
Produktová mapa



FARBENIE 



Color
Kyselina hyalurónová a kolagén

• profesionálne permanentné farby na 
vlasy rastlinnými bielkovinami a 
kyselinou hyalurónovou 

• k dispozícii vo viac ako 80 rôznych 
farbách, ktoré pokrývajú rôzne 
požiadavky súčasného trhu 

• plné krytie šedých vlasov systémom 
na zlepšenie prieniku farieb 

• rešpektuje celistvosť vlasového 
vlákna 

• lesklé, jemné, hodvábne a 
hydratované vlasy



Color Express
Semi-permanentné farby na vlasy

• Fantasy farby, semipermanentné farby ponúkajúce 
dnešné najintenzívnejšiea najmodernejšie farby 

• výdrž do 10 umytí 

• aplikuje sa ľahko a priamo, a to aj vďaka svojej krátkej 
dobe pôsobenia umožňuje použiť niekoľko tónov 
naraz 

• vďaka zosilňujúcemu komplexu kyseliny 
hyalurónovej, pigmentu bez amoniaku, na svetlých 
alebo odfarbených vlasoch dosahujú fantazijné farby 

• ich kyslé pH pomáha vlasom zotaviť sa po farbení 
alebo odfarbovní 

•  veľmi užitočné pri obnovenie farby a lesku vlasov 

• odtiene sa môžu medzi sebou miešať, tak 
dosiahneme jedinečný odtieň farby



Bain Oxygen 
Peroxidový krémový kondicionér

• vyvinutý pre profesionálne 
farbiace procedúry 

• špeciálna formuláci pomocou 
najnovšieho výskumu a 
začlenenia kolagénu a kyseliny 
hyalurónovej  

• Zabezpečujú počas procesu 
regeneráciu vlasového vlákna, 
čím vlasy ostanú hydratované, 
lesklé a hodvábne.



Protective Oil
Ochranný olej pri farbení vlasov

• hydratačný gélový olej 

• s rastlinnými olejmi a vitamínom E, 
zabraňuje zafarbeniu pokožky  

• vďaka svojmu zloženiu s alantoínom 
chráni a upokojuje pokožku



Color Cleaner Wipes
Čistiace obrúsky na pokožku po farbení

• praktické a dôležité 

• obsahujú výživné látky 
ako aloe vera, ktoré 
pôsobia protizápalovo aj 
alantoín.



Platinum Blond 
Neprchavý, kompaktný zosvetľovací prášok

• ľahko aplikovateľný  

• vlasy zostávajú lesklé  

• vhodný je na melírovanie, 
celkovom zosvetlení a aj 
pre techniku zvanú 
balayage 

• Použitie: 50 g Keen Strok 
Platinum Blond + 100 ml 
Keen Strok Bain Oxygen



Decoplex 9 Tones
Neprchavý, kompaktný zosvetľovací prášok.

• zosvetľuje vlasy až o 9 
odtieňov 

• neutralizuje žlté tóny.  

• obsahuje účinné látky na 
ochranu a zníženie 
lámavosti vlasov 

• ľahké nanášanie  

• úžasné výsledky pri 
melírovaní alebo celkovom 
zosvetlení 



Color Shampoo
Bez-sulfatový šampón na farbené vlasy

• obsahuje: kolagén, 
kyselinu hyalurónovú a 
UV filtre 

• dôkladne čistí vlas a 
zachováva intenzitu 
farby 

• tým, že šampón vo 
svojom zložení 
neobsahuje sírany sa 
farba stáva trvácnejšou



Platinum Shampoo
Šampón na šedivé, zosvetlované, odfarbované vlasy

• neutralizuje nežiadúce žlté 
odlesky


• vďaka svojmu 
jedinečnému 
kolagénovému zloženiu s 
obsahom kyseliny 
hyaulrónovej obnovuje 
počas pôsobenia 
poškodené vlasové vlákna 
a obnovuje prirodzený 
lesk vlasov



TVAROVANIE



Perma Wave
Trvalé, silné a odolné vlasy.

• permanentná emulzia, 
ktorá poskytuje 
prirodzené, rovnomerné 
a dlhotrvajúce kučery 

• formula obohatená o 
keratín a kolagén 

• chráni vlasy počas celého 
procesu a zabraňuje tak 
ich dehydratácii.



NEUTRO WAVE
Neutralizér

• tekutá emulzia na 
neutralizáciu trvalej  

• Zabezpečí prirodzené, 
rovnomerné a dlhotrvajúce 
kučery 

• obsahuje: kolagén a keratín 

• poskytujú intenzívnu 
hydratačnú silu prestavbou 
vlasového vlákna,  

• vlasy ostanú jemné a jasnejšie



Glyss System
Sada na vyrovnanie vlasov

• Jedno ošetrenie bez neutralizácie: 

• 3 produkty, 3 kroky a až 3 mesiace, v závislosti 
od stavu vlasov a požadovaného výsledku. 

