PRODUKTOVÝ KATALOG
VLASOVÉ KOSMETIKY
HAIR COMPANY
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Uvedené slevy se řídí nákupy startovacího paketu:

STARTOVACÍ PAKETY
Slevu si můžete navýšit dokoupením VĚTŠÍHO startovacího
paketu NEBO DOSAŽENÍM POŽADOVANÉHO OBRATU.
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66+6

60 tub
+ 6x krémový vyvíječ

+ ZDARMA ZÍSKÁTE:
20% trvalá sleva na celý sortiment Hair Company
Zboží Hair Company za 8 000 Kč (bráno z běžných cen)
1x vzorník
1x digitální váha
1x vstupní školení Hair Company
1x kniha barvení Hair Company

CENA AKCE 9

834 Kč

UŠETŘÍTE AŽ 10 790 Kč

33+6

30 tub
+ 3x krémový vyvíječ

+ ZDARMA ZÍSKÁTE:
10% trvalá sleva na celý sortiment Hair Company
Zboží Hair Company za 3 000 Kč (bráno z běžných cen)
1x vzorník
1x digitální váha
1x vstupní školení Hair Company
1x kniha barvení Hair Company

CENA AKCE 4

917 Kč

UŠETŘÍTE AŽ 5 790 Kč

9+5

8 tub
+ 1x krémový vyvíječ

+ ZDARMA ZÍSKÁTE:
5% trvalá sleva na celý sortiment Hair Company
1x vzorník
1x digitální váha
1x vstupní školení Hair Company
1x kniha barvení Hair Company

CENA AKCE 1

UŠETŘÍTE AŽ 2 790 Kč

Nabídka pouze pro nové zákazníky.
Startovací paket lze koupit pouze jednou!

Dovozce pro
Českou republiku

HAIR SERVIS, spol. s r.o.
Rabasova 1/1081
140 00 Praha 4

tel: +420 241 440 661
e-mail: hairservis@hairservis.cz

341 Kč

Aktuální tým OBCHODNÍCH REPREZENTANTŮ
a PRODEJEN HAIR SERVIS najdete na www.hairservis.cz

Hair Company je kreativní dynamická značka zabývající se vývojem
produktů s vysoce pečujícím složením. Produkty jsou výsledkem
kombinace nejvyšší kvality, inovace a výzkumu.
Vlasová kosmetika Hair Company je výjimečná svým obsahem pečujících
látek. Vyrábí se vakuovým systémem, který zamezuje kontaminaci produktů
a množení bakterií.
Značka nabízí plný sortiment produktů:
• Barvy Inimitable Color
• Přímé barvy BB Color Mask
• Barvy Inimitable Blonde
• Řada po barvení Post Color Treatment
• Technické produkty
• Rekonstrukční léčba BB Filler
• Stylingová řada Inimitable Style
• Letní řada SUMMERTIME
Při vývoji a výrobě kosmetiky myslí Hair Company také na péči o životní
prostředí a zdraví svých zákazníků.
Hair Company nabízí školení základní, až po školení v oblasti
nejaktuálnějších trendů.
Kvalita je uznávána po celém světě už více než 45 let.
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BARVENÍ
INIMITABLE COLOR
COLOURING CREAM
BARVA INIMITABLE COLOR
SKUTEČNĚ NENAPODOBITELNÁ HLADKOST a LESK
72 odstínů + 7 pastelových + 3 korektory + 2 zesilovače
•
•
•
•
•

HODNOTNÉ AKTIVNÍ SLOŽKY
ŠIROKÝ SORTIMENT BAREV
MAXIMÁLNÍ KRYTÍ
SNÍŽENÝ OBSAH AMONIAKU
OD TÓNOVÁNÍ PO ZESVĚTLENÍ AŽ O 4 ODSTÍNY

Sortiment hodnotných barev s nízkým obsahem
amoniaku (pro maximální respektování a zdraví
vlasového vlákna) s PŘÍRODNÍMI AKTIVNÍMI SLOŽKAMI
z extraktu z BÍLÝCH PEREL (remineralizační a lesklé
účinky), ČERNÝCH PEREL (lesk a účinky proti stárnutí),
AMETYSTEM (pevnost, ochrana a lesk). Tyto barvy
garantují 100% krytí bílých vlasů a díky speciálnímu
ošetření barva drží déle.

Použití:

INIMITABLE BLONDE
COLOURING CREAM
BARVA INIMITABLE BLONDE

KLASICKÉ ODSTÍNY
VÝSLEDEK

VYVÍJEČ

MÍCHACÍ
POMĚR

DOBA
PŮSOBENÍ

tónování a potlačení
nechtěných odstínů

vol. 5

1:1 / 1:1,5 / 1:2

vizuální
kontrola

ztmavování
o 1 odstín nebo
barvení tón v tónu

vol. 10

1:1 / 1:1,5 / 1:2

30 minut

krytí bílých vlasů,
zesvětlování
o 1 odstín

vol. 20

1:1,5

30 - 35
minut

zesvětlování
o 2-3 odstíny, zesílení červených tónů

vol. 30

1:1,5

35 minut

zesvětlování
o 3-4 odstíny

vol. 40

1:1,5

45 minut

VYVÍJEČ

MÍCHACÍ
POMĚR

DOBA
PŮSOBENÍ

intenzivní odstíny

vol. 5 / 10
/ 20

1:1,5

5 - 20
minut

jemné pastelové
odstíny

vol. 5 / 10
/ 20

1:3

5 - 20
minut

akvarelové odstíny

vol. 5 / 10
/ 20

1:4

5 - 20
minut

PASTELOVÉ ODSTÍNY
VÝSLEDEK

ZAMĚŘENÉ NA BLOND VLASY
8 ultra světlých odstínů + 1 tónovací barva
• DLOUHOTRVAJÍCÍ BARVY
• NENAPODOBITELNÉ ODSTÍNY, ZESVĚTLENÍ
AŽ O 5 ODSTÍNŮ
Díky řadě „Inimitable Blonde“, s EXTRAKTEM
Z HEDVÁBÍ a BÍLÝCH PEREL, můžete vyřešit všechny
problémy spojené s barvením blond odstíny, jako je
získání nechtěného odstínu a barevných změn. Pokud
je barva správně použita, umožňuje vytvořit speciální
blond vzhled všem ženám se základním odstínem
7 a světlejším. Tyto zákaznice tvoří okolo 35% celého
trhu.
Pro vytvoření delikátních blond odstínů je vždy zapotřebí
vhodně volit správný odstín, poměr míchání s krémovým
vyvíječem a taktéž dobu působení.

