
od profesionálů

VlAsoVá 
pÉČe



VáŠ osoBnÍ 
proGrAM 

Morphosis je řada profesionálních produktů pro ošetření různých typů 
vlasů a vlasové pokožky. Má vysokou účinnost díky využití inovativních 
biotechnologií, kterými se získávají přírodní aktivní látky, jako jsou rostlinné 
kmenové buňky, extrakty z lípy, mořských řas, arganových plodů, bylin 
a z dalších darů středomoří.

Vlasovou péči Morphosis každodenně používají profesionálové v kadeřnických 
salonech. pozitivní efekt každého produktu je jimi pečlivě prověřen. požádejte 
svého kadeřníka o doporučení a vytvoření ošetření na míru osobně pro vás!

Morphosis je vaše cesta k obnovení krásy a kvality vlasů, stejně jako k pocitu 
sebejistoty a spokojenosti pramenícího ze zdravých a zářivých vlasů.

REGENERACE

ROVNOVÁHA

ZdrAVÝ VZHled
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PROBLÉMOVÁ VLASOVÁ POKOŽKA MorpHosis sCAlp ConTrol

ŘÍDNUTÍ A PADÁNÍ VLASŮ MorpHosis densifYinG 
 MorpHosis reinforCinG

LUPY MorpHosis pUrifYinG

MASTNÁ VLASOVÁ POKOŽKA MorpHosis BAlAnCe

CITLIVÁ VLASOVÁ POKOŽKA MorpHosis desTress

roZdĚlenÍ prodUKTů
Vlasová péče Morphosis zná odpověď na všechny požadavky vlasů a vlasové pokožky. devět řad 
produktů vlasy regeneruje, posiluje a chrání. Šest dalších linií se zaměřuje na obnovení rovnováhy 
vlasové pokožky, protože pouze ze zdravé pokožky vyrostou krásné, lesklé a silné vlasy.

TYP VLASŮ

TYP VLASOVÉ POKOŽKY

VÝRAZNĚ POŠKOZENÉ MorpHosis re-sTrUCTUre

POŠKOZENÉ MorpHosis repAir

NEPOSLUŠNÉ, MDLÉ  MorpHosis UlTiMATe CAre

BARVENÉ MorpHosis Color proTeCT

BLOND MorpHosis Blonde

HNĚDÉ MorpHosis BrUneTTe

SUCHÉ, ZRALÉ MorpHosis sUBlÌMis

JEMNÉ MorpHosis VolUMiZinG

NORMÁLNÍ MorpHosis Green

P

P
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rre-sTrUCTUre

poškozené vlasy bývají suché, těžko 
rozčesatelné a špatně se vám upravují. 
při česání navíc elektrizují a barva se 
rychle vymývá. Jediným řešením je silná 
a hloubková regenerace všech částí 
poškozených vlasů.

EFEKT NA VLASECH 
¡  díky vyplnění vnitřní struktury vlasu 

a hydrataci dojde k výraznému zlepšení 
stavu poškozených vlasů

¡  obnovení síly, měkkosti a lesku
¡  Zvýšení ovladatelnosti a pružnosti

KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
Mořský kolagen získaný z mořských řas je 
podobný lidskému, proto účinně vyplňuje 
nejpoškozenější části vlasu. proces 
posilují křemík, bílkoviny z perel a kyselina 
hyaluronová.

neoBsAHUJe pArABenY, sUlfáTY, sles

NÁŠ TIP:
potřebujete obnovit vitalitu a krásu výrazně 
poškozených vlasů? informujte se ve svém salonu 
na kúru eXpress filler s těmito výsledky: +85 % 
lesku, +62 % síly, +40 % ovladatelnosti vlasů.

oBnoVenÍ sTrUKTUrY 
silnĚ poŠKoZenÝCH VlAsů
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resTrUKTUrAČnÍ 
ŠAMpon 
resTrUCTUre sHAMpoo  

¡ Hloubkově čistí
¡ revitalizace a lesk
¡ objem 250 ml

resTrUKTUrAČnÍ 
KondiCionÉr 
resTrUCTUre CondiTioner  

¡ Hloubková revitalizace 
všech typů vlasů

¡ obnovení zdravé vlasové 
struktury a lesku

¡ snadná rozčesatelnost
¡ objem 250 ml

reGenerAČnÍ 
oCHrAnnÝ KrÉM 
nA rUCe  
CollAGen HAnd CreAM 

¡ obnova pokožky rukou 
(kyselina hyaluronová, 
kolagen)

