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Salerm C
S více než šedesátiletými zkušenostmi
je dnes společnost Salerm Cosmetics
jednou z nejdůležitějších a
nejuznávanějších španělských značek
v kadeřnickém odvětví.
Disponujeme širokým sortimentem
produktů pro ošetření i konečnou
úpravu, abychom vyhověli potřebám
nejen profesionálního stylisty, ale i
koncového zákazníka ...
Díky naší mezinárodní přítomnosti
můžeme vždy odhadnout, jaké jsou
trendy a poptávka celosvětového
profesionálního trhu. Jsme
profesionální značka pro náročné
klienty.

Cosmetics
Naše filozofie

Vize a vedoucí postavení
Náš obchodní model nám umožnil
převzít vedoucí postavení v tomto odvětví
a dosáhnout velkého objemu nákupu, aniž
bychom přestali klást důraz na kvalitu a
vycházet z rozsáhlých znalostí našeho trhu.

Inovace
Klademe důraz na výzkum a vývoj nových
produktů. Disponujeme více než 68 000
metry čtverečními vlastního centra výzkumu,
vývoje a inovací, kde vznikají nové počiny.

Internacionalizace
Máme výrobní závody v Barceloně
(Španělsko) a Valencii (Venezuela). Poprvé
vyvážíme produkty na trhy 5 kontinentů
a venezuelský závod o rozloze 10 000
metrů čtverečních prodává své výrobky na
domácím trhu. Působíme ve více než 50
zemích a máme vlastní pobočky mimo jiné
v New Yorku, Los Angeles, Miami, Mexiku,
Kolumbii, Kostarice a Dominikánské
republice.

Angažovanost a solidarita
Filozofií skupiny není jen péče a pohodlí
zákazníka, ale také péče o životní prostředí

díky maximální optimalizaci výrobních
procesů a závazkům k udržitelnému rozvoji
a dobrému stavu naší planety. aniž bychom
přestali, kteří to nejvíce potřebují. Pro tyto
lidi pořádá akce nadace VMV Cosmetic
Group Foundation.

Vzdělání
Klademe důraz na školení odborníků v
našich technických střediscích a pomáháme
těm, kteří chtějí studovat kadeřnictví
prostřednictvím našeho stipendijního
programu „Posuňte se kupředu“. Tento
program nám poskytl již více než 500
odborníků.
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Keratin Shot
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Homme

Šampony
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Holení
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Krása
Líčidla na oči a rty
Manikúra
Depilace

Merchandising
Salon Selección
Kadeřnické a kosmetické
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Vedoucí postavení v
oblasti vlasové kosmetiky
Vlasy neuvěřitelných
odstínů

SALERMVISON
Permanentní barva s vynikajícími
výsledky v zářivých a trvalých odstínech
perfektně kryjící šediny. Exkluzivní výběr
barevných pigmentů pro dosažení správného
odstínu na míru se složením založeným na
přírodních olejích, které zaručí větší lesk a
zabrání svědění vlasové pokožky / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Smíchejte barvu a oxidační činidlo
Salerm Cosmetics v poměru 1:1,5 • Odstíny
Blond Magic je třeba míchat s oxidačním
činidlem Salerm Cosmetics v poměru 1:2.

• 75 ML (KÓD SV)

• SALERMVISON KARTA USA / ES / FR / P (KÓD 301)

• SALERMVISON KARTA USA / ES / IT / RU (KÓD 302)
• SALERMVISON KARTA USA / ES / D / CZ (KÓD 303)

SALERMIX
Tři odstíny barev se silným zesvětlujícím
účinkem, které přináší větší lesk a intenzitu
barvy, než může nabídnout pouze jedna
barva. Díky exkluzivnímu výběru barevných
pigmentů se do sáhne maxi mál ní ho
barevného účinku. Jejich složení navíc
obsahuje přírodní rostlinné oleje, které
ochrání vlasy během barvení a působí jako
kondicionér. / ZPŮSOB POUŽITÍ: V poměru
1:2 smíchejte barvu s oxidantem Salerm
Cosmetics. barvu nanášejte na suché vlasy
• Pokud požadujete vyšší míru zesvětlení
pramenů, přikryjte alobalem • V případě
barvení všech vlasů použijte přídavné teplo
bez zakrytí vlasů.
• 75 ML (KÓD TMC)

PERHOXYL

OXIDAČNÍ EMULZE

Oxidační emulze s velmi rychlým účinkem a vysokou účinností
určená pro dosažení velmi světlých odstínů, melíru a odbarvení při
kratší době působení. / ZPŮSOB POUŽITÍ: V nekovové misce smíchejte
s oxidační barvou nebo odbarvovačem v odpovídajícím poměru.
Míchejte, dokud nebude hmota homogenní, a aplikujte na vlasy podle
zvolené techniky.

Krémová oxidační emulze je vhodná jak pro barvení, tak
odbarvování vlasů. K dispozici je ve 4 stupních intenzity a hodí se
pro všechny techniky navržené profesionály. Dodává mimořádný
lesk díky dobrému stavu vlasového vlákna po technickém procesu.
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Smíchejte oxidační emulzi Salerm Cosmetics s
barvou v poměru 1:1,5 • Odstíny Blond Magic je třeba smíchat s oxidační
emulzí Salerm Cosmetics v poměru 1:2.

• 500 ML (KÓD 161L)
• 4670 ML 20 VOL. (KÓD 172GLP)
• 1000 ML 10 VOL. (KÓD 191LP)
20 VOL. (KÓD 172LP)
30 VOL. (KÓD 173LP)
• 225 ML

• 180 ML

40 VOL. (KÓD 174LP)

20 VOL. (KÓD 352LP)

30 VOL. (KÓD 353LP)
40 VOL. (KÓD 354LP)

20 VOL. (KÓD 952LP)

30 VOL. (KÓD 953LP)
40 VOL. (KÓD 954LP)

• 112,5 ML 20 VOL. (KÓD 312LP)
30 VOL. (KÓD 313LP)

VEGAN
Ošetření a barvení vlasů 100% rostlinného původu. Biokera Vegan nabízí kombinace
různých rostlin pocházejících z ajurvédské botaniky, která společně se současnými znalostmi
nabízí přirozenou a účinnou veganskou barvu prospěšnou pro vlasy a pokožku hlavy / ZPŮSOB
POUŽITÍ: V misce smíchejte rostlinnou barvu s teplou vodou v poměru 1:3, abyste získali
homogenní směs správné konzistence. Směs nechte odstát, naneste na vlasy a nechte působit
30 až 60 minut. Opláchněte vodou.
HLINÍKOVÝ SÁČEK 300 G - TEPELNĚ UZAVŘENÝ
• VCARE / (KÓD BKVC)
• VDARK / EBEN (KÓD BKVD)
• VLIGHT / BUK (KÓD BKVL)
• V44 / PEROBA (KÓD BKV44)
• V64 / TŘEŠEŇ (KÓD BKV64)
• V74 / PALISANDR (KÓD BKV74)
• V75 / MAHAGON (KÓD BKV75)
BIOKERA VEGAN NEUTRALIZER
• 300 ML (KÓD 3550)

KARTA COLOR (KÓD 4776 /4786/ 4788)
VZORNÍK A5 S PODSTAVCEM (KÓD 3549/4789/4790/4791)
KATALOG (KÓD 3546/4772/4773)
LETÁK A5 (KÓD 3540)
BROŽURA ŠPANĚLSKY (KÓD 4324)
PROPAGAČNÍ VINYL (KÓD VOBIOVEGAN)
KERAMICKÁ MÍSA (KÓD 3541)
ZÁSTĚRA (KÓD 3542)
LŽÍCE (KÓD 3543)
HŘEBEN (KÓD 3544)
MÍCHACÍ TYČINKA (KÓD 3545)
NÁHRADNÍ NÁDOBA (KÓD 3547)
PLAKÁT VEGANSKÝ PRODUKT (KÓD 3548)
PLAKÁT VEGANSKÁ MÓDA (KÓD 3552)
OHŘÍVAČ (KÓD 3539) - 220V / (KÓD 3526) - 110V

BIOKERA NATURA COLOR
OXIDAČNÍ BARVA NA VLASY S ORGANICKÝMI
ROSTLINNÝMI OLEJI
Intenzivní, zářivé a dlouhotrvající barvy. Díky obohacení o organické rostlinné oleje
pomáhá chránit vlasové vlákno a udržuje zářivé barvy po delší dobu. • Vysoká barvící
účinnost a dobrá schopnost krytí šedivých vlasů • Barvy neobsahují PPD, silikony, parafíny
nebo resorcinol, minerální oleje, parabeny, ethylalkohol a deriváty formaldehydu. Barvy
obsahují těkavý amoniak, který po nanesení barvy rychle vymizí z vlasů, což zlepšuje
konečnou kvalitu barevných vlasů.
• 70 ML. (KÓD BKC)

• VZORNÍK BAREV (KÓD 3100)

• KARTA 3 NOVÝCH ODSTÍNŮ (KÓD 3104)
• KARTA 4 ODSTÍNŮ (KÓD 3103)

OXIDAČNÍ EMULZE BIOKERA
NATURA COLOR
Působí jako zdroj aktivního kyslíku, který je nezbytný pro vývoj barvy uvnitř
vlasu. Snadno se mísí s pigmenty, čímž se dosáhne působivých výsledků barvy vlasů
s dlouhotrvajícím účinkem.
• 1000 ML 20 VOL. (KÓD 1742)
30 VOL. (KÓD 1743)
40 VOL. (KÓD 1744)
• 75 ML 20 VOL. (KÓD 1752)
30 VOL. (KÓD 1753)

ZESVĚTLOVAČ DECO ECO
Vysoký účinek zesvětlení • Bez amoniaku • Pečuje o vlasy za pomocí
organických olejů • Žluté neutralizační molekuly • Nevyžaduje tónování
• Snadná příprava • Bezprašný. Díky obohacení o stopové prvky z ovesné
mouky a certifikované organické rostlinné oleje poskytuje vlasům
maximální péči (technologie Plex).
• 500 G. - (KÓD 3047)

MERCHANDISING
VINYLY
• EXTERNÍ ŠPANĚLSKY - (KÓD VOBIOEXE)
• TOTEM ŠPANĚLSKY - (KÓD VOBIOTOE)

PLAKÁT
• PLAKÁT BIOKERA COLOR 100 × 70 (KÓD 3553)

HD COLORS
Dotyk trendy přímých barev s technologií Color Definition
Color System, která přináší změnu • Intenzivní pigmenty, odvážné
a nespoutané, které se vymykají konvencím a ukazují barvy v jiném
světle. SEMI-PERMANENTNÍ barvy bez peroxidu nebo amoniaku,
vhodné pro světlé základy nebo zesvětlené vlasy • Vzrušující odstíny
a 1 nevýrazný* pro vytvoření pastelové barvy, která otevírá dveře
stovkám kombinací.

• ODSTÍNY FLUOR 150 ML
• CANDY PINK (KÓD 1071)

• GREEN KRIPTONITE (KÓD 1072) • JAZZY YELLOW (KÓD 1073)
• MYSTIC BLUE (KÓD 1074)

• ORANGE PUMPKIN (KÓD 1075)
• ODSTÍNY FANTAZIE 150 ML
• PINK (KÓD 1060)

• FUCHSIA (KÓD 1061)
• RED (KÓD 1062)

• ORANGE (KÓD 1063)
• YELLOW (KÓD 1064)
• GREEN (KÓD 1065)
• BLUE (KÓD 1066)

• PURPLE (KÓD 1067)
• VIOLET (KÓD 1068)
* CLEAR (KÓD 1069)

HD COLOR RESET
Odstraňuje semipermanentní barvy s maximální citlivostí k vlasům
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte na suché vlasy. Přípravek lehce vmasírujte
a stejnoměrně rozčesejte hřebenem. Nechejte působit až 20 minut a
pak umyjte.
• HD COLOR RESET 1000 ML (KÓD 1076)
• HD VZORNÍK (KÓD. 1070)
• PALETA PRAMENY (KÓD. 3041) - 2,60 €
• BROŽURA HD (KÓD. 1080)
• PLAKÁT FLUOR 49 × 34 (KÓD. 1090)
• PLAKÁT FANTAZIE 49 × 34 (KÓD. 1091)

COLOR SOFT
Tón v tónu bez amoniaku
ZPŮSOB POUŽITÍ: Smíchejte vyvíjecí
emulzi Color Soft s přípravkem Color
Soft v poměru 2:1.
• 100 ML (KÓD TS...)

• VZORNÍK COLOR SOFT (KÓD 277)

VYVÍJECÍ EMULZE
COLOR SOFT
Aktivátor vytvořený speciálně pro použití
spolu se světlými odstíny přípravku Color
Soft tón v tónu. ZPŮSOB POUŽITÍ: Smíchejte
vyvíjecí emulzi Color Soft s přípravkem Color
Soft v poměru 2:1.

• 1000 ML (KÓD 178)
• 200 ML (KÓD 169)

VYVÍJECÍ EMULZE
COLOR SOFT
SVĚTLÉ ODSTÍNY
Aktivátor vytvořený speciálně pro použití
spolu se světlými odstíny přípravku Color
Soft tón v tónu.
ZPŮSOB POUŽITÍ: Smíchejte vyvíjecí emulzi
Color Soft s přípravkem Color Soft v poměru
2:1.

• 1000 ML (KÓD 157) -9,30 €
• 200 ML (KÓD 155) -3,50 €

DECOPATÉ
Decopate je sada skládající se ze dvou produktů: pevná
zesvětlovací složka v prášku, která se smíchá s tekutou složkou v
ampulích / ZPŮSOB POUŽITÍ: Do čisté nekovové misky vysypejte
obsah sáčku zesvětlovacího prášku Decopaté. Přidejte tekutou složku
Decopaté. Špachtlí míchejte, než vznikne homogenní zesvětlující
pasta. Přidejte až 100 ml krémového oxidačního činidla 10, 20, 30,
40 nebo Perhoxylu • Nechte působit po dobu 20-60 min dle stavu
vlasů nebo požadovaného výsledku.
• 2 SÁČKY PO 30 G - KRABICE S 3 BALENÍMI PO 4 AMPULÍCH 13 ML (KÓD 495)

DECOBLUE
Zesvětlující prášek, který dokáže vlasy zesvětlit o 4–6 odstínů
ve velmi krátkém čase / ZPŮSOB POUŽITÍ: V čisté nekovové misce
smíchejte obsah sáčku zesvětlujícího prášku Decoblue ( 42 g ) nebo
jednu dávkovací lžíci Decoblue ( 23 g ) s obsahem jedné ampule
tónovacího oleje. Špachtlí míchejte, než vznikne homogenní zesvětlující

pasta. Přidejte až 100 ml krémového oxidačního činidla 10, 20, 30, 40
nebo Perhoxylu. • Nechte působit po dobu 20-60 min dle stavu vlasů
nebo požadovaného výsledku.

• 12 SÁČKŮ PO 42 G (KÓD 492)

• 500 G - OBSAHUJE DÁVKOVACÍ LŽÍCI (KÓD 497)

TÓNOVACÍ OLEJ
Tónovací olej pro zesvětlování, který technickému procesu
zesvětlování přináší nový kosmetický rozměr / ZPŮSOB POUŽITÍ:
V čisté nekovové misce smíchejte obsah sáčku zesvětlujícího prášku
Decoblue ( 42 g ) nebo 30 g přípravku Decoblue s obsahem jedné
ampule tónovacího oleje. Špachtlí míchejte, než vznikne homogenní
zesvětlující pasta. Přidejte až 100 ml krémového oxidačního činidla
10, 20, 30, 40 nebo Perhoxylu • Nechte působit po dobu 20-60 min
dle stavu vlasů nebo požadovaného výsledku.

• 3 BALENÍ 4 AMPULÍ PO 13 ML (KÓD 496)

MAGIC BLEACH
Vysoce výkonný a progresivní zesvětlující prášek / ZPŮSOB POUŽITÍ: Smíchejte jeden sáček prášku ( 42 g ) s 100-200 ml oxidačního krému
Salerm Cosmetics (dle techniky a požadovaného výsledku zesvětlení) • Nechejte působit od 30 do 60 minut (možno s přísunem vnějšího tepla).
Po procesu zesvětlení důkladně opláchněte vlažnou vodou a pokračujte v konečné úpravě jako obvykle.
• 500 G - OBSAHUJE ODMĚRNOU LŽÍCI (KÓD 504)
• 12 BALENÍ PO 42 G (KÓD 491) -35,20 €

COLOR REVERSE KIT

DERMOCLEAN

Jedná se o přípravek, který odstraňuje
umělé pigmenty z vlasů bez vlivu na přírodní
barvu / ZPŮSOB POUŽITÍ: V čisté misce
smíchejte část 1 a část 2 ve stejném poměru.
Míchejte za použití štětce, dokud nevznikne
homogenní směs. Naneste přímo na suché,
neumyté vlasy • Nechejte působit 20 minut
(ke zlepšení procesu doporučujeme použít
čepici), poté dobře opláchněte a umyjte čisticím
šamponem Salerm SPA Purificante.