ZESILOVAČE
Vhodné na odbarvené i přírodní vlasy ve výšce 8-9.
Na odbarvené vlasy doporučujeme použít vyvíječ vol. 5 nebo
10. Míchací poměr (intenzivní barva 1:1; středně intenzivní 1:1,5;
pastelová barva 1:2)
Na přírodní vlasy doporučujeme použít vyvíječ vol. 20, 30
nebo 40 s míchacím poměrem 1:1 a dobou působení 20 minut.

100 ml – od 119 Kč
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100 ml – od 119 Kč

INIMITABLE BLOND
Použití:

VHODNÉ PRO:
• bláznivý kontrast
• poutavé barvy na první pohled
• maximální hydrataci
• módní odstín

VÝSLEDEK

VYVÍJEČ

MÍCHACÍ
POMĚR

DOBA
PŮSOBENÍ

tónování a potlačení
nechtěných odstínů

vol. 5 / 10

1:1 / 1:1,5 / 1:2

45 minut

TRENDOVÉ ODSTÍNY:

pro lehké
zesvětlování

vol. 20

1:2

45 minut

HOT PINK FUCHSIA • BLUE CRAZY • SMOKE GRAY
• PETROLEUM GREEN

pro střední zesvětlování

vol. 30

1:2

45 minut

pro ultra zesvětlující
efekt

vol. 40

1:2

45 minut

Použití: Masku naneste na umyté vlhké vlasy, rozčeště
je a masku nechte působit 5 – 20 minut v závislosti
na typu vlasů a požadovaném výsledku. Poté vlasy
důkladně propláchněte vodou. Výsledek je intenzivnější
na suchých vlasech.
Odstíny vydrží 4-5 umytí (v závislosti na stavu vlasů).

BB COLOR MASK
BAREVNÉ MASKY BB

VZORNÍK INIMITABLE
COLOR A BLONDE
79 odnímatelných odstínů
• No. 8 ULTRA-LIGHT
+ No. 1 ANTI-YELLOW
• PŘÍRODNÍ“ – „POPELAVÁ“
(20 odstínů)
• „PŘÍRODNÍ KARAMELOVÉ“ – „ZLATÉ“
– „ČOKOLÁDOVÉ“ – „PÍSKOVÉ“ –
„LEDOVÉ HNĚDÉ“ (27 odstínů)
• „MĚDĚNÉ“ – „ČERVENÉ“
– „FIALOVÉ“ (20 odstínů)
• 3 korektory
• 7 PASTELOVÝCH ODSTÍNŮ
• 5 ODSTÍNŮ INSPIROVANÝCH
PŘÍRODOU
• 2 ZESILOVAČE
Vzorník lze získat zdarma
ke startovacím paketům viz. strana 14.

MULTITÓNOVACÍ MASKY S LESKEM

OXIDANT EMULSION
KRÉMOVÝ VYVÍJEČ INIMITABLE COLOR

8 odstínů + 4 trendové odstíny
• ZACHOVÁNÍ ŽIVOSTI BARVY
• ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY DÍKY VÝTAŽKU Z KASSIE,
KTERÁ MÁ REGENERAČNÍ A OCHRANNÉ ÚČINKY
NA VLASY
• PŮSOBENÍ PROTI KREPATĚNÍ S INSTANTNÍM LESKLÝM
EFEKTEM

VOL. 5 (1,5%)/ 10 (3%)/ 20 (6%)/ 30 (9%)/40 (12%)
Velmi delikátní barvy vyžadují vhodnou dobu působení
a správný výběr vyvíječe, který musí mít krémové
a stabilní složení. Z tohoto důvodu je široký výběr v 5-ti
silách, které pokryjí všechny potřeby: zesvětlování,
tónování a barvení!

12 odstínů barevných masek pro zvýraznění přírodních
i barvených vlasů s výtažky z Kassie (senny),
s hedvábnými proteiny a HMA UV ochranou. Jsou
vhodné i na tónování zesvětlených vlasů. Finální výsledek
barevného odstínů záleží na základní výšce tónu (světlejší
základ = viditelnější odstín).
ODSTÍNY:
AMETHYST VIOLET • RUBY RED • COPPER • GOLD
BLONDE • ASH BLONDE • CHOCO NUT • DARK COFFEE
• ICE BLONDE
4 trendové odstíny slouží k vytvoření speciálních
barevných efektů. Pigmenty jsou bez amoniaku
a oxidantů (zabezpečení struktury vlasů).

200 ml – od

239 Kč

1000 ml – od 119 Kč
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BLEACHING CREAM
KRÉMOVÝ MELÍR

BLEACHING POWDER “09 POWER”
MELÍROVACÍ PUDR SE SÍLOU 9

NO ITCH MOUSSE
PĚNA NA ZKLIDNĚNÍ POKOŽKY

Inimitable blonde krémový melír je doporučován
pro techniky melírování/zesvětlování a celkové
odbarvování.
Melír je obohacený o BAMBUCKÉ MÁSLO (bohaté
na antioxidační vitamíny), EXTRAKT Z HEDVÁBÍ
(hydratační, vyživující a restrukturalizační vlastnosti)
a BÍLÉ PERLY (vyživující a remineralizační, proti stárnutí
a posilující účinky). Chrání pokožku a vlasy během
zesvětlovacího procesu. V malém množství může být
aplikován i na pokožku.
Průměrný počet aplikací je 5-7.

Díky složení nové generace, zajišťuje ještě lepší výsledky:
zesvětlení až o 9 odstínů se zachování struktury
vlasového vlákna. Modrofialový pigment zabraňuje
žluto-oranžovému nádechu, dodává jas a jednotnost
odbarvování. Doporučen ke všem zesvětlovacím
technikám, melírování atd. Díky KERATINU, HEDVÁBNÝM
PROTEINŮM a PERLEŤOVÉMU PRÁŠKU působí
proti vysušování vlasů, které je způsobeno procesem
odbarvování. Dodává jemnost, elasticitu a lesk vlasům.

