné 
vstřebávání dodává oholené pokožce 
okamžitou svěžest bez pocitu mastnoty. 
Obsahuje výtažek z jojoby a sladkého 
madlového oleje.
Použití: Po holení jemně masírujte na 
obličej a krk, dokud se absolutně nevstřebá.
FL22-400

125 ml

125 ml

100 ml
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ODSTÍNY BAREVNÉHO GELU NA VLASY

STŘÍBRNÝ PÍSEK

OCELOVÝ KÁMEN

ANTRACITOVÝ MRAMOR

GRAFITOVÁ KŘÍDA

COLOR ACTIVATOR FLUID 

POUŽITÍ:

Hair Color Gel, 1:1,5ml. Vytvoří se jemná 
pěna, kterou poté aplikujte přímo na vlasy. 
Pěna okamžitě zakryje bílé vlasy. Je to 
praktické, a co víc, diskrétní.

Barevný gel na vlasy - 60 ml
Gentlemen’s HairColor je oxidační 
barvící gel bez amoniaku, 
speciálně vytvořený pro pánské 
vlasy. Je obohacený o Abyssianolej 
a Quinou. Je to ultra rychlé barvící 
ošetření, které kryje šediny a 
zbavuje odstínů, které nejsou 
žádoucí, pouze  v několika 
minutách. Působení barvy máte 
extrémně pod kontrolou. Pro 
přírodní look bez výrazné barevné 
změny nebo odrostů. Po barvení 
vymyjte.
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ODSTÍNY BAREVNÉHO GELU NA VLASY

STŘÍBRNÝ PÍSEK

OCELOVÝ KÁMEN

ANTRACITOVÝ MRAMOR

GRAFITOVÁ KŘÍDA

COLOR ACTIVATOR FLUID 

POUŽITÍ:

Hair Color Gel, 1:1,5ml. Vytvoří se jemná 
pěna, kterou poté aplikujte přímo na vlasy. 
Pěna okamžitě zakryje bílé vlasy. Je to 
praktické, a co víc, diskrétní.

Barevný gel na vlasy - 60 ml
Gentlemen’s HairColor je oxidační 
barvící gel bez amoniaku, 
speciálně vytvořený pro pánské 
vlasy. Je obohacený o Abyssianolej 
a Quinou. Je to ultra rychlé barvící 
ošetření, které kryje šediny a 
zbavuje odstínů, které nejsou 
žádoucí, pouze  v několika 
minutách. Působení barvy máte 
extrémně pod kontrolou. Pro 
přírodní look bez výrazné barevné 
změny nebo odrostů. Po barvení 
vymyjte.

USE GLOVES

5 min

10 min

SNADNÉ POUŽITÍ

AVOID CONTACT
WITH EYES

1:1,5

HAIR COLOR
GEL

COLOR ACTIVATOR
FLUID

A) COLOR ACTIVATOR FLUID
B) HAIR COLOR GEL

SHAKE IT

APPLY ON DRY HAIR
AND WAIT
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APPLY ON DRY HAIR
AND WAIT
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TECHNOLOGIE
Gel je založený na složení s inovativními polymery a 
žádnými mastnými prvky, a tak jsou barvící pigmenty 
efektivněji zvýrazněny, ale stále působí přirozeně. 
Technologie nabízí široké množství různých tónů a 
variant šedé, zároveň se zvýšeným leskem a narovnaným 
efektem po aplikaci. Barvící ošetření spojené s volným 
výběrem pro klienta je elegantním a diskrétním 
způsobem pro muže, kteří chtějí vylepšit svůj vzhled, 
vystoupit z řady a vyzkoušet něco jiného, než je 
konvenční a tradiční styl barvení.

DOBA TRVÁNÍ
Efekt trvá až 4 týdny, záleží, jak často se vlasy myjí.

VÝSLEDKY
Vlasy jsou obnovené, posilněné a svěží a vypadají 
mladší. Výsledky jsou výjimečně diskrétní, čisté a 
vypadají přirozeně. 
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HOLÍCÍ ŠTĚTCE
B 02- holící štětec, plastová rukojeť v barvě slonoviny, odbarvené štětiny
B 01- holící štětec, plastová rukojeť, odbarvené štětiny

3938



3938



ACTIVE
BONDEX

revoluční péče o vlasy

ActiveBondex je nový technologický doplněk, který chrání 
vlasy během barvení, zesvětlení a melírování. Chrání vlasy 
před poškozením a dlouhodobě posiluje vlasovou strukturu.