Ubrousky v jednotlivém balení pro
očištění pleti od skvrn způsobených barvou
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Jemně ubrouskem
vyčistěte znečištěná místa.

• 200 ML - 1 & 2 (KÓD 843)

• 24 SÁČKŮ - (KÓD 701EX)

OCHRANNÝ KRÉM
NA POKOŽKU
Ochranný krém, který chrání pokožku
před potřísněním barvou
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: V dostatečně silné

vrstvě naneste před barvením zejména na
kontury tak, aby se vytvořila ochranná vrstva
chránící pokožku před potřísněním barvou.

• 60 ML - (KÓD 1001)

SILK PLUS
Obsah ampule působí jako kovový
sekvestrant. Přípravek lze mísit s jakýmkoli
technickým produktem. Zabraňuje svědění /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Nejprve v misce smíchejte
obsah ampule se směsí barvy a oxidačního
činidla nebo zesvětlovače a oxidačního činidla.
Poté přistupte k technickému ošetření • Při
aplikaci s trvalou nebo s přípravkem pro

narovnání vlasů smíchejte obsah jedné
ampule Silk Plus s narovnávací tekutinou
nebo narovnávacím krémem. Poté přistupte
k technickému procesu.
• 12 AMPULÍ PO 5 ML (KÓD 72)

PŘÍPRAVEK NA KRYTÍ
ŠEDIN
Přípravek na krytí problematických
šedin. Obsah ampule přináší účinek v
kombinaci s jakoukoli barvou na trhu /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Po smíchání barvy s
oxidačním činidlem, přidejte do misky
obsah jedné ampule a promíchejte. Po vzniku
homogenní struktury pokračujte v aplikaci
jako obvykle.
• 12 AMPULÍ PO 5 ML (KÓD 70)

RED FIX
Tekutý přípravek fixující pigment,
který zlepšuje počáteční výsledek barvy
a její trvanlivost. Přípravek je speciálně
určený k fixaci červených odstínů, lze jej
však použít s jakoukoliv barvou dostupnou
na trhu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po smíchání
barvy s oxidačním činidlem přidejte do misky
obsah jedné ampule a promíchejte. Po vzniku
homogenní struktury pokračujte v aplikaci
jako obvykle.
• 12 AMPULÍ PO 5 ML (KÓD 69)

COLOR REVERSE
Es una formulación capaz de atenuar o
eliminar los pigmentos artificiales del cabello,
dejando igual los pigmentos naturales / USO:
mezclar a partes iguales Color Reverse 1
+ Color Reverse 2 en un bol limpio. Agitar
con la ayuda del pincel hasta obtener una
mezcla homogénea. Aplicar directamente
sobre los cabellos secos y sin lavar • Dejar
un tiempo de pose de 20 min. (se aconseja
utilizar un gorro para mejorar el proceso).
Transcurrido el tiempo de pose, enjuagar
el cabello con abundante agua y lavar con
Champú Purificante SC.

DERMOCLEAN

Toallas en formato individual capaces de
limpiar las manchas producidas por los tintes
/ USO: frotar suavemente las zonas de la piel
manchadas.

PROTECTOR PARA
LA PIEL
C re m a p ro te c to ra q u e ev i ta l a s
manchas en la piel producidas por los tintes
/ USO: aplicar antes de empezar el proceso de
color, repartiendo el producto por el contorno
de la piel en cantidad suficiente para crear la
capa protectora ante las manchas del color.

SILK PLUS

Ampolla que actúa como secuestrante
metálico. Se mezcla con cualquier producto
técnico. Evita picores / USO: mezclar el
contenido de una ampolla con el tinte y la
oxigenada, o la decoloración y la oxigenada
dentro del bol, antes de proceder al trabajo
técnico • Para el permanentado y desrizado,
mezclar una ampolla de Silk Plus con el
líquido rizador o con la crema desrizante,
antes del proceso.

CUBRE CANAS
Ampolla que potencia la acción de
cualquier tinte del mercado para la cobertura
de las canas difíciles / USO: una vez realizada
la mezcla del tinte con el oxidante, añadir el
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contenido de una ampolla en el bol e incorporar
hasta conseguir una textura homogénea.
Proceder a la aplicación como de costumbre.

RED FIX

Fluído cosmético fijador del pigmento
que mejora el resultado inicial del color y
su duración en cualquier tinte del mercado.
Especialmente indicado para tonalidades
rojizas / USO: una vez realizada la mezcla
del tinte con el oxidante, añadir el contenido
de una ampolla en el bol e incorporar hasta
conseguir una textura homogénea. Proceder
a la aplicación como de costumbre.

Péče

DERMOCLEAN

ESTUCHE DE 24 SOBRES INDIVIDUALES DE TOALLITAS
(CÓD. 701EX)

PROTECTOR PARA LA PIEL

TUBO PLÁSTICO DE 60 ML EN CAJA (CÓD. 1001)

COLOR REVERSE

ESTUCHE QUE CONTIENE DOS BOTELLAS DE 200 ML
PARTES 1 Y 2 (CÓD. 843)

SILK PLUS

ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 72)

CUBRE CANAS

ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 70)

RED FIX

ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 69)

Citric
Balance

CITRIC BALANCE
SHAMPOO CITRIC BALANCE
Šampón napomáhá znovu nastolit rovnovážné pH vlasů.
Unikátní složení založené na SEQUENTIAL HAIR CARE systému
pomáhá znovuobnovit strukturu vlasů po technickém zásahu,
zvyšuje trvanlivost barvy a zajišťuje lepší výsledky barvených vlasů
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Šampon aplikujte v malém množství na vlhké
vlasy a emulgujte do vzniku pěny. Následně opláchněte vlažnou vodou,
aplikaci opakujte a nechejte šampon působit přibližně 3 minuty. Poté
znovu opláchněte vlažnou vodou a postupujte jako obvykle.
• 1000 ML (KÓD 198)
• 250 ML (KÓD 183)

MASK CITRIC BALANCE
Kyselá restrukturalizační maska, která vlasy hydratuje a vrací
jim neutrální pH. Díky svému složení podle systému SEQUENCIAL
HAIR CARE obnovuje strukturu vlasů po technických ošetřeních,
prodlužuje jejich účinek a dosahuje lepšího působení barvy / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Po umytí vlasů šampónem vysušte vlasy jemně ručníkem.
Naneste masku a nechejte působit 3 min. Opláchněte.
• 1000 ML (KÓD 787)
• 250 ML (KÓD 177)

BITRAT CITRIC BALANCE
Restrukturalizační tonikum, které maximálně snižuje pH pro
usnadnění rozčesávání a dosažení maximálního lesku. Díky svému
složení podle systému SEQUENCIAL HAIR CARE obnovuje strukturu
vlasů po technických ošetřeních, prodlužuje jejich účinek a dosahuje
lepšího působení barvy. / ZPŮSOB POUŽITÍ: Protřepejte a nastříkejte
na vlhké vlasy. Neoplachujte.

• 250 ML - (KÓD 176)

PACK DELUXE
BALENÍ 3 PRODUKTŮ
• CITRIC BALANCE (KÓD 171)

Řad

da Color
SHAMPOO COLOR

MASK COLOR

Řada šamponů dodávajících barvu /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste na vlhké vlasy,
nechte působit 2 minuty a opláchněte.

Řada hydratačních masek dodávajících
barvu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste na vlhké
vlasy, nechte působit 5 minut a opláchněte.

• LÁHEV 250 ML

• TUBA 200 ML

• ČERNÁ(KÓD 908)
• PLATINOVÁ(KÓD 909)
• KAŠTANOVÁ (KÓD 910)
• ZLATAVĚ SVĚTLÁ (KÓD 911)
• MAHAGONOVÁ (KÓD 913)

• ČERNÁ (KÓD 904)
• PLATINOVÁ (KÓD 905)
• KAŠTANOVÁ (KÓD 903)
• SVĚTLE ZLATAVÁ (KÓD 907)
• SVĚTLÁ BLOND (KÓD 906)
• MAHAGONOVÁ (KÓD 902)

TVAR
Přetváříme vaši krásu, dokážeme to.
Kosmetické přípravky, které dodají vlasům požadovaný tvar.

EVOLUTION LISS
CREAM
Krém pro permanentní narovnání
vlasů obohacený o hydrolyzovaný keratin.
Technologie Plex Fiber Protect posiluje
a maximálně pečuje o vlasové vlákno.
Výsledkem jsou rovné, lesklé a hebké vlasy
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Vyrovnávací krém
EVOLUTION (jemný nebo silný) nanášejte
z nekovové misky nebo nádoby za použití
rukavic. Krém nanášejte pramen po prameni
na potřebné partie vlasů alespoň 5 mm od
pokožky hlavy. Pomocí hřebenu pramen
jedenkrát pročešte, abyste udrželi vlákna
v rovné poloze. Důležité: Během doby
působení vlasy nezakrývejte a nevystavujte
je přídavnému teplu. Po uplynutí minimální
doby působení každý pramen opakovaně
kontrolujte, aby tento proces netrval příliš
dlouho. Nechejte působit 5-30 minut při
aplikaci na obarvené vlasy a 5-40 minut
při aplikaci na přírodní nebo odolnější
vlasy. Poté vlasy oplachujte vlažnou vodou,
dokud krém úplně neodstraníte, vysušte
je ručníkem a každý pramen jednou nebo
dvakrát vyžehlete (teplotu zvolte dle stavu
vlasů, obecně se však doporučuje 150 °C
pro citlivější vlasy a 18 °C pro přírodní nebo
odolnější vlasy).
Doporučení: U krátkých nebo mírně
kudrnatých vlasů můžete tento krok přeskočit
a pokračovat v ošetřování bez použití
žehličky. Výsledek vyhlazení však nemusí

být maximální. V případě potřeby nechejte
krém působit o několik minut déle.
• 250 ML JEMNÝ (KÓD 867)
• 250 ML SILNÝ (KÓD 868)

rozčesejte. Neoplachujte a postupujte jako
obvykle.
Pro dosažení optimálních výsledků se
doporučuje kombinovat s pečující sadou
Keratin Shot.
• 190 ML (KÓD 850)

EVOLUTION NEUTRAL
MASK
Krém s neutralizačním účinkem pro
aplikaci po technickém procesu. Obsahuje
hydrolyzát keratinu. Díky technologii Plex
Fiber Protect, která maximálně pečuje o
vlasové vlákno, jsou vlasy silnější, lesklejší,
měkčí a a hladké / ZPŮSOB POUŽITÍ: Za
použití rukavic a nekovové misky nebo
nádoby aplikujte masku. Naneste na prameny
a rovnoměrně rozčesejte. Nechejte 10 minut
působit a poté dostatečně opláchněte.

KERATIN SHOT /
ABSOLUT EVOLUTION 3.0*
•PEČUJÍCÍ SADA (KÓD 192)

MERCHANDISING
LETÁK
• PROSPEKTOVÝ LETÁK (KÓD 6325)

• PROSPEKTOVÝ LETÁK PT (KÓD 6326)

PLAKÁT
• PLAKÁT 100 X 70 (KÓD 6327)

BROŽURA
• 1000 ML (KÓD 869)

EVOLUTION CARE &
PROTECT CREAM
Zpevňující krém, který vlasy chrání a
vyživuje díky esenciálním aminokyselinám.
Současně na vlasech vytváří ochranný film,
čímž zaručuje největší trvanlivost narovnání
vlasů. Díky technologii Plex Fiber Protect
jsou vlasy lepší a silnější po každém použití /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte na vlasy a dobře

• A5 (KÓD 6634)

VIZ ZPŮSOB POUŽITÍ
JEMNÝ

SILNÝ

ABSOLUT
EVOLUTION
3.0

KAPS
FILLER

Má hned dva účinky: poskytuje hladký efekt a ošetřuje vlasy
poškozené vnějšími vlivy. Výsledek: vlasy s leskem, přirozeným
pohybem a bez kudrnatosti.

asociované keratinem. Zajišťuje obnovu
vlasového vlákna a má vyhlazující účinek.
Neobsahuje formol / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Použijte metodu Salerm Cosmetics.*
• 500 ML (KÓD 832)

KROK 3. OŠETŘUJÍCÍ
MASKA
Ošetřující maska má za úkol celý proces
dokončit. Maska je esenciální pro zajištění
hloubkové výživy a dlouhotrvajícího
vyhlazení / ZPŮSOB POUŽITÍ: Použijte
metodu Salerm Cosmetics.*
• 1000 ML (KÓD 833)

MASKA PRO UDRŽENÍ
HLADKOSTI

KAPS FILLER
SMOOTHING THERAPY
KROK 1. OŠETŘUJÍCÍ
ŠAMPON
Ošetřující šampon, který usnadňuje
vyhlazení a udržuje vlasy hladké po delší
dobu. Bez obsahu parabenů a sulfátů /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Použijte metodu Salerm
Cosmetics.*
• 500 ML (KÓD 831)

KROK 2. VYHLAZUJÍCÍ
SÉRUM DUACTIVO
Jedná se o dvousložkové sérum, které
obsahuje keratin, ceramidy a proteiny

Ošetřující maska určená pro narovnané
vlasy. Maska vlasy hloubkově vyživuje a
hydratuje díky obsahu proteinů asociovaných
keratinem (KAPS). Chrání vlasy před
krepatěním a prodlužuje efekt vyhlazených
vlasů. Neobsahuje parabeny ani sulfáty /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Po umytí vlasy vysušte
ručníkem a naneste vyhlazující masku. Masku
nechejte působit 3 minuty a opláchněte.

KAPS FILLER
SMOOTHING THERAPY
* ZPŮSOB POUŽITÍ • Krok 1 - Umyjte vlasy
ošetřujícím šamponem.
• Vysušte vlasy na vzduchu (bez kartáče)
pomocí fénu.
• Krok 2 - Vlasy rozdělte do 4 sekcí
a aplikujte vyhlazovací sérum duactivo
následujícím způsobem: Sérum protřepejte, na
lahvičku nasaďte aplikátor a rozstřikovačem
nanášejte pramen po prameni směrem od
zátylku na všechny vlasové partie. Nechejte
působit 15-30 minut.
• Lehce opláchněte vlažnou vodou pouze
za účelem odstranění přebytečného množství
přípravku a vysušte fénem.
• 1-10 krát přejeďte žehličkou po tenkých
pramenech od kořínků po konečky (při
maximální teplotě 180 ºC u barvených vlasů
a 210 ºC u přírodních vlasů).
• Krok 3 - Na suché vlasy naneste ošetřující
masku, nechejte působit 10 až 15 minut (je
možné použít přídavné teplo) a poté vlasy
opláchněte. Ukončete proces vysušením vlasů
jako obvykle.
Doporučuje se nemýt vlasy alespoň 24
hodin po ošetření.

• 200 ML (KÓD 830)

VINYL PÉČE ( A3 )
KAPS FILLER KIT PROFESIONAL
(KÓD 834)
• OŠETŘUJÍCÍ ŠAMPON 500 ML
• DVOUSLOŽKOVÉ VYHLAZUJÍCÍ SÉRUM 500 ML
• OŠETŘUJÍCÍ MASKA 1000 ML
• HŘEBEN KAPS FILLER (KÓD EN2045)
• BROŽURA KAPS FILLER (KÓD 4347)

PEČUJÍCÍ SADA KAPS FILLER

(KÓD. VOKAPE-MANT)

VINYL CERTIFIKOVANÝ
SALON ( 20 CM. )
(KÓD. VOKAPE-SALON)

VINYL KAPS FILLER ŠPANĚLSKY
(KÓD. VOKAPE)

(KÓD 835)
• OŠETŘUJÍCÍ ŠAMPON 500 ML
• MASKA PRO UDRŽENÍ HLADKOSTI 200 ML

* VIZ: METODA SALERM COSMETICS

ACTIVE FORM
Stabilizovaná trvalá ondulace, která spojuje velkou ondulační účinnost s vynikající péčí o vlasy /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Vlasy umyjte a osušte ručníkem. Navlhčete je zvolenou tekutinou a připevněte
natáčky na trvalou ondulaci. Přikryjte plastovou čepicí a nechte působit 5 minut u odbarvených
vlasů a 20-25 minut u odolnějších vlasů. Po tomto procesu dobře opláchněte vlažnou vodou a
přikročte k aplikaci neutralizačního přípravku Active Form 1+1.
BALENÍ 6 KUSŮ PO 75 ML
• 0.- OBTÍŽNÉ (KÓD 250)
• 1.- PŘÍRODNÍ (KÓD 251)
• 2.- OBARVENÉ (KÓD 252)
• 3.- POŠKOZENÉ (KÓD 253)

NEUTRALIZAČNÍ PŘÍPRAVEK 1+1
Jedná se o ustalovač speciálně vytvořený pro použití s trvalou Active Form / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Smíchejte 50 ml neutralizačního přípravku s 50 ml vlažné vody. Opláchněte tekutou
trvalou a ujistěte se, že ve vlasech nezůstaly její zbytky. Vysušte ručníkem a aplikujte přípravek
na vlasy. Neutralizaci začněte od zátylku a pokračujte až k temeni hlavy • Nechejte působit
5 minut. Odstraňte natáčky z neutralizované oblasti ve stejném pořadí a opakujte postup
neutralizace. Soustřeďte se na konečky. Nechejte působit 5 minut a naposledy opláchněte.
• 1000 ML (KÓD 707)

RELAXER
Narovnávací přípravek je určený pro afro vlasy / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Aplikujte ochranný přípravek na oblasti, kde by krém
mohl přijít do kontaktu s pokožkou. • Naneste krém na jednotlivé
pramínky tak, aby nepřišel do kontaktu s pokožkou hlavy. • Nechte
působit a dobře opláchněte. • Aplikujte neutralizační šampon a
opláchněte. • Znovu aplikujte a masírujte alespoň 3 minuty. • Dobře
opláchněte a hydratujte za použití masky Germen de Trigo nebo
Citric Balance. • Nakonec aplikujte Sealing Shine a vlasy vysušte.