¡ Hedvábná hladkost 
a pružnost

¡ rychlé vstřebání
¡ neobsahuje parabeny, 

silikony, minerální oleje
¡ objem 75 ml

BeZoplACHoVÝ 
spreJ 
leAVe – in 

¡  regenerace, výživa 
a hydratace do hloubky

¡  lesk, měkkost a ovlada-
telnost vlasů

¡  obzvlášť účinný i u hru-
bých vlasů 

¡  objem 150 ml
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rrepAir

Když jsou vlasy suché, matné a pórovité, 
dehydratované a se ztrátou pružnosti, 
je nutné regenerovat vlasový stvol 
a cibulku. nejlepšího výsledku dosáhnete 
regeneračními látkami, které se naváží 
na vlas a obnoví jeho přirozenou pružnost 
a lesk.

EFEKT NA VLASECH 
¡ Vitalizace mírně poškozených vlasů
¡ Hydratace suchých vlasů
¡ obnovení lesku matných vlasů
¡ Zjemnění, rozčesatelnost a ochrana 

křehkých vlasů

KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
olej ze semínek slunečnice pro lesk 
a ochranu.

oBnoVenÍ ViTAliTY 
MdlÝCH, MÍrnĚ 
poŠKoZenÝCH VlAsů
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oBnoVUJÍCÍ 
ŠAMpon 
repAir sHAMpoo

¡ Jemně čistí vlasy 
a pokožku

¡ podporuje 
rozčesatelnost vlasů

¡ dodává lesk a objem
¡ posiluje a obnovuje 

vlasové vlákno
¡ připravuje pokožku 

pro příjem látek 
z následného ošetření

¡ objem 250 ml

oBnoVUJÍCÍ 
sÉrUM
repAir serUM

¡  intenzivní revitalizační 
ošetření

¡  Určeno pro velmi 
suché, křehké vlasy bez 
života

¡  Může být použito pro 
teplou i studenou kúru

¡  Aplikuje se před kon-
dicionérem, maskou 
a sprejem Velvet

¡ objem 6x15 ml

KondiCionÉr 
repAir CondiTioner

¡ pro jemné a normální vlasy
¡ Vhodné pro časté použití
¡ obnovuje a revitalizuje
¡ Zanechává hedvábné 

a ovladatelné vlasy
¡ ideální pro obnovení 

kondice vlasů po jejich 
kosmetickém ošetření

¡ objem 250 ml 

¡  Vyživuje hrubé 
a poškozené vlasy

¡ pomáhá obnovit vlasové 
vlákno

¡ Chrání vlasovou 
pokožku

¡ dodává hebkost 
a měkkost vlasů

¡ objem 200 ml

oBnoVUJÍCÍ MAsKA riCH 
repAir riCH TreATMenT

VYplŇUJÍCÍ 
flUidUM VelVeT 
repAir VelVeT

¡ Vyplňuje porézní vlasy
¡ dodává objem, sílu a lesk
¡ Vyhlazuje a zklidňuje
¡ Zajišťuje sjednocený vzhled 
¡ Ulehčuje styling a redukuje 

statickou elektřinu
¡ objem 100 ml
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UUlTiMATe 
CAre
Výhodou této poměrně nové řady je její 
univerzální použití na všechny typy vlasů, 
které ztratily vitalitu a ovladatelnost. 
obnovuje zářivost a poslušnost vlasů 
včetně barvených, díky obsahu látek pro 
ochranu barvy.

EFEKT NA VLASECH 
¡ Vyplnění porézních míst vlasu
¡ ovladatelnost a lesk
¡ ochrana vlasů a jejich barvy

KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
Šťáva z lotosového květu bohatá  
na antioxidanty a fytosteroly, které 
pomáhají zaplnit poškozená místa vlasů.

neoBsAHUJe pArABenY A sUlfáTY
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reGenerAČnÍ 
TÝdennÍ sÉrUM 
WeeKlY TreATMenT  

¡ obnovuje přirozenou 
hladinu hydratace

¡ regeneruje
¡ nanáší se do vlasů 

vysušených ručníkem 
1x týdně, oplachuje se

¡ objem 100 ml

ŠAMpon 
UlTiMATe CAre  

¡ revitalizuje 
¡ Šetrně čistí
¡ Chrání barvu vlasů
¡ objem 250 ml

KondiCionÉr 
UlTiMATe CAre 

¡  revitalizuje do hloubky
¡  Výživa, měkkost vlasů
¡  Chrání barvu vlasů
¡  objem 250 ml
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CColor 
proTeCT

odcházíte od svého kadeřníka s nově 
obarvenými vlasy? Zachovejte si tento 
stav co nejdéle pomocí této linie. Zamezte 
dehydrataci vlasů a blednutí barvy vlivem 
slunečního záření, znečištěného životního
prostředí, tepla z fénu či žehličky.

