


FRESH ŠAMPON No. 101

Pro všechny typy vlasů.

Čistí, tónuje a osvěžuje vlasy a pokožku 
hlavy pro pocit zdraví a pohody.

Zabraňuje předčasnému vypadávání 
vlasů. Čistí, zjemňuje a zanechává vlasy 
plné objemu.

Díky svým aktivním složkám je ideální 
pro každodenní péči o vlasy.

S argininem a mentolem.

300 ml

ŠAMPON No. 102

Šampon pro každodenní použití zcela 
eliminuje lupy a šupinatou pokožku.

Léčí svědění hlavy. Osvěžující efekt.

Pro všechny typy vlasů.

S extraktem cedar: zpevňující extrakt 
ideální pro vlasy s lupy.

Menthol: aktivní osvěžující prostředek.

Pyrithion zinečnatý: snižuje buněčnou 
mitózu a eliminuje plísňové příčiny lupů.

300 ml
pro každodenní mytí proti lupům pro každodenní mytí



ŠAMPON No. 103

Pro všechny typy vlasů. Pro každodenní 
použití.

Unikátní šampon proti padání vlasů. Jemně 
čistí a udržuje přirozenou rovnováhu vlasů a po-
kožky hlavy. Obohacený o základní živiny, které 
stimulují růst vlasů a zahušťuje jemné vlasy.

S ženšenem a sójovým proteinem.

Extrakt z gingko biloba: extrakt z listů rostliny, 
bohatý na flavonoidy, které zvyšují krevní oběh 
a pomáhá v boji proti oxidačnímu stresu.

Bioaktivní mléčné sloučeniny: revitalizuje 
vlasové folikuly a snižuje vypadávání vlasů 
stimulací dermální papily. Osvěžuje pokožku 
hlavy a vlasové folikuly.

300 ml

ŠAMPON No. 104

Pro šedivé, bílé nebo melírované vlasy pro 
eliminaci žlutého nádechu.

Zanechává vlasy hydratované a revitalizo-
vané s obnoveným leskem a pružností.

S fialovým pigmentem, vitamínem E 
a panthenolem.

Fialový pigment: odstraňuje nežádoucí 
žluté tóny.

Vitamin E: antioxidant, který minimali-
zuje poškození vlasů.

Panthenol: provitamín B5 chrání před 
faktory prostředí.

300 ml

proti padání vlasů pro šedivé a melírované vlasypro šedivé a melírované vlasy 
na odstranění žlutého odstínu



MASKA NA VLASY FRESH No. 201

Maska na vlasy Fresh No. 201 dodá 
vašim vlasům zdraví a hebkost. 
Aktivně působí na pokožku hlavy, 
hydratuje a zklidňuje.Vlasy po jejím 
použití budou hebké a lesklé.

Máta: aktivní osvěžující agent.

Aloe vera: uklidňující regenerační 
složka.

100 ml

Vaše vlasy a vousy budou krásně 
hydratované a hebké na dotek.

Obsahuje arganový olej, cedrový 
extrakt a keratin.

60 ml
pro zdravé a hebké vlasy proti lupům pro každodenní mytí

HYDRATACNÍ KONDICIONÉR No. 202



VLASOVÉ SÉRUM No. 203

Vlasov sérum  Nº203  proti vypadávání 
vlasů. Pro každodenní použití.

Intenzivní program s dvojím účinkem pro 
zpevnění a proti vypadávání vlasů.

Obohacený o kurkumu a omega 6 mastné 
kyseliny, které pomáhají stimulovat vlasové 
folikuly a udržovat tloušťku vlasů od kořínků 
po konečky. Prodlužuje životnost folikulu.

Kurkuma obsahuje rostlinné růstové 
faktory, koncentrát bohatý na peptidy 
a je navržený tak, aby vytvářel optimální 
podmínky pro reaktivaci růstu vlasů. 
Účinná složka bez pesticidů, herbicidů, 
těžkých kovů, VOC a BSE. Rostlinný původ.

125 ml

Pro všechny typy vlasů, ideální pro střední a krátkou délku 
vlasů. Snadno odstranitelný pomocí šamponu. 

Obsahuje rostlinný glycerin a cedrový extrakt.

100 ml
proti padání vlasů extra silný

STYLINGOVÝ VOSK No. 301



PRÍRODNÍ STYLINGOVÝ VOSK No. 302

Silná fixace, střední lesk a flexibilní styling. Pro všechny typy 
vlasů. Bez reziduí.

S kokosovým olejem a akáciovou gumou.

Kokosový olej: vyživuje pokožku a vlasy.

Akáciová guma: přirozeně drží tvar vlasů.

Rostlinný glycerin: hydratuje vlasy.

100 ml

Silný. Pro přírodně matný vzhled. Ideální pro krátké a středně 
dlouhé vlasy. Snadno se upravuje, bez reziduí a jednoduše se 
vymývá vodou.

Obsahuje kaolín a karnaubský vosk (z palmy Copernicia 
prunifera).

100 ml
silný extra silný, matný

STYLINGOVÝ VOSK No. 303



STYLINGOVÝ GEL / VOSK No. 304

Silný, flexibilní, přírodní vzhled. 

Dosáhnete požadovaného účesu 
bez slepení vlasů

S gumou z akácie.

100 ml

Spray pro snadnou úpravu vlasů. 
Vlasy zůstanou vzdušné, ale drží tvar 
a objem.