KROK 1 / OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK 200 ML
(KÓD 374)
KROK 2 / VYHLAZUJÍCÍ KRÉM:
• 1000 ML (KÓD 342 JEMNÝ)
• 1000 ML (KÓD 395 SILNÝ*)
• 200 ML (KÓD 371 JEMNÝ)
• 225 ML (KÓD 369 SILNÝ*)
KROK 3 / NEUTRALIZAČNÍ ŠAMPON
500 ML (KÓD 373)
KONEČNÝ LESK
15 ML (KÓD 375)

STRAIGH

HTENING
BRUSHING

STRAIGHTENING SHAMPOO

Tonikum, které usnadňuje vytváření účesů při ručním
vysoušení (brushingu) a při dalších technikách vysoušení
teplem / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte na mokré vlasy osušené
ručníkem. Pokračujte s technikou Brushing. Můžete ji použít
během vysoušení, aby poskytla větší fixaci na místech, kde je to
třeba. Při sušení s natáčkami a jinými pomůckami na tvarování
vlasů se může používat pro odstranění stop u kořínků tak, že se
kořínky lehce postříkají a potom vysuší kartáčem.

Šampon speciálně určený pro vlasy, které se při žehlení nebo
fénování vysoušejí. Chrání vlasy při vystavení vysokým teplotám /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Vlasy opláchněte vlažnou vodou. Naneste 5 ml
šamponu a jemně emulgujte do všech partií vlasů a pokožky hlavy.
Vlasy opláchněte a znovu šampon aplikujte. Následně řádně opláchněte
a dále pokračujte jako obvykle.

• 250 ML - (KÓD 5627)

BIOMARINE
Třífázový kondicionér, který uzavírá kutikulu, působí jako
kondicionér a usnadňuje rozčesávání zacuchaných vlasů / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Míchejte, až vznikne homogenní směs, a aplikujte na vlhké
vlasy. Oplachování není nutné.
• 250 ML - (KÓD 7745) (NENÍ K DISPOZICI V EVROPĚ)
• 400 ML - (KÓD 697)

• 250 ML (KÓD 776)

STRAIGHTENING GEL
Gel, který napomáhá vytvořit hladký účes s okamžitým efektem
pomocí žehličky na vlasy, fénu nebo kulmy / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste na vlhké vlasy nebo v malých dávkách na suché vlasy. Dejte
si trochu přípravku do dlaní a rozetřete ho po vlasech. Pokračujte v
kartáčování a česání jako obvykle.
• 200 ML (KÓD 778)
• 10 ML (KÓD 778S)

STRAIGHTENING SPRAY
Sprej vyrobený z hydrolyzovaných pšeničných proteinů, který
usnadňuje vyhlazení vlasů žehličkou a prodlužuje vyhlazující účinek.
Vlasům navíc dodává lesk. Doporučuje se pro všechny druhy vlasů.
Chrání vlasy před krepatěním / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte na vlhké
vlasy před použitím žehličky. Sprej se používá také jako forma konečné
úpravy k zesílení lesku a odstranění statické elektřiny.
• 250 ML (KÓD 777)

KON
EČNÁ
ÚPRAVA
APLIKUJEME PRODUKTY PRO KONEČNOU ÚPRAVU NAVZDORY VAŠIM LIMITŮM
PRO·LINE, DEFINITION, LAKY, REGENERAČNÍ PŘÍPRAVKY, LESK...
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EXPRESS LAC 03

EXTREME LAC 04

Lak s ultrarychlou fixací, který disponuje
jedinečným systémem (MDS) (systém
mikrokapek), který zajišťuje ultra jemné
rozprášení. Tento systém umožňuje rychlé
schnutí a zaručuje rovnoměrné a velmi
účinné rozprášení bez zanechání zbytků /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte rovnoměrným
rozprašováním ze vzdálenosti 25–30 cm.

Extra-silný lak umožňuje pracovat v
libovolné poloze 360°. Je určený pro účesy,
které vyžadují maximální fixaci s konečnou
úpravou. Působí proti externí vlhkosti a
obsahuje aktivní látky pro zachování barvy.
Díky extraktu z kmenových buněk bavlníku
má antioxidační vlastnosti. Obsahuje solární
filtr / ZPŮSOB POUŽITÍ: Lak aplikujte
rovnoměrným rozprašováním ze vzdálenosti
25-30 cm.

(MDS): SYSTÉM MIKROKAPEK.

• 405 ML (KÓD 2100)

• 650 ML (KÓD 3409F)

NATURE LAC 03

STRONG LAC 03

Pevná a zářivá konečná úprava bez
zanechání zbytků. Rychle schne a zanechává
vlasy měkké a přirozené / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Po vytvoření účesu aplikujte rovnoměrným
rozprašováním ze vzdálenosti 25–30 cm.

Lak s rychleschnoucím účinkem, který lze
aplikovat z libovolné polohy 360°. Působí proti
vlhkosti a obsahuje složky na zachování barvy.
Díky extraktu z kmenových buněk bavlníku má
navíc antioxidační vlastnosti. Obsahuje solární
ochranný filtr / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte
rovnoměrným rozprašováním ze vzdálenosti
25–30 cm.

• 650 ML (KÓD 3400F)

• AEROSOL 405 ML (KÓD 2103)

PRO LAC 03
L A K S E S I L NOU F I X AC Í B E Z
PLYNU / Progresivní lak na vlasy bez
p ly nu s ú č i n n o s t í p r o t i vl h ko s t i a
aktivní ochranou barvy. Díky extraktu
z k m e n o v ýc h b u n ě k b av l n í k u m á
a n t i ox i d a č n í vl a s t n o s t i . O b s a h u j e
ochranný solární filtr / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte na suché vlasy ze vzdálenosti
cca 30 cm.
• 300 ML (KÓD 2105)

GELY

WET GEL + PLUS 02

ICE GEL 03

Gel pro vytvoření pružného a odolného
účesu s paměťovým efektem. Obsahuje
kofein, který má antioxidační vlastnosti
a dodává vlasům energii bez zanechání
zbytků. Má rychleschnoucí účinek a vlasům
poskytuje mokrý vzhled / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste na vlhké vlasy za použití statických
zvýrazňovacích technik.

Jedná se o gel se silnou fixací umožňující
vytvářet jakýkoli typ účesu díky spojení
gelů poslední generace a modelovacích
vosků, které zaručují perfektní rovnováhu
mezi fixací a hydratací / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste do vlhkých vlasů a modelujte dle
vlastní fantazie.

• 200 ML (KÓD 2112)

• 500 ML (KÓD 2110)
• 200 ML (KÓD 2047) / (KÓD 2109)
• SÁČEK 5 ML (KÓD 2109S)

WET GEL ROCK 04
Gel pro vytváření pružných a odolných
účesů s paměťovým efektem. Obsahuje
kofein, který dodává energii a antioxidační
vlastnosti. Mokrý efekt a rychleschnoucí
účinek. Nezanechává zbytky / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Naneste na vlhké vlasy za použití
statických technik zvýraznění.
• 500 ML (KÓD 2111)
• 200 ML (KÓD 2113)
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MOUSSE, SPRAY &
PUDR
VOLUME MOUSSE 02
Pěnové tužidlo obsahuje kyselinu
hyaluronovou a aktivní látky pro ochranu
barvy. Poskytuje flexibilní, trvanlivou
fixaci a ochranu proti externí vlhkosti.
Dodává mimořádný objem a hydrataci
jemným vlasům. Pěna se rychle vstřebává
a nezanechává zbytky. Obsahuje solární
filtr pro ochranu vlasů před slunečními
paprsky. Bez alkoholu / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Před použitím protřepejte. Naneste na vlhké
vlasy a neoplachujte.
• 405 ML (KÓD 2101)

VOLUME SPRAY 02
Sp rej, kte r ý nad zve d ává vl a sy u
samotného kořínku a dodává jim objem bez
slepujícího účinku. Technologie se aktivuje
teplem a poskytuje ochranu před žárem.
Nezanechává zbytky a má dlouhotrvající
účinek. Působí proti vlhkosti / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Před použitím protřepejte a
naneste ke kořínkům ještě do vlhkých vlasů.
Následně vlasy vyfoukejte za použití fénu
a kartáče, aby se u kořínků nadzvedly a
vytvořily požadovaný objem.

•
O
R
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• 250 ML (KÓD 2104)

(SPECIÁLNĚ URČENÝ PRO SVĚTLÉ A ODBARVENÉ VLASY)
• 250 ML (KÓD 2117)

VOLUME DUST 01

Pudr pro zhuštění vlasů a dosažení většího
objemu účesu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste ke
kořínkům a vytvořte požadovaný účes.
• 10 G (KÓD 2115)

VLNITÉ VLASY
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CURL FOAM 02

Lehká pěna pro vytvoření definovaných, pružných, přirozených a hydratovaných vln.
Komplex keratinů Kera-3 System vlasy ošetřuje a obnovuje. Termoaktivní technologie
současně chrání vlasy před žárem. Dlouhotrvající efekt bez zanechání zbytků ve vlasech
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste na umyté vlhké nebo suché vlasy. Poté aktivujte pěnu teplem
fénu nebo žehličky pro dosažení působivých výsledků.
• 200 ML (KÓD 2108)

CURL MOUSSE 04

Tužidlo s maximální fixací a rychlým vstřebáním. Nezanechává zbytky a má dlouhotrvající
účinek. Díky obsahu kyseliny hyaluronové zajišťuje dobrou fixaci a hydrataci vlnitých vlasů.
Má anti-vlhkostní účinek a je obohaceno o složky na ochranu barvy. Neobsahuje alkohol
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Před použitím protřepejte a naneste na vlhké vlasy. Neoplachujte.
• 405 ML (KÓD 2102)

MATUJÍCÍ PASTA

ROVNÉ VLASY

MATT CLAY 02

LISS FOAM 01

Matující pasta určená pro česání a
vytváření účesů s matným efektem. Je
ideální pro středně dlouhé a dlouhé vlasy
a dodává flexibilní fixaci s dlouhodobým
účinkem. Navíc poskytuje hydrataci a
úpravu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Přípravek
naneste rukama přímo na suché vlasy.

Odstraňuje krepacení, usnadňuje
a zlepšuje výsledek narovnání pomocí
žehličky nebo fénu. Vlasům poskytuje
ochranné a obnovující složky díky komplexu
keratinu, tzv. Kera-3 System. Termoaktivní
technologie současně chrání vlasy před
žárem. Působí dlouhodobě a nezanechává
ve vlasech zbytky / ZPŮSOB POUŽITÍ: Před
použitím protřepejte. Naneste na umyté
vlhké nebo suché vlasy. Poté aktivujte pěnu
teplem fénu nebo žehličky pro dosažení
působivých výsledků.

• 125 ML (KÓD 2114)

VOSK
MATT WAX 03

• 200 ML (KÓD 2107)

Vosk určený pro česání, vytváření účesů
a struktur s dlouhodobým účinkem. Dodává hydrataci a působí jako kondicionér /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste rukama přímo
na suché vlasy.

KATALOG PRO·LINE

• 50 ML (KÓD 2106)

• ŠPANĚLSKY-ANGLICKY - (KÓD 4243)
• ŠPANĚLSKY-PORTUGALSKY - (KÓD 4244)
• ŠPANĚLSKY-ITALSKY - (KÓD 4245)
• ŠPANĚLSKY-FRANCOUZSKY - (KÓD 4246)
• ŠPANĚLSKY-NĚMECKY - (KÓD 4249)
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SALERM

DEFINITION
FINAL TOUCH
DEFINITION MIST
Finální úprava s volnou a přirozenou
fixací, která dodá vašim vlasům mimořádný
lesk. Ekologický přípravek. Bez plynu /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte přípravek na
oblast, kterou chcete zpevnit. Proveďte
p o sl e d n í úp ravy, ne ž zač ne tu ži d l o
účinkovat.

• 300 ML (KÓD 826)

VOLUME MOUSSE
Pěna k rozprášení na vlasy, která jim
dodává objem a přirozený lesk / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Nejprve vlasy umyjte a usušte
ručníkem. Protřepejte a obraťte nádobu.
Naneste malé množství produktu na dlaň
ruky, rovnoměrně rozetřete po celé délce a
jako obvykle vytvořte účes.

• 405 ML (KÓD 1012)
(V EVROPĚ NENÍ K DISPOZICI)

DOTEK HEDVÁBÍ

HAIR SPRAY

HI-REPAIR

Obnovující přípravek působící navenek
i uvnitř vlasu, který při pravidelné aplikaci
obnovuje hedvábný dotek, elastičnost
a přirozený lesk / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naberte malé množství přípravku do dlaní
a vmasírujte do vlasů a vlasové pokožky.

L ak na ko ne č nou úp rav u s a nt ivhkostním účinkem / ZPŮSOB POUŽITÍ:
P o v y t vo ř e n í ú č e s u a p l i k u j t e l a k
rovnoměrným rozprášením ze vzdálenosti
25 - 30 cm od vlasů.

První lak, který kromě zpevnění účesu
vlasy obnovuje a chrání před sluncem. Díky
extra silné fixaci nabízí Hi-Repair stovky
možností, jak změnit vzhled a zajistit delší
trvanlivost účesu / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Nanášejte krátkými nástřiky po konečné
úpravě účesu.

• 150 ML (KÓD 828)

LAK SALERM
COSMETICS

•1000 ML (KÓD 348)

• 70 ML (KÓD 827)

• 1000 ML
(SÍLA FIXACE 3 KÓD 481A)

SALERMVITAL

L ak na kone č nou úp rav u s a ntivhkostním účinkem. Síla fixace střední
a silná / ZPŮSOB POUŽITÍ: Nanášejte
krátkými nástřiky po konečné úpravě účesu.

Ampule s vitalizujícím účinkem jsou
vhodné k ošetření polodlouhých a dlouhých
vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste obsah
ampule na umyté vlasy osušené ručníkem
po celé jejich délce. Zaměřte se na konečky.
Neoplachujte. Osušte a učesejte.

(SÍLA FIXACE 5 KÓD 483A)
(SÍLA FIXACE 5 KÓD 483U) SPECIÁLNĚ USA
• 650 ML
(SÍLA FIXACE KÓD 482U)
• 100 ML

• 1000 ML

(SÍLA FIXACE 3 KÓD 351A)

(STŘEDNÍ KÓD 476)
(SILNÝ KÓD 481)
• 650 ML

• 5 AMPULÍ PO 10 ML (KÓD 165)

(STŘEDNÍ KÓD 479)
(SILNÝ KÓD 480)

SROVNÁVACÍ TABULKA PRODUKTŮ
PRO KONEČNOU ÚPRAVU
PĚNY

1

DÁVKOVÁNÍ

2

3

4

LAKY

5

6

1

2

3

4

5

6

GELY / TUŽIDLA

7

8

9

MNOŽSTVÍ O VELIKOSTI
PINGPONGOVÉHO MÍČKU.