Víceúčelová pěna pro pokožku a tělo bohatá
na BAMBUCKÉ MÁSLO (zklidňující účinky), ALOE VERA
(zklidňující a antioxidační účinky) a AKTIVNÍ ROSTLINNÉ
VÝTAŽKY.

Použití:
Smícháním krému v plastové misce
spolu s krémovým vyvíječem
v poměru 1:2, vytvoříte hladký krém,
který se snadno nanáší. Během doby
působení je doporučována vizuální
kontrola zesvětlování v závislosti
na požadovaném odstínu,
počátečním stavu a barvě vlasů.
Snížením míchacího poměru
(např. 1:1,5 – 1:1) zvyšuje sílu
zesvětlení.

Použití:
V plastové misce smíchejte
pudr s krémovým vyvíječem
v poměru, který je na pudru
uveden. K docílení zesvětlení
o 9 odstínů již barvených
vlasů je potřeba postupovat
ve 2-3 krocích v závislosti
na stavu a struktuře vlasů.
Mezi jednotlivými kroky je
potřeba odstranit přebytek
směsi, aniž by se vlasy
opláchly. Vlasy opláchněte až
po dosažení požadovaného
zesvětlení.
zesvětlení

VITAMÍNY, MINERÁLNÍ SOLI a AMINOKYSELINY
zklidňují pokožku, která může být začervenalá díky
vnějším faktorům. Pěnu je vhodné aplikovat na pokožku
před chemickým ošetřením. Dodává hydrataci a obnovuje
hydrolipidový film, který chrání před začervenáním
a podrážděním pokožky.
Hydratační a zvláčňující pěna zbavuje tělo, obličej
a pokožku nepříjemného pocitu, jako je dehydratovaná
pokožka způsobená počasím, dlouhému vystavení
slunečnímu záření, agresivnímu kosmetickému ošetření
a holení.
Vhodné pro zákazníky, kteří chtějí:
• Zklidnit začervenání pokožky
• Hydratovat pokožku a zabránit jejímu spálení
• Ochránit pokožku
• Obnovit hydrolipidový film
• Předejít začervenání a podráždění pokožky

BARRIER CREAM
OCHRANNÝ KRÉM

REMOVER PASTE
ČISTÍCÍ PASTA

Krém s ochranným účinkem; bohatý na
MLÉČNÉ PROTEINY. Chrání pokožku od skvrn
a začervenáním. Aplikujte na čelo a místa, která
přijdou do kontaktu s barvícími
a odbarvovacími produkty. Rukám
kadeřníka zaručuje dlouhodobou
ochranu a hydrataci.

Čistící pasta eliminuje barevné skvrny bez podráždění
pokožky. Neobsahuje abraziva.

Použití:
Naneste na pokožku
před barvením.
• Pro zklidnění pokožky:
oddělte vlasy
a ze vzdálenosti cca. 1 cm
nastříkejte přes aplikátor
malé množství pěny
na požadované místo.
Pěnu vmasírujte
do pokožky, dokud
se nevstřebá.
• Jako tělový krém: do dlaně
nastříkejte přes aplikátor
větší množství pěny. Pěnu
vmasírujte do pokožky,
dokud se nevstřebá.

100 ml – od 199 Kč

100 ml – od 159 Kč

150 ml – od

tuba 2x 250g – od 472 Kč

500 g – od 399 Kč

313 Kč

Pro použití produktů z řady barvení se řiďte pokyny uvedenými v knize barvení Hair Company.
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ŘADA BB
rekonstrukční léčba
s liftingovým efektem
Řada BB hloubkově regeneruje vlasy. Speciální
formule obsahuje 4 aktivní složky, které navrací
vlasům mladistvý a zdravý vzhled.

SHAMPOO PRE FILLER + BB FILLER
ČISTÍCÍ ŠAMPON + PÉČE
Intenzivní oplachová vlasová péče. Revitalizuje, omlazuje, zjemňuje
a dodává vlasům objem.
ČISTÍCÍ ŠAMPON
Čistící šampon s efektem proti stárnutí s neutrálním pH 7.0 vlasy
připraví na revitalizaci před použitím BB Filleru. Přítomnost KYSELINY
HYALURONOVÉ maximalizuje hydrataci a okamžitě vlasy zregeneruje.
Použití speciálního šamponu je nezbytné pro dosažení nejlepšího
výsledku BB Filleru. Složení bez sulfátů a parabenů.
Použití:
Použijte dostatečné množství šamponu na vyčištění vlasů. Nechte působit
3 minuty, vlasy opláchněte a pak pokračujte s aplikací BB FILLERU dle návodu.

PÉČE
Jednorázové injekční stříkačky s péčí pro aplikaci po umytí vlasů
šamponem. Složení bez sulfátů a parabenů.
Použití:
Vlasy umyjte BB ČISTÍCÍM ŠAMPONEM a osušte. Obsah
stříkačky nalijte do misky na barvu. BB Filler naneste
štětečkem po celé délce vlasů až po konečky. Nechte působit
5 – 7 minut. Vlasy opláchněte a vysušte.

Kyselina hyaluronová
Působí prosti stárnutí a má antioxidační
vlastnosti. Navrací vitalitu a mladost vlasovému
vláknu a bojuje proti působení volných radikálů.

Keratin
Tento protein je nedílnou součástí vlasového
vlákna, vlasy vyhlazuje, hydratuje a zjemňuje.

Arganový olej
Jedná se o látku využívanou od starověku,
která má bezkonkurenční hydratační vlastnosti,
Bezprostředně po použití jsou vlasy viditelně
hladší a hydratovanější.

Zathalen
Inovativní komplex, který vytváří celistvý efekt
liftingu, který dodává vlasům plný objem
a zaručuje okamžitou elasticitu.