• Teplota vyrovnávacej žehličky: 

• 160 ° C krehké a poškodené vlasy 

•  180 ° C farbené a spracované vlasy 

•  200 ° C prírodné vlasy 

• 220 ° C veľmi odolný prírodný vlas 

• Obsahuje: keratín a kolagén 

• Bez formaldehydov, bez nepríjemných 
zápachov 

• Výsledok: zdravé, leské, rovné a upravené 
vlasy



Curly Gel
Gél na kučery

• gél, ktorý zintenzívňuje 
kučery a zvyšuje objem 

• posilňuje štruktúru vlasu 
vďaka kolagénu a 
keratínu. 

• znižuje stratu vlhkosti 
vlasov, takže vlasy sú 
menej citlivé na zmeny 
okolitej vlhkosti



STAROSTLIVOSŤ



Bain Peeling Shampoo
Šampón proti suchým a mastným lupinám.

• obnovuje dermálnu rovnováhu 
pokožky hlavy a eliminuje 
zvyšky lupín a ich tvorbu 

• vlasy a pokožka je menje citlivá 
na zmeny okolitej vlhkosti. 

• obsahuje: pyritión zinočnatý, 
(ktorý sa používa v šampónoch 
pri liečbe seborhoickej 
dermatitídy) + osviežujúci 
mentol + čistiaci citrus.



Bain Preventive Shampoo
Šampón proti padaniu vlasov.

• Obsahuje: rastlinný 
energetický extrakt R50 
a kofeín, ktoré aktivujú 
mikrocirkuláciu vo 
vlasovej pokožke, 

•  kolagén a kyselina 
hyalurónová posilňujú a 
dodávajú vlasom objem 
a štruktúru



Bain Nutritive Shampoo
Šampón na normálne až suché vlasy

• obsahuje: makadamiový  
olej a vitamín E, vyživuje 
a regenruje vlasy, keratín 
uzatvára vlasovú kutikulu



Bain Gras Shampoo
Šampón na mastné vlasy. 

• obnovuje dermálnu 
rovnováhu pokožky hlavy 
a dôkladne čistí 
mastnotu. 

• obsahuje kyselinu 
salycilovú, ktorá rozpúšťa 
maz a zároveň pôsobí 
antisepticky, osviežujúci 
mentol a prečisťujúci 
rozmarínový extrakt



Mask Repair
Hĺbkovo regeneračná maska 

• vhodné pre všetky typy 
vlasov: suché, oslabené, 
farbené a inak upravované 
vlasy. 

• obsahuje: makadamiový 
olej, kolagén a 
antioxidačné zloženie 
vitamínu E obnovuje 
vlasové vlákno a vyživuje 
vlasy 

• uzatvára vlasovú kutikulu



Plexy Mask 
Rekonštrukčná maska

• rekonštrukčná maska pre 
všetky typy vlasov. 

• jeho exkluzívne zloženie so 
zeleninovými proteínmi a 
keravisom preniká, 
obnovuje a vytvára nové 
väzby vo vlasovom vlákne. 
Posilňuje vlasy. 

• obsahuje: makadamiový 
olej, kolagén a antioxidant 
vitamín E.



Serum Repair
Obnovujúce sérum

• jeho špeciálne zloženie s 
kolagénom, makadamiovým 
olejom, keratínom a kyselinou 
hyalurónovou, ponúka silnú 
regenračnú funkciu, obnovuje 
pružnosť a uzatvára vlasovú 
kutikulu. 

• okamžite lesklé, zdravé vlasy  s 
jemnou ochranou. 

• zavdačíte sa mu aj pri 
stylingových úpravach či na 
suchých alebo mokrých vlasoch.



Oil Repair
Regeneračný olej

• jemné zloženie obohatené o 
arganové, jojobové, makadamiové, 
olivové a mrkvové rastlinné oleje. 

• obnovuje vlasové vlákna a 
vyživuje vlasy.  

• u mokrých vlasov napomáha 
regenerácií a u suchých vlasov 
zvyšuje lesk. 

• TIP: Môže sa použiť pred 
šampónom na zvýšenie 
hydratačnej sily na mokré alebo 
suché vlasy.



15 in 1
15 v 1 sprej na vlasy
• 15 okamžitých výhod pre 

všetky typy vlasov. 

• obsahuje kolagén a 
kyselinu hyalurónovú 

• nepretržite chráni 
kutikulu.

15 výhod:
1.Obnova 
2. Výživa 
3. Hydratácia 
4. Lesk 
5. Jemnosť 
6. Termo ochrana 
7. UV ochrana  
8. Anti-frizz  
 

9. Regenerácia 
10. Uzatvára vlasovú kutikulu 
11. Antioxidant 
12. Objem 
13. Ľahké rozčesávanie 
14. Flexibilita 
15 Zabraňuje lámaniu



TONIKÁ A AMPULE



Keratin Filler
Regeneračné tonikum v ampulkách 

• hĺbkovo ošetruje vlasové vlákno 
vďaka obsahu keratínu a 
makadamiového oleja 

• vitamín E napomáha zlepšiť 
pružnosť vlasov.  