PROGRESIVNÍ FIXACE
ČÍM VÍCE PŘÍPRAVKU NANESETE, TÍM
SILNĚJŠÍ FIXACI DOCÍLÍTE

1.- JEMNÁ (01)
2.- STŘEDNÍ (02)
3.- STŘEDNÍ (02)
4.- EXTRA SILNÁ (04)
5.- SILNÁ
6.- STŘEDNÍ

1, 2, 3 a 4.- SILNÁ (03)
5.- EXTRA SILNÁ (04)
6.- SILNÁ / EXTRA SILNÁ
7.- SILNÁ (03) / EXTRA SILNÁ (04)
8.- STŘEDNÍ (02)
9.- STŘEDNÍ (02) / SILNÁ (03)

1

2

3

4

5

REGENERAČNÍ PŘÍPRAVKY / LESK

6

1.- PROGRESIVNÍ FIXACE.
2.- PODLE VLASŮ.
3 / 4 / 5 / 6 / 7.MNOŽSTVÍ O VELIKOSTI
LÍSKOVÉHO OŘÍŠKU.

7

1

2

3

4

1.- 1 AMPULE.
2.- MNOŽSTVÍ O VELIKOSTI
LÍSKOVÉHO OŘÍŠKU
3.- 3 nebo 4 KAPKY.
4.- 3 nebo 4 KAPKY

SNADNÉ ROZČESÁVÁNÍ

1

2

1.- 10 nebo 12 NÁSTŘIKŮ.
2.- 1 AMPULE.

NA VLASY

FIXACE

APLIKUJTE NA MOKRÉ
VLASY

APLIKUJTE NA SUCHÉ
VLASY

1.- STŘEDNÍ (02)
2.- JEMNÁ (01)
3.- STŘEDNÍ (02)
4.- SILNÁ (03)
5.- EXTRA SILNÁ (04)
6.- STŘEDNÍ (02)
7.- SILNÁ (03)

BEZ FIXACE,
POUZE REGENERACE A LESK.

1. STŘEDNÍ
2.- SILNÁ
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ŠAMPON GREEN SHOT
Veganský šampón, který vlasy hydratuje,
čistí a hluboce detoxifikuje. Díky zelenému
koktejlu s obsahem aloe vera, jablka, mentolu
a zeleného čaje jsou vlasy svěžejší, vitálnější a
hydratovanější. Neobsahuje sulfáty. Jablečné
aroma je už jen třešnička na dortu… mňam!
Způsob použití: Aplikujte malé množství
šamponu na vlhké vlasy, jemně
vmasírujte a opláchněte. Je-li to třeba,
aplikaci opakujte.

• 4000 ML (KÓD 3049)
• 300 ML (KÓD 3048)
• 100 ML (KÓD 3551)

BALZÁM GREEN SHOT
BEZ SULFÁTŮ
&
BEZ PARABENŮ

B al zám pro vegan ské o š et ření s
hydratačním a detoxikačním účinkem.
Díky zelenému koktejlu s obsahem aloe
vera, jablka, mentolu a zeleného čaje jsou
vlasy jemnější, vitálnější a hydratovanější.
S jablečnou vůní, která je prostě mňam!
Způsob použití: Po umytí vlasů naneste
balzám na vlhké vlasy, vmasírujte,
opláchněte a p okračujte zab ěhlým
způsobem.
• 4000 ML (KÓD 3051)
• 300 ML (KÓD 3050)

MERCHANDISING
• EXPOZITOR (KÓD 1007)
• SÁČEK YUTE (KÓD 1008)
• PLAKÁT - 50 × 70 (KÓD 1041)
• LETÁK - ŠPANĚLSKY - ANGLICKY (KÓD 1042)
• LETÁK - FRANCOUZSKY - PORTUGALSKY (KÓD 1046)
• VINYL UDRŽITELNÝ SALON
(KÓD VOBIOFRESH)
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BEZ SULFÁTŮ
&
BEZ PARABENŮ

ŠAMPON ARGÁN
Šampon s arganovým olejem, glycerinem, keratinem a guarovým
derivátem s antioxidačním a ochranným účinkem. Dodává vlasům
přirozenou hydrataci a mimořádný lesk / ZPŮSOB POUŽITÍ: Navlhčete
vlasy vlažnou vodou, šampon naneste a dobře rozetřete • Opláchněte
a znovu naneste šampon • Nechejte šampón několik minut působit a
poté opláchněte vodou.
• 1000 ML (KÓD 3002)
• 300 ML (KÓD 3001)
• 50 ML (KÓD 3026)
• SÁČKY ŠAMPON + MASKA - (KÓD 3001S - 3003S)

MASKA ARGÁN
Jedná se o masku , která díky svému obohacení o arganový olej,
glycerin a keratin vlasům navrací jejich jas, hydrataci a plnost, o které
vlasy přišly časem nebo působením vnějších vlivů / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Po umytí naneste masku po celé délce vlasového stvolu tak, aby nedošlo
ke kontaktu s vlasovou pokožkou. Rovnoměrně rozčesejte a nechejte
několik minut působit. Vlasy opláchněte vlažnou vodou a pokračujte
v konečné úpravě.
• 200 ML (KÓD 3003)
• 50 ML (KÓD 3027)
• SÁČKY ŠAMPON + MASKA - (KÓD 3001S - 3003S)

ARGANOLOGY
Jedná se o původní recepturu alchymistů z Al-Andalus, která je
založená na přírodním oleji z arganu a bavlny. Tajemství přirozené
krásy, které experti ze Salerm Cosmetics oživili výhradně proto,
aby navrátili vlasům mimořádný lesk, hebkost a jas. Revitalizuje a
posiluje poškozené vlasy • Sametová textura • Rychle se vstřebává
a nezanechává mastnou stopu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naberte malé
množství do dlaní a rozetřete do umytých vlasů. Neoplachujte a
pokračujte v česání jako obvykle.
• 125 ML - (KÓD 1719)
• 60 ML - (KÓD 1720)
• 10 ML V BALENÍ 12 KUSŮ (KÓD 1710)
EXPOZITOR 6 KUSŮ - (KÓD 5669)
ZKRÁŠLUJÍCÍ EXPOZITOR 1 KUS - (KÓD 5666)

Biokera
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Grapeology
ŠAMPON GRAPEOLOGY

GRAPEOLOGY

Šampon, který vlasy jemně čistí a navíc je vyživuje a hydratuje.
S mikro výživnými a antioxidačními složkami z oleje z hroznových
semínek účinkuje jako obnova a ochrana vlasového vlákna, pomáhá
a předchází oxidaci a omlazuje vlasy / ZPŮSOB POUŽITÍ: Navlhčete
vlasy vlažnou vodou, šampon naneste a dobře rozetřete • Opláchněte
a znovu naneste šampon • Nechejte šampón několik minut působit a
poté opláchněte vodou.

Olej z hroznových zrníček vlasy hloubkově vyživuje a hydratuje.
Je bohatý na antioxidanty, chrání vlasy před poškozením agresivními
vnějšími vlivy a dodává jim lesk. Obnovuje vlasové vlákno a chrání
keratin, čímž zabraňuje stárnutí vlasů • Rychle se vstřebává a nezanechává
zbytky • Obsahuje solární filtr / ZPŮSOB POUŽITÍ: Malé množství oleje
naneste do dlaní a poté aplikujte na umyté vlasy. Dále vlasy učešte jako
obvykle.

• 1000 ML (KÓD 1734)
• 300 ML (KÓD 1729)

• 60 ML V JEDNOTLIVÉM BALENÍ (KÓD 1723)

• 100 ML (KÓD 1731)

• 60 ML V BALENÍ EXPOZITOR (KÓD 1728)
• 10 ML V BALENÍ PO 12 KUSECH (KÓD 1725)

MASKA GRAPEOLOGY
Působí jako hloubkový kondicionér a současně vlasy vyživuje a
hydratuje. Díky obohacení o olej z hroznových zrníček je bohatá na
antioxidanty, chrání vlasy před stárnutím a dodává jim objem, sílu a
jemnost / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po umytí naneste masku po celé délce
vlasového stvolu tak, aby nedošlo ke kontaktu s vlasovou pokožkou •
Rovnoměrně rozčesejte a nechejte několik minut působit • Opláchněte
vlažnou vodou a poté vlasy učešte.

• 200 ML (KÓD 1730)
• 50 ML (KÓD 1732)

• EXPOZITOR (KÓD 4350)
• KATALOG ŠPANĚLSKY. (KÓD 4336)

Biokera

Scalp Care
ŠAMPON S MEDOVÝM EXTRAKTEM
SCALP CARE

MASKA S MEDOVÝM EXTRAKTEMSCALP CARE

Receptura obohacená o pradávné vlastnosti medu získaného
od včel z ekologické produkce. Šampon je vhodný pro citlivou a
problematickou vlasovou pokožku. Kontroluje nadměrné maštění,
čistí a eliminuje vznik lupů, které brání správné funkčnosti vlasového
folikulu. Obnovuje a udržuje rovnováhu vlasové pokožky. / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Vlasy navlhčete vlažnou vodou, naneste šampon a dobře
ho rozetřete. Opláchněte a postup opakujte • Nechejte několik minut
působit a opláchněte vodou.

Obnovující maska, která je obohacená o pradávné vlastnosti
medu získaného od včel z ekologické produkce, je vhodná pro citlivou
a problematickou vlasovou pokožku. Díky výživným a vyvažujícím
vlastnostem navrací vlasům a vlasové pokožce jejich přirozenou
rovnováhu. Obsahuje olej Chia semínek (Salvia hispánica), který
poskytuje zvláštní výživu a péči / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po umytí
aplikujte masku na vlasovou pokožku a vlasový stvol po celé jeho
délce. Rozčešte a nechejte několik minut působit. Opláchněte
vlažnou vodou a pokračujte v konečné úpravě jako obvykle.

• 1000 ML (KÓD 3045)

• 200 ML. (KÓD 3043)

• 300 ML (KÓD 3042)

SÉRUMALP ARE
SOS REMEDY
Specifické sérum pro citlivou pokožku hlavy, která bojuje
se svěděním, zarudnutím, podrážděním a jakýmikoli jinými
souvisejícími problémy. Obsahuje aktivní složky mateří kašičky
a extraktu z vrbové kůry, které jsou uznávány pro své nutriční,
uklidňující a uvolňující vlastnosti / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po umytí
vlasů aplikujte obsah dvou pipet, které dobře rozetřete do vlasové
pokožky. Masírujte jemně bez prudkých pohybů. Neoplachujte a
postupujte jako obvykle.
• 45 ML V JEDNOTLIVÉM BALENÍ (KÓD 3044)

MERCHANDISING
• KATALOG ŠPANĚLSKY - ANGLICKY - (KÓD 4402)
• KATALOG ŠPANĚLSKY - PORTUGALSKY - (KÓD 4401)
• KATALOG ŠPANĚLSKY - ITALSKY - (KÓD 4403)
• KATALOG ŠPANĚLSKY - RUSKY - (KÓD 4405)
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SPECIÁLNÍ ŠAMPON PROTI LUPŮM

Obsahuje pyrition zinku a lněný olej, které působí proti tvorbě
lupů. Pomáhá normalizovat vlasovou pokožku a brání opětovné
tvorbě lupů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Navlhčete vlasy vlažnou vodou a
naneste šampon. Dobře ho rozetřete. Opláchněte a postup opakujte
• Nechte několik minut působit a opláchněte vodou.

• 1000 ML (KÓD 3009)
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• 300 ML (KÓD 3008)

SPECIÁLNÍ MASKA PROTI LUPŮM

SPECIÁLNÍ KÚRA PROTI LUPŮM

Speciální maska pro péči o vlasy s lupy. Kromě kondicionérů
obsahuje pyrition zinku a lněný olej a díky této kombinaci zůstávají
vlasová pokožka a vlasy delší dobu bez lupů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po
umytí aplikujte masku na vlasovou pokožku a vlasový stvol po celé
jeho délce. Rozčešte a nechejte několik minut působit. Opláchněte
vlažnou vodou a pokračujte v konečné úpravě jako obvykle.

Tonikum s okamžitým účinkem proti loupání vlasové pokožky.
Jeho obohacení o pyrition zinku a lněný olej zaručuje, že vlasová
pokožka a vlasy zůstanou bez lupů až do dalšího mytí vlasů /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Nejprve vlasy umyjte speciálním šamponem
proti lupům. Před upotřebením protřepejte jednu lahvičku a její
obsah rozetřete po vlasové pokožce. Lehce vmasírujte štípavým
pohybem nebo nechte vstřebat bez oplachování a pokračujte
česáním jako obvykle.

• 200 ML (KÓD 3011)
• 6 AMPULÍ PO 10 ML (KÓD 3010)

ra

Ů
BEN
PARA
BEZ

s vlasovou pokožkou • Rovnoměrně
rozčesejte a nechejte několik minut působit.
Opláchněte vlažnou vodou a pokračujte v
konečné úpravě.
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MASKA NA VLASY PO OŠETŘENÍ
• 200 ML (KÓD 3024)- 16,20

SPECIÁLNÍŠAMPON
PRO MASTNÉ VLASY
Šampon s jemnou povrchově aktivní
látkou ideální pro šetrné mytí mastných
vlasů. Receptura na základě extraktu z
pivovarských kvasinek, díky kterému
šampon působí jako regulátor mazu na
vlasové pokožce / ZPŮSOB POUŽITÍ: Vlasy
navlhčete vlažnou vodou, naneste šampon
a dobře ho rozetřete. Opláchněte a postup
opakujte, nechejte několik minut působit a
opláchněte vodou.

ŠAMPON NA VLASY PO
OŠETŘENÍ

• 1000 ML (KÓD 3013)

Šampon s makadamiovým a malinovým
olejem, který vlasům dodává živiny
a antioxidanty. Vytvořený na základě
aktivní látky, která chrání barvu a pomáhá
regenerovat vlasové vlákno / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Vlasy navlhčete vlažnou vodou,
naneste šampon a dobře ho rozetřete.
Opláchněte a postup opakujte • Nechejte
několik minut působit a opláchněte vodou.

SPECIÁLNÍ MASKA PRO
MASTNÉ VLASY

• 1000 ML (KÓD 3023)
• 300 ML (KÓD 3022)

MASKA NA VLASY PO
OŠETŘENÍ
Maska vytvořená na základě aktivní
ochrany barvy a obnovy vlasového vlákna
po technickém ošetření. Díky vysoké
koncentraci olejů bohatých na antioxidanty
a živiny zlepšuje vzhled vlasů / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Po umytí naneste masku na
všechny vlasy tak, aby nedošlo ke kontaktu

• 300 ML (KÓD 3012)

Maska, která působí jako kondicionér a
pomáhá udržovat vlasy delší dobu čisté. Velmi
lehká receptura obohacená o pivovarské
kvasnice, která dodává sílu, působí jako
kondicionér a reguluje produkci mazu na
vlasové pokožce / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po
umytí aplikujte masku na vlasovou pokožku
a vlasový stvol po celé jeho délce. Rozčešte a
nechejte několik minut působit. Opláchněte
vlažnou vodou a vytvořte účes.
• 200 ML (KÓD 3017)

INTENZIVNÍ TONIKUM
NA MASTNÉ VLASY
Intenzivní tonikum obsahující bílkoviny
a aminokyseliny z aktivních složek, které
přispívají k regulaci přebytečného mazu a
udržují vlasy delší dobu čisté. Bez zpětného

účinku / ZPŮSOB POUŽITÍ: Nejprve vlasy
umyjte speciálním šampónem na mastné
vlasy. Celý obsah ampule rozetřete a jemně
vmasírujte štípavými pohyby do vlasové
pokožky nebo nechejte vstřebat. Vyvarujte
se prudkých pohybů. Přípravek neoplachujte
a vlasy učešte běžným způsobem.

• 6 AMPULÍ PO 10 ML + 2 APLIKÁTORY
(KÓD 3015)

SPECIÁLNÍ ŠAMPON PROTI
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Jemný šampon s rychlým účinkem
obohacený o výtažek z ginkgo biloba.
Stimuluje regeneraci a revitalizaci vlasů /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Vlasy navlhčete vlažnou
vodou, naneste a dobře ho rozetřete.
Opláchněte a postup opakujte • Nechejte
několik minut působit a opláchněte vodou.

Ů
BEN
PARA
BEZ

• 1000 ML (KÓD 3005)
• 1000 ML (KÓD 3005EX) SPECIÁLNĚ USA
• 300 ML(KÓD 3004)
• 300 ML(KÓD 3004EX) SPECIÁLNĚ USA

SPECIÁLNÍ
REGENERAČNÍ
VLASOVÉ TONIKUM
Intenzivní tonikum s přírodním
výtažkem ženšenu, vitamínů a ginkgo
biloba, které revitalizuje a poskytuje živiny
pro stimulaci regenerace vlasů. Díky
termoaktivnímu účinku se aktivní složky
lépe vstřebávají / ZPŮSOB POUŽITÍ. Naneste
na vlasy a vlasovou pokožku. Vmasírujte
krouživými pohyby od zátylku směrem k
čelu. Neoplachujte. Poté učešte jako obvykle.