BB SHAMPOO
ŠAMPON S ÚČINKEM
PROTI STÁRNUTÍ

BB STYLING CREAM
STYLINGOVÝ KRÉM
S ÚČINKEM
PROTI STÁRNUTÍ

BB SHINING SPRAY
LESKLÝ A HYDRATAČNÍ
SPREJ S ÚČINKEM
PROTI STÁRNUTÍ

Šampon pro krásné vlasy
s obsahem čisté KYSELINY
HYALURONOVÉ s okamžitým
efektem proti stárnutí. Šampon
vlasy hydratuje a zjemňuje,
vlasy jsou zdravější, mladistvější
a hloubkově zregenerované.
K dosažení maximálního efektu
se doporučuje používat BB
šampon s ostatními produkty
této řady. Šampon je bez sulfátů
a parabenů pH 4,5.

Vlasový krém s účinkem
proti stárnutí s vysokým
obsahem čisté KYSELINY
HYALURONOVÉ. Vlasy jsou
okamžitě jemné a hydratované.
KUKUŘIČNÝ ŠKROB a další
ošetřující a stylingové složky
zajišťují snadnější úpravu i těch
nejobtížnějších vlasů.
VITAMÍN E a UV FILTRY chrání
vlasy před poškozením
od slunce. BB Stylingový krém je
ideálním doplňkem k BB Filleru
a ostatním produktům řady BB
pro vlasy zdravé a mladistvé.
Krém je bez sulfátů
a parabenů.

Lesklý a hydratační sprej
s okamžitým efektem proti
stárnutí. Bohatý na čistou
KYSELINU HYALURONOVOU,
VITAMIN E A ARGANOVÝ OLEJ
pro okamžitý lesk a ochranu
vlasů před sluncem a škodlivými
vnějšími vlivy. BB Sprej je
ideálním doplňkem pro řadu
BB pro získání objemu, lesku
a zdravého vzhledu.

Použití:
Šampon naneste
na mokré vlasy,
jemně vmasírujte
a nechte působit
2 - 3 minuty, poté
vlasy opláchněte.
V případě potřeby
proces opakujte.

TIP: K zajištění úplného uzavření kutikuly
a zlepšení celkového efektu a finálního
vzhledu vlasů, suché vlasy vyžehlete.

BOX: 6x PÉČE 30 ml
+ 1x ŠAMPON 200 ml – od 998 Kč
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250 ml – od 166 Kč

Použití:
Nastříkejte
dostatečné množství
produktu na vlasy
pro dosažení
lesklého efektu.

Použití:
Vlasy umyjte
BB ŠAMPONEM
a ručníkem osušte.
Na vlasy naneste
potřebné množství
krému, pročešte
a poté vysušte.
NEOPLACHUJTE.

200 ml – od 230 Kč

250 ml – od 230 Kč

PÉČE A STYLING
INIMITABLE STYLE
revoluční koncept pro zářivý lesk vlasů
Profesionální řada stylingu a péče s „kouzlem Luminescence“.
Všechny produkty obsahují látku LUMINESCENCE, která se získává z květů divizny. Tato látka
dodává vlasům lesk slunečních paprsků, zvýrazňuje jasný efekt ve vlasech a zároveň chrání
vlasy před negativními vnějšími vlivy.

obohaceno o LUMINISCENCE

ILLUMINATING SHAMPOO
ŠAMPON S LESKEM

ILLUMINATING MASK
MASKA S LESKEM

ILLUMINATING CREAM
KRÉM S LESKEM

Šampon s příjemně perleťovým a ultra lesklým efektem.
Speciální složení obsahuje LUMINESCENCE, která
dodává matným vlasům nový lesk. Díky pH 5,5 a novým
aktivním složkám je šetrný vůči pokožce, neobsahuje
sulfáty a parabeny. Šampon poskytuje účinnou ochranu
proti fotooxidativnímu stresu a chrání tak i nejjemnější
vlasy před jejich slábnutím.

Maska s perleťovým a ultra lesklým efektem. Speciální
složení obsahuje LUMINESCENCE, revoluční rozjasňující
složku, která dodává vlasům lesk a jas. Vlasy jsou snadno
rozčesatelné, krásně jemné a hloubkově zregenerované.
Díky pH 4,0 maska chrání a je šetrná vůči pokožce hlavy
a vlasovému vláknu, neobsahuje parabeny.

Bezoplachový regenerační krém, který vyživuje
a obnovuje vlasové vlákno. Vlasy zanechává rozjasněné
a jemnější, snadno rozčesatelné s hebkým efektem.
Speciální složení obsahuje LUMINESCENCE, unikátní
a inovativní formuli, která vlasy zabalí do lesklého
závoje, zatímco ve stejnou dobu ošetřuje vlasové vlákno
a kapilární strukturu.

Použití:
Naneste odpovídající množství šamponu do mokrých vlasů,
nechte několik minut působit a poté vlasy důkladně opláchněte.
V případě potřeby proces opakujte.

Použití:
Masku rovnoměrně naneste na umyté, ručníkem vysušené vlasy,
nechte působit přibližně 3 minuty a poté opláchněte.

Použití:
Vlasy umyjte a vysušte ručníkem. Poté naneste odpovídající
množství krému a rovnoměrně rozčešte hřebenem.
NEOPLACHUJTE. Vytvarujte podle potřeby.

250 ml – od 167 Kč
1000 ml – od 399 Kč

200 ml – od 159 Kč
1000 ml – od 399 Kč

250 ml – od 191 Kč
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ANTI-YELLOW SHAMPOO
ŠAMPON PROTI ŽLUTÝM
TÓNŮM

MULTIACTION CO-WASH
MYCÍ KONDICIONÉR
250 ml

DETANGLING PRIMER

Šampon s jemně kyselým pH,
navržen k odstranění žluté
barvy z bílých vlasů. EXTRAKT
Z BORŮVEK, silný antioxidant
bohatý na VITAMÍNY a MINERÁLY,
revitalizuje vlasy. Dodatečný
VITAMÍN F a PROVITAMIN B5
chrání a hydratují vlasy, zatímco
BÍLÉ PERLY a HEDVÁBÍ je dělají
jemnější a lesklejší. Složení zlepšuje
odbarvené blond vlasy se studeným
tónem a stabilizuje melíry.

Mycí kondicionér ideální pro čistění a hydrataci vlasů
v jednom kroku. Díky směsi rostlinných olejů (MANDLÍ,
AVOKÁDA, SÓJI, BAVLNY, OLIV) a MÁSLA z KAKAA
a MANGA
hloubkově vyživuje, dodává jemnost a snadné rozčesávání.
Díky luminescenci navíc dodává matným a mdlým vlasům
přirozený lesk.