EFEKT NA VLASECH 
¡ ochrana barvených vlasů (UV filtr)
¡ Vitalita, lesk a měkkost 
¡ ochrana před teplem z přístrojů 

KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
Mořská řasa Corallina officinalis – v přírodě 
chrání korál před ztrátou jeho syté barvy 
působením extrémně silného slunečního 
záření. podobně působí i v produktech.

neoBsAHUJe sUlfáTY, sles, lepeK

oCHrAnA BArVenÝCH 
VlAsů
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inTenZiVnÍ MAsKA 
nA BArVenÉ VlAsY 
Color proTeCT inTensiVe 
TreATMenT

¡ pro hrubé, suché vlasy
¡ Vyživuje a hydratuje 

do hloubky
¡ Měkkost a lesk 
¡ ochrana před blednutím 

barvy vlivem tepla a UV 
paprsků

¡ objem 200 ml

ŠAMpon 
nA BArVenÉ VlAsY 
Color proTeCT sHAMpoo

¡ Jemná formule
¡ Vhodný pro každodenní 

používání
¡ Chrání před blednutím 

barvy
¡ dodává brilantní lesk
¡ Hydratuje a vyživuje 
¡ objem 250 ml

KondiCionÉr 
nA BArVenÉ 
VlAsY
Color proTeCT 
CondiTioner

¡  Vhodný pro jemné 
a normální vlasy

¡  Chrání před blednutím 
barvy

¡  Vlasy jsou lesklé 
a měkké

¡  Chrání před negativním 
vlivem tepla

¡ objem 250 ml
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¡ Výživa blond vlasů, teplých 
i studených odstínů

¡ Hydratace a zářivost
¡ UV filtr – antioxidační efekt
¡ objem 200 ml

VYŽiVUJÍCÍ MAsKA pro VŠeCHnY 
TYpY Blond odsTÍnů 
MAsK sofT Blonde 

ŠAMpon  
pro odsTÍnY 
sTUdenÉ Blond
sHAMpoo Cool Blonde

¡ Vhodný na blond či šedé vlasy
¡ fialový pigment potlačuje 

žluté reflexy a zvýrazňuje 
studený odstín

¡ Měkkost a hladkost vlasů
¡ slouží k umývání vlasů, nikoli 

pokožky
¡ objem 250 ml

ŠAMpon 
pro ZVÝrAZnĚnÍ 
TeplÉ Blond
sHAMpoo pAssion Blonde

¡ Vhodný na blond či šedé vlasy
¡ Zlatý pigment zvýrazňuje  

teplý odstín
¡ Měkkost a zářivost vlasů
¡ slouží k umývání vlasů, nikoli 

pokožky
¡ objem 250 ml

Blond vlasy vypadají krásně, jsou-li 
lesklé a bez nežádoucích odstínů. 
odbarvené a melírované vlasy mohou 
ale být mdlé, porézní a suché. 

EFEKT NA VLASECH 
¡ obnovení správné hladiny hydratace
¡ Zajištění kompaktnosti vlasového 

vlákna = zvýšení lesku
¡ Zvýraznění požadovaného blond 

odstínu
¡ Změkčení vlasů
 
KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
olej z brutnáku lékařského 
získaný z jeho semínek je bohatý 
na antioxidační vitaminy, omega-6 
a další mastné kyseliny.

neoBsAHUJe pArABenY, sUlfáTY, 
lepeK, siliKonY

roZZáŘenÍ Blond 
VlAsů
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ŠAMpon nA HnĚdÉ 
VlAsY
deep BrUneTTe sHAMpoo

¡ Zintenzivnění hnědého 
odstínu vlasů – obsahuje 
hnědé pigmenty

¡ Hydratace, rozzáření
¡ dodává studený tón
¡ slouží k umývání vlasů, 

nikoli pokožky
¡ objem 250 ml

MAsKA nA HnĚdÉ 
VlAsY
deep BrUneTTe TreATMenT

¡ oživení hnědého odstínu 
vlasů – obsahuje hnědé 
pigmenty

¡ Výživa a lesk vlasů
¡ dodává studený tón
¡ objem 200 ml

Máte ráda hnědou barvu vlasů? pak si 
asi i přejete, aby působila přirozeně, ale 
také stejně intenzivně jako při odchodu 
z kadeřnictví. 

