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BALENÍ |  PACKAGING
Obaly jedinečného designu jsou recyklovatelné a opakovaně použitelné.
Packaging of unique design recyclable and reusable

PEČUJEME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

WE TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT

PET je materiál s různými důležitými vlastnostmi.
Jeho stabilita ho činí bezpečným a účinným pro 
použití v potravinářském, kosmetickém
a farmaceutickém průmyslu.
Je 100% recyklovatelný a udržitelný.

PET is a material with various important features. Its stability 
makes it safe and effective for use in the food, cosmetic 
and pharmaceutical industries. It is 100% recyclable and 

sustainable.
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ORGANICKÁ OCHRANA  | ORGANIC PROTECTION

QUINOA

Quinoa contains an amino acid known 
as tyrosine which is responsible for 
the pigmentation and color of the 
hair and the skin. It encourages hair 
repigmentation and also helps maintain 
the original color of the hair and improves 
the ability to wash oxidation colors. 
Quinoa contains 9 essential amino acids 
that act as natural reinforcements that 
protect the shaft, repair damaged hair, 
promote its growth and make the shiny 
and silky.
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Quinoa obsahuje aminokyselinu 
známou jako tyrosin, který je zodpověd-
ný za pigmentaci a barvu vlasů a pokož-
ky. Podporuje repigmentaci vlasů a také 
pomáhá udržovat původní barvu vlasů a 
zlepšuje schopnost vymývat oxidaci 
barvy. Quinoa obsahuje 9 esenciálních 
aminokyselin, které působí jako přírodní 
posilující látky, které chrání vlas a opra-
vují poškozené vlasy, podporují jeho 
růst a dodávají vlasům lesk a hebkost.

FOR YOU HAIRCARE

www.iam4u.cz



pH 3.5 – 4.5

Highly nourishing mask, 
suitable for colored hair. 
Thanks to its ingredients it 
hidrates the hair and it fixes 
the color making it more 
brilliant.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 3.5 – 4.5

Conditioner provides 
nourishment to the hair 
stressed by the color 
treatments, while extending 
the duration of the color. 

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 3.5 – 4.5

Shampoo is suitable for 
colored hair. Thanks to its 
ingredients,  it delicately 
cleanses the hair and scalp,  
sealing the cosmetic dyes 
inside the hair, improving color 
retention and enhancing its 
shine.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

ŠAMPONKONDICIONÉR MASKA
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Kondicionér
vyživuje vlasy namáhané 
barvou a zároveň prodlu-
žuje intenzitu barvy.

Šampon je vhodný pro 
barvené vlasy. Díky svému 
složení jemně čistí vlasy a 
pokožku hlavy, uzavírá 
barvu uvnitř vlasů, prodlu-
žuje intenzitu barvy a 
podporuje jejich lesk.

Vysoce výživná maska, 
vhodná pro barvené vlasy. 
Díky svým složkám hydra-
tuje vlasy a zintenzivní 
barvu, čímž se vlasy stávají 
zářivějšími. 

*Tyto  produkty neobsahují živočišné bílkoviny a nejsou
testovány na zvířatech. Naším posláním je poskytovat 
bezpečné inovativní produkty, které pečují o zdraví a vlasy
klientů, stejně jako o profesionály, kteří s našimi produkty
pracují.

*This product does not contain animal proteins and is 
not tested on animals. Our  mission is to provide safe 
innovative products that take care of the clients health 
and hair as well as the professional that works with our 
products. 

BEZ PARABENŮ · NO SLS · NO PARABENS
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PÉČE O BARVENÉ VLASY 

Ideal for colored hair, the products of this 
family protect the shine and the intensity 

of the color, improving its duration, also 
providing ideal hydration to the color 

treated hair.

24 FOR YOU

Vhodné pro barvené vlasy. Produkty 
této řady chrání lesk a intenzitu barvy, 

prodlužují intenzitu a také poskytují 
perfektní hydrataci barvených vlasů.

“ogni famiglia nasce 
con l’intento di 
trasformare la cura del 
capello in un rituale di 
benessere .
un momento in cui 
decidi di prenderti del 
tempo per te stesso, 
rilassarti e giovare 

ingredienti naturali 
contenuti in ogni 
prodotto.”

� � � � � � �

Příroda obsahuje mnoho složek, které jsou prospěšné pro zdraví a právě 
z tohoto konceptu se zrodila řada "FOR YOU".