• AMPULE 10 ML + 2 APLIKÁTORY
(KÓD 3006)
(KÓD 3006EX) SPECIÁLNĚ PRO USA

OBJEMOVÝ SPREJ
Sprej pro ka ždo denní p ou žití s
kombinací vitamínů, revitalizující aktivní
složky a extraktu ženšenu, který zvyšuje
vitalitu vlasové cibulky a stimuluje
regeneraci vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte sprej na všechny partie včetně
vlasové pokožky. Vmasírujte jemnými
krouživými pohyby od zátylku až po

čelo. Nyní naneste určité množství na
zbytek vlasů. Učeště běžným způsobem.
Aplikujte denně.

• 300 ML (KÓD 3007)

Ů
BEN
PARA
BEZ

Bioker

HYDRATAČNÍ ŠAMPON

HYDRATAČNÍ MASKA

Vhodný pro vlasy s nedostatečnou
hydratací. Obsahuje aktivní hydratační
složku s dlouhotrvajícím účinkem a olej z
pšeničných klíčků, který vlasům zajišťuje
snadnější úpravu, hebkost a lesk / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Navlhčete vlasy vlažnou vodou,
naneste šampón a dobře jej rozetřete.
Opláchněte a znovu aplikujte šampon. •
Tentokrát nechejte šampón několik minut
působit a poté opět opláchněte vodou.

D o d ává hyd rata č n í s l o ž ky s
dlouhotrvajícím účinkem. Obnovuje
dehydratované vlasy a zvyšuje jejich
lesk. Maska je navíc obohacena o olej
z pšeničných klíčků a aktivní ochranné
látky / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po umytí masku
naneste do délek vlasů. Nenanášejte na
vlasovou pokožku. Vlasy pročešte, aby se
maska dobře rozetřela a nechejte působit
pár minut. Poté opláchněte vlažnou vodou
a vlasy učešte.

•1000 ML (KÓD 3020)
• 300 ML (KÓD 3019)

• T1000 ML (KÓD 3025)

• SÁČKY ŠAMPON + MASKA

• 200 ML (KÓD 3021)

(KÓD 3019S - 3021S)

ra

• SÁČKY ŠAMPON + MASKA

• SADA S MIKROKAMEROU A PŘÍSLUŠENSTVÍM +
PROGRAM ANALÝZY - (KÓD 768)

(KÓD 3019S - 3021S)

• KATALOG VE ŠPANĚLŠTINĚ - (KÓD: 6185)
• KATALOG VE FRANCOUZŠTINĚ - (KÓD: 6190)

• SÁČEK BIOKERA 250 × 350 - (KÓD: 5524)
• RUČNÍK BIOKERA - (KÓD: RUČNÍKVB)
• KARTÁČ - (KÓD: 5674)
• MISKA - (KÓD: 5672)

• PALETA - (KÓD: 5673)

• EXPOZITOR ECO - FRIENDLY- (KÓD: 5675)
• HŘEBEN - VEGAN - (KÓD: 3544)

ZLATÁ

řada
SALERM COSMETICS

EXFOLIANT
SHAMPOO

(SPECIÁLNÍ ŠAMPON PROTI LUPŮM)
Speciální ošetření ve formě šamponu se
složkami, které pomáhají odstranit problémy
s lupy. *

PROTEIN SHAMPOO

• 500 ML (KÓD 413)

Šampon speciálně určený pro použití po
technických ošetřeních, aby dodal vlasům
bílkoviny / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte
šampon na mokré vlasy a jemným třením
vytvořte pěnu. Opláchněte vlažnou vodou a
aplikujte podruhé. Dobře opláchněte a učešte
jako obvykle.

Instantní kondicionér s proteiny pro
všechny typy vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Na
umyté a ručníkem vysušené vlasy naneste
určité množství balzámu a jemně vmasírujte,
především do vlasových konečků. Opláchněte
a učešte jako obvykle.

• 5100 ML (KÓD 513G)

• KARAFA 5100 ML (KÓD 522G)

• 1000 ML (KÓD 513)

• LÁHEV 1000 ML (KÓD 522)

• 500 ML (KÓD 572)

• LÁHEV 500 ML (KÓD 404)

• 250 ML (KÓD 574)

• LÁHEV 250 ML (KÓD 401)

• 10 ML (KÓD 513S)

SÁČKY PROTEINY + BALSÁM PO 10 ML.

• 250 ML (KÓD 423)

GREASY HAIR
SHAMPOO

(SPECIÁLNÍ ŠAMPON NA MASTNÉ
VLASY)
Speciální ošetření ve formě šamponu
se složkami, které napomáhají kontrolovat
množství mazu ve vlasech. *
• 500 ML (KÓD 412)
• 250 ML (KÓD 424)

(ŠAMPON S PROTEINY)

PROTEIN BALSAM
(BALZÁM S PROTEINY)

(KÓD 522S - 5135)

EQUILIBRIUM
SHAMPOO

NUTRIENT SHAMPOO

WHITE ŠEDIVÉ VLASY

(SPECIÁLNÍ ŠAMPON PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ)

(SPECIÁLNÍ ŠAMPON NA ŠEDIVÉ VLASY)

Speciální ošetření ve formě šamponu se
složkami, které zabraňují vypadávání vlasů. /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte šampon na mokré
vlasy a jemnou masáží vytvořte pěnu. Řádně
opláchněte, aplikujte podruhé a nechte působit
5 minut. Opláchněte vlažnou vodou a učešte
jako obvykle.

Speciální ošetření ve formě šamponu fialové
barvy, které čistí a dodává barvu. Odstraňuje z
šedivých vlasů žluté tóny / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte proměnlivé množství šamponu
(dle požadovaného pokrytí) na mokré vlasy a
jemně vmasírujte • Nechejte působit 5 minut,
opláchněte a postupujte jako obvykle.

(VYVAŽUJÍCÍ ŠAMPON)

Šampon s neutrálním pH na pokožku,
vhodný pro všechny typy vlasů. Účinně z vlasů
odstraňuje nečistoty a zbytky kosmetických
přípravků / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte
šampon na mokré vlasy a jemným třením
vytvořte pěnu. Opláchněte vlažnou vodou a
aplikujte podruhé. Dobře opláchněte a učešte
jako obvykle.

• 500 ML (KÓD 414)
• 5100 ML (KÓD 515G)
• 1000 ML (KÓD 515)
• 500 ML (KÓD 416)
• 250 ML (KÓD 420)

• 250 ML (KÓD 422)

• 500 ML (KÓD 7741)
• 250 ML (KÓD 7742)

ŠAMPON POMEGRANATE

ŠAMPON AVOCADO

Šampon pro časté používání. Vhodný pro všechny typy vlasů
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Nejprve namočte vlasy, poté naneste šampon
a jemně ho rozetřete a emulgujte. Opláchněte vlažnou vodou
• Aplikujte druhou dávku, vmasírujte a důkladně opláchněte.
Následně pokračujte v konečné úpravě jako obvykle.

Šampon s avokádovým olejem na každodenní použití pro
všechny typy vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Nejprve namočte vlasy,
poté naneste šampon a jemně emulgujte. Opláchněte vlažnou
vodou. Aplikujte druhou dávku, vmasírujte a důkladně opláchněte.

• 10500 ML (KÓD 571G) - 43,35 €

•10000 ML (KÓD 567G)

• 1000 ML (KÓD 569)
• 200 ML (KÓD 571)

BALZÁM POMEGRANATE

BALZÁM AVOCADO

Kondicionér pro časté používání po každém mytí. Vhodný pro všechny
typy vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Vlasy umyjte a osušte ručníkem. Naneste 10
ml přípravku a rozetřete na všechny vlasy. Vmasírujte nebo jemně pročešte
vlasový stvol. Opláchněte a pokračujte v konečné úpravě jako obvykle.

Kondicionér s avokádovým olejem na každodenní použití pro
všechny typy vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Vlasy umyjte a osušte
ručníkem. Naneste 10 ml přípravku a rozetřete na všechny vlasy.
Vmasírujte nebo jemně pročešte vlasový stvol a opláchněte.

• 10000 ML (KÓD 570G)
• 200 ML (KÓD 570)

SROVNÁVACÍ TABULKA
VYHLAZUJÍCÍCH/NAROVNÁVACÍCH PRODUKTŮ

• 10000 ML (KÓD 568G)

SHAMPOO HI-REPAIR
Šampon založený na technologii vyvinuté společností Salerm
Cosmetics: SEQUENTIAL HAIR CARE SYSTEM (postupná péče o vlasy),
která je schopná navrátit správné vitální funkce dehydratovaným
vlasům s nedostatky živin a poškozenými fragmenty v jejich kortexu
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Do navlhčených vlasů naneste malé množství
šamponu. Šampon emulgujte a opláchněte • Aplikaci šamponu
opakujte a nyní jej nechejte působit 3 minuty. Poté opláchněte a
pokračujte jako obvykle.
• 1000 ML (KÓD 197)
• 250 ML (KÓD 186)
• 50 ML (KÓD 164)

MASK HI-REPAIR
Obnovující maska s okamžitým účinkem založená na technologii
vyvinuté společností Salerm Cosmetics: SEQUENTIAL HAIR
CARE SYSTEM (postupná péče o vlasy), která je schopná navrátit
správné vitální funkce dehydratovaným vlasům s nedostatky živin
a poškozenými fragmenty v jejich kortexu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po
umytí osušte vlasy ručníkem a naneste masku. Nechejte působit 3
minuty a opláchněte.
• 1000 ML (KÓD 162)
• 250 ML (KÓD 193)
• 50 ML (KÓD 167)

R

FINISH HI-REPAIR
Tonikum, které umocňuje restrukturalizační účinky ošetření
Hi-Repair. Díky technologii vyvinuté společností Salerm Cosmetics:
SEQUENTIAL HAIR CARE SYSTEM (postupná péče o vlasy) dokáže
vrátit vitalitu vlasům s nedostatkem vlhkosti, výživy a s poškozenou
vnitřní strukturou kortexu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte dle potřeby
na suché nebo mokré vlasy.

• 100 ML (KÓD 194)

PACK DELUXE
BALENÍ 3 PRODUKTY
• HI-REPAIR (KÓD 170)

Hi

Repair

SENZA SOLFATI
&
SENZA PARABENI

Keratin
Shot
KERATIN SHOT / ABSOLUT EV. PEČUJÍCÍ SADA

DEEP IMPACT PLUS
Maska pro hluboké a bohaté ošetření s
hydratačním účinkem pro okamžitou obnovu
narušených vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po
umytí vlasy jemně vysušte ručníkem a naneste
masku DEEP IMPACT PLUS. Nechejte působit
3 minuty • Dostatečně opláchněte • Pokud
vlasy nechcete oplachovat, naneste pouze
malé množství velikosti lískového oříšku.

• 1000 ML (KÓD. 795)
• 200 ML (KÓD. 816)
SÁČEK UDRŽOVACÍ LÁZEŇ + DEEP (KÓD 182S-816S)

SÉRUM
Třetí krok ošetření Keratin Shot před
a po konečné úpravě / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Nastříkejte na vlhké vlasy a vysušte do hladka
keramickou nebo porcelánovou žehličkou.
Poté nastříkejte malé množství séra na suché
vlasy.

VYHLAZUJÍCÍ KRÉM

Profesionál n í o šetřen í v j e d nom
kroku na bázi keratinu, které přináší
dlouhotrvající a progresivní vyhlazující
účinek. Chrání vlasové vlákno a současně
snižuje objem a míru krepatění. Rychlejší
a účinnější aplikace / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Nejprve vlasy umyjte a vysušte ručníkem.
Poté vlasy rozdělte a postupně po jemných
pramenech pomocí hřebene a rukavic
nanášejte přípravek Co-Wash. Prameny
p ro ma sí rujte • Ne chejte pů s ob it p o
dobu 20 až 40 minut a poté opláchněte
trochou vody (bez šamponu) • Pomocí
fénu a kartáče vlasy vysušte. Poté každý
tenký pramen přežehlete 6 až 10 krát dle
stavu vlasů ( 210 °C přírodní vlasy, 190 °C
poškozené vlasy ) • Na závěr vlasy ošetřete
řadou Keratin Shot.

Revoluční ošetření, které pomáhá při
rovnání, dodává vlasům keratin a modifikuje
jejich formu. Ošetření systémem Keratin Shot
zajišťuje obnovu přirozené hydratace vlasů a
dodává lesk a hladkost. Kontroluje objem vlasů
a usnadňuje udržování jejich rovného stylu /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Vlasy 2x umyjte šamponem
udržovací lázeň Salerm Keratin Shot. Vysušte
ručníkem, ale zachovejte je mírně vlhké. Vlasy
rozdělte do 4 sekcí a pomocí spreje aplikujte
vyhlazující krém Salerm Keratin Shot pramen
po prameni • Použijte přídavné teplo a nechejte
10-15 minut působit • Vlasy vysušte pomocí
fénu do rovného stylu. Ujistěte se, že jsou
vlasy dostatečně suché • Vlasy opět rozdělte
do 4 sekcí a vyžehlete keramickou nebo
turmalínovou žehličkou (nikoliv hliníkovou).
Ujistěte se, že jsou vlasy rovné a beze zbytků
vyhlazovacího krému • Pro konečnou úpravu
aplikujte malé množství séra Salerm Keratin
Shot. Po ošetření vlasy nemyjte po dobu 72
hodin.
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• 100 ML (KÓD. 195)

CO-WASH

•

CLINICA

L

• 500 ML (KÓD 217)
• CO_WASH FORTE 500 ML (KÓD 217F)

KERATIN SHOT CO-WASH
PLAKÁT 50 × 70
• ŠPANĚLSKY (KÓD 5144)
• ANGLICKY (KÓD 5143)

ŠAMPON UDRŽOVACÍ
LÁZEŇ
S p e c i ál n í ša mp o n u rč e ný p ro
přípravu vlasů na proces vyhlazení za
použití keratinu a pro udržování vlasů
po procesu. Speciální složky šamponu
zajišťují optimální trvanlivost působení
p ř í p ravku Ke ra t i n S h o t / Z P Ů S O B
POUŽITÍ: Navlhčete vlasy vlažnou vodou.
Aplikujte přibližně 5 ml udržovací lázně
Keratin Shot a jemně emulgujte do všech
oblastí vlasů a vlasové pokožky • Nechejte
působit 5 minut a opláchněte • Aplikujte
ještě jednou, řádně opláchněte vlažnou
vodou a přikročte k nanesení masky Deep
Impact Plus od Salerm Cosmetics.

KERATIN SHOT CO-WASH
PROSPEKT
• ŠPANĚLSKY / ANGLICKY (KÓD 5539)
• ANGLICKY / PORTUGALSKY (KÓD 5540)

KERAMIX
Dvousložková ampule s arganovým olejem
určená k použití s vyhlazujícím krémem
Keratin Shot. Použití ampule podporuje
vyhlazení vlasů a zabraňuje krepatění po dobu
3 měsíců / ZPŮSOB POUŽITÍ: Smíchejte obsah
jedné ampule Keramix s 40 g vyhlazujícího
krému Keratin Shot a přikročte k aplikaci.

• BALENÍ 12 AMPULÍ PO 13 ML
(KÓD 163)

• 500 ML (KÓD 182)

• BROŽURA KERAMIX (KÓD 4125)
• PLAKÁT KERAMIX (KÓD 5579)

• 500 ML (KÓD. 181)

MERCHANDISING
• PROFESIONÁLNÍ KUFŘÍK (KÓD. 196)
(KÓD. 196U) SPĚCIÁLNĚ USA
• PEČUJÍCÍ KUFŘÍK (KÓD. 192)
• KERATIN SHOT HŘEBEN (KÓD. 199)
• KERATIN SHOT PLAKÁT (KÓD. 3597)
• KERATIN SHOT PROSPEKT
ŠPANĚLSKY / ANGLICKY / FRANCOUZSKY (KÓD. 6680)

VIZ VIDEO

21

SALERM
SALERM 21 SHAMPOO
Obnovuje vlasy do hloubky a zároveň je
šetrně čistí. Díky šamponu Salerm 21 jsou vlasy
hedvábnější a silnější. Obsahuje hedvábné
bílkoviny, vitamin E a pantenol / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Na vlhké vlasy naneste malé množství
šamponu. Jemně vmasírujte a opláchněte •
Opakujte aplikaci, vlasy důkladně opláchněte
vlažnou vodou a pokračujte v konečné úpravě
jako obvykle.
• TUBA 300 ML (KÓD 5734)
• TUBA 50 ML (KÓD 5730)

SALERM 21 FINISH
Přípravek určený pro okamžité dodání
oslnivého lesku a jasu, který vlasy nemastí a
neslepuje. Okamžité výsledky pro všechny typy
vlasů. Obsahuje hydrolizát hedvábí a pantenol
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste na vlhké vlasy
a vytvořte účes • Na suché vlasy nastříkejte
přípravek ze vzdálenosti 30 centimetrů,
rozčešte a zvýrazněte lesk.