SBEZHLAVNÍ OŠETŘENÍ V SALONU
chrání vlasy, posiluje 
vlasovou strukturu, 
redukuje poškození

DOPLŇUJÍCÍ OŠETŘENÍ V SALONU
uzavírá vlas

dodává sílu, lesk a pružnost

DOMÁCÍ VÝŽIVNÉ OŠETŘENÍ
dodává péči, chrání před 

mechanickým poškozením

STEP 1ACTIVE
BONDEX

STEPbySTEP

O et ení Mno ství Mno ství Active Bondex
Melírovací prá ek 30 g 8 ml

Mén  ne  30 g 4 ml

Více ne  30 g P ipravte novou misku s novou 
Active Bondex sm sí

Barva 10 ml 1 ml

Před použitím dobře protřepejte. Pro dosažení světlejšího odstínu (ne pro 
zesvětlení u hlavy) použijte při míchání s ActiveBondex silnější oxidant
(z 10 na 20 vol. / z 20 na 30 vol. / ze 30 na 40 vol.) 
1. Nasypte melírovací prášek nebo barvu.
2. Nalijte oxidant a zamíchejte.
3. Do směsi přidejte Active Bondex Step 1 (1. fáze).

1 1 2 3

1. Nechte působit na   
vlasech obvyklou dobu 
(záleží na použité 
barvící technice).
2. Vymyjte vodou.
3. Osušte ručníkem. 1 2 3
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ActiveBondex Step 1 (1. fáze) 
je hlavním produktem 
kadeřnického ošetření: chrání 
vlasy během barvení, 
zesvětlování a melírování. 
Chrání vlasy před poškozením 
a dlouhodobě posiluje 
vlasovou strukturu.

Obsah: 500ml
FL23-001

ActiveBondex Step 2 (2. fáze) 
je druhou fází kadeřnického 
ošetření: ustaluje posílení 
dodané během prvního kroku 
ošetření. Po dodání síly a lesku 
vlas uzavírá.

Obsah: 1000ml
FL23-002

ActiveBondex Step 3 (3. fáze) je 
domácí výživné ošetření. 
Napomáhá udržet dosažené 
výsledky a chrání před 
mechanickým poškozením. 
Použijte jednou za týden pro 
perfektní výsledek.

Obsah: 150ml
FL23-003

STEP 2ACTIVE
BONDEX

STEPbySTEP

10 min

1. Po 1. kroku aplikujte 15 ml Active Bondex Step 2 (2. fáze) do ručníkem
    vysušených vlasů. Pročešte od kořínků po konečky. 
2. Nechte působit alespoň 10 minut. 
3. Vymyjte.
4. Použijte běžný šampon.
5. Použijte kondicionér.

1 2 3

4 5

STEP 3ACTIVE
BONDEX

STEPbySTEP

5 min

1 2 3

4

1. Aplikujte šampon.
2. Aplikujte Active Bondex Step 3 (3. fáze) od kořínků do délek.
3. Nechte působit 5 minut.
4. Důkladně vymyjte a požijte obvyklý styling. 
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UHLAZUJÍCÍUHLAZUJÍCÍ
REKONSTRUKČNÍREKONSTRUKČNÍ

KAVIÁROVÉKAVIÁROVÉ
KOMPLEX PROTI KOMPLEX PROTI 

KREPATOSTIKREPATOSTI

BRAZILIAN KERATIN #2.0
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VYSOCE ÚČINNÝ
Brazilský keratin bez formaldehydu s uhlazujícím, hydratačním a 
rekonstrukčním účinkem. Vydrží 12 týdnů. Testované a bezpečné ošetření 
vhodné pro všechny typy vlasů. Vysoce účinné ošetření, obsahující několik 
výhod v jednom jediném produktu.

VLASY ROVNÉ A HLADKÉ
1) OKAMŽITÝ VÝSLEDEK
Výsledky ošetření jsou okamžitě viditelné: vlasy jsou rovné, hladké, 
lesklé a jemné.
2) DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝSLEDEK
Ošetření vydrží až 12 týdnů.
3)Ošetření je založené na keratinu s přidanými aminokyselinami  
a kaviárem, zaručuje rekonstrukční výsledek, zanechává vlasy lesklé 
a poddajné.
4) OCHRANNÝ SYSTÉM
Sericin (protein, který je obsažen v hedvábí).
Kaviár tvoří speciální ochranný film kolem vlasu, proto vlasy zůstávají 
hydratované a vyživené, a zároveň chráněné od toxinů a nečistot. 
5) PŮSOBÍ PROTI KREPATOSTI
Keratin dodává vlasu dodatečnou hydrataci, chrání ho před 
vysušováním a zároveň neutralizuje statickou elektřinu. Vlas je jemný, 
poddajný a lesklý. 
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APLIKACE KROK ZA KROKEM 
POZOR
Abyste dosáhli perfektního ošetření a výsledku, je nezbytné produkt důkladně protřepat. Ošetření 
musí být aplikováno na neumyté vlasy (vlasy nemyté dva dny před aplikací). Před aplikací vlasy 
nemyjte šamponem. Pokud na ně byl předem aplikován nějaký styling gel, pěna, vosk či jiný 
styling, rychle vymyjte vodou a vlasy pečlivě vysušte.

