Barvy
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: 90 odstínů rozdělených do 13 rodin
EXTRA INTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ
INTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ
JEMNÉ PŘÍRODNÍ
POPELAVÉ PŘÍRODNÍ
ZLATÉ
BÉŽOVÉ
MAHAGONOVÉ
POUŽITÍ: poměr míchání 1:1,5 (10,
VÝRAZNÉ ČERVENÉ
20, 30, 40 vol.)
MĚDĚNÉ
doba působení 30 minut
MÓDNÍ ČOKOLÁDOVÉ
Superzesvětlující barvy: 1:2,5 (40
FIALOVÉ
vol.)
SUPERZESVĚTLUJÍCÍ
doba působení: 45 min
KOREKTORY-DOMÍCHÁVACÍ ODSTÍNY
Obsah: 100 ml
FL01 - ...

Odstraňovač barvy
FreeLimix odstraňovač barvy
jemně odstraňuje barvu z pokožky.

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.

FL20-1000

FL04 - ...
FL05-03

FL05-04

Zesvětlující prášky
Free Limix zesvětlující prášky jsou určeny pro jakýkoli stupeň zesvětlení. Po
smíchání s Oxidační emulzí vytvoří jemnou strukturu pro jednoduchou a rychlou
aplikaci. Zaručuje vysoce kvalitní výsledek. K dostání
v bílé a modré barvě.

Preparace......Techno Perm System
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 zafixujte neutralizérem a
nechte působit 5 minut a důkladně vypláchněte.

Techno Perm Systém pro silné a náročné vlasy. S bylinnými extrakty
Použití: Natočte natáčky na umyté, ručníkem vysušené vlasy. Poté aplikujte preparaci a
nechte dle potřeby působit 10-25 minut. Po dosažení požadovaného zvlnění vlasů
preparaci důkladně vypláchněte
a neutralizérem zafixujte. Aplikujte 80 ml neutralizéru na natočené vlasy, nechte působit
8 minut poté odstraňte natáčky a ještě jednou vlasy zafixujte neutralizérem a nechte
působit 5 minut a důkladně vypláchněte.
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 vypláchněte oči vodou a konzultujte
s lékařem. Může způsobovat alergické reakce, proto doporučujeme před aplikací provést
zkoušku citlivosti.

FL06-400

500 ml FL06-100
Techno Perm systém pro chemicky ošetřené a křehké vlasy
S bylinnými extrakty
Natočte natáčky na umyté, ručníkem vysušené vlasy. Poté
aplikujte preparaci a nechte dle potřeby působit 7-15 minut.
Po dosažení požadovaného zvlnění vlasů preparaci důkladně
vypláchněte a neutralizérem zafixujte. Aplikujte 80 ml neutralizéru na natočené vlasy, nechte působit 8 minut poté
odstraňte natáčky a ještě jednou vlasy zafixujte neutralizérem
a nechte působit
5 minut a důkladně vypláchněte.
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 vypláchněte oči vodou a konzultujte s lékařem.
Může způsobovat alergické reakce, proto doporučujeme před
aplikací provést zkoušku citlivosti.

Techno Perm systém pro normální a barvené vlasy
S bylinnými extrakty.
Natočte natáčky na umyté, ručníkem vysušené vlasy. Poté
aplikujte preparaci a nechte dle potřeby působit 10-20 minut.
Po dosažení požadovaného zvlnění vlasů preparaci důkladně
vypláchněte a neutralizérem zafixujte. Aplikujte 80 ml neutralizéru na natočené vlasy, nechte působit 8 minut poté odstraňte
natáčky a ještě jednou vlasy zafixujte neutralizérem a nechte
působit
5 minut a důkladně vypláchněte.
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
vypláchněte oči vodou a konzultujte s lékařem. Může způsobovat alergické reakce, proto doporučujeme před aplikací provést
zkoušku citlivosti.
500 ml

500 ml

FL06-200
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FL06-300

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 flexibilitu 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.

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

FL10-503 MASKA 250ml/500ml
FL10-506 MASKA 500ml
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

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

FL10-504 MIKRONIZOVANÝ KERATIN 150ml

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 vyplňující 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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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

Šampony - moderní sekce
Šampon po barvě s obsahem tea-tree oleje a bisabolu.
Je určen pro vlasy po barvení.
Tea tree olej slouží jako změkčovadlo pro pružnost
vlasu. Bisabol olej uzavírá barvu ve vlasu.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy a vmasírujte .
Opláchněte. V případě potřeby opakujte.
1000ml – FL07-560
250ml - FL07-900

Šampon na ochranu barvy s UV filtrem
a medem.
Určeno pro vlasy barvené. Dodává vlasům
jemnost, lesk a hebkost. Med přináší
zklidňující a výživný účinek. Sluneční filtr
chrání před UV zářením.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy
a vmasírujte. Opláchněte. V případě potřeby
opakujte.
1000ml – FL07-310
250ml - FL07-200