EFEKT NA VLASECH 
¡ ochrana a zvýraznění hnědé barvy
¡ ovladatelnost vlasů
¡ Kompaktnost a posílení
 
KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
Kurkuma je oblíbené koření z oddenku 
kurkumovníku (součást kari koření). 
působí proti stárnutí vlasů a blednutí 
barvy, reguluje tvorbu kožního mazu 
a vlasy posiluje.

neoBsAHUJe pArABenY, sUlfáTY, 
lepeK, siliKonY

roZZáŘenÍ HnĚdÝCH 
VlAsů
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ssUBlÌMis

Těžko ovladatelné mohou být vlasy 
suché, poškozené. Ať již je jejich 
stav způsoben věkem nebo třeba 
znečištěným životním prostředím, pro 
nápravu není nic lepšího než arganový 
olej, tradiční a staletím prověřený elixír 
mládí.

EFEKT NA VLASECH 
¡ obnovení krásy vlasů
¡ Zvýšení ovladatelnosti
¡ prevence poškození způsobené 

dehydratací
¡ dodání vitaminů a vyživujících látek
¡ ochrana vlasů před stárnutím
 
KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
Arganový olej získaný z plodů 
Argánie je skvělým zdrojem hydratace 
a ochrany vlasů.

neoBsAHUJe pArABenY, sUlfáTY,
sles, lepeK; ZprACoVánÍ oleJů
BeZ KonZerVAnTů

ŠAMpon 
s ArGAnoVÝM 
oleJeM 
sUBlÌMis oil sHAMpoo

¡ Jemně čistí pokožku
¡ Hydratuje a vyživuje
¡ pomáhá hydratovat 

zóny suchých vlasů
¡ Zářivost a měkkost
¡ objem 250 ml

KondiCionÉr 
s ArGAnoVÝM 
oleJeM
sUBlÌMis oil CondiTioner

¡  pro normální a jemné 
vlasy

¡  Hydratuje a usnadňuje 
ovladatelnost

¡  Velmi lehká textura
¡  objem 250 ml

sUCHÉ neBo ZrAlÉ 
VlAsY

14



M
o

r
p

H
o

s
is

 S
U

B
LÌ

M
IS

HloUBKoVá MAsKA 
s ArGAnoVÝM 
oleJeM
sUBlÌMis oil deep 
TreATMenT

¡ pro hrubé / velmi suché 
vlasy

¡ Vyživuje, změkčuje 
a dodává lesk

¡ proniká do hloubky  
vlasu

¡ objem 200 ml

HYdrATAČnÍ 
eMUlZe Ve spreJi 
All dAY MoisTUre eMUlsion 

¡ lehká textura-nezatěžuje  
vlasy

¡  Hydratace všech druhů  
vlasů

¡  efekt proti krepatění vlasů
¡  UV ochrana, kondicionéry,  

bez parabenů
¡  Aplikuje se na vlhké vlasy, 

neoplachuje se
¡ objem 150 ml

leHKÝ oleJ 
s lesKeM sUBlÌMis
sUBlÌMis sHine liGHT oil

¡ Ultra lehká formule pro 
jemné vlasy

¡ Hydratuje a zvýrazňuje 
barvu

¡ UV ochrana 
¡ Aplikuje se na vlhké  

nebo suché vlasy
¡ objem 125 ml

¡  Vyživuje a působí jako 
kondicionér

¡ UV ochrana
¡ Antistatický efekt
¡ Aplikuje se na vlhké 

nebo suché vlasy
¡ objem 125 ml

ČisTÝ oleJ 
sUBlÌMis 
sUBlÌMis pUre oil
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oBJeMoVÝ 
ŠAMpon 
VolUMiZinG sHAMpoo 