Přírodní koncept plný vzácných složek k léčení a ošetření mnoha typů vlasů.

Očistná síla sopečného ohně, regenerační síly oceánu,
tisíce barev lesů a éterické lehkosti oblohy,

jsou inspirací pro čtyři podskupiny této řady.
 

 

Nature contains many ingredients that are beneficial to the health and the 
equilibrium of mankind and from this concept the line “FOR YOU” is born. 

A natural concept full of precious ingredients 
to heal and treat many types of hair. 

The purifying power of the volcanic fire , 
the regenerating forces of the ocean, 

the thousand colors of the forests, 
and the ethereal lightness of the sky, 

are the inspiration of the four families of this line.

“Products of these families 
were born to turn the care of 
your hair into a wellness ritual. 
These are moments in which you 
decide to take time for yourself, 

from the natural ingredients 
that are contained in unique 
products.”

"Produkty této řady byly 
zrozeny pro to, aby proměnily
péči o vaše vlasy ve wellness
rituál. Jsou to chvíle, kdy se
rozhodnete udělat si čas pro 
sebe, zrelaxujete, odpočinete 
si a využijete přírodní složky
které jsou obsaženy 
v jedinečných produktech."

�� � � � � � � �



ARGININ
ARGININE

KYSELINA HYALURONOVÁ
HYALURONIC ACID

OBJEM A LEHKOST

Thanks to the capability of this molecule to increase 
its size when it captures water, the scalp is that 
has been treated with it, becomes considerably 
rehydrated, improving blood circulation and 
renewing the synthesis of collagen fibers. As a result, 
the hair receives many more nutrients, which will 
give it a more polished and reinforced appearance. 
This action therefore compensates for the negative 
effects that sun, environmental factors, aggressive 
treatments and other external factors have on the 
hair, causing breakage, dryness, loss of brightness 

and color.

This powerful amino acid provides moisturizing 
and conditioning properties on skin and hair. 
It improves color retention and performance of 
the hair dyeing process. Due to its vasodilatory 
properties, when used in hair products it 
promotes the increase of blood supply, and 
oxygenation towards the hair bulbs, preventing 

hair loss and promoting healthy growth.
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Tato silná aminokyselina poskytuje hydrataci a 
péči o pokožku a vlasy. Zlepšuje výdrž barvy a 
proces barvení vlasů. Díky svým vazodilatačním 
vlastnostem podporuje zvýšené prokrvení a 
okysličení vlasových cibulek, čímž zabraňuje 
vypadávání vlasů a podporuje jejich zdravý růst.

Kyselina hyaluronová má schopnost zvětšit svou 
velikost, když zachytí vodu. Díky tomu je pokož-
ka, která byla ošetřena touto látkou, výrazně 
hydratována, zlepšuje se jí prokrvení a obnovuje 
syntézu kolagenových vláken. V důsledku toho 
vlasy získávají mnohem více živin, což jim dodá 
lesk a pevnější  vzhled. Kompenzuje tedy nega-
tivní účinky slunce, životního prostředí, agresiv-
ního ošetření a dalších vnějších faktorů působí-
cích na vlasy, které způsobují lámavost, suchost, 

ztrátu lesku a barvy vlasů.

DETOXIKACE VLASŮ
Navržen pro všechny typy vlasů.
Produkty této řady odstraňují
nečistoty, znečištění a těžké
kovy z vlasů, a to díky
chelatačním a detoxikačním účinkům
obsažených v šamponu,
kondicionéru a masce.
Designed for all types of hair, the 
products of this family remove 
impurities, pollution and heavy 
metals from the hair, thanks to 
the chelating and detoxifying 
properties present in the 
shampoo, conditioner and mask.

OBNOVUJÍCÍ ŘADA

vyvinutá speciálně pro velmi suché,
citlivé a odbarvené vlasy.
Produkty této řady poskytují
intenzivní restrukturalizaci, výživu
a hloubkovou hydrataci a zároveň
posilují obnovu
vlasů.
Developed specifically for very dry, 
sensitized and bleached hair, the 
products of this family provide 
intense restructuring, nutrition 
and in-depth hydration while 
strengthening the sulfur bridges 
of the hair.

