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CLOUD 6.9
500ml + 500ml

Permanentní systém s kyselým pH
Nový permanentní systém s kyselým pH, 
který respektuje vlasové vlákno a působí 

jemně na vlasovou molekulární strukturu. 
Díky němu jsou prameny vlasů jemné, 

tónované, zdravé a pružné.
Díky samo přizpůsobovacímu systému byl 

tento produkt vytvořen pouze v jedné 
variantě, protože je vhodný pro všechny 

druhy vlasů a to od přírodních po barvené, 
zesvětlené, krepaté nebo jemné. 

OCHRANNÝ KRÉM
 150 ml

Skvělý pomocník pro zajištění 
perfektního barvení.

Chrání pokožku před a během 
barvení, zabraňuje viditelnému 
přechodu na čele. Goji bobule a 

aromatické dřeviny mají 
zklidňující a ochranné účinky, 

chrání před podrážděním a 
zajišťují maximální pohodlí a 

perfektní výsledek
Použijte před barvením podíl 

vlasové linky na čele.

ODSTRAŇOVAČ BARVY PO BARVENÍ
250 ml
Speciální ošetření po barvení.
Odstraňuje nečistoty a stopy na kůži vzniklé 
barvením. GOJI bobule a aromatické 
dřeviny mají hydratační a ochranný účinek 
pro zajištění maximálního pohodlí pro 
pokožku.
Jemně masírujte zasažená místa.

PURA PŘÍRODNÍ BARVA - 84 odstínů - 100ml
Krémové a stejnorodé složení s nízkým obsahem amoniaku, které vytvoří lesklou, intenzivní a dlouhotrvající barvu.
Složení obohacené o přírodní prvky: Goja plody, mix extraktů z aromatických dřevin jako je karobové dřevo, třešňové dřevo a dřevo 
z vlašského ořechu, které dodává lesk, jemnost a pružnost vlasům.
Nejčistší pigmenty: garance lesku a stálosti, které dlouho vydrží.
Zesvětlení až o 5 odstínů: superblond řada zajišťuje lesklé a přírodní výsledky.
Kompletní řada posilovačů: nový koncept pigmentů, které obohatí klasickou řadu odstínů díky kreativnímu systému, a díky tomu 
vzniknou jak přírodní tak módní odstíny. Oživte klasické odstíny o nekonečné teplé a studené odlesky. 
Od teď můžete zesvětlovat a barvit najednou!
100% krytí šedých vlasů: její studený základ zajišťuje excelentní krytí, zachovává extrémní intenzitu a dlouhotrvající barvu.

POUŽITÍ:
Poměr míchání PURA permanentní barva – 1:1,5
Poměr míchání PURA superblond – 1:2
Do misky vymáčkněte 50ml barvy a přidejte 75ml oxidantu podle toho, jaký chcete dosáhnout odstín probarvení nebo záleží na 
stupni šedivosti. V případě superblondů vymáčkneme 50ml barvy a přidáme 100ml oxidantu podle toho, jaký chceme dosáhnout 
odstín probarvení. 
Doba působení od 30 minut do 50 minut. Záleží na kvalitě, typu vlasů a stylu barvení, který chceme dosáhnout. 
Před vyplachováním barvy vodou dobře proemulgujte a poté opláchněte přidáváním malého množství vody. 
Poté opláchněte šamponem určeným pro barvené vlasy.

CHROMATICKÁ BARVA
150 ml

Semi-permanentní pigmenty
Ultra koncentrované semi-permanentní 

pigmenty pro dotónování vlasů po 
částečném melírování a pro 

zintenzivnění barvy po oxidačním 
barvením. Produkt může být použit 
samostatně nebo ve směsi s jinými 

odstíny pro získání nekonečných barev 
a stylů.

RŮŽOVÁ, MODRÁ, TŘEŠŇOVÁ, ZELENÁ, 
ŠEDÁ, SVĚTLE MODRÁ

BAREVNÁ MASKA
250 ml

Zesvětlující a rekonstrukční 
maska.