¡ Hydratuje a vyživuje
¡ Antistatický efekt
¡ objem 250 ml

oBJeMoVÝ spreJ 
VolUMiZinG sprAY

¡  posiluje a dodává objem
¡  Usnadňuje úpravu vlasů 

během sušení i stylingu
¡  pomáhá rozzářit barvu
¡  Má antistatický efekt
¡  Chrání před horkem  

(UV filtr)
¡  neoplachuje se
¡  objem 100 ml

oBJeMoVÝ 
KondiCionÉr
VolUMiZinG CondiTioner 

¡ lehká formule, bez oleje
¡ Zlepšuje rozčesatelnost 

a tvarování vlasů
¡ Hydratace a výživa
¡ objem 250 ml

Jemné, křehké vlasy mají tendenci 
těžknout a ztrácet objem. na pohmat 
se zdají suché a obtížně se tvarují. 
Vyhněte se produktům, které vlasy 
zatěžují. Volumizing má velmi lehkou 
texturu a je vhodným řešením pro 
vlasy bez objemu.

EFEKT NA VLASECH 
¡ Tvorba objemového a ochranného 

filmu na povrchu vlasů
¡ eliminace statické elektřiny
¡ ovladatelnost a rozčesatelnost vlasů
 
KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
speciální technologií (extrakcí 
v mrazu) se z pupenů lípy získávají 
polysacharidy, které 
přilnou k vlasu a vytvoří objemový film. 
navíc hydratují, zpevňují a chrání.

neoBsAHUJe sUlfáTY, sles, lepeK

JeMnÉ VlAsY
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pečujete o sebe zásadně přírodní kosme-
tikou? Řada Green obsahuje přes 98 % 
přírodních složek, získaných bez použití 
rozpouštědel. Hodí se i na časté použití.

EFEKT NA VLASECH 
¡ pružnost a lesk vlasů
¡ Antistatický efekt 
¡ Maximálně šetrná péče
 
KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
olivový bio olej s antioxidačním účinkem 
a olej ze semínek mučenky pro flexibilitu 
vlasů.

neoBsAHUJe pArABenY, sUlfáTY, 
sles, peG, ppG, BArViVA, siliKon, 
VAZelinU A lepeK; ZprACoVánÍ 
oleJe BeZ KonZerVAnTů 

pro TY, Co VolÍ pŘÍrodU

ŠAMpon pro 
KAŽdodennÍ 
poUŽiTÍ 
Green dAilY sHAMpoo 

¡ Maximálně šetrné mytí 
všech typů vlasů

¡ Hydratuje 
¡ objem 250 ml

HYdrATAČnÍ MAsKA  
Green dAilY MAsK

¡ revitalizuje 
¡ podporuje  

rozčesatelnost  
a zdravý vzhled 

¡ Zamezuje krepatění 
a elektrizování 

¡ objem 200 ml

KondiCionÉr 
pro KAŽdodennÍ 
poUŽiTÍ
Green dAilY 
CondiTioner 

¡ Hydratuje normální 
a jemné vlasy

¡ Vlasy zanechává měkké 
a posílené

¡ objem 250 ml

pŘÍrodnÍ oleJ nA VlAsY
Green oil infUsion 

¡ obnovuje zdraví vlasů
¡ Hutná textura – vhodný  

na vlasy normální a hrubé!
¡ Antistatický efekt
¡ používá se před vysoušením  

či po stylingu
¡ objem 90 ml
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ssCAlp 
ConTrol

Zdravá a čistá vlasová pokožka je 
základem, pokud řešíte jakékoli 
obtíže s padáním vlasů, s lupy 
či mdlými vlasy. Zvýšení vitality 
pokožky se vždy odrazí v kvalitě 
vlasů. 

EFEKT NA VLASOVÉ POKOŽCE 
¡ Hloubková detoxikace vlasové 

pokožky
¡ odstranění nečistot včetně 

tuků, lupů a zbytků stylingových 
produktů

¡ pocit komfortu a čistoty
¡ příprava pokožky na další ošetření
¡ regulace tvorby mazu

pÉČe o VlAsoVoU 
poKoŽKU

PRVNÍ KROK PŘI 
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 
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osVĚŽUJÍCÍ spreJ
sCAlp refresH sprAY

¡ Bezoplachová formule 
pro osvěžení pokožky

¡ omezuje tvorbu lupů 
a mazu

¡ Hydratuje pokožku
¡ neobsahuje parabeny, 

silikony a lepek
¡ používá se před 

vysoušením
¡ objem 100 ml
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peelinG
sCAlp eXfoliATe