FOR YOU
Nabízí řadu nezbytných ošetření,

která uspokojí všechny potřeby vlasů.
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TĚLO A LEHKOST

SLÉZ (MALVA)
MALLOW PLANT

OLIGOFRUKTÓZA
FRUCTOOLIGOSACCHARIDES

Mallow extract has moisturizing properties 
and is particularly useful in case of fragile 
and fine hair. It also increases the diameter 
of the hair shaft therefore providing volume 
and shine. It penetrates deeply into the hair 
shaft, repairing it deeply and leaving the 
hair soft and vigorous. Mallow-based hair 
products also have a soothing effect on 
irritated and reddened scalp.

The oligosaccharide are soluble fibers 
present in various fruits, vegetables and 
plants of common use. Their use in cosmetics 
is very appreciated by those who want a 
natural, intense and silky hydration without 
undesired heavy hair effect.

FOR YOU22

Slézový extrakt má hydratační vlastnosti a je 
obzvláště užitečný v případě křehkých a 
slabých vlasů. Zvětšuje také průměr vlasu, 
čímž dodává vlasům objem. Proniká hlubo-
ko do vlasové struktury, hloubkově ji opra-
vuje a zanechává vlasy jemné a plné ener-
gie. Produkty na bázi slézu mají také zklid-
ňující účinek na podrážděnou a zarudlou 
pokožku hlavy.

Oligosacharidy (neboli oligofruktóza) jsou 
rozpustné vlákniny obsažené v různých dru-
zích ovoce, zeleniny a rostlinách. Jejich pou-
žití v kosmetice je velmi ceněno těmi, kteří 
chtějí přirozenou, intenzivní a hedvábnou 
hydrataci bez nežádoucího efektu těžkých 
vlasů.

FOR YOU
Přírodní řada nepostradatelných přípravků,

které uspokojí potřeby všech vlasů.

ŘADA NA OBJEM
Ideální pro jemné vlasy, produkty
této řady poskytují vlasům objem
a hydrataci, aniž by je zatížily.
Vhodné i pro nejjemnější vlasy.

Ideal for fine hair, the products of 
this family provide body, volume 
and hydration to the hair without 
weighing it down, suitable even 
for the most delicate and fine hair.

ŘADA PÉČE O BARVU
Vhodné pro barvené vlasy. Tato řada
produktů podporuje lesk
a intenzitu barvy, prodlužuje
dobu trvání barevného tónu.
Poskytuje intenzivní hydrataci
barveným vlasům. 

Ideal for colored hair, this family 
of products protect the shine 
and the intensity of the color, 
extending the duration, and 
providing intense hydration to 
color treated hair.

7HAIRCARE



ZÁKLADNÍ SLOŽKY
PRIMARY INGREDIENTS

PŘÍRODNÍ OBILNÉ BÍLKOVINY
NATURAL GRAIN PROTEINS

Produkty těchto čtyř řad jsou založeny na esenciálních olejích a proteinech,
které poskytují intenzivní výživnou, regenerační a hydratační sílu.
The products of the four lines are based on essential oils and proteins which 
provide intense nutritive, reconstructive and hidrating power.

The natural grain proteins used in our FOR YOU lines, contain many amino-acids 
which are very similar in composition to the ones naturally present in our hair. They 
are widely used in capilar healing products as they provide strength, volume and 
shine to the hair. These aminoacids in fact act as a soft barrier that restructures 

damaged hair.

GLYCERIN
Glycerin má hydratační a zvlhčující účinky, které mohou zpomalit proces
odbourávání vlhkosti. Má také schopnost vázat na sebe  vlhkost vzduchu, a tím
může regulovat krepatění vlasů.

Glycerin offers a moisturizing and humectant action, which can slow the 
evaporation process.  It also has the ability to bind atmospheric humidity to 
itself and therefore it can control frizz.

FOR YOU8

Přírodní obilné bílkoviny používané v našich řadách FOR YOU obsahují mnoho       
aminokyselin, které jsou svým složením velmi podobné těm, které se přirozeně 
vyskytují v našich vlasech. Jsou hojně využívány v kapilárních ozdravných                   
produktech,  protože dodávají vlasům sílu, objem, pevnost a lesk. Tyto aminokyseliny 
ve skutečnosti se chovají jako měkká bariéra, která restrukturalizuje 

poškozené vlasy.

pH 4.5 – 5.5

Mask is formulated with 
active ingredients that allow 
the scalp to acquire new 
vitality and freshness, adding 
volume and shine to the hair.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 4.5 – 5.5

Conditioner is rich in 
functional ingredients that 
allow the hair fiber to regain 
new strength, body and 
shine, the hair will be more 
voluminous.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 4.5 – 5.5

Shampoo is suitable for 
fine hair, with ingredients 
that cleanse and bring 
volume and movement 
without weighing the hair 
down.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

ŠAMPONKONDICIONÉR MASKA
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Kondicionér je bohatý na 
funkční složky, které umožňují 
vlasovému vláknu znovuzískání 
nové síly, objemu a lesku. Vlasy 
budou objemnější.