Fluid na rozčesávání nepoddajných vlasů. Díky směsi
rostlinných olejů (MANDLÍ, AVOKÁDA, SÓJI, BAVLNY, OLIV)
a MÁSLA z KAKAA a MANGA rozčeše i velmi zacuchané
vlasy a hloubkově je vyživí. Díky luminescenci navíc
dodává matným a mdlým vlasům přirozený lesk.

Vhodné pro zákazníky, kteří chtějí:
• Odbarvené blond vlasy
se studeným tónem
• Speciální melíry

Použití:

Hlavní aktivní složky:
• látka Luminiscence - dodává vlasům lesk slunečních
paprsků. Zvýrazňuje jasný efekt ve vlasech a zároveň
chrání vlasy před negativními vnějšími vlivy.
• směs rostlinných olejů a máslo z kakaa a manga - pro
snazší rozčesávání a hloubkovou výživu
Použití:
Aplikujte správné množství a jemně vmasírujte. Nechte několik
minut působit a poté důkladně opláchněte.

FLUID NA ROZČESÁVÁNÍ NEPODDAJNÝCH VLASŮ
150 ml

Hlavní aktivní složky:
• látka Luminiscence - dodává vlasům lesk slunečních
paprsků. Zvýrazňuje jasný efekt ve vlasech a zároveň
chrání vlasy před negativními vnějšími vlivy.
• směs rostlinných olejů a máslo z kakaa a manga - pro
snazší rozčesávání a hloubkovou výživu
Použití:
Naneste správné množství produktu na umyté a ručníkem
vysušené vlasy, pročešte a vysušte.

Vlasy šamponem umyjte, opláchněte;
znovu umyjte a nechte působit 3 minuty.
Poté důkladně opláchněte.

250 ml – od 183 Kč
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ILLUMINATING DROPS
VYŽIVUJÍCÍ SÉRUM S LESKEM

NO-FRIZZ CREAM
KRÉM PRO PORÉZNÍ VLASY

STYLING POWDER
STYLINGOVÝ PUDR

Sérum zajišťuje hloubkovou hydrataci a výživu, a tím
pomáhá předcházet třepení konečků vlasů. Vysoce
koncentrovaný roztok – jediná kapka poskytuje vlasům
potřebnou péči. LUMINESCINE je látka, která odráží
sluneční paprsky a výjimečně, zároveň přirozeně
zdůrazňuje lesk a barvu vlasů.

Hydratační krém s péči MIRUSTYLE MFP, která zabraňuje
krepatění, vlasy regeneruje a uhlazuje bez nadměrného
zatížení. Obsahuje LUMINESCENCE, která přirozeně
umocňuje odraz slunečních paprsků, rozjasňuje vlasy
a dodává jim mimořádně hladký a lesklý vzhled.

Velmi jemný pudr vlasům dodá objem a tvar. Obohacený
o látku LUMINESCENCE, která zvýrazňuje barvu vlasů.
Ideální pro zákazníky, kteří chtějí získat maximální objem
vlasů.

Použití:
Dle potřeby naneste do dlaní několik kapek séra a následně
zapracujte do vlhkých nebo suchých vlasů. Účinek je viditelný
okamžitě.

Použití:
Krém rovnoměrně naneste na vlhké vlasy a obvyklým
způsobem vysušte.

Použití:
Do dlaní naneste malé množství pudru, které následně zapracujte
do suchých vlasů, od kořínků ke konečkům. Vlasy tak získají větší
objem.

100 ml – od 183 Kč

200 ml – od 191 Kč

5 g – od

HEAT PROTECTING SERUM
OCHRANA PROTI TEPLU

CURLING CREAM
KRÉM NA PODPORU VLN

MATT FINISHING WAX
MATUJÍCÍ VOSK

Použití přípravku před fénováním nebo žehlením vytváří
na vlasech ochranný film, který zadržuje přirozenou
vlhkost. Tím vlasy chrání před dehydratací a poškozením,
které je způsobeno použitím nadměrného tepla.
Přípravek obsahuje LUMINESCENCE, která zvyšuje odraz
slunečních paprsků, a zdůrazňuje tak lesk
vlasů. Speciální složení obsahuje ARGANOVÝ
OLEJ a ochranný X-HP (MIRUSTYLE X-HP)
KOMPLEX, který chrání vlasy
před intenzivním teplem až do 230°C.

Krém pro oživení, modelování a zvýraznění kudrnatých
a vlnitých vlasů. Zanechává hebké nezacuchané
vlny. Látka LUMINESCENCE zvýrazňuje lesk a barvu
vlasů. Ideální pro zákazníky, kteří chtějí krásné vlny
bez krepatých konců. Obsahuje PANTHENOL, ALOE,
ŠAFRÁN, JOJOBOVÝ OLEJ A VÝTAŽKY Z PRYSKYŘICE.

Účinná tvarující pasta vhodná pro rozmanité
dlouhotrvající účesy. Díky látce LUMINESCENCE jsou
vlasy zdravější a silnější. Matující efekt se zářivým stylem
je ideální pro ty, kteří chtějí vytvořit s jedním produktem
mnoho účesů.

Použití:
Na vlhké vlasy naneste odpovídající množství
ochrany proti teplu a rovnoměrně jej rozčešte.
Následně můžete použít fén, kulmu nebo žehličku
na vlasy.

Použití:
Pro aktivaci nebo zvýraznění kadeří naneste na vlhké
nebo suché vlasy a dle potřeby vytvarujte.

Použití:
Pastu naneste na dlaně a prohřejte.
Následně zapracujte do suchých vlasů.

250 ml – od 215 Kč

100 ml – od

215 Kč

Extra tip: Pro jemné vlasy použijte
velmi malé množství, předejdete tak
jejich zatížení.

191 Kč

100 ml – od

191 Kč

MATT SHAPER WAX
MATUJÍCÍ TVARUJÍCÍ VOSK

TREATING MOUSSE
PĚNOVÁ KÚRA

ILLUMINATING SHINING SPRAY
LESK NA VLASY

Silně fixační vosk pro nekonečné, kreativní tvarování
účesu, vytvoření konvenčního i nekonvenčního účesu:
snadné modelování rukama umožňuje vytvořit a doladit
rozmanité efekty. Díky látce LUMINESCENCE, která
odráží světlo ve vlasech, jsou vlasy lesklejší a plné vitality.
Ideální pro ty, kteří chtějí vosk se silnou fixací.