¡ Zrnka jojobového vosku 
odstraňují odumřelé 
buňky i zbytky produktů

¡ stimuluje krevní 
mikrocirkulaci

¡ Vhodný na všechny typy 
vlasové pokožky (kromě 
přecitlivělé), zejména 
na mastnou, suchou či 
s lupy

¡ používá se pro 4–5 min 
masáž

¡ objem 150 ml

deToXiKAČnÍ 
esenCe
sCAlp deToX essenCe

¡ detoxikuje vlasovou 
pokožku, zatíženou vlivy 
vnějšího prostředí (sléz)

¡ podporuje okysličení 
pokožky a chrání

¡ Vhodný při obtížích 
s padáním vlasů či 
s přecitlivělou pokožkou 
(cypřiš)

¡ používá se před mytím 
vlasů

¡ objem 150 ml

MiCelárnÍ ŠAMpon
deep MiCellAr sHAMpoo

¡ Micely (kuličky molekul) 
obklopí nečistotu, která  
se s vodou snadno 
odstraní

¡ připraví vlasovou 
pokožku pro příjem 
aktivních látek

¡ Zklidní a vyživí pokožku 
(levandule, rozmarýn, 
baobab)

¡ Antiseptický efekt 
(pepermint)

¡ objem 1000 ml
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ddensifYinG
& 
reinforCinG

padání a řídnutí vlasů často doprovází 
podrážděná či mastná vlasová pokožka 
a oslabené tenké vlasy. stav zlepšíte 
probuzením, výživou a posílením 
„spícího“ vlasového kořínku. dále je 
nutné rozproudit krevní mikrooběh v jeho 
okolí a potlačit tvorbu enzymu, který je 
příčinou padání vlasů.

EFEKT NA VLASOVÉ POKOŽCE 
¡ stimulace růstu vlasů
¡ Zamezení oslabení vlasové cibulky
¡ odolnější vlasy se silnějším průměrem
¡ Zdravější vlasy a vlasová pokožka

KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
patentovaný komplex peptidů Tri-C 
peptidyTM v ochranných mikrokapslích
(v sérech), rostlinné kmenové buňky,
vitaminy, minerály.

neoBsAHUJe pArABenY, sUlfáTY, 
sles, AlerGenY A lepeK

ŘeŠenÍ ŘÍdnUTÍ 
A pAdánÍ VlAsů

ZHUŠŤUJÍCÍ ŠAMpon 
densifYinG sHAMpoo
na citlivou vlasovou pokožku

¡ Šetrně čistí vlasovou  
pokožku a zachovává její 
ochranný film

¡ Vlasy zanechává měkké 
a lesklé

¡ rostlinné kmenové buňky, 
výtažky z olivového oleje, 
menthol, kondicionéry, 
hořčík, vit. B6

¡ objem 250 ml

ZpeVŇUJÍCÍ ŠAMpon 
reinforCinG sHAMpoo
na mastnou vlasovou pokožku

¡ Šetrně čistí vlasovou 
pokožku a zachovává její 
ochranný film

¡ Vlasy zanechává vitální 
a silnější

¡ rostlinné kmenové buňky, 
výtažky z olivového oleje, 
menthol, kondicionéry, 
kyselina azelaická

¡ objem 250 ml
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ZHUŠŤUJÍCÍ AKTiVáTor
densifYinG ACTiVATor
na citlivou vlasovou pokožku

ZpeVŇUJÍCÍ AKTiVáTor
reinforCinG ACTiVATor
na mastnou vlasovou pokožku

¡ Bezoplachové sérum pro  
zamezení padání vlasů 

¡ podporuje růst vlasů
¡ Zvyšuje mikrocirkulaci krve 

v oblasti kořínků
¡ Chrání vlasovou pokožku
¡ Tri-C-peptidyTM, rostl. kmen. 

buňky, vitaminy B6, H, amino-
kyseliny, nigelský olej, hořčík

¡ používá se 3,5 ml do suché 
vlas. pokožky min. 3x týdně; 
během aplikace můžete mít 
pocit horka/chladu 