Šampon je vhodný pro jemné 
vlasy. Obsahuje složky, které 
čistí a zvětšují objem, aniž by 
zatížily vlasy. 

Maska obsahuje aktivní složky, 
které umožňují pokožce hlavy 
získat novou vitalitu a svěžest. 
Dodává vlasům
objem a lesk. 



OBJEM

For fine hair, the products of this 
family provide body, volume and 

hydration to the hair without 
weighing it down, suitable even 

for the most delicate and fine hair.

20 FOR YOU

Pro jemné vlasy. Produkty této 
řady poskytují objem, pevnost 
a hydrataci vlasům, aniž by je 

zatížily. Jsou vhodné i pro
nejjemnější vlasy.

KERATIN

Keratin is a natural protein present in 
the skin, hair and nails. When keratin 
is depleted, hair becomes fragile and 
dry. By re-introducing this protein with 
our products, we greatly improve the 
hair quality, strength and shine. Keratin 
reduces the frizz and improves the look of 
the hair not only from the outside as well 
as from the inside.

D-PANTENOL 

D - Panthenol, is a derivative of 
pantothenic acid, or vitamin B5. In the 
Cosmetic industry, it is widely used for its 
moisturizing properties.  When applied to 
the scalp, it is able to re-moisturize the skin, 
providing the right degree of humidity 
to the hair (preventing dehydration and 
fragility), and avoiding  damage to the 
hair. It also provides volume and increases 
the shine. 

9HAIRCARE

Keratin je přírodní protein, který se vyskytuje v 
kůži, vlasech a nehtech. Když se keratin vytrácí, 
vlasy se stávají křehkými a vysušenými. 
Dodáním tohoto proteinu do našich produktů 
můžeme skvěle zlepšit kvalitu vlasů, jejich sílu a 
lesk. Keratin snižuje krepatění vlasů a zlepšuje 
vlasy nejen na povrchu, ale také uvnitř. 

D - panthenol je derivátem kyseliny
pantotenové neboli vitaminu B5. V 
kosmetickém průmyslu se hojně používá pro 
své hydratační vlastnosti. Při aplikaci na 
pokožku hlavy je schopen znovu pokožku 
hydratovat, poskytuje vlasům správný stupeň 
vlhkosti (zabraňuje vysušování vlasů a lámavo-
sti). Zabraňuje také poškození vlasů. Dodává jim 
objem a podporuje lesk vlasů.



OLEJE THE OILS
LNĚNÝ OLEJ 
LINSEED OIL

SLUNEČNICOVÝ OLEJ
SUNFLOWER OIL

Linseed oil is rich in linolenic acid, vitamin 
E and lecithin, which is why it is considered 
a powerful antioxidant. This oil is a real 
panacea for dull and brittle hair and makes 
hair soft, thanks to its restructuring and 
moisturizing properties. Furthermore, its 
sebum-regulating action helps normalize 
the scalp and makes it an excellent ally 
against dandruff.

Sunflower oil is very rich in Vitamins E and 
K and therefore its excellent for restoring 
and maintaining healthy hair. It is used 
to provide great softness and shine to 
the cuticle. The hair becomes shiny and 
smooth, making it ideal for dry and brittle 
hair and to eliminate the annoying frizz. It 
stimulates growth of healthy hair, slowing 
its loss and preventing breakage.

FOR YOU10

Lněný olej je bohatý na kyselinu linolenovou, 
vitamin E a lecitin, proto je považován za silný 
antioxidant. Tento olej je skutečný všelék pro  
mdlé a lámavé vlasy, které krásně zjemňuje a to 
díky své schopnosti změnit strukturu vlasu a 
hydratačním vlastnostem. Kromě toho pomáhá 
normalizovat tvorbu kožního mazu a je vynika-
jícím spojencem proti lupům.

