


!ampon pro v"echny typy vlas#
s obsahem Aloe vera, konopného oleje, extraktem ze sedmi bylin a solí z Mrtvého mo$e
Obsahuje extrakt Aloe vera, kter! podpo"í zdrav! r#st vlas#, v!razn$ zlep%í jejich kvalitu, dodá jim objem a nádhern! 
lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po%kozené a p"esu%ené kone&ky vlas#. P"í-
rodní látky obsa'ené v konopném oleji dodávají vlas#m pevnost, ú&inn$ je vy'ivují a dokonale chrání p"ed vysycháním. 
Mastné kyseliny konopného oleje, podobné mastn!m kyselinám v lidském t$le, zvlh&ují poko'ku hlavy, brání vysychání 
vlas# a tvorb$ lup#. (ampon obsahuje extrakt ze sedmi druh# bylin: p"esli&ky rolní, hluchavky bílé, podb$lu léka"ského, 
kop"ivy dvoudomé, b"ízy bílé, he"mánku léka"ského a lopuchu v$t%ího pro zlep%ení vzhledu a kvality vlas#. S#l z Mrtvé-
ho mo"e s vysok!m obsahem d#le'it!ch minerál# a stopov!ch prvk# má lé&ebné a relaxa&ní ú&inky.

Kondicionér pro v"echny typy vlas#
s obsahem Aloe vera a extraktem ze sedmi bylin
Extrakt Aloe vera zahrne va%e vlasy blahodárn!mi ú&inky, podpo"í jejich zdrav! r#st, v!razn$ zlep%í kvalitu vlas#, dodá 
jim objem a nádhern! lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po%kozené a p"esu%e-
né kone&ky vlas#. Obsahuje extrakt z následujících sedmi bylin:
• p"esli&ka rolní posiluje vlasy, dezinfikuje a vy'ivuje poko'ku, zmír)uje tvorbu lup#
• hluchavka bílá omezuje nadm$rné ma%t$ní vlas# a tvorbu lup#
• podb$l léka"sk! zvy%uje kondici vlas#, posiluje je a dodává jim více lesku
• kop"iva dvoudomá posiluje vlasy a pomáhá v boji proti lup#m
• b"íza bílá dodává vlas#m lesk a zdrav! vzhled, extrakt je ú&inn! proti tvorb$ lup#, omezuje mastnotu, po umytí 

vlasy z#stávají lesklé a poddajné
• he"mánek léka"sk! má zklid)ující ú&inek na poko'ku hlavy, obsahuje látku alfa-bisabolol, která je antiseptická, 

protizán$tlivá a antimikrobiální, navíc zvy%uje lesk vlas#                                                                           
• lopuch v$t%í se odedávna pou'ívá k posílení vlasov!ch cibulek a na lé&ení vlas#, obsahuje látky, které v!razn$ 

zastavují vypadávání vlas# a regenerují vlasové ko"ínky

!ampon pro barvené a suché vlasy
s obsahem Aloe vera, konopného oleje, extraktem ze "esti druh# ovoce a solí z Mrtvého mo$e
Obsahuje extrakt Aloe vera, kter! podpo"í zdrav! r#st vlas#, v!razn$ zlep%í jejich kvalitu, dodá jim objem
a nádhern! lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po%kozené a p"esu%ené ko-
ne&ky vlas#. Vhodná pé&e pro barvené a po%kozené vlasy. P"írodní látky obsa'ené v konopném oleji dodávají vlas#m 
pevnost, ú&inn$ je vy'ivují a dokonale chrání p"ed vysycháním. Mastné kyseliny konopného oleje, podobné mastn!m 
kyselinám v lidském t$le, zvlh&ují poko'ku hlavy, brání vysychání vlas# a tvorb$ lup#. Konopn! olej obnovuje vlh-
kost poko'ky a vlas#, kterou denn$ ztrácíme kv#li slune&nímu zá"ení, suchému vzduchu a nesprávn$ pou'ívan!m 
m!dl#m, %ampon#m a mycím prost"edk#m. Obsahuje extrakt ze %esti druh# ovoce: citronu, jablka, broskve, man-
ga, meru)ky a kiwi. S#l z Mrtvého mo"e s vysok!m obsahem d#le'it!ch minerál# a stopov!ch prvk# má lé&ebné 
a relaxa&ní ú&inky.

Kondicionér pro barvené a suché vlasy
s obsahem Aloe vera a extraktem ze "esti druh# ovoce
Extrakt Aloe vera zahrne va%e vlasy blahodárn!mi ú&inky, podpo"í jejich zdrav! r#st, v!razn$ zlep%í kvalitu vlas#, 
dodá jim objem a nádhern! lesk. Proniká hluboko do struktury vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje po%kozené a 
p"esu%ené kone&ky vlas#. Poskytuje pé&i barven!m, such!m nebo po%kozen!m vlas#m. Obsahuje extrakt z násle-
dujících %esti druh# ovoce:
• citron je prosp$%n! r#stu vlas#
• jablko dodává vlas#m novou energii, posiluje a chrání vlasy v chladném po&así
• broskev obnovuje, zjem)uje a vy'ivuje vlasovou poko'ku
• mango vlasy o'ivuje, regeneruje a navrací jim p"irozenou hydrataci a sílu, zanechává je sametov$ hebké a zdrav$ 

vypadající
• meru)ka je známá pro své vy'ivující vlastnosti, hluboce hydratuje poko'ku, obnovuje m$kkost a pru'nost
• kiwi dodává vlas#m hebkost, objem, hydrataci a p"irozen! lesk

Obsa'ené silikony poskytují vynikající ochranu barven!m a po%kozen!m vlas#m. Jsou ur&eny pro pé&i o siln$ 
po%kozené vlasy a zvlá%t$ pro ochranu jejich kone&k#. Silikony vlas obalují a uzavírají. Tento obal chrání vlas proti 
t"epení, horku, mechanickému po%kození a UV zá"ení. Obal je &áste&n$ nepropustn! pro vodu, zabra)uje tak ztrát$ 
p"irozené vlhkosti vlasu a zamezuje krepat$ní vlas# ve vlhkém po&así.

Silikony obsa'ené v kondicionéru prop#j&ují vlas#m vysok! lesk a poskytují jim ochranu p"i fénování a 'ehlení. 
Silikony vlas obalují a uzavírají. Tento obal chrání vlas proti t"epení, horku, mechanickému po%kození a UV zá"ení. 
Obal je &áste&n$ nepropustn! pro vodu, zabra)uje tak ztrát$ p"irozené vlhkosti vlasu a zamezuje krepat$ní vlas# 
ve vlhkém po&así. 