¡ objem 12 x 7 ml

¡ Bezoplachové sérum pro 
zamezení padání vlasů 

¡ podporuje růst vlasů a jejich 
zpevnění

¡ Zvyšuje mikrocirkulaci krve 
v oblasti kořínků

¡ Tri-C-peptidyTM, rostl. kmen. 
buňky, vitaminy B6, H, e, 
aminokyseliny, zinek

¡ používá se 3,5 ml do suché 
vlas. pokožky min. 3x týdně; 
během aplikace můžete mít 
pocit horka/chladu 

¡ objem 12 x 7 ml
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enerGiZUJÍCÍ 
spreJ 
enerGiZinG sprAY

¡ podporuje zdraví vlasové 
pokožky (zázvor, kadidlo, 
červené hrozny)

¡ posiluje křehké vlasy 
¡ Zachovává hustotu vlasů
¡ Aplikujte denně 

do vlhkých vlasů 
a pokožky, neoplachujte

¡ objem 150 ml

KondiCionÉr 
pro posÍlenÍ 
KŘeHKÝCH VlAsů 
insTAnT BodifYinG 
CondiTioner

¡ Křehkým vlasům dodává 
sílu a objem (nigelský 
olej, aminokyseliny)

¡ Hydratace a výživa
¡ ovladatelnost a lesk
¡ pro ženy i muže
¡ objem 250 ml



ŠAMpon nA 
MAsTnÉ VlAsY
BAlAnCe sHAMpoo

¡ Čistí a obnovuje 
mastnou vlasovou 
pokožku (citron)

¡ Zklidňuje podráždění
¡ pomáhá odstranit maz 

a zbytky buněk
¡ dodává rozčesatelnost, 

objem a lesk
¡ Hydratuje
¡ objem 250 ml

ŠAMpon 
proTi lUpůM
pUrifYinG sHAMpoo

¡ omezuje výskyt 
mikroorganismů 
způsobujících lupy 
(pirocton olamin)

¡ Zmírňuje svědění
¡ protizánětlivý efekt 

(pomeranč, zinek)
¡ objem 250 ml

BBAlAnCe  
& pUrifYinG
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při nadměrné tvorbě lupů či mazu 
se zaměřte na šetrné šampony, které 
vlasovou pokožku nedráždí (a tedy 
nedochází k opakování problému). 
Jako první krok nezapomeňte použít 
produkty z linie scalp Control.

lUpY A MAsTnÉ VlAsY
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svědění, pálení či pocit napětí 
v oblasti vlasové pokožky svědčí 
o její přecitlivělosti. Může mít hrubý 
povrch či lupy. Zklidnění přinese úlevu 
od nepříjemných pocitů. navíc klidná 
vlasová pokožka lépe přijímá aktivní 
látky a vlasy vyrůstají zdravější.

EFEKT NA VLASOVÉ POKOŽCE 
¡ Zklidnění vlasové pokožky
¡ Hladší vlasová pokožka
¡ pocit svěžesti a komfortu
¡ Zdravější vlasy

KLÍČOVÁ AKTIVNÍ LÁTKA
organický extrakt z okurky pro 
zklidnění a vyčištění vlasové pokožky.

neoBsAHUJe pArABenY, sUlfáTY,
sles, BArViVA, AlerGenY A lepeK

ZKlidŇUJÍCÍ 
ŠAMpon
desTress sHAMpoo

¡ Změkčuje a osvěžuje 
vlasovou pokožku

¡ Vyrovnané pH
¡ Vhodný na přecitlivělou 

či hrubou vlasovou 
pokožku

¡ Šetrně čistí
¡ objem 250 ml

ZKlidŇUJÍCÍ 
sÉrUM 
desTress serUM

¡ Zklidňuje a změkčuje 
citlivou vlasovou 
pokožku

¡ Zanechává ji svěží 
a chráněnou

¡ Hydratuje a podporuje 
buněčnou obnovu

¡ Aplikuje se do vlasové 
pokožky, neoplachuje se

¡ Také neobsahuje silikony
¡ objem 100 ml

ZKlidnĚnÍ CiTliVÉ 
VlAsoVÉ poKoŽKY
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pf-morph-2102

iTAlY sTYle lineA, s.r.o.
opletalova 958/27, 110 00 praha 1
tel. 461 049 020 
info@italystyle.cz

www.framesi.cz

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2, 841 03 Bratislava
tel. 0907 969 878
info@beautycosmetic.sk

www.framesi.sk

PRODUKTY NAKUPUJTE TAM, KDE JIM ROZUMÍ. 
U PROFESIONÁLŮ.

Framesi CZ a SK