Slunečnicový olej je velmi bohatý na vitaminy E 
a K, a proto je vynikající pro obnovu vlasů a 
udržuje je zdravé. Používá se k zajištění hebko-
sti a lesku vlasů. Vlasy se stávají lesklé a hladké, 
což je ideální pro suché a lámavé vlasy. 
Odstraňuje nepříjemné krepatění vlasů a stimu-
luje růst vlasů zdravých. Zpomaluje jejich 
vypadávání a zabraňuje lámání.

The Marine Oak extract also called Fucus, 
offers alginates, which are polysaccharides 

  ,retaw fo seititnauq egral gnidnib fo elbapac
therefore it provides intense moisturizing, 
emollient, softening and protective actions.

MOŘSKÝ DUB
MARINE OAK

KOMPLEX ŘAS
ALGAE COMPLEX

This powerful Complex consists of milk 
thistle,  seed oil and two algae: Milk 
thistle is an antioxidant, therefore it 
fights the action of free radicals, while 
the microalgae Nannochloropsis oculata 
and the macroalgae Porphyra umbilicalis 
Nannochloropsis Oculata, are rich in 
omega 3 and trace elements, they favor a 
better hydration of the skin and scalp thus 

avoiding skin dryness.

OBNOVA A HYDRATACE
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Extrakt z mořského dubu se také nazývá 
Fucus, obsahuje algináty, což jsou polysa-
charidy. Ty na sebe vážou velké množství 
vody, proto poskytuje intenzivní hydrata-
ci, zvláčňuje, změkčuje a ochraňuje. 

Tento silný komplex se skládá z  mléče 
zelinného (bodlák), oleje ze semen a dvou 
řas. Mléč zelinný je antioxidant, který 
bojuje proti působení volných radikálů, 
zatímco mikrořasa Nannochloropsis ocu-
lata a makrořasa Porphyra umbilicalis 
Nannochloropsis oculata, jsou bohaté na
omega 3 a stopové prvky, které příznivě 
působí na lepší hydrataci vlasové pokož-
ky, a tím zabraňují vysušování pokožky.



RESTRUKTURALIZACE A HYDRATACE 

KYSELINA HYALURONOVÁ
HYALURONIC ACID

Thanks to the capability of this molecule 
to increase its size when it captures 
water, the scalp is that has been 
treated with it, becomes considerably 
rehydrated, improving blood circulation 
and renewing the synthesis of collagen 
fibers. As a result, the hair receives many 
more nutrients, which will give it a more 
polished and reinforced appearance. This 
action therefore compensates for the 
negative effects that sun, environmental 
factors, aggressive treatments and other 
external factors have on the hair, causing 
breakage, dryness, loss of brightness 
and color.

FOR YOU18

Kyselina hyaluronová má schopnost 
zvětšit svou velikost, když zachytí vodu. 
Díky tomu je pokožka, která byla ošetře-
na touto látkou, výrazně hydratována, 
zlepšuje se jí prokrvení a obnovuje syn-
tézu kolagenových vláken. V důsledku 
toho vlasy získávají mnohem více živin, 
což jim dodá lesk a pevnější  vzhled. 
Kompenzuje tedy negativní účinky 
slunce, životního prostředí, agresivního 
ošetření a dalších vnějších faktorů 
působících na vlasy, které způsobují 
lámavost, suchost, ztrátu lesku a barvy 
vlasů.

JOJOBOVÝ OLEJ
JOJOBA OIL

Jojoba oil is a real solution for damaged 
hair as it provides outstanding shine, 
volume, elasticity and softness to every 
type hair. The secret that makes it 
the most suitable for hair care lies in 
its molecular composition: of all the 
vegetable oils, Jojoba is the one that has 
a similar structure to our natural sebum 
secreted by the scalp,  so it is able to 
nourish and hydrate the hair in depth. It is 
easily absorbed by the scalp and does not 
negatively impact the natural balance 
of sebaceous production. Thanks to its 
composition, 98% from monounsaturated 
fats and only 2% from saturated fats, 
Jojoba can penetrate the hair follicles, 
strengthening the hair at the root and 
nourishing the capillary fibers. It is also 
popular due to its proven antibacterial 
properties, is capable of calming scalp 
inflammation and can be used as a natural 
anti-dandruff.