Šampon pro rekonstrukci s obsahem vitaminů a bílkovin
Je určen pro péči o silně narušené a chemicky ošetřené vlasy. Díky
vitamínu E obnovuje strukturu vlasu.
Dodává okamžitý lesk a jemnost.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy a vmasírujte .
Opláchněte. V případě potřeby opakujte.
1000ml – FL07-410
250ml – FL07-300

sekce zdraví

Šampon proti lupům s propolisem
a kopřivou

Šampon proti vypadávání vlasů
s vitaminem PP

Šampon proti lupům efektivně snižuje podráždění vlasové pokožky. Kopřiva stimuluje
vlasovou pokožku, vyživuje a dodává lesk.
Propolis odstraňuje stávající částice lupů a
předchází vzniku nových. Použití: aplikujte na
vlhké vlasy a vmasírujte.
Opláchněte. V případě potřeby opakujte

Posiluje vlasové cibulky, zlepšuje mikrocirkulaci vlasové pokožky a podporuje posílení
vlasovch kořínků. Ginseng, s jeho vlastnostmi
energie, revitalizuje vlasy a přináší příjemný
pocit svěžesti. Použití: aplikujte na vlhké vlasy
a vmasírujte. Opláchněte. V případě potřeby
opakujte.

1000ml – FL07-520
250ml – FL07-500

1000ml – FL07-210
250ml – FL07-100
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LixPerfection
Multivitamínová emulze
s uhlazujícím efektem

Uhlazující krystaly
s muškátovou růží

Smoothing Effect 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.

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 filmu
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

200 ml FL 16-2100

Šampony - sekce zdraví

Konečná úprava - hebkost a lesk
Lux and Shine – Hebkost a lesk
S třešňovou vůní

Šampon proti mastné pokožce s
vitamínem B6

FreeLimix Lux and Shine je ideální
produkt pro finální 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.

Eliminuje lipogeneze a normalizuje
kůži. Stopové prvky usnadňují obnovu
buněk, jemně čistí a hydratují.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy a
vmasírujte.
Opláchněte. V případě potřeby
opakujte.
1000ml – FL07-530
250ml - FL07-600

200 ml FL 18-1000

Šampony - extra moderní sekce

Šampony - sekce pro každý den

Šampon pro odstranění žlutých tónů
sobsahem Aloe Vera

Šampon pro každodenní použití
Obsah proteinů z ovsa čistí a hydratuje, aniž
by přitom měnil fyziologickou rovnováhu
vlasu. Jojobový olej posiluje a vyživuje vlasy,
dodává lesk a měkkost. Ideální pro
každodenní použití, zaručuje důkladné
vyčištění pokožky.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy a vmasírujte.
Opláchněte. V případě potřeby opakujte.

Konkrétně k odstranění žlutých
nádechů u odbarvených a šedivých
vlasů. Přírodní glycerin se zvláčňující
a vyživující schopností dodává
vlasům hydrataci a osvěžující účinek.
Aloe Vera zlepšuje vitalitu a lesk
barvených vlasů.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy a
vmasírujte. Nechte 1-5min. působit.
Opláchněte. V případě potřeby
opakujte.

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

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

Šampon s osvěžujícím účinkem

Šampon pro vy živu a hydrataci

Obsah levandule a máty dodá
osvěžující vůni. Vhodný pro každodenní
použití. Levandule je známá pro své
antiseptické a zklidňující účinky. Mentol
působí jako restrukturalizace energie.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy
a vmasírujte. Opláchněte. V případě
potřeby opakujte.

Obsah Maracuji hluboce hydratuje, dodává
lesk a jemnost. Měsíček lékařský zklidňuje a
regeneruje pokožku. Obnovuje vitalitu vlasu.
Použití: aplikujte na vlhké vlasy a vmasírujte.
Opláchněte.
V případě potřeby opakujte.
1000ml – FL07-550
250ml – FL07-800