Výjimečné složení kúry vlasy hydratuje, hloubkově
regeneruje a tím posiluje vlasové vlákno. Díky látce
LUMINESCENCE a její schopnosti odrazu slunečních
paprsků, jsou vlasy jemnější a zdravější. Obsahuje
ARGANOVÝ a MAKADAMIOVÝ OLEJ.

Lesk na vlasy obohacen o VITAMIN E, ARGANOVÝ
a MAKADAMIOVÝ OLEJ, který dodává vlasům extrémní
lesk, výživu a vlasy jsou jemné na dotek. Nelepí.

Použití:
Vosk naneste na dlaně a prohřejte. Následně zapracujte
do suchých vlasů.

Použití:
Pěnu naneste na vlhké vlasy, rovnoměrně rozčesejte
a následně vlasy vysušte obvyklým způsobem.

Použití:
Po vysušení vlasů nastříkejte přiměřené
množství produktu na vlasy k dodání
finálního lesku vlasů.

100 ml – od 191 Kč

200 ml – od 183 Kč

250 ml – od 175 Kč

CRISPY GEL MOUSSE
GELOVÁ PĚNA

ILLUMINATING MEDIUM STYLING FOAM
STYLINGOVÁ PĚNA S LESKEM SE STŘEDNÍ
FIXACÍ

ILLUMINATING EXTREME STYLING FOAM
STYLINGOVÁ PĚNA S LESKEM SE SILNOU
FIXACÍ

Pěna modeluje a chrání přírodní i ošetřované vlasy,
dodává mokrý a lesklý efekt. Výborný pro definici vln,
působí proti krepatění.

Středně fixační pěna je ideální pro vytváření a fixování
všech typů účesů. Díky látce LUMINESCENCE a její
schopnosti odrazu slunečních paprsků, přispívá
k projasnění a lesku vlasů i celého účesu.

Silně fixační pěna je ideální pro vytváření a fixování všech
typů účesů. Díky látce LUMINESCENCE a její schopnosti
odrazu slunečních paprsků, přispívá k projasnění a lesku
vlasů i celého účesu.

Použití:
Před použitím protřepejte, naneste na vlasy
a vytvarujte do požadovaného účesu. V případě
sušení vlasů přes difuzer nebo přirozeně, může
být pěna nanesena na mokré i suché vlasy
k dotvoření požadovaného účesu.

Použití:
Pěnu naneste na vlhké vlasy, neoplachujte.
Následně vytvarujte do požadovaného účesu.

Použití:
Pěnu naneste na vlhké vlasy, neoplachujte.
Následně vytvarujte do požadovaného účesu.

250 ml – od 191 Kč

250 ml – od 191 Kč

Extra tip: Pro jemné vlasy použijte
velmi malé množství, předejdete tak
jejich zatížení.

250 ml – od

223 Kč
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ILLUMINATING MEDIUM SPRAY NO GAS
EKOLOGICKÝ LAK NA VLASY S LESKEM
STŘEDNĚ FIXAČNÍ

ILLUMINATING EXTREME SPRAY NO GAS
EKOLOGICKÝ LAK NA VLASY S LESKEM SILNĚ
FIXAČNÍ

ILLUMINATING MEDIUM SPRAY
STŘEDNĚ FIXAČNÍ LAK NA VLASY S LESKEM

Ekologický lak na vlasy pro zvětšení objemu a fixaci
účesu, vhodný pro všechny typy účesů. Obsažená látka
LUMINESCENCE podporuje odraz slunečních paprsků,
zdůrazňuje světelný efekt vlasů a chrání je
před negativními vnějšími vlivy. Bez metylchloridu.

Ekologický lak na vlasy pro zvětšení objemu a fixaci
účesu, vhodný pro všechny typy účesů. Obsažená látka
LUMINESCENCE podporuje odraz slunečních paprsků,
zdůrazňuje světelný efekt vlasů a chrání je
před negativními vnějšími vlivy. Bez
metylchloridu.

Lak fixuje a definuje všechny typy vlasů. Obsahuje
látku LUMINESCENCE, která zvyšuje odraz slunečních
paprsků, rozjasňuje účes a chrání je před negativními
vnějšími vlivy. Obsahuje JOJOBOVÝ OLEJ
a PANTHENOL.
Bez metylchloridu.

Použití:
Lak aplikujte přímo na suché vlasy
ze vzdálenosti přibližně 30 – 50 cm.

300 ml – od 239 Kč

Použití:
Lak aplikujte přímo na suché vlasy ze vzdálenosti
přibližně 30 – 50 cm.

300 ml – 239 Kč

500 ml – od 223 Kč

ILLUMINATING EXTREME SPRAY
SILNĚ FIXAČNÍ LAK NA VLASY S LESKEM

NOURISHING CREAMY OIL
VÝŽIVNÝ KRÉMOVÝ OLEJ

TRANSFORMING SPRAY
SPREJ NA NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ

Lak fixuje a definuje všechny typy vlasů.
Obsahuje látku LUMINESCENCE, která
zvyšuje odraz slunečních paprsků,
rozjasňuje účes a chrání je
před negativními vnějšími vlivy. Obsahuje
JOJOBOVÝ OLEJ a PANTHENOL.
Bez metylchloridu.

Inovativní ošetření pro krásnější vlasy. Velmi lehká textura
z BAVLNĚNÉHO OLEJE a VITAMINU E zajišťuje výživu,
posílení a lesk vlasů bez zatížení. Díky LUMINESCENCI
je zajištěn dokonalý lesk a zároveň je chráněna pokožka
hlavy a vlasy před vnějšími vlivy.

Sprej s kašmírovým proteinem s mimořádnými účinky:
v jednom kroku uhlazuje, restrukturalizuje a dodává
lesk. Inovativní složení je schopno obalit
vlas a tím ho ochránit od vlhkosti, která
postihuje krepaté vlasy. Vlasy budou ihned
viditelně hladké, hedvábné a lesklé. Vlasy
nezatěžuje. Vydrží 2-3 umytí.

