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Šampón



Šampón pre všetky typy vlasov
s obsahom Aloe vera, konopného oleja, extraktom zo siedmich bylín a soli z Mŕtveho mora
Obsahuje extrakt Aloe vera, ktorý podporí zdravý rast vlasov, výrazne zlepší ich kvalitu, dodá im objem a nádherný lesk. 
Preniká hlboko do štruktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a vysušené končeky vlasov. Prírodné 
látky obsiahnuté v konopnom oleji dodávajú vlasom pevnosť, účinne ich vyživujú a dokonale chránia pred vysychaním. 
Mastné kyseliny konopného oleja podobné mastným kyselinám v ľudskom tele zvlhčujú pokožku hlavy, bránia vysychaniu 
vlasov a tvorbe lupín. Šampón obsahuje extrakt zo siedmich druhov bylín: prasličky roľnej, hluchavky bielej, podbeľa lekár-
skeho, žihľavy dvojdomej, brezy bielej, harmančeka lekárskeho a lopúcha väčšieho pre zlepšenie vzhľadu a kvality vlasov. 
Soľ z Mŕtveho mora s vysokým obsahom dôležitých minerálov a stopových prvkov má liečebné a relaxačné účinky.

Kondicionér pre všetky typy vlasov
s obsahom Aloe vera a extraktom zo siedmich bylín
Extrakt Aloe vera zahrnie vaše vlasy blahodárnymi účinkami, podporí ich zdravý rast, výrazne zlepší kvalitu vlasov, dodá 
im objem a nádherný lesk. Preniká hlboko do štruktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a vysušené 
končeky vlasov. Obsahuje extrakt z nasledujúcich siedmich bylín:

• praslička roľná posilňuje vlasy, dezinfikuje a vyživuje pokožku, zmierňuje tvorbu lupín
• hluchavka biela obmedzuje nadmerné mastenie vlasov a tvorbu lupín
• podbeľ lekársky zvyšuje kondíciu vlasov, posilňuje ich a dodáva im viac lesku
• žihľava dvojdomá posilňuje vlasy a pomáha v boji proti lupinám
• breza biela dodáva vlasom lesk a zdravý vzhľad, extrakt je účinný proti tvorbe lupín, obmedzuje mastnotu, po umytí 

vlasy zostávajú lesklé a poddajné
• harmanček lekársky má upokojujúci účinok na pokožku hlavy, obsahuje látku alfa-bisabolol, ktorá je antiseptická, 

protizápalová a antimikrobiálna, navyše zvyšuje lesk vlasov
• lopúch väčší sa oddávna používa na posilnenie vlasových cibuliek a na liečenie vlasov, obsahuje látky, ktoré výrazne 

zastavujú vypadávanie vlasov a regenerujú vlasové korienky

Šampón na farbené a suché vlasy
s obsahom Aloe vera, konopného oleja, extraktom zo šiestich druhov ovocia a soli z Mŕtveho mora
Obsahuje extrakt Aloe vera, ktorý podporí zdravý rast vlasov, výrazne zlepší ich kvalitu, dodá im objem a nádherný 
lesk. Preniká hlboko do štruktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a vysušené končeky vlasov. 
Vhodná starostlivosť pre farbené a poškodené vlasy. Prírodné látky obsiahnuté v konopnom oleji dodávajú vlasom 
pevnosť, účinne ich vyživujú a dokonale chránia pred vysychaním. Mastné kyseliny konopného oleja podobné mast-
ným kyselinám v ľudskom tele zvlhčujú pokožku hlavy, bránia vysychaniu vlasov a tvorbe lupín. Konopný olej ob-
novuje vlhkosť pokožky a vlasov, ktorú denne strácame kvôli slnečnému žiareniu, suchému vzduchu a nesprávne 
používaným mydlám, šampónom a umývacím prostriedkom. Obsahuje extrakt zo šiestich druhov ovocia: citróna, 
jablka, broskyne, manga, marhule a kivi. Soľ z Mŕtveho mora s vysokým obsahom dôležitých minerálov a stopových 
prvkov má liečebné a relaxačné účinky.

Kondicionér na farbené a suché vlasy
s obsahom Aloe vera a extraktom zo šiestich druhov ovocia
Extrakt Aloe vera zahrnie vaše vlasy blahodárnymi účinkami, podporí ich zdravý rast, výrazne zlepší kvalitu vlasov, 
dodá im objem a nádherný lesk. Preniká hlboko do štruktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a 
vysušené končeky vlasov. Poskytuje starostlivosť farbeným, suchým alebo poškodeným vlasom. Obsahuje extrakt z 
nasledujúcich šiestich druhov ovocia:

• citrón je prospešný pre rast vlasov
• jablko dodáva vlasom novú energiu, posilňuje a chráni vlasy v chladnom počasí
• broskyňa obnovuje, zjemňuje a vyživuje vlasovú pokožku
• mango vlasy oživuje, regeneruje a navracia im prirodzenú hydratáciu a silu, zanecháva ich zamatovo hebké a zdravo 

vyzerajúce
• marhuľa je známa pre svoje vyživujúce vlastnosti, hlboko hydratuje pokožku, obnovuje mäkkosť a pružnosť
• kivi dodáva vlasom hebkosť, objem, hydratáciu a prirodzený lesk

Obsiahnuté silikóny poskytujú vynikajúcu ochranu farbeným a poškodeným vlasom. Sú určené pre starostlivosť 
o silne poškodené vlasy a zvlášť pre ochranu ich končekov. Silikóny vlas obaľujú a uzatvárajú. Tento obal chráni 
vlas proti štiepeniu, horúčave, mechanickému poškodeniu a UV žiareniu. Obal je čiastočne nepriepustný pre vodu, 
zabraňuje tak strate prirodzenej vlhkosti vlasu a zamedzuje krepovateniu vlasov vo vlhkom počasí.

Silikóny obsiahnuté v kondicionéri prepožičiavajú vlasom vysoký lesk a poskytujú im ochranu pri fénovaní a žehlení. 
Silikóny vlas obaľujú a uzatvárajú. Tento obal chráni vlas proti štiepeniu, horúčave, mechanickému poškodeniu a 
UV žiareniu. Obal je čiastočne nepriepustný pre vodu, zabraňuje tak strate prirodzenej vlhkosti vlasu a zamedzuje 
krepovateniu vlasov vo vlhkom počasí. 