• 125 ML - (KÓD 5732) - 22. 80 €
• PACK PRO DALŠÍ PRODEJ 3 PRODUKTY
SALERM 21 (KÓD 5731)

BEZ SULFÁTŮ
&
BEZ PARABENŮ

SALERM 21
EXPRESS SPRAY

Belleza flash vše v jednom pro dosažení
vlasů s výjimečnou svítivostí a měkkostí. Mimo
jiné zmírňuje projevy třepení konečků vlasů.
Obsahuje keratin a hedvábné proteiny. Díky
solárním filtrům chrání vlasy proti slunečním
paprskům / ZPŮSOB POUŽITÍ: Nastříkejte na
vlasy a vlasy následně pročešte. Neoplachujte
a dále pokračujte jako obvykle.
• 150 ML - (KÓD 5733)
• 15 ML (KÓD 5728) 3.20 €

SALERM 21
BI-PHASE
Sprej s dvousložkovým složením přináší
dvojí účinek a navíc obsahuje UV filtr s
dlouhou trvanlivostí. 1. Poskytuje vlasovému
vláknu ochranu proti slunečním paprskům,
chlóru a dusičnanu draselnému 2. Působí

jako instantní kondicionér, okamžitě vlasy
obnovuje a umožňuje rozčesávání pro
jemnější a lesklejší vlasy bez krepatění /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Před použitím protřepejte.
Nastříkejte do vlhkých vlasů a neoplachujte.
• 190 ML (COD. 5745)

MERCHANDISING SALERM 21

• EXPOZITOR 3 PRODUKTY (KÓD 5744)

• GENERICKÝ EXPOZITOR PRO DALŠÍ PRODEJ - (KÓD 5753)
• NABÍJEČKA NA BATERII S21
(KÓD 220V) - (KÓD. 110V)
• VINYL (KÓD VS21AMBAR)
• PROPAGAČNÍ VINYL (KÓD VO2S21)
• PROSPEKT SALERM 21 ŠPANĚLSKY (KÓD 4780)
• PROSPEKT SALERM 21 ANGLICKY (KÓD 4781)
• PLAKÁT SALERM 21 A3 (KÓD 5724)

1

SALERM 21 ORIGINAL SALERM 21
JASMÍN&JANTAR

MASKA
S PŠENIČNÝMI KLÍČKY

Instantní kondicionér, který přináší poškozeným, pórovitým nebo
dehydrovaným vlasům lesk a život. Působí i bez oplachu / ZPŮSOB
POUŽITÍ jako hydratační kondicionér: Po umytí vlasů naneste množství
o velikosti oříšku a vetřete jej do vlasů. Neopomeňte Salerm 21 důkladně
vetřít do konečků a poškozených oblastí vlasů. Neoplachujte a vlasy
pročešte / ZPŮSOB POUŽITÍ jako maska: Na velmi poškozené vlasy
naneste 5 až 10 ml masky. Nechejte působit po dobu 5 minut. Následně
vlasy opláchněte vodou a učešte / ZPŮSOB POUŽITÍ jako ochrana: Pro
zabránění lámání vlasů při rozčesávání naneste množství o velikosti
lískového oříšku na suché vlasy a rozčesejte.

Speciální vyživující maska určená pro ošetření suchých a
poškozených vlasů/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Na umyté vlasy osušené
ručníkem naneste potřebné množství masky po celé vlasové délce
a jemně vmasírujte • Nechejte působit 10 minut ( 5minut při použití
přídavného tepla ). Poté opláchněte dostatečným množstvím vlažné
vody.

• 200 ML (KÓD 5726) -14.90 €

• SÁČEK 10 ML (KÓD 800S)

• LETÁK S21 JASMÍN & JANTAR ŠPANĚLSKY (KÓD 5747)

• 1000 ML (KÓD 5738)
• 250 ML (KÓD 5737)
• 200 ML (KÓD 5736)
• 100 ML (KÓD 5739)
• 50 ML (KÓD 2052)
• SÁČEK 10 ML (KÓD 5735S)

• 1000 ML (KÓD 798)
• 200 ML (KÓD 800)

ŠAMPON NA ZKLIDNĚNÍ
POKOŽKY

ČISTÍCÍ
ŠAMPON

Kombinuje účinky jemného mytí se
složkami uvolňujícími napětí nahromaděné
ve vlasové pokožce / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste 5 ml a jemně jej vmasírujte konečky
prstů. Opláchněte • Opakujte aplikaci
šampónu a nechejte aktivní látky působit tři
až pět minut. Poté vlasy opláchněte vlažnou
vodou.

Hloubkově čistí vlasy a zbavuje je nečistot
z okolního prostředí a nahromaděných zbytků
vlasové kosmetiky. Obnovuje čistotu, lehkost a
objem vlasů. / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste 5 ml
šamponu a jemně vmasírujte konečky prstů.
Poté opláchněte • Znovu naneste šampon a nyní
nechejte 3 až 5 minut působit • Poté opláchněte
vlažnou vodou • Při mytí před technickým
ošetřením aplikujte jednou nebo dvakrát a snažte
se masírovat vlasy, nikoli pokožku. Opláchněte.
Poté osušte (pokud je to nutné) a pokračujte
požadovaným technickým ošetřením.

• 1000 ML (KÓD 823)
• 250 ML (KÓD 819)

MASKA NA ZKLIDNĚNÍ
POKOŽKY
Maska je vhodná pro pokožku a vlasy,
které potřebují důkladnou výživu. Mimo jiné
vlasy posiluje a obnovuje jejich hydrataci s
uklidňujícím účinkem / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Po umytí naneste masku na vlhké vlasy a
nechejte působit tři až pět minut. Jemně
emulgujte a dostatečně opláchněte vlažnou
vodou • Možno použít malé množství masky
bez následného opláchnutí na hodně citlivou
vlasovou pokožku a vlasy, které potřebují
okamžité zklidnění a dlouhodobou ochranu.
• 200 ML (KÓD 821)

SROVNÁNÍ KONDICIONÉRŮ

• 1000 ML (KÓD 829)
• 250 ML (KÓD 820)

ČISTICÍ MASKA
Intenzivně vyživuje, upravuje a regeneruje
suché a poškozené vlasy / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Po posledním umytí aplikujte od středů ke
konečkům. Napěňte a opláchněte dostatečným
množstvím vody.
• 200 ML (KÓD 822)

ČISTICÍ SÁČEK
(KÓD 6625)

ŠAMPON KIDS & CARE

SPRAY DVOUSLOŽKOVÝ KIDS & CARE

Šampon s esenciálním tea tree olejem 100% přírodního původu, který
se vyznačuje svými ochrannými a uklidňujícími vlastnostmi. Vhodný
jako prevence před nežádoucími návštěvníky ve vlasech dětí. Mimo
to šampon udržuje zdraví vlasů. Pro časté použití. ZPŮSOB POUŽITÍ:
Vlasy navlhčete vlažnou vodou a rovnoměrně aplikujte šampón. Vlasy
opláchněte a aplikaci opakujte. Při druhé aplikaci nechejte šampón
pár minut působit. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Vyhněte se kontaktu s
očima. Pokud k němu dojde, vypláchněte dostatečným množstvím vody.

Šampon s esenciálním tea tree olejem 100% přírodního původu,
který se vyznačuje svými ochrannými a uklidňujícími vlastnostmi.
Vhodný jako prevence před nežádoucími návštěvníky ve vlasech dětí.
Mimo to šampon udržuje zdraví vlasů. Pro časté použití. ZPŮSOB
POUŽITÍ: Vlasy navlhčete vlažnou vodou a rovnoměrně aplikujte
šampón. Vlasy opláchněte a aplikaci opakujte. Při druhé aplikaci
nechejte šampón pár minut působit. Nepoužívejte u dětí do 2 let.
Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud k němu dojde, vypláchněte
dostatečným množstvím vody.

• 1000 ML (KÓD 3923)
• 250 ML (KÓD 3922)

• 190 ML - (KÓD 3993)

TONIKUM KIDS
Tonikum pro likvidaci vší a hnid Salerm Cosmetics je
pedikulicid, který odstraňuje živé vší a jejich hnidy (vajíčka).
Jeho složení zaručuje vysokou účinnost bez poškození nebo
umaštění vlasů. ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte tonikum pro likvidaci
vší a hnid Salerm Cosmetics na suché vlasy, ke kořínkům a na
vlasovou pokožku, dokud nebude
dostatečně mokrá. Zvláštní pozornost
věnujte zátylku a oblasti za ušima.
Lehce vmasírujte konečky prstů a
nechejte asi 30 minut působit. Poté
umyjte vlasy kosmetickým šamponem
a opláchněte velkým množstvím
vody. Pokud zamoření přetrvává,
opakujte stejný postup po 7 dnech.
Neaplikujte u osob citlivých na složky
tonika. Doporučujeme zahájit léčbu,
pouze pokud je přítomnost živých vší
ve vlasech patrná. Pokud byly dříve
aplikovány jiné pedikulicidy, umyjte
hlavu kosmetickým šamponem. K
odstranění hnid se doporučuje použít
hřeben s jemnými a silnými zuby
neboli lendrera. Postižená osoba musí
používat sprchové čepice, hřebeny,
ručníky atd. pro individuální použití.
• 100 ML (KÓD 3921)

SADA ŠAMPONŮ - DVOUSLOŽKOVÝCH
KIDS & CARE
• (KÓD 3992)

SADA ŠAMPONŮ - TONIK
KIDS & CARE
• (KÓD 3896)

MERCHANDISING
• KARTA ŠAMPON - TONIKUM (KÓD 2459)
• KARTA ŠAMPON - DVOUSLOŽKOVÝ (KÓD 2460)
• PLAKÁT ŠAMPON - TONIKUM (KÓD 2461)
• PLAKÁT ŠAMPON - DVOUSLOŽKOVÝ (KÓD 2462)
• LETÁK ŠAMPON - TONIKUM (KÓD 2463)
• LETÁK ŠAMPON - DVOUSLOŽKOVÝ (KÓD 2464)

BIOKERA
Kondicionér obsahující ceramidy, které
regenerují vlasy před a po technickém
ošetření / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte
jednu ampuli na vlhké vlasy před nebo
po technickém ošetření. Neoplachujte.
8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML
(KÓD 73EST)

TONIKUM
S KONDICIONÉREM
To n i k u m s ko n d i c i o n é r e m j e
restrukturalizační ošetření pro oslabené
a poškozené vlasy. Kombinace aktivních
nutričních složek usnadňuje česání a
vlasům dodává vitalitu a lesk. Vnitřní
obnovovací účinek bílkovin odvozených
z hedvábí činí z této kúry účinný způsob,
jak vrátit strukturu citlivým vlasům.
Nevyžaduje závěrečné opláchnutí /

ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte obsah jedné
ampule tonika s kondicionérem na umyté a
vlhké vlasy. Masírováním vetřete a rozčešte
vlasy. Poté vytvořte účes jako obvykle.
8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML
(KÓD 66)

ESENCIÁLNÍ OLEJ
S KONDICIONÉREM
Intenzivní speciální ošetření pro
poškozené, porézní, suché vlasy nebo
vlasy postrádající elasticitu a lesk / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Aplikujte obsah jedné ampule na
umyté vlhké vlasy a jemně obsah vmasírujte
do vlasů • Nechejte působit 3 až 5 minut
za použití přidaného tepla a poté vlasy
opláchněte podle potřeby.
8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML
(KÓD 90EST)

KERA-PLUS

ROSTLINNÁ PLACENTA

Vyhlazující ampule k častému použití.
Díky vysokému obsahu keratinu se vlasy
lépe upravují a jsou lesklejší / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Po umytí vlasů šamponem Hi
Repair aplikujte obsah jedné ampule
Kera-Plus na vlhké vlasy ve střední části
a na konečky. Poté vysušte fénem nebo
vyžehlete.
(KÓD 65)

Přípravek vhodný pro všechny typy vlasů,
které potřebují mimořádnou výživu na podporu
růstu a prevenci vypadávání vlasů / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Aplikujte obsah jedné ampule na čisté
a suché nebo mírně vlhké vlasy a vmasírujte
do vlasové pokožky ke zvýšení prokrvení a
lepšímu vstřebání přípravku a jeho aktivních
složek. Neoplachujte • Aplikace by se měla
provádět jednou až dvakrát týdně. Pokud se
míra vypadávání vlasů sníží, je možné intervaly
prodloužit.

PLIS BIO ROSA

8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML

8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML

Tonikum v ampulích, které usnadňuje
tvorbu účesu a prodlužuje jeho trvanlivost.
Pro statické účesy / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po
umytí vlasy vysušte ručníkem. Poté aplikujte
do vlhkých vlasů. Neoplachujte a pokračujte
v konečné úpravě jako obvykle.
8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML
(KÓD 52EST) 42 €

(KÓD 71EST)

KERA-LISS

statickou elektřinu / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po
umytí vlasů šampónem Salerm Šampón s
proteiny aplikujte obsah ampule do délek
a konečků vlhkých vlasů. Neoplachujte a
vysušte jako obvykle.
8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML
(KÓD 62) - 59.90€

VLASOVÝ
REGENERÁTOR
Šokové ošetření proti vypadávání vlasů
/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte obsah jedné
ampule vlasového regenerátoru na právě
umytou vlasovou pokožku osušenou
ručníkem. Proveďte lehkou stimulační
masáž. Neoplachujte • V závažných případech
vypadávání vlasů je možné používat denně.
8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML

Ko n d i c i o n é r ve fo r m ě a m p u l í
s obsahem keratinu je vhodný pro
narovnané, citlivé a obtížně rozčesatelné
vlasy. Zabraňuje krepatění vlasů a eliminuje

(KÓD 282EST)

MEGAKONDICIONÉR
Ošetření v ampulích působící do hloubky,
které obnovuje a hydratuje suché a poškozené
vlasy. S termoaktivním účinkem / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Do misky nalijte obsah ampule a
přidejte 30 ml vody. Promíchejte lopatkou až
do vzniku krémové konzistence. Následně
připravený kondicionér naneste na umyté
a vlhké vlasy • Nechejte 5 minut působit a
následně opláchněte.
BALENÍ 12 AMPULÍ PO 5 ML
(KÓD 67)

MERCHANDISING
LETÁK SYNERGIAS (KÓD 1047)

VLASTNOSTI OŠETŘUJÍCÍCH AMPULÍ

ŠAMPONY
ŠAMPON NA ŠEDIVÉ
VLASY

někol i k mi nut kone čky prstů pro
odstranění lupů z vlasové pokožky
vlivem peelingu. Nechejte působit několik
minut, aby účinkovaly aktivní složky, a
opláchněte.
• 250 ML - (KÓD 727)

Šampon, který odstraní nežádoucí
žluté zabarvení z šedivých, blond a/nebo
odbarvených vlasů. Obsažený arginin a
základní aminokyseliny hydratují a vyživují
vlasové vlákno / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste
malé množství šampónu do vlhkých vlasů
a vmasírujte. Poté důkladně opláchněte.
V případě potřeby postup opakujte pro
dosažení požadovaného odstínu.
• 250 ML - (KÓD 4730)

STOP TO RELAX
SHAMPOING-GEL
Stop to Relax je možné použít snadno a
rychle jako šampon i sprchový gel. Jemný
čistící základ určený pro vlasy a pokožku,
který účinně odstraňuje nečistoty i zbytky
jiných produktů. Kombinace účinných látek,
které dodávají velmi uvolňující svěží pocit
a aroma. Vhodný pro jakýkoliv druh vlasů
a pokožky / ZPŮSOB POUŽITÍ: Šampón
naneste na vlasy a na pokožku těla. Nechejte
působit. Vychutnejte si aroma a uvolňující
pocit svěžesti a poté opláchněte.
• 1000 ML (KÓD 705) - 24 €
• 250 ML (KÓD 725)
• 100 ML (KÓD 715)

CONTRÔLE EXFOLIANT
SHAMPOING
Speciální šokové ošetření ve formě
šamponu a peelingu se speciálními
aktivními složkami, které pomáhají
odstranit problémy s lupy / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Na začátku aplikujte denně.
Po s l é ze p ř í p rave k ko mb i nu j te s e
šamponem STOP TO RELAX. Masírujte

CONTRÔLE GRAS
SHAMPOING
Speciální šokové ošetření ve formě
šamponu se speciálními aktivními
složkami, které pomáhají kontrolovat
mastnotu vlasové pokožky a čistit vlasy
/ ZPŮSOB OŠETŘENÍ: Namočte vlasy,
naneste malé množství šamponu a umyjte
bez jakékoliv masáže. Důkladně opláchněte,
postup opakujte a tentokrát nechejte
působit po dobu 3 až 5 minut. Opláchněte
vlažnou vodou jako obvykle • Kombinujte
s přípravkem STOP TO RELAX.

nástřiky, jemně vmasírujte a nechejte na
vzduchu • Kompatibilní s řadou produktů
pro konečnou úpravu HOMME.
• 200 ML (KÓD 729)

HOLENÍ
PERFEKTNÍ HOLENÍ
Transparentní gel na holení s výbornými
účinky, které přinášejí skvělé výsledky
zejména při aplikaci na kotlety a bradku.
Zpomaluje růst vousů / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Nejprve navlhčete obličej. Poté
naneste malé množství gelu na ruku a
vmasírujte do oblasti, kterou chcete oholit.
Po oholení opláchněte • Dále naneste krém
Après-rasage nebo některý ze dvou
hydratačních krémů s vlastnostmi
SC Homme after shave.