1000ml – FL07-540
250ml - FL07-700
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Masky & Balzámy - moderní sekce
After Colour Mask – Maska pro barvené vlasy
FreeLimix maska pro barvené vlasy je ideální péčí pro udržení barvy mezi jednotlivým barvením.
Chrání vůči vnějším vlivům a oxidaci vlasů. Díky kyselým substancím uzavírá kutikulu vlasů a posiluje
vlasové vlákno. Obnovují zářivost a lesk.
Použití: aplikujte na ručníkem vysušené vlasy, nechte působit několik minut a poté důkladně vypláchněte.
500 ml FL 09-400
Reconstructive Mask – Rekonstrukční maska
FreeLimix rekonstrukční maska je speciálně vytvořena pro dodání aminokyselin do narušených vlasů,
které vlasy ztratily chemickým ošetřením. Posiluje, dodává lesk a napomáhá vlasy dobře tvarovat a
kontrolovat. Zabraňuje krepatění, obnovuje porézní vlasy a zabraňuje třepení vlasů.
Použití: aplikujte na ručníkem vysušené vlasy, nechte působit několik minut a poté důkladně vypláchněte.
500 ml FL 09-200
Nourishing Mask – Výživná maska
Speciálně vytvořená pro dodání intenzivní výživy, pro zpevnění, dodání objemu a vitality. Díky koncentrovanému složení posiluje vlasové vlákno a je určená pro regeneraci vlasů po chemickém ošetření.
Použití: aplikujte na ručníkem vysušené vlasy, nechte působit několik minut a poté důkladně vypláchněte.
500 m FL 09-100

Sekce pro každý den

Energizing Balm – Oživující balzám

Split Ends Balm – Balzám proti roztřepeným
koncům

Freelimix oživující balzám dodává vlasům proteiny a
vitamíny, které jsou důležité pro krásu a vitalitu vlasů.
Speciální složení posiluje chemicky ošetřené vlasy,
dodává hebkost a energii.
Vlasy se po použití výborně rozčesávají. Použití: po
umytí aplikujte potřebné množství na vlasy, nechte
několik minut působit a poté důkladně vypláchněte
vlažnou vodou.

Základní péče pro prevenci proti roztřepeným
koncům. Vyživuje a obnovuje vlasovou strukturu a vytváří ochranný film.
Použití: po umytí aplikujte potřebné množství
na vlasy, nechte několik minut působit a poté
důkladně vypláchněte vlažnou vodou.
1000 ml FL 08-100

1000 ml FL 08-200

Volume and Shape Balm – Balzám pro objem
a kontrolu vlasů

Soothing Balm – Uhlazující balzám
Díky speciálnímu filmu FreeLImix uhlazující balzám
redukuje krepatění vlasů.
Výborně změkčuje
a uhlazuje vlasové vlákno. Má antistatický efekt, dodává
jemnost a hedvábný lesk.
Použití: po umytí aplikujte potřebné množství na vlasy,
nechte několik minut působit
a poté důkladně vypláchněte vlažnou vodou.

Speciálně vytvořen pro tenké, slabé vlasy, díky
aktivním komponentům vlasy vyživuje bez jejich
zatížení. FreeLimix pro objem a kontrolu vlasů
dodává objem a pevnost, která je důležitá zvláště
u narušených, chemicky ošetřených vlasů.
Použití: po umytí aplikujte potřebné množství na
vlasy, nechte několik minut působit a poté
důkladně vypláchněte vlažnou vodou.

1000 ml FL 08-400

1000 ml FL 08-300

Hair Loss Adjuvant Treatment – Ošetření proti vypadávání vlasů
FreeLimix ošetření proti vypadávání vlasů podporuje mikrocirkulaci a
obnovuje vlasovou folikulu. Dodává vlasům vitalitu a pevnost, působí
preventivně proti vypadávání vlasů.
Použití: rovnoměrně aplikujte na vlasovou pokožku, jemně vmasírujte.
Neoplachujte. Používejte 2x-3x týdně
Ampule: 12x 10ml FL 10-300
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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
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 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
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

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
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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
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

Betacarrot-Plus Shanpoo – Betakarotenový šampon
s betakarotenem a vitamíny karotky
Aktivní látky betakarotenového šamponu obnovují
přirozenou obranyschopnost 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
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

Finish
Objemová pěna se silnou fixační schopností - Strong

Objemová pěna se střední fixační 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.

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

300 ml FL 13-100

Instantaneous Fixing Hair Spray – Strong –
Instantní silně fixační lak

Instantaneous extra Fixing Hair Spray
– extra Strong – Instantní extra silně fixační lak

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

Díky extra silné fixační schopnosti zaručuje Freelimix
instantní lak excelentní výsledky. Vynikající pro fixaci vln a
kudrn, dodává objem a lesk. Určený pro fixaci jakéhokoli
účesu, modeluje a fixuje 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

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

Strong Styling Gel – Silný stylingový gel

Extra Strong Styling Gel – Extra silný
stylingový gel

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

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

500 ml 14-300

500 ml FL 14-200

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 film.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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Linseed Oil Ends and Lenght
rebuilding – Lněný olej pro
obnovu konců a délek vlasů
Perfektní pro dlouhé vlasy.
Lněný olej pro obnovu konců
a délek vlasů dodává vlasům
zářivost
a pevnost. Redukuje roztřepené konce, dodává hebkost a
jemnost bez zatížení, chrání
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 11-200