Zesvětlující a rekonstrukční 
maska tónuje barvené 

vlasy a zintenzivňuje barvu 
po oxidačním barvení.

Burghundy, zlatá, červená, 
měděná, čokoládová, ice.

OXIDAČNÍ EMULZE
1000 ml

Složení vytvořené v 
kombinaci s Pure Color, 
které zaručuje nejlepší 

výsledky jak pro krytí tak 
pro zesvětlení. Také ideální 

pro smíchání s melíry.

PURE HYDRA
Hydratační šampon 

1000ml/10l
Určen pro všechny typy 

vlasů, jemně čistí, 
hydratuje a zvlhčuje vlasy 

bez poškození. Měsíček 
lékařský zabraňuje 

začervenání pokožky, má 
zklidňující účinky. Ideální 

pro časté použití.
Použití: výrobek aplikujte 
na mokré vlasy, několik 
minut masírujte a poté 

opláchněte.

PURE HYDRA
Hydratační maska 

1000m
Určena pro všechny typy 
vlasů. Ideální krém pro 
snadné rozčesání vlasů 
a udržení hydrolipidní 

rovnováhy ve vlasech. Maska 
je obohacená o ochranné 
a antioxidační látky, které 
chrání vlas po celý den.

Použití: výrobek aplikujte na 
čisté a ručníkem vysušené 
vlasy. Nechte působit 3-5 
minut, poté opláchněte.

PURE REPAIR
Rekonstrukční šampon 

1000ml/10l
Určen pro suché a poškozené 
vlasy. Jemně čistí a vyživuje 
do hloubky vlasů. Šampon 
obohacený o propolis má 
zjemňující a antioxidační 

vlastnosti, zatímco 
bambucké máslo poskytuje 

vlasům lesk a pružnost. 
Obnovuje roztřepené konce 

vlasů.
Použití: výrobek aplikujte na 
mokré vlasy, několik minut 

masírujte a poté opláchněte.

PURE REPAIR
Rekonstrukční maska

1000ml
Určena pro suché a poškozené vlasy. 
Složení masky umožňuje okamžitě 

snadné rozčesání vlasů, dodává 
měkkost a lesk. Díky změkčovacím 

vlastnostem propolisu a hydratačním 
vlastnostem bambuckého másla 
vyživuje a restrukturalizuje vlasy 

a dodává lesk a pružnost. 
Obnovuje roztřepené konce vlasů.
Použití: výrobek aplikujte na čisté 

a ručníkem vysušené vlasy. Nechte 
působit 3-5 minut, poté opláchněte.

NO YELLOW
500 ml
Šampón proti žlutým 
odleskům.
Pro melíry a studenou 
blond.

DE_PIGMENT
250ml +500 ml

Depigmentace
De_Pigment je progresivní depigmentační 

produkt s GOJI bobulemi, aromatickými 
dřevinami a LUMIWHITE systémem, který 

odstraňuje kosmetické a přírodní pigmenty 
naprosto zdravým a přírodním způsobem. Ideální 

pro použití při razantních změnách barvy, 
z tmavé na světlou, nebo pro zmírnění 

nechtěných odstínů. Produkt, který respektuje 
vlasy i prostředí.

DECO
500 g

Modrý odbarvovací prášek 
Ideální pro odbarvování.

Zesvětluje až o 6 odstínů a díky 
modrému prášku účinkuje proti 

žlutým odstínům.
Ideální pro technické zesvětlení na 

celých vlasech, v pruzích nebo 
melírech, a pro módní efekty.

Nevytváří prach během aplikace.
Jemná ovocná vůně.

LOW

AMMONIA

PURA KOSMETICA - Čistota a kosmetický efekt.
Každý den jsme inspirováni těmito dvěma koncepty, 
abychom vytvořili přírodní produkty, které zaručí vysoký účinek.
    PURA KOSMETICA

Profesionální řada vyrobena z rostlinných ingrediencí, které vytvářejí efektivní jemné ošetření. 
Výrobky PURA KOSMETICA jsou ideální pro každého, kdo považuje zdravé vlasy za důležitý 
faktor. Příroda nám poskytuje širokou škálu látek a živin, které můžeme dobře využít pro naše 
pohodlí.