• 250 ML - (KÓD 728)

ÉNERGIE 1
SHAMPOING
Zvláštní ošetření ve formě šamponu
se složkami, které pomáhají předcházet
vypadávání vlasů poskytováním extra
výživy / ZPŮSOB POUŽITÍ: Pro denní
používání. Naneste malé množství
přípravku, vmasírujte a nechejte působit
několik minut, aby začaly působit aktivní
složky. Opláchněte.
• 250 ML - (KÓD 726)

ÉNERGIE 2 LOTION
P ř í p r ave k ve f o r m ě t o n i k a v
rozprašovači pro specifické ošetření
při problémech s padáním vlasů, který
pomáhá udržovat normalizovaný růstový
cyklus vlasů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Po umytí
vlasů šamponem vysušte vlasy ručníkem.
Naneste tonikum přibližně 10 krátkými

• 200 ML (KÓD 723)
• 100 ML (KÓD 714)
• SÁČEK 10 ML (KÓD 723S)

GEL PO HOLENÍ
Hydratační transparentní gelpo
holení. Obsahuje inhibitor růstu
vousů, který zpomaluje růst
vousů / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Po holení opláchněte
obličej vodou a vysušte.
Naneste malé množství
gelu do dlaní a jemně
vmasírujte do oholené
oblasti. Neoplachujte.

•100 ML (KÓD 711)

STYLING /
VOUSY&KNÍR
VOSK NA VLASY &
VOUSY
Rozpustný vosk na vlasy, knír nebo
bradku. Vhodný pro modelaci, fixaci a
styling / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste malé
množství do dlaní a rozetřete do vlasů,
bradky a/nebo kníru • Nanesením za sucha
se dosáhne delší trvanlivosti a je možné jej
reaktivovat vodou po celý den.

FIXATION GEL
MÈMOIRE
Gel pro konečnou & úpravu s pružnou
fixací a paměťovým efektem / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Naberte trochu přípravku a
rozetřete ho rukama. Naneste na suché nebo
částečně vlhké vlasy. Paměťový efekt. Vlasy
lehce navlhčete k obnově stylu.
• 200 ML - (KÓD 730)

FIXATION EXTRÊME

FUSION GEL
Inovativní stylingový gel, který
umožňuje dosáhnout mokrého efektu
jako při práci s voskem / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naberte určité množství přípravku a
rozetřete ho rukama, aby se spojily aktivní
složky. Naneste na oblasti, které mají být
tvarovány. Speciální struktura přípravku
umožňuje úpravy účesu před jeho fixací.
Nanášejte pokud možno na vlhké vlasy. • V
případě velmi jemných nebo řídkých vlasů
je lepší aplikovat na suché vlasy.
• 150 ML (KÓD 732)

• 100 ML - (KÓD 4727)

OLEJ NA VOUSY
Obsahuje organický malinový olej a olej
ze šípkové růže. Vhodný pro všechny typy
vousů a knírů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste
několik kapek do dlaně ruky a rozetřete po
vousech a kníru.
• 30 ML - (KÓD 4726) -11.75 €

KONEČNÁ
ÚPRAVA
POWER GEL / SILNÝ GEL
Silný gel je vytvořený na bázi sladkého
sirupu rostlinného původu, který vyniká
hydratačním efektem a dodá vlasům
texturu. Gel je vhodný pro modelaci účesů
jakéhokoli stylu i u těch nejtěžších pánských
vlasů. Gel je rozpustný ve vodě, což
zaručuje snadné vymytí. Po styku s vodou
dochází k reaktivaci / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Naneste na suché nebo mokré vlasy a
česáním vytvarujte do požadovaného
tvaru. Následným vysušením vlasů fénem
dosáhnete nejlepšího efektu.
•500 ML (KÓD 4731)
• SÁČEK 10 ML (KÓD 4731S)

Gel pro konečnou úpravu s extrémní
fixací / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naberte trochu
přípravku, rozetřete ho dlaněmi a naneste
na ty části vlasů, které se mají tvarovat.
Aplikujte pokud možno na vlhké vlasy.

• 100 ML (KÓD 712)

PUDR PRO ÚČESY
Vosk v prášku vyzdvihující účes na jinou
úroveň. Matný vzhled a objem bez slepení.
Mokrý efekt / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste
pudr pro účesy na kořeny vlasů a vytvořte
požadovaný tvar.
• 10 G - (KÓD. 4729)

• 50 ML (KÓD 756) 4.25 €
• SÁČEK 10 ML (KÓD 732S)

CONTRÔLE
CRÈME MAT
Krém pro konečnou úpravu s
elastickou fixací, který dodá vlasům
plnost. Fixace se suchým vzhledem,
ideální pro jemné nebo průměrné
vlasy, u kterých chceme dosáhnout

většího objemu a kontroly. Vhodný pro
aplikaci na suché vlasy / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Dejte si malé množství krému do dlaní a
rozetřete ho na suché vlasy. Česejte, dokud
nedosáhnete požadovaného vzhledu.
• 100 ML (KÓD 708)
• 50 ML (KÓD 731)
• SÁČEK 10 ML (KÓD 731S)

STRONG HAIR
SPRAY
Lak dodá účesu silnou a
dlouhodobou fixaci s ultra rychlým
schnutím a bez viditelných zbytků po
aplikaci. Ochranný a antioxidační lak
působí proti vlhkosti a obsahuje solární filtr.
Způsob použití: Aplikační systém 360°. Lak
nastříkejte na vlasy z libovolné polohy ze
vzdálenosti 25-30 cm.
• 405 ML - (KÓD 4732)
• 100 ML - (KÓD 4724)

KOSMETICKÝ
PEELING
RAJEUNISSANT VISAGE
Peelingový gel na čištění pleti / ZPŮSOB
POUŽITÍ: Navlhčete obličej, naneste na něj
malé množství přípravku a lehce vmasírujte
krouživými pohyby prstů. Opláchněte
a naneste některý z našich hydratačních
krémů Fatigue Côntrole 24 nebo Age
Protection Antipollution • Aplikujte jednou
až dvakrát týdně.
•200 ML - (KÓD 724)

CONTOUR DES YEUX

FATIGUE CONTRÔLE 24

Speciální transparentní gel pro
kontury očí / ZPŮSOB POUŽITÍ: Dejte
si malé množství na prst a naneste ho
jemným poklepáním prstu v oblasti
kontury očí, na spodní část i na víčko.
Nechejte působit. Oplachování není třeba.

Hydratační krém, který zlepšuje
strukturu tvé pleti a dodává jí víc energie
a vitality. Má vlastnosti vody po holení /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte na čistou pleť
na obličeji a na krku, ideálně po holení.

•15 ML - (KÓD 717)

• 120 ML (KÓD 733)
• 75 ML (KÓD 716)
• SÁČEK 3 ML (KÓD 733S)

MERCHANDISING
• BROŽURKA ŠPANĚLSKY (KÓD 5486)
• BROŽURKA ANGLICKY (KÓD 5487)
• VINYL DVEŘE
ŠPANĚLSKY (KÓD VPTHES)
ITALSKY (KÓD VPTHIT)
PORTUGALSKY (KÓD VPTHP)
• KARTA NA STŮL ŠPANĚLSKY (A5) (KÓD 5847)

AGE PROTECTION
ANTIPOLLUTION

LETÁK SALERM COSMETICS HOMME NOVÁ ŘADA
• ŠPANĚLSKY / PORTUGALSKY (KÓD 5838)
• ŠPANĚLSKY / ANGLICKY (KÓD 5839)
• PLAKÁT (100 × 70 CM) (KÓD 5843)
• PLAKÁT (HOMME SEVERSKÝ TYP) (KÓD 5570)

Hydratační krém proti stárnutí a ochrana
proti znečišťujícím vnějším vlivům. Má
vlastnosti vody po holení / ZPŮSOB POUŽITÍ:
Aplikujte na čistou pleť na obličeji a na krku,
například po holení nebo před spaním.

• PLAKÁT (HOMME TMAVÝ TYP) (KÓD 5586)
• KANYSTR (88 × 59 CM) (KÓD 5830)
• ROZPRAŠOVAČ (KÓD 5846)
• SÁČEK KRAFT + UZAVÍRACÍ ETIKETA
(KÓD 5845) (KÓD 5844)
• HOMME PACK (KÓD 4723) - OBSAHUJE:
STOP TO RELAX 250 ML + FATIGUE CONTRÔLE 120 ML

• 120 ML - (KÓD 734)

VOSK NA VLASY & VOUSY 100 ML.

KRÁ
SA

HIDRACOLORS
Ohromující rty s intenzivními a
čistými barvami s dlouhodobým efektem.
Hladkost, hydratace a krémovitost pro
maximální komfort • 4 zářivé odstíny a 4
sametové odstíny • Formát Jumbo Twist
umožňuje snadnější aplikaci pouze
jedním otočením.

Hidracolors LongLasting Lipsticks
01 Glossy Coral
03 Sweet Strawberry
04 True Red
05 Natural Skin

Velvet Hidracolors LongLasting Lipsticks

HIDRACOLORS
JUMBO TWIST 1,3 G V JEDNOTLIVÉM BALENÍ
• 01 GLOSSY CORAL (KÓD LIP01)
• 03 SWEET STRAWBERRY (KÓD LIP03)
• 04 TRUE RED (KÓD LIP04)
• 05 NATURAL SKIN (KÓD LIP05)

VELVET HIDRACOLORS
JUMBO TWIST 1,3 G V JEDNOTLIVÉM BALENÍ
• 07 SOFT STRAWBERRY (KÓD LIP07)
• 08 VELVET SKIN (KÓD LIP08)
• 09 PINK FLAMINGO (KÓD LIP09)
• 10 BURGUNDY (KÓD LIP10)

07 Soft Strawberry
08 Velvet Skin
09 Pink Flamingo
10 Burgundy

ODLIČOVACÍ
GEL SC
Odličovač očí a rtů gelové struktury a
bezbarvého průhledného vzhledu. Snadno,
jemně a šetrně odstraňuje make-up na očích
a rtech. Působí i na líčidla s dlouhotrvajícím
efektem.
• ODLIČOVACÍ GEL NA OČI A RTY 16 ML
(KÓD 532)

*LIPSTICK DISPLAY (PRÁZDNÉ)
(KÓD 5441)

COMFORT PURE
COLOR EYESHADOW

Pohled plný barev s maximálním
komfortem a dlouhodobým účinkem.

COMFORT PURE COLOR
EYESHADOW
1,64 G V JEDNOTLIVÉM BALENÍ

+ LASHES MULTIPLIER
GROWTH EFFECT
MASCARA

ALL IN ONE LASHES
WTP WATERPROOF
MASCARA

Řasenka, která znásobuje objem a
podporuje délku řas. Obsahuje speciální
aktivní látku pro silnější, hustější a delší řasy
za pouhé 4 týdny

Voděodolná řasenka pro větší objem a
definici s organickým arganovým olejem
a vitamínem E.

• (KÓD MASK02)

• (KÓD MASK03)

• 30 MATTE BLACK (KÓD SHA30)
• 31 LEAD GRAY (KÓD SHA31)
• 32 SILVER BLUE (KÓD SHA32)
• 33 WHITE (KÓD SHA33)
• 34 BLUE (KÓD SHA34)
• 35 LILAC BROWN (KÓD SHA35)

LASHES MULTIPLIER

• 36 PINK (KÓD SHA36)
• 37 GREEN (KÓD SHA37)

Zvětšuje objem řas.

• 38 GOLD (KÓD SHA38)
• 39 BROWN (KÓD SHA39)
• EXPOZITOR PRO DALŠÍ PRODEJ - (KÓD 5444)

MATIC PRECISION
EYELINER
Definice, přesnost a pohodlí v jednom
tahu.
TWIST 0,63 G
• 20 BLACK (KÓD EYE20)
• 21 TURQUOISE (KÓD EYE21)
• 22 BROWN (KÓD EYE22)

• (KÓD MASK01)

PERFECT MATTE

WOW BLUSH

LONG LASTING MATTE LIQUID LIPSTICK:

GLOW BLUSH

Matná tekutá rtěnka pro dlouhotrvající
efekt s intenzivními barevnými pigmenty a
vitamínem E. Nepřenáší se a rychle schne.

Ko m p a k t n í p u d r s d u h o v ý m
pigmentem, který dodává tvářím barvu a
ultra svítivý efekt.

VELVET MATTE
POWDER
MATTIFYING POWDER

PERFECT MATE

• 8 G ROSE GOLD (KÓD WB01)

Transparentní matující kompaktní
pudr fixující make-up a prodlužující jeho
trvanlivost. Obsahuje kokosové mléko, která
má hydratační účinky.

• 9 ML IMPERIAL PURPLE (KÓD PM01)
• 9 ML LIVING CORAL (KÓD PM02)

• 11 G - TRANSLUCENT (KÓD. MAT01)

• 9 ML ROSE BEIGE (KÓD PM03)
• 9 ML CAMELLIA PINK (KÓD PM04)
• 9 ML BURNT AMBER (KÓD PM05)
• 9 ML FLAME RED (KÓD PM06)
• 9 ML CHERRY WINE (KÓD PM07)

NATURAL BLUSH
BLUSH

Kompaktní pudr pro zabarvení tváří.
Vynikající přilnavost a přirozená svítivost.
• 7 G SCARLET (KÓD NB01)
• 7 G SWEET ROSE (KÓD NB02)
• 7 G CHOCOLATE (KÓD NB03)
• 7 G PASSION ROUGE (KÓD NB04)

VELVET HYDRA
PRIMER

NATURAL
FOUNDATION

FULL
CONCEALER

MATTE FINISH PRIMER

MEDIUM COVERAGE FOUNDATION

CONCEALER LIGHT / MEDIUM

10 /20/30/40

Podkladová báze připravující pleť
na aplikaci make-upu, která zlepšuje a
prodlužuje výsledek líčení. Sjednocuje
vzhled obličeje a zjemňuje vrásky a
výrazové linie. Usměrňuje nežádoucí jas.
S vitaminem E. Hydratace 24 hodin.
• 30 ML - (KÓD PR01)

Základ make-upu se středně krycím
efektem pro přirozený vzhled bez lesku.
Obsahuje Blue Light Shield pro ochranu
před modrým světlem a aktivní složky
pro snížení výskytu skvrn* a hlubokou,
dlouhodobou hydrataci.
• 30 ML - 10 (KÓD. F10)
• 30 ML - 20 (KÓD. F20)
• 30 ML - 30 (KÓD. F30)
• 30 ML - 40 (KÓD. F40)

Korektor s postupným pokrytím a
sametovým nádechem maskující tmavé
kruhy a nedokonalosti.
• 7 ML - MEDIUM (KÓD CO1)
• 7 ML - LIGHT (KÓD CO2)

LAK NA NEHTY

HARD

RYCHLÉ SCHNUTÍ

Dlouhotrvající laky na nehty podle nové
receptury s pigmenty maximální kvality,
které vytvářejí čistý a jasně definovaný
barevný efekt. Laky dodávají živé a zářivé
barvy, jsou rychleschnoucí a odolné proti
otěru / ZPŮSOB POUŽITÍ: Nanášejte v
jemných vrstvách, snažte se lak příliš
nezatěžovat.

Ošetřovací lak pro posílení slabých a
snadno zlomitelných nehtů. Aplikujte před
nanesením laku. Pro intenzivní ošetření
nanášejte denně po dobu 3 týdnů a každý
3. den lak úplně odstraňte.

Poskytuje svěží vzhled laku na nehty,
urychluje jeho schnutí a prodlužuje jeho
trvanlivost. Obsahuje UV filtry, které chrání
nehty a aplikovanou barvu před slunečními
paprsky. Aplikujte po nanesení základového
laku na nehty.

