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VLASOVÁ PÉCE



Studená blond 
Od Framesi



POSÍLENÍ STUDENÉHO ODSTÍNU 

BLOND VLASY POTŘEBUJÍ

blond vlasy mají málo pigmentu melaninu, 
proto žloutnou a jsou náchylnější 
k poškození vlivem vnějšího prostředí 
a slunce. Snadno ztrácí vodu, lipidy, 
křehnou a slábnou.

EFEKT COOL BLONDE

Fialový pigment zneutralizuje žluté reflexy. 
Aktivní složky šamponu pomohou vlasy 
zpevnit. Po umytí pamatujte na kondicionér 
či masku dle typu vlasů pro maximální 
výživu a hydrataci.

•	 potlačení	žlutých	reflexů	u vlasů	
zesvětlených či šedivých

•	 posílení	studeného	tónu
•	 šetrné	umytí	vlasů
•	 ochrana	a hydratace
doba působení šamponu: 1–5 minut

Aktivní látky
•	 olej	z brutnáku	lékařského
•	 pivovarské	kvasnice
•	 vitamin	E
•	 kyselina	hyaluronová
•	 rostlinné	výtažky

Šampon pro studenou blond 
DECOLOR B COOL BLONDE, 250 ml

434 Kč / 310 Kč
17 € / 12 €

NOVINKA



OŠETŘENÍ BARVENÝCH VLASŮ
COLOR PROTECT pouze do vyprodání zásob
Zachování kosmetické barvy vlasů zajišťují výtažky z mořských řas. Stejně jako v moři 
chrání zářivost barev korálů, tak dokáží ochránit i intenzitu barvených vlasů.

Šampon na barvené vlasy, 250 ml

Intenzivní maska na barvené vlasy, 200 ml

Kondicionér na barvené vlasy, 250 ml
•	 i pro	časté	mytí	vlasů
•	 chrání	před	blednutím	kosmetické	barvy
•	 hydratace	a výživa

•	 pro	hrubé	a silné	vlasy
•	 ochrana	barvy
•	měkkost	vlasů

•	 pro	jemné	a normální	vlasy
•	 ochrana	barvy
•	měkkost	vlasů

339 Kč / 240 Kč
13,30 € / 9,40 €

460 Kč / 325 Kč
18 € / 12,70 €

413 Kč / 295 Kč
16,10 € / 11,40 €



EKONOMICKÝ NÁKUP 
MORPHOSIS
Výběr balení s objemem 1000 ml (pouze do vyprodání skladových zásob):

ŠAMPONY A KONDICIONÉRY MORPHOSIS, 1000 ml
PRO PÉČI O VLASY
•	Zvýšení	ovladatelnosti	neposlušných	vlasů	REPAIR
•	Obnovení	zdraví	suchých	a	mdlých	vlasů	SUBLÌMIS
•	Ochrana	barvených	vlasů	COLOR	PROTECT
•	Objem	jemným	vlasům	VOLUMIZING
•	Posílení	křehkých,	slabých	vlasů	(pouze	kondicionér)	
BODIFYING

ŠAMPONY MORPHOSIS, 1000 ml
PRO PÉČI O VLASOVOU POKOŽKU
•	Obtíže	s	padáním	vlasů	a	mastnou	vlasovou	pokožkou	REINFORCING
•	Obtíže	s	padáním	vlasů	a	citlivou	vlasovou	pokožkou	DENSIFYING
•	Zklidnění	přecitlivělé	vlasové	pokožky	DESTRESS
•	Mastná	vlasová	pokožka	a	vlasy	BALANCE
•	Zmírnění	tvorby	lupů	PURIFYING

