


Hydrate je produktový rad vytvorený pre

okamžitú obnovu vyváženej hydratácie suchých, 

dehydrovaných vlasov.

Ultra ľahká textúra, obohatená o Aloe Vera, 

zlepšuje hydratáciu dĺžok a končekov vlasov. 

Pomáha dlhodobo vyvážiť obsah vody vo vlasoch

pre hydratáciu bez ich zaťaženia.



Všetky produkty sú BEZ sulfátov, parabénova vazelíny pre maximálnu šetrnosť ku štruktúre vlasov a kozmetickej farbe.

• ochranný štít proti

znečisteniu, ktorý chráni

vlasy pred agresívnymi

vonkajšími vplyvmi

SLNEČNICOVÉ 

SEMIENKA
ALOE VERA

TECHNOLÓGIA 

URBAN SHIELD

• zvlhčuje a vyživuje vlasové 

vlákno

• působí proti oxidácii,

čím pomáha posilniť vlasy aj 

pokožku hlavy

• dodávajú hebkosť a lesk

spolu s hydratáciou

• účinok proti krepateniu



Použitie: Naneste na mokré vlasy a pokožku hlavy, vmasírujte a 

nechajte niekoľko minút pôsobiť, potom opláchnite. V prípade

potreby zopakujte.
Veľkosť :

300ml ... AE08987

950ml … AE08988

Šampón so šetrným čistiacim účinkom pre dehydrované vlasy, ako

prírodné, tak aj chemicky ošetrené.

Účinky:

Šampón pre časté použitie

Ultra ľahké zloženie bez silikónov

Udržuje vyrovnanú hydratáciu vlasového vlákna

Vlasy sú po použití dlhodobo lesklé, hebké a vitálne

Znižuje statický náboj vlasov, čím uľahčuje styling

99% zloženia prírodného pôvodu



Použitie: Naneste rovnomerne do dĺžok a ku končekom, potom 

jemne vmasírujte. Nechajte niekoľko minút pôsobiť, potom 

opláchnite.

Ultra ľahký kondicionér pre dehydrované vlasy, ako prírodné tak i 

chemicky ošetrené.

Účinky:

Inovatívna gélová textúra pre pôsobenie bez zaťaženia vlasov

Šetrne zjemňuje vlasy a vylepšuje úroveň hydratácie v dĺžkach a 

končekoch vlasov

Vyvažuje hydratáciu a vyhladzuje štruktúru vlasov pre jednoduchšie

česanie a hodvábnu hebkosť

96% zloženia prírodného pôvodu

Veľkosť:

200ml … AE08989

950ml … AE08990



Krémová pena („šľahačka“) pre všetky typy vlasov.

Účinky:

Vhodná pre všetky typy vlasov

Vylepšuje hydratáciu štruktúry vlasov

Dodává hebkosť, ľahkosť a lesk

96% zloženia prírodného pôvodu

Použitie: Dôkladne pretrepte a aplikujte tryskou smerom nadol. 

Naneste do umytých, uterákom vysušených vlasov a upravte ako

obvykle. Neoplachujte.

Veľkosť :

75 ml … AE32085

200 ml … AE08991