Výrobky PURA KOSMETICA byly vyrobeny přesně díky tomuto povědomí: přirozenost je cenná 
komodita, protože v rámci výrobku také zaručuje jemnost.

Výběr PURA KOSMETICA znamená zvolit produkt, který je dvakrát tak efektivnější, profesionální, 
vysoce kvalitní, schopen zajistit vysoký účinek na jeho konci.

S použitím PURA KOSMETICA se vaše vlasy ošetřují, rozjasňují, léčí, ale především respektují.
Směs vlašského ořechu, rohovníku a třešňového dřeva zaručuje správnou výživu vlasů, zatímco 
Goji Berries, nejsilnější ingredience PURA KOSMETIKA, zaručují silný antioxidační, vyživující 
účinek.

Tibeťané je vlastně označovali za "ovoce dlouhého života" a byly základním jídlem mezi nejdéle 
žijícími lidmi na světě. Mají účinek proti stárnutí, chrání vlasy před UV zářením a působí proti 
degeneraci buněk v důsledku bohatého komplexu živin. Ve skutečnosti obsahují 6 vitamínů, 21 
druhů minerálů a 8 polysacharidů. Poskytují kromě vitamínů A, B1, B6, F, C a P živiny jako fosfor, 
vápník, železo, draslík, zinek a měď, které dodávají na síle a měkkosti vlasů a zabraňují vypadává-
ní vlasů. Navíc májí detoxikační vlastnosti a pomáhájí udržovat barvu a jas vlasů.

Výrobky PURA KOSMETICA neobsahují:
SLS a SLES, PARABENS, EDTA, BARVIVA, FORMALDEHYDOVÉ UVOLŇOVAČE.

Povrchově aktivní látky SLS a SLES.
Jejich nepřítomnost snižuje riziko zvýšení citlivosti a změny hydrolipidního pláště.

Konzervační přípravky PARABENS. 
Jejich nepřítomnost snižuje riziko alergií a citlivosti pokožky.

EDTA Chelator.
Jejich nepřítomnost umožňuje chránit zdraví uživatele.

BARVIVA.
Jejich nepřítomnost znamená respektování zdraví spotřebitele.

FORMALDEHYDOVÉ UVOLŇOVAČE
Jejich nepřítomnost umožňuje lepší péči o lidské zdraví a životní prostředí.



PURE VITALITY DETOX BLEND

PURE BALANCE PURE CLARIFY

PURE CHROMATIQUE PURE LIXA

PURE RECONSTRUCT PURE ELASTICITY

PURE NUTRI LUMIA

VITALITY ŠAMPON 
250/1000ml

Jemně čistí vlasové vlákno, 
posiluje vlasovou pokožku.

RE-BALANCING 
ŠAMPON 250/1000ml

Šampon, který čistí 
a osvěžuje vlasové vlákno 

a vlasovou pokožku.

INTENSIFYING 
ŠAMPON 250/1000ml
Šampon pro barvené vlasy, 

ochrana a udržení 
intenzity barvených vlasů.

NUTRI ILUMINAČNÍ 
ŠAMPON 250/1000ml

Hluboce hydratační 
a vyživující šampon 

NUTRI ILLUMINATING 
MASK 200/500ml
Hluboce hydratační 
a vyživující maska

INTENSIFYING MASK 
200/500ml

Intenzivní maska pro 
ochranu barvených vlasů.

SMOOTH ŠAMPON 
250/1000ml

Uhlazující šampon s 
bohatou formulí aktivních 

přírodních složek.

SMOOTHING MASK 
200/500ml

Uhlazující maska krémové 
struktury pro rychlé a 

snadné rozčesání.

PURIFYING ŠAMPON 
250/1000ml

Šampon, který čistí, 
zklidňuje pokožku.