Obsahuje červenou řasu Algae 
a indický zázvor.

125 ml
surfer efekt
MORSKÁ VODA No. 321



FIXACNÍ LAK No. 331 MATNÝ

Dodá vlasům objem a drží tvar 
účesu po dlouhou dobu. Pudrová 
konzistence s matným efektem.

200 ml

Kapilární objemový spray pro 
FIXACNÍ LAK No. 333 MATNÝ
Kapilární objemový spray pro 

blond a šedivé vlasy tmavé vlasy

Dodá vlasům objem a drží tvar 
účesu po dlouhou dobu. Pudrová 
konzistence s matným efektem.

200 ml



STYLINGOVÝ GEL TAHE ADVANCE BARBER No. 341

Stylingový gel s rostlinným glycerinem pro hydrataci vlasů 
a výtažkem z akácie, který zajistí tvarovou stálost účesu. 
Provitamín B5 dodá vlasům lesk a zdraví.

Pro mokrý vzhled aplikujte do vlhkých vlasů a následně vyčešte 
a vysušte do požadovaného tvaru.

100 ml

Extra silný lak na vlasy určený 
na zvětžení objemu účesu. 
Odolný proti vlhkosti. Obsahuje 
akáciovou gumu a vitamín E 
(antioxidant).

400 ml

LAK NA VLASY No. 351
strong hold na zvětšení objemu účesu 

extra silný



GEL NA PRECIZNÍ HOLENÍ No. 401

Jedná se o bezbarvý, nepěnivý gel 
na precizní holení, který díky svým 
vlastnostem poskytuje dokonalý přehled 
o holené části obličeje.

Po jeho použití bude tvář dokonale 
jemná. Obsahuje aloe veru, která 
regeneruje a zvláčňuje pokožku. 
Bisabolol (heřmánek) pokožku zjemní 
a uklidní.

400 ml

Zjemňuje, hydratuje a chrání vaši pokožku. 
Obsahuje extrakt z heřmánku (bisabolol), 
indického zázvoru a alantoin.

Aktivní ingredience:

Bisabolol: zjemní pokožku. 
Allantoin: stimuluje buňky a snižuje 
červené zbarvení pokožky. 
Indian ginseng: chrání proti modrému 
spektru, které vyzařují elektronické 
přístroje. 
Rostlinný glycerin: hydratuje pokožku. 
Provitamin B5: vyživuje pokožku. 
Vitamin E: antioxidant. 
Olivový olej-emulgátor.

125 ml
s bisabololem (heřmánkem)
HYDRATACNÍ BALZÁM PO HOLENÍ No. 402

bezbarvý, nepěnivý



HYDRATACNÍ SÉRUM NA VOUSY No. 501

Zajistí vašim vousům zdravý vzhled, 
hydrataci a hebkost.

Obsahuje arganový a cedrový olej. 

Aktivní ingredience:

Arganový olej: hydratace 
a kondicioner. 
Olej z mokřadky je unikátní 
anitoxidant. 
Vitamin E: antioxidant.

30 ml

Unikátní přípravek na odstranění 
šedin ve vlasech. Zvyšuje probarvení 
vlasů s každým použitím. Přirozený 
efekt pro všechny odstíny vlasů.

Neutrální pH pro časté používání.

Čistí, hydratuje a vyživuje vlasy, 
zvyšuje objem a zahušťuje vlasová 
vlákna.

60 ml

ŠAMPON NA REDUKCI ŠEDIN
s arganovým a cedrovým olejem



Unikátní bezamoniaková barva pro muže. 
S rostlinnou olejovou kyselinou, voskem 
z rýžových otrub, rostlinným glycerinem 
a avokádovým olejem.

Rostlinná kyselina olejová: pro výživu a texturu.

Vosk z rýžových otrub: zjemňuje a chrání.

Rostlinný glycerin: zvlhčovač vlasů.

Avokádový olej: pro výživu a lesk

60 ml

PERMANENTNÍ BARVA ADVANCED BARBER OXIDANT PRO PERMANENTNÍ 

Pouze pro profesionální použití. 
Obsahuje peroxid vodíku.

400 ml
Aktivační peroxidový krém

BARBER BARVY 4,5 %NO. 2/3 (tmavý kaštan)

NO. 4/5 (přírodní kaštan)

NO. 6/7 (světlý kaštan)



HYDRATACNÍ KRÉM TAHE AQUALIGHT PRO MUZE

TAHE AQUA LIGHT je produktová řada vyvinutá na prevenci 
a korekci kožního stárnutí. Jsou použity ty nejkvalitnější suroviny.
Ultra hydratační krém na obličej, který oživuje a zanechává pokožku 
jemnou, zdravou a svěží po celý den. Kůže je vyživovaná, hydratovaná 
a revitalizovaná. Obsahuje, vitaminu C, provitamín B5 a oligo minerály.

Aktivní složky:

vitamín C a provitamín B5

50 ml

Hydratační krém proti vráskám. Zabraňuje vzniku akné a lesklé 
pokožce.

Vitamin F: obnovuje správné fungování pokožky. Podporuje 
regeneraci buněčných membrán a kožních tkání.

Extrakt z indického ženšenu: chrání před umělým viditelným 
světlem vyzařovaným obrazovkami.

100 ml
Euphoria 
HYDRATACNÍ PROTIVRÁSKOVÝ KRÉM No. 403
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