BAMBUCKÉ MÁSLO
SHEA BUTTER

The abundant presence of vitamins, fatty 
acids and minerals make shea butter 
an excellent ally to deeply nourish and 
moisturize both skin and hair. It is widely 
used in natural cosmetics because of its 
repairing, protective, nourishing, firming, 
moisturizing and anti-inflammatory 
properties. Our treatments based on shea 
butter will astound you – with bright, 
moisturized and long-lasting soft hair.
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Hojná přítomnost vitamínů, mastných kyselin a 
minerálních látek činí bambucké máslo vynika-
jícím spojencem pro hloubkovou výživu a 
hydratuje pokožku i vlasy. Široce se používá v 
přírodní kosmetice díky svým regeneračním, 
ochranným, vyživujícím,  zpevňujícím a  pro-
tizánětlivým účinkům. Naše ošetření na bázi 
bambuckého másla vás ohromí - jasnými, hydra-
tovanými a hebkými vlasy s  dlouhotrvajícím 
účinkem. 

Jojobový olej je skutečným řešením pro 
poškozené vlasy, protože poskytuje vynikající 
lesk, objem,  pružnost a hebkost každého typu 
vlasů. Tajemství, které ho dělá nejvhodnějším 
pro vlasovou péči spočívá v jeho 
molekulárním složení: ze všech rostlinných 
olejů, jojobový je ten, který má podobnou 
strukturu jako náš přirozený kožní maz vylučo-
vaný pokožkou hlavy, takže je schopen vyživo-
vat a hydratovat vlasy do hloubky. Snadno se 
vstřebává do pokožky hlavy a negativně 
neovlivňuje přirozenou rovnováhu produkce 
mazových žláz. Díky svému složení, 98 % 
mononenasycených mastných kyselin a pouze 
2 % z nasycených tuků, může jojoba pronikat 
do vlasových folikulů, posiluje vlasy u kořínků 
a  vyživuje kapilární vlákna. Je také oblíbený 
díky prokázaným antibakteriálním účinkům.
Dokáže zklidnit  záněty vlasové pokožky  a lze 
jej použít jako přírodní lék proti lupům.



DETOXIKACE
Navrženo pro všechny typy vlasů.

Všechny produkty z této řady odstraňují
z vlasů nečistoty a těžké

kovy, a to díky chelatačním a detoxikačním
vlastnostem obsažených v šamponu, kondicionéru a

 maskách.

Designed for all types of hair, the 
products of this family remove 
impurities, pollution and heavy 

metals from the hair, thanks to the 
chelating and detoxifying properties 
present in the shampoo, conditioner 

and mask.
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pH 4.5 – 5.5

Mask formulated for damaged 
hair that needs intense and 
deep reconstruction and 
regeneration. It provides a 
powerful hair treatment, making 
damaged hairstronger, more 
beautiful and healthier.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 4.5 – 5.5

Conditioner formulated 
with active ingredients that 
reinforce and restructure 
ideal for very damaged, 
brittle and sensitized hair, 
giving nutrition, repair and a 
unique resistance.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 4.5 – 5.5

Shampoo suitable for 
damaged hair. It offers 
a cleansing action with 
restructuring properties, 
which improve the 
appearance of the hair, 
making it softer and more 
robust.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

ŠAMPÓNKONDICIONÉR MASKA
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Kondicionér vyvinutý s 
aktivními složkami, které 
posilují a obnovují velmi 
poškozené, lámavé a citlivé 
vlasy. Dodává vlasům výživu, 
regeneraci a jedinečnou
odolnost.

Šampon vhodný pro poškozené 
vlasy. Nabízí čisticí účinek s 
regeneračními vlastnostmi, 
které zlepšují povrch vlasů,
díky nimž jsou odolnější,
jemnější a pevnější.

Maska určená pro poškozené vlasy, 
které potřebují intenzivní 
hloubkovou obnovu a regeneraci. 
Poskytuje účinnou vlasovou kúru, 
díky níž poškozené vlasy budou 
silnější, krásnější a zdravější.