PURIFYING LOTION 
12x6ml

Lotion pro čištění kůže. 
Snižuje tvorbu lupů.

PRE-SHAMPOO 
SCALP DETOX

150ml
Detoxikační ošetření 

hloubkově čistí pokožku.

VITALITY LOTION
12 x 6ml

Lotion pro posílení struktury vlasů.
Působí preventivně proti vypadávání vlasů. 

RE-BALANCING 
LOTION 12 x 6ml

Lotion pro stimulaci tvorby 
kožního mazu.

NUTRI ILLUMINATING 
DRY OIL -  SUCHÝ OLEJ 

150ml
Suchý olej pro okamžité 

rozjasnění vlasů

MULTIFUNKČNÍ MASKA 
VE SPREJI 10v1 150ml

MULTIFUNKČNÍ KRÉM NA 
RUCE 5v1 100ml

1. Hydratuje
2. Vyživuje
3. Chrání
4. Nemastí
5. Sametový efekt

MULTIFUNKČNÍ ŠAMPON 
7v1 250ml

STEP 1 REPAIRING 
ŠAMPON 250/1000ml
Rekonstrukční šampon pro 
zahájení rekonstrukčního 

procesu.

STEP 2 REPAIRING 
SERUM 150ml

Rekonstrukční sérum, které 
pokračuje v rekonstrukč.-

ním procesu.

STEP 3 REPAIRING 
MASK 200/500ml
Rekonstrukční maska, 
která dokončí proces 

rekonstrukce.

ARGANOVÁ ŘADA

PURE ARGAN LESKLÝ 
SUCHÝ OLEJ 100ml

Výživný suchý olej 
z marockých plodů 
Argania Spinosa.

PURE ARGAN 
ŠAMPON 250ml
Jemně čistí a pečuje 

o vlasové vlákno.

PURE ARGAN MASKA 
150ml

Velmi vyživující 
a rekonstrukční maska 
bohatá na omega 6.

PURE ARGAN 
CONDICIONÉR  150ml

Jemný kondicionér ve 
spreji s lehkou strukturou.

ALL IN ONE: řada s multifunkčními výhodami 

1. Regeneruje poškozené vlasy
2. Ovládá vlnité a krepaté vlasy
3. Chrání proti teplu
4. Uhlazující účinek 
5. Dodává vysoký lesk
6. Ochrana barvených vlasů
7. Usnadňuje rozčesávání
8. Zabraňuje roztřepení konečků vlasů
9. Dodává objem a tvar
10. Rychlé použití

1. Jemný a krémový šampon
2. Chrání a hydratuje
3. Efekt kondicionéru
4. Nezatěžuje vlasy
5. Regeneruje vlasy
6. Dodává lesk
7. Dodává objem

INSTANT RESTRUCTU-
RING SÉRUM 150ml

Sérum pro restrukturalizaci 
a hydrataci suchých vlasů

ELASTICIZING 
ŠAMPON 250/1000ml

Jemně čistící šampon 
s obsahem avokádového 

oleje pro podporu vlnitých 
a kudrnatých vlasů.

ELASTICIZING MASK 
200/500ml

Vyživující maska pro 
snadné rozčesání vlnitých 

vlasů.

Detoxikační směs rozpouští 
masivní mastnotu, která 
potlačuje a odstraňuje kyslík 
z vlasové pokožky. 
Jeho detoxikační a čisticí 
vlastnosti umožňují jemnou 
exfoliaci a připravují pokožku 
hlavy, aby absorbovala účinné 
látky obsažené v další péči.
Aktivní přírodní složky jsou:
• Goji bobule - antioxidant, 
chránící před UV zářením
• Rohovník obecný - anti-aging, 
vyživující a uklidňující schopnost
• Třešeň - proti-stárnutí, 
vyživující, energizující schopnost
• Ořechové dřevo - detoxikační, 
vyživující a ochranné schopnosti
• Detoxikační směs - čištění, 
exfoliační schopnosti

PURE BREEZE
LAK ECO SOFT- 

středně tužící 300ml    
FIX 2

Dlouhotrvající lak na vlasy 
bez aerosoly chrání vlasy 
před vlhkostí bez zatížení.