• oceníte aj pridanú hodnotu UV 
filtra, ktoré vlasy chráni pred 
nežiadúcim slnečným žiarením 

• tonikum chráni vlasové pigmenty 
ošetrených vlasov, ktoré s 
okamžitými výsledkami obnovuje 
lesk, hebkosť a hydratáciu, hladkosť 
a štruktúru každého typu vlasov



R-50
Ampule proti padaniu vlasov

• obsahuje rastlinné proteíny, 
kofeín, kyselinu hyalurónovú 
a kolagén, ktoré eliminujú 
vypadávanie vlasov a 
napomáhajú rastu vlasov. 

• zvyšujú produkciu kolagénu a 
elastínu, ktoré zlepšujú 
kvalitu vlasov a pružnosť.  

• kyselina hyalurónová 
umožňuje vstrebávanie a 
fixáciu aktívnych zložiek 
hlboko to vlasu.



Plis Solution 
Výživné vitamínové ampulky na vlasy

• obsahujú kolagén na 
posilnenie štruktúry 
vlasov, a vitamín B5, C a E 
na výživu vlasov.  

• po používaní vlasy ostanú 
silnejšie, hustejšie a menej 
lámavé. Napomáhajú 
objemu pri stylingu. 

• nepoužívajte, ak máte 
veľmi citlivú alebo svrbivú 
pokožku.



Lotion Preventive
Ampulky na prevenciu proti padaniu vlasov

• posilňujú a omladzujú vlasový folikul 

• zabraňujú vypadávaniu a stárnutiu 
vlasov 

• podporuje spojenie vlasov, posilňuje 
metabolizmus a štruktúru vlasového 
folikulu 

• kyselina oleanolová inhibituje 5 alfa-
reduktázu, teda používa sa pri liečbach 
pokožky a vypadávania vlasov 

• apigenín zlepšuje mikrocirkuláciu 
pokožky  

• biotinyl-GHK stimuluje bunkový 
metabolizmus



Nutritive Essential Hair Lotion Ampoule
Hĺbkovo vyživujúce, rozjasňujúce ampulky.

• Obsahujú kyselinu 
hyalurónovú, ktorá 
obnovuje vlasové vlákno 
a hĺbkovo ich hydratuje. 

• Rastlinné bielkoviny, 
ktoré zmierňujú príznaky 
poškodenia vlasov.



Nutritive Lotion S.O.S.  Hair Oil Ampoule 
Regeneračné, obnovujúce ampule

• vlasové ampulky so super 
koncentrovanou receptúrou na 
obnovu kapilárnych vlákien, 
poškodených a chemicky 
ošetrených vlasov 

• obsahuje rastlinné bielkoviny, 
ktoré vyživujú a zmierňujú 
poškodenie vlasov, kyselinu 
hyalurónovú, ktorá obnovuje 
vlasové vlákno a hĺbkovo ich 
hydratuje



ŠAMPÓNY NA 
PROFESIONÁLNE 

POUŽITIE



Shampoo Profesional
Jablková vôňa

• hĺbkovo čistiaci 
profesionálny šampón 
pre všetky typy vlasov. 

• nedráždi ruky



Shampoo Profesional
Jahodová vôňa

• hĺbkovo čistiaci 
profesionálny šampón 
pre všetky typy vlasov. 

• nedráždi ruky



Shampoo Profesional
Chlorofil

• hĺbkovo čistiaci 
profesionálny šampón 
pre všetky typy vlasov. 

• nedráždi ruky



Shampoo Profesional
Neutral

• hĺbkovo čistiaci 
profesionálny šampón 
pre všetky typy vlasov. 

• nedráždi ruky



STYLING



Eco Fix
Tekutý extra silný fixačný sprej 

• pre všetky typy vlasov 

• styling, účes zafixuje a 
zanechá pekný lesk 

• obsahuje pro-vitamín B5 
a vitamín E.



Control Styling Mousse
Tužidlo so silnou fixáciou

• pre všetky typy vlasov 

• poskytuje objem aj jemným 
vlasom 

• jeho krémová textúra vám 
pomôže udržať váš účes 
fixuje bez zanechania zvyškov 

• vďaka svojmu zloženiu s 
kolagénom a keratínom 
udržuje vlasy zdravé a 
upravené.



Curl Styling Mousse
Tužidlo s normálnym tužením na kučeravé vlasy.

• vďaka svojmu zloženiu s 
kolagénom a keratínom 
udržuje vlasy zdravé a 
upravené, dodáva objem, 
vlhkosť a lesk v každej 
aplikácii 

• zanechá elastické a 
dokonale definované 
kučery bez krepovatenia 
po celý deň.



Color Styling Mousse
Semi-permanentné farbné tužidlá.

• obzvlášť vhodné na 
obnovenie farby prírodných 
alebo chemicky oštrovaných 
vlasov 

• vďaka svojmu zloženiu s 
kolagénovými proteínmi 
udržuje vlasy zdravé a 
upravené, poskytuje objem, 
vlhkosť a lesk  

• pokrýva až 25% sivých vlasov 

• vydrží až 8 umytí



Volumizing Powder
Objemový púder

• zmatňujúci objemový 
púder na vlasy 

• veľmi ľahká a jemná 
textúra.
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