OBNOVA VLASOVÉHO VLÁKNA

For very dry, sensitized and bleached 
hair, the products of this family provide 

intense restructuring, in depth nutrition 
and hydration, in order to strengthen 

the sulfur bridges of the hair.
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Pro velmi suché, citlivé a barvami 
poničené vlasy poskytují produkty této 
řady intenzivní regeneraci, hloubkovou 

výživu a hydrataci, aby obnovily
strukturu vlasů. 

pH 4.5 – 5.5

Mask rich in natural ingredients 
with a detoxifying, chelating 
and nourishing properties, 
which contribute to freeing 
hair and scalp from impurities 
and the negative effects of 
environmental agents such as 
pollution.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 4.5 – 5.5

Conditioner rich in 
natural ingredients with a 
detoxifying, chelating and 
rebalancing action on the 
hair.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

pH 4.5 – 5.5

A gentle shampoo that 
offers purifying, rebalancing 
and chelating properties. It 
softly cleans the hair from 
impurities that are deposited 
daily.

250 ml | 8.4 fl. oz
1000 ml | 33.8 fl. oz

ŠAMPONKONDICIONÉR MASKA
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Maska bohatá na přírodní složky s 
detoxikačními, chelatačními a vyživu-
jícími účinky, které přispívají k 
odstranění nečistot a negativních 
účinků na vlasech a pokožce hlavy 
kvůli vlivům životního prostředí, např. 
znečištění.

Jemný šampon, který nabízí 
hluboce čisticí a vyrovnávací 
účinky a chelatační vlastnosti. 
Jemně čistí vlasy od nečistot, 
které se denně usazují na 
vlasech.

Kondicionér bohatý na přírodní 
složky s vlastnostmi detoxikačními, 
chelatačními a obnovujícími 
rovnováhu v pokožce.



DŘEVĚNÉ UHLÍ   

DŘEVĚNÉ UHLÍ
CHARCOAL

Charcoal is known for its high absorption 
power, therefore it provides a “magnet” 
function that attracts and absorbs dirt. It 
is useful in capturing pollutant particles 
caused by smog and atmospheric 
agents, but also by sebum and tobacco. 
Its action is therefore highly purifying 
for the hair but also for the scalp.

For greasy hair and for hair weakened 
by pollution and stress, charcoal is ideal 
because it purifies and oxygenates the 
scalp, also it eliminates the residues of 
the products that have settled on the 
hair lengths.
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Dřevěné uhlí je známé svou vysokou absorpcí a 
proto je "magnetem", který přitahuje a pohlcuje 
nečistoty. To je užitečné při zachycování 
znečišťujících částic způsobené smogem a 
atmosférou,  ale také kožním mazem a tabákem.
Jeho působení je tedy vysoce čisticí nejen pro 
vlasy, ale také pro pokožku hlavy.

Pro mastné vlasy a pro vlasy oslabené 
znečištěním a stresem, je dřevěné uhlí ideální, 
protože čistí a okysličuje pokožku hlavy a 
odstraňuje zbytky škodlivých látek, které se na 
vlasech usadily.

ZEOLIT

Zeolite is a mineral of volcanic origin, widely 
used in cosmetic treatment to neutralize 
free radicals, absorb, chelate and remove 
harmful and toxic substances (heavy 
metals, cations, viruses, bacteria, toxins, 
smog, hydrocarbons, etc.), and to protect 
from radiation, strengthen the immune 

system as well as to regenerate cells.

VINNÁ MÍZA
SAP OF WINE

The Sap of Vine offers a natural vital force due 
to the presence of a complex and extremely 
well balanced mixture of nutritional 
substances such as mineral salts, amino 
acids, natural saccharides, polyphenols, 
organic acids and auxins. It is therefore an 
essential ingredient for our hair, providing 
hydration, repairing heavily damaged hair, 
increasing elasticity and delaying breakage.

SOPEČNÁ OČISTA
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Zeolit je minerál vulkanického původu, který je 
hojně používaný v kosmetice k neutralizaci vol-
ných radikálů. Absorbuje, chelatuje a 
odstraňuje volné radikály, škodlivé a toxické 
látky (těžké kovy, kationty, viry, bakterie, 
toxiny, smog, uhlovodíky atd.) a chrání před 
škodlivými látkami, posiluje  imunitní systém a 

také regeneruje buňky.

Míza vinné révy nabízí přirozenou životní sílu 
díky přítomnosti komplexní a mimořádně 
dobře vyvážené směsi výživných látek, jako 
jsou minerální soli, aminokyseliny, přírodní 
sacharidy, polyfenoly, organické kyseliny a 
auxiny. Proto je základní složkou pro naše 
vlasy, která poskytuje hydrataci a obnovuje 
silně poškozené vlasy, zvyšuje pružnost a  

oddaluje lámavost.


