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Hloubkově čistící šampon je 
vyrobený z drahocenných 
složek, jako je kolagen, 
keratin a ceramidy (lipidy), 
které pomáhají zadržovat 
ve vlasech vláhu a vytváří 
účinnou ochranou bariéru. 
Intenzivně opravuje a 
restrukturalizuje vlasové 
vlákno, dodává vlasům 
dostatečnou vlhkost, hebkost 
a lesk. Okamžitě zlepšuje 
stav vlasů a znovu integruje 
všechny základní složky 
obsažené ve vlasech. 

Sprej vyrobený ze vzácných minerálů, jako je křemík, hořčík, zinek, draslík a 
sodík. Minerály pronikají do vlasů a umožňují první fázi obnovy kapilárních 
vláken. FILL UP spray připravuje vlasy na přijetí LUCE RECONSTRUCTOR 
TREATMENT, který dokončí proces opravy.

Ochranný a hydratační olej - perfektní při rozčesávání, dodává vlasům lesk 
a zaceluje konečky. Chrání vlasy před ÚV zářením. Hydratuje vlasy, které jsou 
lesklé díky obsahu vzácných olejů z arganu, jojoby a kukuřičných klíčků.

Intenzivní rekonstrukční 
kúra pro poškozené vlasy, 
obohacena o keratin, 
ceramidy, mořský kolagen 
a další složky přírodního 
původu. Okamžitě 
obnovují vlasový stvol 
a udržují perfektní stav 
vlasové pokožky. Vlasy 
jsou revitalizované, hebké 
a zdravě vypadající. 
V kombinaci se sprejem 
LUCE FILL UP se uzavírá 
restrukturalizační proces. 

Kúra proti krepatění vlasů 
dokonale uzavírá vlasovou 
kutikulu a vytváří laminující 
efekt. Vzácné složení 
z kolagenu a keratinu vytváří 
obalový ultrahydratační 
film – zaručuje dlouhotrvající 
zářivost a lesk vlasů. Bojuje 
proti krepatění, dodává 
vlasům hedvábný vzhled, 
vlasy tak budou mimořádně 
lesklé a viditelně zdravě 
vypadající.
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Arganový olej, Jojoba olej, olej z kukuřičných klíčků
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LAMINATION ANTI FRIZZ RECONSTRUCTION

Umyjte vlasy s LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
V případě potřeby akci zopakujte.

Vysušte ručníkem abyste odstranili přebytečnou vodu.
Rozdělte vlasy na několik sekcí.

APLIKACE:
•	 Před použitím LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment protřepejte.
•	 Použijte vhodné rukavice.
•	 Rovnoměrně naneste přípravek na umyté vlasy.

Použijte na vlasy přikrývku.
Nechte působit 20 minut.

Na konci doby působení vlasy opláchněte teplou vodou.

Aplikujte  LUCE - rekonstrukční ošetřenÍ a nechte působit 5-7 minut.
Poté opláchněte.

Naneste LUCE - Glow Serum do vlhkých vlasů.
Vlasy vysušte a pokračujte v požadovaném stylingu.

Pro ukončení laminace vlasů použijte žehličku na vlasy.
Opět naneste LUCE - Glow Serum, které dodá vlasům více lesku a zacelí konečky 
vlasů.

Umyjte vlasy s LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
V případě potřeby akci zopakujte.

Vysušte vlasy na 50%.

Rozdělte vlasy na několik sekcí. 

APLIKACE:
•	 Před použitím LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment protřepejte.
•	 Použijte vhodné rukavice.
•	 Rovnoměrně naneste produkt na celou délku vlasů.

Použijte na vlasy přikrývku.

Nechte působit 30 minut.

Na konci doby působení vlasy opláchněte teplou vodou. 

Vlasy vysušte. 

Použijte žehličku na vlasy na 2 cm prameny a každý pramen prožehlete 2 – 4x.
Pokračujte s požadovaným stylingem

Kúra je ukončena.
Naneste LUCE - Glow Serum, které dodá vlasům více lesku a zacelí konečky vlasů. 

Umyjte vlasy s LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
V případě potřeby akci zopakujte.

Vysušte ručníkem abyste odstranili přebytečnou vodu. 

U umyvadla nastříkejte LUCE – Fill Up Spray po celé délce vlhkých vlasů.
K rozčesání použijte hřeben.

Nechte působit 3 minuty a opláchněte teplou vodou.

Aplikujte LUCE - Reconstructor Treatment      a nechte působit 5-7 minut. 
Poté opláchněte.       

Naneste LUCE - Glow Serum do vlhkých vlasů.

Vlasy vysušte a pokračujte v požadovaném stylingu.

Kúra je ukončená.

Naneste LUCE - Glow Serum , které dodá vlasům více lesku a zacelí konečky 
vlasů. 