•15 ML (KÓD. EP... ) - 8,95 €

FILLER
Zlepšuje povrch nehtů, který vyhlazuje.
Nepravidelnost povrchu maskuje tím,
že mění odraz dopadu světla na nehet.
Aplikujte jako podkladovou bázi.
•15 ML (KÓD. ET01)

REPAIR
S nylonovými mikrovlákny, která
vytvářejí malý film na ochranu nehtu.
Ideální pro nehty, které mají tendenci
žloutnout nebo jsou vystaveny slunci a
vodě. Aplikujte jako podkladovou bázi.
•15 ML (KÓD. ET05)

• 15 ML (KÓD. ET04)

GEL EFFECT
Textura s gelovým efektem. Dodává
film, který zvyšuje jas a barvu laku a
poskytuje 3D efekt jakémukoli odstínu.
•15 ML (KÓD. ET03)

•15 ML (KÓD. ET02)

DRY EXPRESS
Přípravek pro ultra rychlé schnutí
nehtů. Přípravek je obohacený o organický
malinový olej,který pečuje o nehty a
vyživuje kutikulu. ZPŮSOB POUŽITÍ: Po
nanesení dvou vrstev oblíbeného laku na
nehty naneste jednu až dvě kapky našeho
ošetření TOP COAT na každý nehet a
překryjte vrstvu laku. Za méně než 1
minutu budou nehty na dotek suché.
•15 ML (KÓD. 1003)

EXPOZITOR LAKŮ NA NEHTY
• PRÁZDNÉ (KÓD. 3301)

VZORNÍK BAREV LAKŮ NA NEHTY
• 38 ODSTÍNŮ (KÓD. 2355)

KATALOG LAKŮ NA NEHTY
• (KÓD. 6341)

KARTA LAKŮ NA NEHTY MODA
• (KÓD. 2356)

PACK LAKŮ NA NEHTY MODA
• 3 KUSY (KÓD. 1006) - 24,90 €

HYDRA CALM
Silný nástroj pro čištění, péči a normalizaci pleti díky kombinaci
micel s přírodními ingrediencemi, které pokožce poskytují
hydratační, antioxidační a zklidňující péči. Mléko pomáhá udržovat
rovnovážnou vlhkost pokožky a zároveň důkladně odstraňuje
make-up a další nečistoty. Díky svému profesionálnímu složení je
ideální pro udržení pružnosti pokožky. Vhodné také pro citlivou
pokožku, protože odstraňuje nečistoty bez podráždění či poškození
pokožky. Na každodenní použití. / ZPŮSOB POUŽITÍ: Malé množství
pípravku naneste do dlan a jemn vmasírujte do obliejových partií i dekoltu.
Následn opláchnte vlažnou vodou.
• 200 ML (KÓD. 1004)

DRY QUICKLY
Průhledná a rozprašovatelná tekutina, která urychluje schnutí
laku na nehty / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte krátkými nástřiky
na čerstvě nalakované nehty.
• 210 ML (KÓD 507)

ODLAKOVAČ NA NEHTY
Dvousložkový odlakovač, který čistí a zároveň hydratuje.
Zachovává přirozený vzhled nehtů / ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste
vatovým tamponem.
• 200 ML (KÓD 517)

KRÉM NA RUCE
Hydratační a výživný krém na ruce / ZPŮSOB POUŽITÍ:
aplikujte malé množství na ruce a rovnoměrně rozetřete, zejména
na nejvíce poškozené oblasti.
• 75 ML (KÓD 540)
• 30 ML (KÓD 541)

KIT ROLL ON DEPILAČNÍ
PROSTŘEDEK
Systém pro depilaci studeným voskem.
Kufřík obsahuje: • Aplikátor • Ohřívač rollon • Nástěnný držák roll-on • Vosk 20 a 150
gramů ( kód EN66 ) ( kód EN66 ) • 1 Depilační
páska na tělo • 1 Depilační páska na obličej •
5 náhradních válečků • Depilační páska 22
× 7 cm. ( kód 75 ) • Depilační páska 23 × 4,5
cm. ( kód 77 ) / ZPŮSOB POUŽITÍ: Zapojte
přístroj do elektřiny. Umístěte váleček Roll On
na aplikační pistoli, kterou následně umístěte
na bázi Clean Wax. Během několika minut
bude vosk připraven k aplikaci.

KUFŘÍK CLEAN WAX
• KUFŘÍK 220V (KÓD 222)
• KUFŘÍK 110V (KÓD 222-110V)
• PAPÍROVÝ VÁLEČEK S HEŘMÁNKEM (KÓD 77021)
• VOSK (150 G) (KÓD EN661)

DEPILAČNÍ PÁSKA
• 22 × 7 (KÓD 757)

POST DEPIL
Relaxační a uklidňující pěna pro aplikaci
po depilaci laserem nebo voskem. Zpomaluje
růst chloupků / ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte
pěnu na celou depilovanou oblast. Soustřeďte
se na místa, která byla při depilaci nejvíc
namáhána. Neoplachujte.
• 405 ML (KÓD 2245)

OŠETŘENÍ ZPOMALUJÍCÍ
RŮST CHLOUPKŮ
Ošetření zpomalující růst chloupků /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Aplikujte obsah ampule

na potřebné partie. Jemně vmasírujte,
aby se vstřebaly všechny aktivní prvky.
Neoplachujte.
• 8 BALENÍ 4 AMPULE PO 13 ML
(KÓD 2264)

DEPILAČNÍ VOSK S
AZULENEM A NÍZKÝM
BODEM TÁNÍ
Vosk k depilaci chloupků na kůži /
ZPŮSOB POUŽITÍ: Roztavte vosk na správnou
teplotu. Rovnoměrně naneste na pokožku a
odstraňte chloupky.
• AZULEN 1 KG (KÓD 534)
• NÍZKÝ BOD TÁNÍ 1 KG (KÓD 533)

KÓD: RUČNÍKVB
KÓD: RUČNÍKNN

KÓD: 650
KÓD: 650N (černé)
KÓD: RUČNÍKBN

KÓD: 50
KÓD: 581

KÓD: 31
KÓD: 231 (50 KUSŮ)

KÓD: V6033

KÓD: 4427

19mm

25mm

KÓD: 295

KÓD: 294

32mm

42mm

53mm

65mm

KÓD: 292

KÓD: 291

KÓD: 290

KÓD: 296
KÓD: 296SS

KÓD: 291-BN

KÓD: 290R
KÓD: 290-BN

KÓD: 295R
KÓD: 294-BN KÓD: 293-BN KÓD: 292-BN

KÓD: 187

KÓD: 5324

KÓD:5526

KÓD: 5848

KÓD: 5524

KÓD: 765SN Nůžky 12,7 cm (5 palců)
KÓD: 759SN Nůžky 13,97 cm (5,5 palců)
KÓD: 764S Nůžky 15,24 cm (6 palců)
KÓD: 766SN Nůžky 17,78 cm (7 palců)
KÓD: 763S / Prostřihávací nůžky 13,97 cm (5,5 palců)
KÓD: 737 Prostřihávací nůžky z hliníku 15,24 cm (6 palců)
KÓD: 738 Nůžky z hliníku Standard 15,24 cm (6 palců)

KÓD: SAN

KÓD: POUZDRO NA VIZITKY
KÓD: 39
KÓD: 36

KÓD: 4121 (25 U.)

KÓD: KADEŘNÍK15

KÓD: 232

KÓD: 5793
KÓD: 225

KÓD: 199
KÓD: 97

KÓD: EN2039 láhev
EN2038 ventil

KÓD: 224

KÓD: 758

KÓD: 38
KÓD: 677
KÓD: CARSV

KÓD: 37

KÓD: 5326
INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA

KÓD: 3383

KÓD: 3385

KÓD: 5325
FLASH DISK

KÓD: 3384
KÓD: 3386

KÓD: 56

(SADA)

KÓD: HODINKY
KÓD: HODINKYME
KÓD: 6061
KÓD: 215

(PŘÍSAVKA NA PLAKÁT)

KÓD: 45

KÓD: Expoziční koule
(BARVY)
KÓD:V7400
KÓD:V7401
KÓD:V7402
KÓD:V7403
KÓD: 3349 Tričko Ž “S”CRECIEN.CO UN
KÓD: 3350 Tričko Ž “M”CRECIEN.CO UN
KÓD: 3351 Tričko Ž “L”CRECIEN.CO UN
KÓD: 3352 Tričko Ž “XL”CRECIEN.CO UN
KÓD: 3353 Tričko M “S”CRECIEN.CO UN
KÓD: 3354 Tričko M “M”CRECIEN.CO UN
KÓD: 3355 Tričko M “L”CRECIEN.CO UN
KÓD: 3356 Tričko M “XL”CRECIEN.CO UN
KÓD: 2741 Tričko ČER - Logo Stříbrné M
KÓD: 2742 Tričko ČER - Logo Stříbrné L
KÓD: 2743 Tričko ČER - Logo Stříbrné XL
KÓD: 2645 Tričko ČER - Logo Růžové M

KÓD: 3343
Ochranné brýle

KÓD: 42P

KÓD: 41P
KÓD: 45P

KÓD: Zrcátko-čer

PREMIUM

BIOKERA

WHITE 19

5676 + 5679 (metakrylát) / 220 V
5677 + 5679 (metakrylát) / 110 V

5675 - (eco-friendly)
50 x 37 x 165 cm.

5678
48 x 28 x 178 cm

78 x 34 x 180 cm.

DEŠTNÍK SALERM COSMETICS
kód: DEŠTNÍKRS

SALERM 21 POWER banc
kód: 110v
kód: 220v

2SLNEWYORK
Křeslo newyork

novinka!
1SLBALI
BALI

novinka!
1SLBARCELONA
Barcelona

novinka!
1SLCARDIFF

1SLMLUNA

Cardiff

MEDIA LUNA

1SLMIAMI
MIAMI

1SLTEX
TEXAS

novinka!
1SLSOFA BACC
SOFÁ BACCARA
122 X 50 X 41 *

1SLdakota2
DAKOTA SKLÁPĚCÍ

PARCHIS

COWBOY

TABURET COWBOY

TABURET COWBOY

novinka!
Vo0003

POLINESIA

PODSTAVEC 5-BODOVÝ

taburet polinesia

1SLTABN
Taburet vmv
bez a s opěrkou

Vo0004
PODSTAVEC čtvercový (ROMB.)

V2709-2000
podpěra nohou 2000

V4000
podpěra NOHOU ibiza

Vo0002
PODSTAVEC kulatý inox

V3000
podpěra nohou studio

novinka!

novinka!

1MBTOC STUD 2S

tocador Studio 2S
dřevo/sklo
85 x 40 X 200

1MBTOC STUD 2S
zcadlo Studio 1S
dřevo/sklo
85 x175 Ó 200

ČALOUNĚNÍ PRO ZRCADLA IBIZA
1MBTOC ibiz

1MBTOC cuar 1s

zcadlo Studio 1S
dřevo/sklo
200 x 80

zrcadlo cuarzo

V7223

polička zrcadlo cuarzo

V7222

CH CH

s opěrkou

C100
CH NG
C126
V2833

DOPLŇKOVÝ

CH ME
C129
CH CO

V3001

RECEPČNÍ STUDIO ČERNÉ

V3001-TRUF

LANÝŽOVÁ BARVA
119,8 X 49,8 X 119,93*

PErKIN

TECHNICKÝ NÁBYTEK PErKIN
100 x 53 186*

novinka!
1 LVAMAZONAS
AMAZONAS

V4357

SEPARAČNÍ modul

V4340

MYCÍ MÍSA BÍLÁ

V4370

MICÍ MÍSA ČERNÁ

novinka!
1LVMAUI

MAUI

V4358
SEPARAČNÍ MODUL

V4340

MICÍ MÍSA BÍLÁ

V4370

MICÍ MÍSA ČERNÁ

1LVVALIRA

novinka!

Valira

V3305

SEPARAČNÍ modul

L222

V5879

NASAU

MICÍ MÍSA BÍLÁ

V4358
SEPARAČNÍ MODUL

V4340

MICÍ MÍSA BÍLÁ

V4370

MICÍ MÍSA ČERNÁ

MÍSY NA MYTÍ VLASŮ A KŘESLA
E100

E109

speciální
SF01

SF02

E126

E129

Křeslo new york
E79

E81

1LVELBA

Elba

V6578

separační modul

V4172

MICÍ MÍSA BÍLÁ

V4173

MICÍ MÍSA ČERNÁ

Oživíme váš salon.
Pístroje a nový kadenický a estetický nábytek.

1SCINFRAC
Infra

1SCINFRAC +1SCBAEREO
Infra s volným ramenem

1SCINFRAC + V4111

Infra s tyčí a stojanem

1SCVULCANO +1SCBAEREO

lampa Vulcano s volným ramenem

1SCVULCANO

s tyčí a stojanem

V5113

vaporal Medusa
220V

1SCFURC

V5113 + V4112

vaporal Medusa s tyčí a stojanem

Furia

1SCFURC +1SCBAEREO

FURIA s volným ramenem

1SCFURC + V4111

FURIA s tyčí a stojanem

V2206PB-C

vaporal Ion Vap - 220V

V2206PB-C + V4112

vaporal Ion Vap - 220V
s tyčí a stojanem

V2206PBA

vaporal Ion Vap - 125V

v2202abl-c

estrella bílý 220V

v2202abl-c +V4113-BL

V2206PBA + V4112

vaporal Ion Vap - 125V
s tyčí a stojanem

estrella s volným ramenem

V1121PB

vaporal Mar 220v

STOJANY

V1121PB + V4115
vaporal Mar 220v
s tyčí a stojanem

V4111

tyč + stojan
FÉN TYPU HELMA

V1121PBBL

vaporal Mar - 125V

V1121PBBL + V4115
vaporal Mar - 125V
s tyčí a stojanem

V4112

tyč + stojan
ION VAP / VULCANO / MEDUSA

V6476

tyč + stojan
pLutón 2 /UNRANO 2 / MARTE 2

1SCBAEREO

volné rameno 2
bílé/ stříbrné

HAIR GLAM BLACK GOLD
V7147 - 220V
V7148 - 110V
KUT - BŘITVA
CKUT - NÁHRADNÍ DÍLY

1SM116
skylab

BIONIC EXPRESS
V2706-VR - 220V
V2706VR - 110V

PICO
DRŽÁK NA FÉN PICO

PRO.STYLER
V7135 - 220V

1SM117
twister

V2701EP

VINTAGE
V2800 - 220V

DRŽÁK piragua

REDLINE
RL-220V - 220V
B200

V2106U

Stříhací strojek
V7143 - 220V
V7292 - 110V

DIFUZÉR
UNIVERSAL
ČERNÝ

HAIR GLAM SLIM
V8108 - 220V
V8109 - 110V
V2106E
DIFUZÉR
SKYLAB
ČERNÝ

PINK BUBBLE GUM
V6955 - 220V

VIPER 7000
Stříhací strojek
V4380 - 220V
V4381 - 110V

THERAPY
V7337 - 220V
V7336- 110V

VIPER 6000
VIPER CLASSIC
Stříhací strojek
V4376 - 220V
V4377 - 110V

Stříhací strojek
V4378 - 220V
V4379 - 110V

DUAL PRO
V8104 - 220V
V8105 - 110V

novinka!

1chsol

SOLARIUM HORUS

V4472

1chsolPLUS

LETTINO MOD.15

SOLARIUM HORUS PLUS VYSOKÝ TLAK

1CARMAN

MANIKURNÍ VOZÍK
ČERNÁ KONSTRUKCE

1CARMANP

MANIKURNÍ VOZÍK
STŘÍBRNÁ KONSTRUKCE

novinka!
1SLCARDIFF

křeslo Cardiff

v2719

pedibel černý

v-2711-pb-led

KOSMETICKÁ LUPA S PODSVÍCENÍM LED

v2703ng

V2717

vozík permanentní černý

KOSMETICKÝ VOZÍK 3 POLICE

v2703ng-P

vozík S DRŽÁKEM NA NÁSTROJE

V2714 - 220v
Tavička studeného VOSKU
V1921 - 220V
V1921-A - 125V
MINI TAVIČKA

FUNDI

Tavička vosku 220V

v2702ng

vozík SUPER ESTRELLA ČERNÝ

v2702PL

vozík SUPER ESTRELLA STŘÍBRNÝ

v2702NG-SLRM
GERMIX

vozík SUPER ESTRELLA ČERNÝ
ZNAČKA SALERM COSMETICS

GERMIX-110

vozík SUPER ESTRELLA STŘÍBRNÝ
ZNAČKA SALERM COSMETICS

germicida - 220v
germicida - 110v

v2702PL-SLRM