1
Rozdělte vlasy na 4 stejné části

PŘÍPRAVA

Vlasy by NEMĚLY být čerstvě umyté. 
NEPOUŽÍVEJTE šampon ani masku. 

Aplikujte ošetření na jednotlivé pramínky 
od kořínků přes celou délku pramenu 
až po konečky, průběžně masírujte a 
pročesávejte. Takto postupujte ve všech 4 
dílech. 

APLIKACE2 MNOŽSTVÍ PRODUKTU:

krátké vlasy 40 - 50 ml

střední vlasy 60 - 70 ml

dlouhé vlasy 80 - 100 ml

velmi vlnité a nebo silné vlasy 120 ml

3
Nechte produkt 
působit na vlasech po 
dobu 30 - 40 minut. 
Pro velmi vlnité (afro) 
vlasy doporučujeme 
50 - 55 minut.

PŮSOBENÍ
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4
Vymyjte přibližně 40% - 50% produktu, 
maximálně 10 sekund u dlouhých vlasů, 
5 sekund u krátkých vlasů. Vymývejte 
pouze čistou vodou. Za žádnou cenu 
nepoužívejte šampon nebo jiný produkt. 
UPOZORNĚNÍ: přílišné vymytí způsob 
nefunkčnost ošetření. 

VYMÝVÁNÍ

5
Vlasy pročešte a vyfoukejte studeným nebo 
vlažným vzduchem, dokud nejsou vlasy 
naprosto suché. 

FÉNOVÁNÍ

6
Rozdělte vlasy do 4 částí a postupně vlasy 
žehlete. Žehličku vždy mějte v úhlu 90 
stupňů k pokožce, žehlete vždy 12x, pokud 
jde o kudrnaté nebo velmi kudrnaté vlasy, 
tak 15-16x, od kořínků ke konečkům. 
Teplota žehličky by měla být mezi 200 - 
230 stupňů.

ROVNÁNÍ Po žehlení 
je ošetření 
hotové. Vlasy 
by se neměly 
šamponovat, 
dávat masku či 
znovu vymývat.

TEPLOTY PRO ŽEHLENÍ:

velmi zničené/ošetřené/blonďaté vlasy 200°

středně až velmi kudrnaté vlasy 230°

ošetření proti krepatosti 190°

středně kudrnaté vlasy vyžehlete 12x pramen

velmi kudrnaté vlasy -vyžehlete 15-16x  pramen
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1. BRAZIKER EXTRALIX 
ŠAMPON
Šampon bez soli, který jemně 
čistí a pomáhá zachovat a 
prodloužit výsledek ošetření. 
Obohacený o kaviár, proteiny 
z hedvábí, aminokyseliny, 
hydratuje pokožku a chrání 
před poškozením, revitalizuje 
a uhlazuje vlasy. Neobsahuje 
parabeny. Použití: aplikujte 
do mokrých vlasů, jemně 
masírujte a vymyjte. Pokud je 
třeba, tak opakujte.

SERICINA
Sericin je protein, který je obsažen v hedvábí. 
Díky jeho podobnosti ke keratinu má podobné 
vlastnosti, a proto se obalí kolem vlasu a vytvoří 
ochranný film, který dodává lesk a elasticitu.

KAVIÁR
tato složka obsahuje unikátní ochrannou funkci, 
vytvářející hydrolipidovou bariéru na vlasovém 
vlákně a na pokožce, která vlasy ponechává 
hydratované a vyživené

1

2

TŘI INGREDIENCE 
UHLAZUJÍCÍ SLOŽENÍ

AMINOKYSELINY
vytvářejí proteiny, které jsou samotné obsažené 
ve struktuře vlasu. Díky nim bude vlas zachován 
a obnoven, plný zdraví a života..

3
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2. BRAZIKER EXTRALIX 
MASKA
Vyživuje, rekonstruuje a 
hydratuje vlasy, a prodlužuje 
výsledky ze salonu. Díky 
obsahu kaviáru, proteinů z 
hedvábí a aminokyselin vlasy 
posiluje a revitalizuje, hluboce 
vyživuje a chrání před splihlými 
konečky. Bez parabenů. 
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, 
pročešte a nechte působit 3-5 
minut. Jemně vymyjte

3. BRAZIKER EXTRALIX 
BEZOPLACHOVÝ FLUID
Obohacený o kaviár, proteiny z 
hedvábí a aminokyseliny, vyživuje 
a revitalizuje vlasy, usnadňuje 
rozčesávání a nezatěžkává 
vlasy. Působí antistaticky, chrání 
před krepatostí a splihlými 
konečky. Bez parabenu. Použití: 
Aplikujte 1-2 kapky do ručníkem 
vysušených vlasů nebo suchých 
vlasů. Rozprostřete do délek a 
konečků. Masírujte a pročešte 
kartáčem a fénem. Nevymývejte.
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