846 Kč / 635 Kč
33,10 € / 24,80 €



STYLING PRO VYŘEŠENÍ 
VŠECH POŽADAVKŮ
VODOPÁD	HLADKÝCH	VLASŮ	S LESKEM

Vyhlazující glazura s efektem zrcadla 
119 SHINE ME BRIGHTLY SUPER COAT, 150 ml

440 Kč / 390 Kč
17,30 € / 15,20 €

•	 perfektní	hladkost
•	 maximální	odraz	světla
•	 efekt	proti	krepatění

Vyhlazující a posilující sérum 
218 SMOOTH ME SERUM, 150 ml

356 Kč / 315 Kč
14 € / 12,40 €

•	 hedvábné,	silnější	vlasy
•	 poslušnost
•	 objem	a přirozený	vzhled	

VLNITÝ	&	KUDRNATÝ	STYLING

355 Kč / 13,80 €

Krém pro definici vlnitých vlasů
308 ELEVATE ME CURL CREAM, 150 ml
•	 zvýraznění	a ohraničení	vln
•	 hydratace
•	 efekt	proti	krepatění

V balení	najdete	textilní	difuzér	–	urychlí	vysoušení,	
zamezí elektrizování vlasů, hodí se i na cesty. 
Pro	všechny	typy	fénů.	

TiP:	u vysoce	výkonných	fénů	přetáhněte	
gumičku	difuzéru	přes	zadní	část	fénu.



Produkty	For-Me	obsahují	látky,	které	spolu	s výtažky	z jedlé	mořské	řasy	Wakame	
tvoří na povrchu vlasu ochranný film. Vlasy mají vyšší lesk a ochranu před negativním 
vlivem smogu.

TVAROVÁNÍ	ÚČESU FIXACE	ÚČESU

Suchý osvěžující šampon
103 REFRESH ME DRY SHAMPOO, 150 ml

455 Kč / 405 Kč
17,90 € / 15,90 €

•	 pohltí	přebytek	mazu
•	 okamžitý	pocit	svěžesti
•	 lehkost	a objem

Extra silný lak s keratinem
607 HOLD ME EXTREMELY HAIRSPRAY, 500 ml
•	 ovladatelnost	vlasů,	i dlouhých	
•	 ideální	na vlasy	barvené
•	 obohacen	o UV	filtr,	keratin	a panthenol

440 Kč / 315 Kč
17,30 € / 12,30 €

Modelační hlína
413 MATT ME CLAY, 80 ml

413 Kč / 365 Kč
16,10 € / 14,30 €

•	 dynamická	modelace
•	 pružný,	strukturovaný	účes
•	 termoochrana



PÉČE O VOUSY JAKO RITUÁL

Akce	platí	pouze	DO VYPRODÁNÍ	ZÁSOB.
ITALY	STYLE	LINEA	s.r.o.	Praha #tvorimeframesiwww.framesi.cz Framesi CZ a SK

Pěna na holení SHAVING FOAM, 400 ml
lehká, měkká krémová pěna, která dokonale 
přilne k pokožce obličeje, dodá ochranu 
a podpoří hladkost oholení. 

974 Kč / 860 Kč
38,10 € / 33,70 €

Ledové tonikum ICE TONIC, 100 ml
Změkčuje a osvěžuje pokožku, ideálně 
po holení. Snižuje podráždění a zarudnutí 
pokožky, dodává pocit svěžesti. 
neoplachuje se.

365 Kč / 325 Kč
14,40 € / 12,70 €

Krém po holení AFTER SHAVE CREAM, 100 ml
Změkčuje a hydratuje pokožku, snadno se 
vstřebává. nezanechává mastný film.

488 Kč / 435 Kč
19,10 € / 16,90 €

1. Zastřihněte vousy asi na 3 mm. do misky nalijte 
horkou vodu, ze které se kouří, a nechte páru působit 
3-4	minuty,	aby	se	otevřely	póry.

2. na obličej naneste kruhovými pohyby rukou pěnu 
shaving Foam. oholte po směru růstu vousů.

3. Všechny zbytky pěny a vousů odstraňte teplou vodou 
a znovu napěňte. oholte znovu, tentokrát proti růstu.

4. naneste ice Tonic pro redukci zčervenání a after 
shave Cream pro hydrataci pokožky.