PURE BREEZE PLUS
LAK ECO EXTRA 

STRONG – silně tužící 
300ml   FIX 4

Dlouhotrvající silně tužící 
lak na vlasy bez aerosolu.

PURE CLOUDY
LAK SOFT- středně 
tužící 500ml    FIX 2

Jemně tužící lak pro 
přirozený vzhled 

s vysokým leskem.

PURE ATOMIC 
LAK STRONG – silně 
tužící 500ml  FIX 4

Vysoce silný 
a dlouhotrvající lak na 

vlasy, který dokáže držet 
vlas po celý den.

PURE VOLUME 
Objemová pěna - 

středně �xační 300ml  
FIX 2

Ideální pro všechny typy 
vlasů, dodává vlasům 

objem a lesk bez zatížení.

PURE SHAPE 
Modelační pěna - 

silně �xační  300ml  
FIX 4

Ideální pro všechny typy 
vlasů, tvaruje a de�nuje 
vlasy, vhodná pro účesy 

které vyžadují silné držení.

PURE MODELLING 
Modelační �xační gel 

150ml – FIX 2
Univerzální gel vhodný pro 
všechny typy vlasů. Ideální 
pro ty, kteří chtějí přirozený 
a lehký styl, zaručuje lesklý 

efekt.

PURE DYNAMIC 
Elastický gel 150ml – 

FIX 3
Silná �xace zaručuje 

strukturovaný a sochařský 
vzhled.

PURE SCULPTURE 
Sochařský gel 150ml 

– FIX 4
Perfektní pro podporu 

chaotického a 
rozcuchaného looku.

PURE LISSE
Uhlazující stylingový 
krém – jemná �xace 

150ml  FIX 2
Jemný krém pro uhlazující 

efekt, pro dokonalé 
vyrovnání vlasového 

vlákna.

PURE CURL AMPLIFIER 
Oživující krém pro 

podporu vln – silná 
�xace 150ml  FIX 4

Zpevňující krém, ideální 
pro podporu vln, oživení 

přirozených loken.

PURE DIAMOND 
Tekuté krystaly 100ml 
Bohatá směs jojobového, 

babasového a 
meruňkového oleje 

dodává vlasům extrémní 
lesk a jemnost.

PURE MUD 
Matná pasta – extra 

silná �xace 100ml 
FIX 5

Jílová pasta s matným 
dlouhotrvajícím efektem 

na bázi jílu a vosku.

PURE SOFTLY 
Pěnový gel 150ml – 

FIX 1
Lehký pěnový gel pro 

přirozený vzhled s lehkou 
strukturou.

PURE WATER 
Vodní vosk – středně 
�xační 100ml FIX 3

Složení gel-krém na bázi 
vody podpoří efekt mokrý 

look, zároveň zvýrazní 
vlny.

PURE TEXTURE 
Modelační pasta – 
silná �xace 100ml 

FIX 4
Pevná �xační pasta, která 

dodává vlasům tvar a 
okamžitý lesk.

   PURA KOSMETIKA STYLING
Profesionální stylingová linie. Výroba produktů je založena na efektivitě přírodních účinných ingrediencí. 
Její všestrannost a jednoduchost umožňují získat ty nejlepší výsledky pro modelaci a kreativitu. Maximální 
respekt k  vlasům. Dokáže restrukturalizovat, hydratovat, regenerovat, zpevňovat a dodat vlasům ten 
největší lesk. Všestrannost spočívá v neuvěřitelné kombinaci všech produktů mezi sebou.

PURE FRAGRANCE
Vlasová a tělová

parfémovaná voda
100ml

Elixír, který dává vlasům a tělu 
nový náboj do života. Chrání 
před UV paprsky, vyživuje, 

dodává pocit pohody a čisté 
energie. Zanechává vlasy 

sametové a hedvábné.
Použití: na vlasy a tělo. 

Neoplachuje se.

ALL IN

ONE