Použití:
Lak aplikujte přímo na suché vlasy
ze vzdálenosti přibližně 30 – 50 cm.

Použití:
Do dlaní naneste malé množství produktu a roztírejte ho, dokud se
textura nezmění ve velmi lehký olej. Olej poté naneste do vlhkých
vlasů a vysušte je. Vlasy budou okamžitě jemné, zdravé a lesklé.

Použití:
Po umytí vlasů (šamponem i kondicionérem)
vlhké vlasy rozčesejte. Berte je pramen
po prameni a ve větším množství aplikujte
rovnoměrně produkt přímo na vlasy. Vlasy
průběžně pořád česejte, aby se udržely rovné.
Na sušení nastavte fén na středně vysokou
teplotu.
PRO EFEKTIVNÍ VÝSLEDEK JE DŮLEŽITÉ
POUŽÍT DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ PRODUKTU.

Extra tip: Pro super
zářivý efekt aplikujte
produkt ještě
po vysoušení.

500 ml – od

12

Použití:
Lak aplikujte přímo na suché vlasy ze vzdálenosti
přibližně 30 – 50 cm.

223 Kč

250 ml – od

239 Kč

300 ml – od 223 Kč

Změna designu možná

LETNÍ ŘADA
SUMMER TIME
Produkty obohacené o OLEJ AMLA (aktivní složka, která pokožku chrání proti stárnutí)
a VITAMIN C, který působí proti třepení konečků a posiluje kořínky vlasů.

výtažek OLEJ AMLA

SHOWER SHAMPOO
AFTER SUN
SPRCHOVÝ ŠAMPON
PO OPALOVÁNÍ

HAIR MASK AFTER SUN
MASKA NA VLASY
PO OPALOVÁNÍ

PROTECTIVE SERUM FOR HAIR
PRE&AFTER SUN
OCHRANNÉ SÉRUM NA VLASY
PŘED A PO OPALOVÁNÍ

BODY CREAM AFTER SUN
TĚLOVÝ KRÉM PO OPALOVÁNÍ

Ideální pro jemné čištění pokožky těla
a vlasů po slunění. Produkt odstraňuje
všechny zbytky soli a chlóru. Hlavní
aktivní složka je olej Amla, který je
dobře znám pro svoje účinky
proti stárnutí a působí proti třepení
konečků vlasů. Vyživuje a posiluje
vlasy a pokožku těla po jejich vystavení
sluncem.

Speciální olej Amla obsahuje složení
s účinky proti stárnutí a působí
proti třepení konečků vlasů. Bojuje
s vysušováním vlasů, které je
způsobeno sluncem a solí. Zajišťuje
jemnost a snadné rozčesávání vlasů.
OPLACHUJE SE.

Složení s komplexem aktivních složek
se speciálním zjemňujícím efektem
a působením proti stárnutí – díky oleji
Amla. Chrání vlasy proti UV paprskům
a vnějším vlivům, zabraňuje třepení
konečků.

Použití:
Jemnou masáží vyčištěte pokožku těla a vlasy
a poté opláchněte. V případě potřeby proces
opakujte.

Použití:
Masku naneste na vlasy po jejich umytí
šamponem, opláchněte a poté vlasy vysušte.

Použití:
Před opalováním nastříkejte sérum
rovnoměrně na vlasy a produkt rozdistribujte.
Proces během dne několikrát opakujte.

Speciálně vytvořen pro užití
po opalování, kdy naše pokožka
potřebuje rehydratovat. Díky
zjemňujícím a osvěžujícím účinkům,
složení vyživuje, ale “nemastí.” Bylo
speciálně vytvořeno k předejití
nepříjemných pocitům, které jsou
spojené se zarudnutím a spálením
pokožky. Obsahuje olej Amla, bambucké
máslo, aloe vera a bisabolol. Má silné
hydratační, zjemňující účinky, posilující
a působící proti stárnutí. Cenné přidání
hydrolyzovaného kolagenu umožňuje
bojovat s volnými radikály a zaručit
tak vysokou elasticitu
a výživu.
Použití:
Dostatečné množstí
krému naneste na celé
tělo, vmasírujte dokud se
kompletně nevstřebá.

250 ml – od 183 Kč

200 ml – od 199 Kč

150 ml – od 239 Kč

300 ml – od 239 Kč
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CENÍK HAIR COMPANY PLATNÝ OD 1. 6. 2019
KÓD

PRODUKT

velikost

cena

20 % sleva

10 % sleva

5 % sleva

100 ml

149 Kč

119 Kč

134 Kč

142 Kč

dop. cena

INIMITABLE COLOR
barva INIMITABLE COLOR 72 + 3 KOREKTORY + 7 pastelových odstínů + 2 zesilovače
INIMITABLE BLONDE 8 + 1 TÓNOVACÍ BARVA
OXIDANT EMULSION - oxidační krémová emulze vol. 5, 10, 20, 30, 40
BB COLOR MASK - barevné masky na vlasy 12 odstínů
LB11970

