Několik tipů pro krásné a zdravé vlasy

Středa, 04 Březen 2015 12:40 - Aktualizováno Neděle, 15 Březen 2015 13:40

Zakládáte si na svých dlouhých vlasech, ale trápí vás věčně roztřepené konečky? O
nůžkách zřejmě nechcete ani slyšet, takže si budete muset poradit jinak. Nová receptura
vylepšené řady Gliss Kur Oil Nutritive obsahuje kombinaci osmi prvotřídních olejů a keratinu.

Používáním šamponu a balzámu zamezíte vzniku roztřepených konečků až o 90 %.
Novinkou je olej na ochranu před teplem Gliss Kur Oil Nutritive Thermo Protect Blow-Dry
Oil.

Pro silné dlouhé vlasy
Dlouhé vlasy potřebují maximální péči. Neustále se dotýkají ramen a zad, což často bývá
příčinou roztřepených konečků. Celá řada Gliss Kur Oil Nutritive byla proto speciálně vytvořena
pro silné dlouhé vlasy, kterým nabízí péči, díky níž zůstanou uhlazené, zářivé a zdravé.

Keratin dodává vlasům sílu a elasticitu, a zároveň zacelí vnitřní i vnější poškozená místa vlasu.

Osm prvotřídních olejů poskytuje vlasům živiny a zanechává je hladké a hebké na dotek. V
receptuře se skrývá arganový olej, světlicový olej, olej z makadamiových ořechů, olivový ,
meruňkový, mandlový, růžový a sezamový olej.
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Luxusní péče a zářivé odlesky světla ve vlasech

Přestože máme každá jinou představu o ideálním střihu a barvě vlasů, jedno přání máme
společné – toužíme pro krásně lesklých a uhlazených vlasech, které vypadají na první
pohled zdravě a neodolatelně. Tato přání dokonale splňuje nová řada péče o vlasy
Schauma Mirror Gloss 24h, jež obsahuje šampon, balzám a péči. Každodenním
používáním těchto přípravků vlasové péče dosáhnete zářivého a dlouhotrvajícího lesku,
který přitáhne pozornost okolí.

I ten nejdokonalejší střih podle posledních trendů vynikne nejlépe na zářivě lesklých vlasech.
Schauma Mirror Gloss 24h je prvním Schauma produktem, který díky své receptuře s tekutými
mikro-krystaly poskytuje vlasům oslnivý lesk po dobu 24 hodin. Zářivá receptura s obsahem
tekutých mikro-krystalů uhlazuje strukturu vlasu, takže světlo, které dopadne na vlas, může být
lépe odraženo. Výsledkem je oslnivý lesk.

Nejlepší výsledky můžete očekávat v případě, že budete v péči o vlasy používat všechny
produkty najednou.

Portfolio řady Schauma Mirror Gloss:
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- Šampon Schauma Mirror Gloss 24h (250/400 ml) – Vlasy perfektně čistí, uhlazuje a
pečuje o ně, takže budou po umytí zářivé e hebké na dotek.

1. DMOC: 84,90 Kč/64,90 Kč
- Balzám Schauma Mirror Gloss 24h (250 ml) – Vyživuje a usnadňuje rozčesávání vlasů,
které jsou po použití tohoto balzámu až třikrát poddajnější. Současně dodává vlasům zářivý
lesk.
1. DMOC: 64,90 Kč
- Denní péče pro lesk Schauma Mirror Gloss 24h (50 ml) – Dodává vlasům okamžitě
zářivý lesk, který vydrží až 24 hodin.

1. DMOC: 129,90 Kč

Pro ochranu barvy a zářivý lesk vašich vlasů

Jste-li majitelkou tmavých vlasů a chcete si dopřát barvu o pár odstínů světlejší, nebývá
to jednoduché. Abyste dosáhla dokonalého barevného výsledku, obvykle je nutné tmavé
vlasy před barvením zesvětlit. Inovativní řešení nyní představili vlasoví odborníci značky
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Syoss v podobě nové kolekce barev Syoss Vibrant Colors. Receptura kombinuje proces
zesvětlení i barvení v jediném kroku. Díky tomu si mohou nyní ženy s tmavými vlasy
užívat okouzlujících barevných výsledků, zářivého lesku a intenzívních živých barev bez
zbytečné námahy.

Inovativní recepturu Syoss Vibrant Colors vytvořili a testovali kadeřníci. Byla vyvinuta speciálně
pro tmavé vlasy, které dokáže v jednom jednoduchém kroku zesvětlit až o tři stupně, a zároveň
obarvit. Tím lze dosáhnout u přirozeně tmavých vlasů maximální barevné intenzity. Během
procesu zesvětlování pronikne vysoce výkonný mix pigmentů hluboko do vlasového vlákna. Po
barvení jsou pak vlasy zářivé a zdravé na pohled, s intenzívní dlouhotrvající barvou a
nádherným leskem.

Kolekce Syoss Vibrant Color zahrnuje tři výjimečně stylové odstíny pro ženy s tmavými vlasy,
které chtějí tuto sezónu skutečně zazářit.
- Šarlatově rudý – odstín obsahuje módní červené pigmenty pro zářivé barevné výsledky a
módní světelné odlesky.
- Jantarově hnědý – odstín obsahuje bohaté hnědé pigmenty, díky kterým budou vlasy
zářit intenzívní barvou.
- Oslňující měděný – odstín obsahuje módní měděné pigmenty pro trendy barevné
výsledky, které nechají vaše vlasy vyniknout.

Barvy Syoss Vibrant Colors se ukrývají v lahvičce, díky níž je aplikace velice jednoduchá. Pro
tmavovlásky už nemůže být pohodlnější cesty, jak dosáhnout moderních odstínů v pohodlí
domova a to vše pouze v jediném kroku.

Nejnovější inovace mega značky Syoss čerpá z letitých zkušeností profesionálních kadeřníků a
nabízí fantastické intenzívní barvy se zdravým leskem jako z přehlídkových mol. Tři nové
odstíny Syoss Vibrant Colors doplňují Syoss portfolio a tvoří tak řadu 23 vysoce výkonných
odstínů, které odpovídají na rostoucí poptávku žen po profesionální kvalitě barev na vlasy za
ceny, které si mohou dovolit.
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Nová kolekce Syoss Vibrant Colors, dostupná v obchodech od ledna 2015 za doporučenou
cenu 134,90 Kč.
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