Finish
Keratinový uhlazující gel 150ml
Je dočasné vyrovnávací ošetření
vhodné zejména pro vlnité a
kudrnaté vlasy. Keratin chrání před
teplem dodává do vlasu jemnost
a lesk. Na vlasech zajišťuje
dokonalý a dlouhotrvající styling.
Aplikujte do vlhkých vlasů, do
celých délek před fenováním.
Neoplachuje se.
FL 10 - 399

Středozemní vosk
esence vodního vosku fixuje a tvaruje vlasy do nejvíce
kreativních vlasových stylů. Zvýrazňuje střihy bez
oleje. Obsahuje sluneční filtr.
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 film
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

KYO pochází z japonského slova
“velký”. Tak velký jako naše touha
přiblížit budoucnost, touha vytvořit bezkonkurenční řadu kvalitních
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.

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 slunečním 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-....

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.

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 působit
30min. při pokojové teplotě. Při
použití klimazónu zkracujeme
na 15min. Následně opláchneme šampónem

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 keratinem zajišťuje perfektní rekonstrukční, vyživující a zklidňující
efekt. Bez přidaného aroma.
Obsah: 1000ml
FLK0-06,10,20,30,40

25

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.
HYDRATAČNÍ SYSTEM
Hydratační šampón obohacený
o makadamový olej a extrakt z granátového 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 granátového 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 hydratační sílu a tolerantnost
k vlasům. Lněný olej: Je nejlepším přírodním antioxidantem, obsahuje vlákninu, mastné kyseliny, minerální soli, proteiny,
kyselinu linoleovou.
ČISTÍCÍ SYSTÉM
Šampón 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

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 funkčnosti tkání a orgánů. Nedostatek kolagenu způsobuje stárnutí,
vyblednutí a ztrátu pružnosti.
REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Šampón 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 vlhké vlasy, jemnou masáží napěňte a poté
důkladně vypláchněte.
Obsah: 1000ml/250ml FLK2-500/FLK2-600

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
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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
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

KYO UHLAZUJÍCÍ ŘADA SMOOTHSYSTEM
Exklusivní řada vyrobená kombinací dvou unikátních aktivních ingrediencí pečlivě vybraných pro potřeby neposlušných vlasů.
POKROKOVÉ NAROVNÁNÍ: po několika aplikacích SMOOTHSYSTEM Vám bude stačit k udržení perfektního narovnaného efektu
pouze kartáč a fén.
KYO UHLAZUJÍCÍ MASKA
Díky zklidňujícím účinkům bambuckého másla
tato maska uhlazuje vlasy a snižuje jejich objem.
Kolagen zatěsňuje šupiny ve struktuře vlasu a
zklidňuje kutikulu, zároveň vlasy ponechává pevné
a chrání před krepatostí. Působí antistaticky a zabraňuje proniknutí vlhkosti do vlasů. Použití: aplikujte
na ručníkem vysušené vlasy, nechte působit několik
minut a poté důkladně vypláchněte.
Obsah 500ml/250ml FLK3-700/FLK3-800

ŠAMPON bez parabenu
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 vlhkévlasy. Jemně masírujte.
Vymyjte.
Obsah: 1000ml/250ml FLK2-300/FLK2-400

KYO STYLINGOVÝ UHLAZUJÍCÍ SPREJ.
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 fénu a žehliček a dodává jemnost a pružnost
vlasu. Chrání před vlhkostí a vnějšími vlivy. Použití: nasprejujte na
ručníkem vysušené vlasy a vysušte SMOOTHBRUSH kartáčem a
fénem. Následně znovu aplikujte styling sprej a použijte žehličku,
dokud nedosáhnete uhlazeného výsledku. Vyhněte se kontaktu s
očima. V případě zasažení do očí okamžitě vymyjte.
Obsah: 200ml FLK4-600

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
FL50-2900 /FL50-2800

ENERGYSYSTEM
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 vypadáváním 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 podmíněnými faktory: stres, denní stres, znečištění
životního prostředí nebo agresivní kosmetická ošetření.
ENERGYSYSTEM ŠAMPÓN
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 vypláchněte. 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 šampónem umyté vlasy, vysušené ručníkem. Jemným masírováním krouživými pohyby do pokožky. Produkt se neoplachuje. Použijte
dvakrát až třikrát týdně.
Obsah: 12X10ml. FLK4-700

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 atmosférickým vlivům. Použití: aplikujte na
ručníkem vysušené vlasy do celých délek vlasů před fénováním
nebo nechte přirozeně uschnout.
Obsah: 300ml FLK4-500
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KYO WAX - STRONG
Modelační vosk s přirozeným efektem a dlouhotrvajícím účinkem. Nezatěžuje a nezanechává zbytky
stylingu. Použití: na vlhké nebo suché vlasy do
tvaru účesu.
Obsah: 100ml FLK4-300