INIMITABLE BLONDE BLEACHING CREAM - krémový melír

100 ml

149 Kč

119 Kč

134 Kč

142 Kč

1000 ml

149 Kč

119 Kč

134 Kč

142 Kč

200 ml

299 Kč

239 Kč

269 Kč

284 Kč

2x 250 gr

590 Kč

472 Kč

531 Kč

561 Kč

419 Kč

LB12914

BLEACHING POWDER „09 POWER“ - melírovací pudr se sílou 9

500 g

499 Kč

399 Kč

449 Kč

469 Kč

LB12501

ANTI-YELLOW SHAMPOO - ŠAMPON PROTI ŽLUTÝM TÓNŮM

250 ml

229 Kč

183 Kč

206 Kč

218 Kč

319 Kč
269 Kč

LB12497

POST TREATMENT SHAMPOO - šampon na chemicky ošetřované vlasy

250 ml

189 Kč

151 Kč

170 Kč

180 Kč

LB12499

POST TREATMENT SHAMPOO - šampon na chemicky ošetřované vlasy

1000 ml

399 Kč

319 Kč

359 Kč

379 Kč

LB12498

POST TREATMENT MASK - maska na chemicky ošetřované vlasy

250 ml

189 Kč

151 Kč

170 Kč

180 Kč

LB12500

POST TREATMENT MASK - maska na chemicky ošetřované vlasy

1000 ml

399 Kč

319 Kč

359 Kč

379 Kč

269 Kč

TECHNICKÉ PRODUKTY
LB11404

BARRIER CREAM - ochranný krém

100 ml

249 Kč

199 Kč

224 Kč

237 Kč

LB12339

REMOUVER PASTE - čistící pasta

100 ml

199 Kč

159 Kč

179 Kč

189 Kč

NO ITCH MOUSSE - pěna na zklidnění pokožky

150 ml

329 Kč

263 Kč

313 Kč

263 Kč

LB11555

BB FILLER
LB12324

BB FILLER - 6x péče + 1x čistící šampon 6x30 ml + 1x200 ml

KIT

1 248 Kč

998 Kč

1 123 Kč

1 186 Kč

1 749 Kč

LB12339

BB SHAMPOO - šampon s účinkem proti stárnutí

250 ml

208 Kč

166 Kč

187 Kč

198 Kč

289 Kč

LB12341

BB STYLING CREAM - stylingový krém s účinkem proti stárnutí

200 ml

288 Kč

230 Kč

259 Kč

274 Kč

399 Kč

LB12340

BB SPRAY SHINING - lesklý a hydratační sprej s účinkem proti stárnutí

250 ml

288 Kč

230 Kč

259 Kč

274 Kč

399 Kč

SUMMERTIME
LB12897

SHOWER SHAMPOO AFTER SUN - sprchový šampon po opalování

250 ml

229 Kč

183 Kč

206 Kč

218 Kč

319 Kč

LB12898

HAIR MASK - maska na vlasy

200 ml

249 Kč

199 Kč

224 Kč

237 Kč

349 Kč

LB12899

PROTECTIVE SERUM FOR HAIR PRE & AFTER SUN - ochranné sérum na vlasy před a po opalování

150 ml

299 Kč

239 Kč

269 Kč

284 Kč

419 Kč

300 ml

299 Kč

239 Kč

269 Kč

284 Kč

419 Kč

LB12900

BODY CREAM AFTER SUN - tělový krém po opalování
INIMITABLE STYLE
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LB12186

ILLUMINATING SHAMPOO - šampon s leskem

250 ml

209 Kč

167 Kč

188 Kč

199 Kč

289 Kč

LB12406

ILLUMINATING SHAMPOO - šampon s leskem

1000 ml

499 Kč

399 Kč

449 Kč

469 Kč

699 Kč

LB12187

ILLUMINATING MASK - maska s leskem

200 ml

199 Kč

159 Kč

179 Kč

189 Kč

279 Kč

LB12407

ILLUMINATING MASK - maska s leskem

1000 ml

499 Kč

399 Kč

449 Kč

469 Kč

699 Kč

LB12182

ILLUMINATING CREAM - krém s leskem

250 ml

239 Kč

191 Kč

215 Kč

227 Kč

339 Kč

LB12503

HEAT PROTECTION SERUM - ochrana proti teplu

250 ml

269 Kč

215 Kč

242 Kč

256 Kč

379 Kč

LB12181

NO FRIZZ CREAM - krém pro porézní vlasy

200 ml

239 Kč

191 Kč

215 Kč

227 Kč

339 Kč

LB12185

TREATING MOUSSE - pěnová kúra

200 ml

229 Kč

183 Kč

206 Kč

218 Kč

319 Kč

LB12179

CURLING CREAM - krém na podporu vln

100 ml

239 Kč

191 Kč

215 Kč

227 Kč

339 Kč

LB12184

ILLUMINATING MEDIUM STYLING FOAM - stylingová pěna s leskem se střední fixací

250 ml

239 Kč

191 Kč

215 Kč

227 Kč

339 Kč

LB12697

ILLUMINATING EXTREME STYLING FOAM - stylingová pěna s leskem se silnou fixací

250 ml

239 Kč

191 Kč

215 Kč

227 Kč

339 Kč

LB12719

CRISPY GEL MOUSSE - gelová pěna

250 ml

279 Kč

223 Kč

251 Kč

265 Kč

389 Kč

100 ml

229 Kč

183 Kč

206 Kč

218 Kč

319 Kč

5 gr

269 Kč

215 Kč

242 Kč

256 Kč

379 Kč

100 ml

239 Kč

191 Kč

215 Kč

227 Kč

339 Kč

LB12183

ILLUMINATING DROPS - vyživující sérum s leskem

LB12178

STYLING POWDER - stylingový pudr

LB12175

MATT SHAPER WAX - matující tvarující vosk

LB12174

MATT FINISHING WAX - matující vosk

100 ml

239 Kč

191 Kč

215 Kč

227 Kč

339 Kč

LB12686

ILLUMINATING MEDIUM SPRAY - středně fixační lak na vlasy s leskem

500 ml

279 Kč

223 Kč

251 Kč

265 Kč

389 Kč

LB12688

ILLUMINATING EXTREME SPRAY - silně fixační lak na vlasy s leskem

500 ml

279 Kč

223 Kč

251 Kč

265 Kč

389 Kč

LB12687

ILLUMINATING MEDIUM SPRAY NO GAS - ekologický lak na vlasy s leskem středně fixační

300 ml

299 Kč

239 Kč

269 Kč

284 Kč

419 Kč

LB12689

ILLUMINATING EXTREME SPRAY NO GAS - ekologický lak na vlasy s leskem silně fixační

300 ml

299 Kč

239 Kč

269 Kč

284 Kč

419 Kč

LB12854

ILLUMINATING SHINING SPRAY - lesk na vlasy

250 ml

219 Kč

175 Kč

197 Kč

208 Kč

309 Kč

LB12812

NOURISHING CREAMY OIL - výživný krémový olej

250 ml

299 Kč

239 Kč

269 Kč

284 Kč

419 Kč

LB12822

TRANSFORMING SPRAY - sprej na narovnávání vlasů

300 ml

279 Kč

223 Kč

251 Kč

265 Kč

389 Kč

Ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH. Změna cen a sortimentu vyhrazena. Chyby tisku vyhrazeny.

www.haircompany.cz
Najdete nás na Facebooku:
HAIR COMPANY CZ
Najdete nás na Instagramu:
hair_company_cz
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