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TURQUOISE
s extraktem ze Spiruliny Algae – 

mořské řasy s širokým spektrem živin a minerálů. 
Pro posilnění a vyživení jemných a slabých vlasů, 

regeneruje vlasy v celé jejich délce.

SHAMPOO HYDRA  
COMPLEX

Šampon pro jemné, unavené 
a oslabené vlasy náchylné k spli-
hnutí. Bohatý extrakt s vitamíny, 
minerály, proteiny a esenciálními 
mastnými kyselinami přispívá ke 

zlepšení kvality vlasů. Výsledky jsou 
patrné již po prvním použití, vlasy 
jsou plné vitality a obnoveného 

lesku. Neobsahuje sodík.

250025 / 1 000 ml

220 Kč / 8,80 €

250027 / 300 ml

130 Kč / 5,20 €

MASK HYDRA  
COMPLEX MASK

Krémové a ultralehké ošetření, kte-
ré díky regeneračním a vyživujícím 
vlastnostem řasy přináší okamžitý 
účinek. Bohatý komplex vitamínů, 
proteinů a minerálů obnovuje vita-
litu vlasů, aníž by je zatížil. Jemné 

vlasy jsou již po první aplikaci inten-
zivně vyživeny.

102013 / 1 000 ml

249 Kč / 9,96 €

102015 / 250 ml

160 Kč / 6,40 €

ACQUA SPLASH  
HYDRA COMPLEX

Ultralehké sérum ve spreji pro 
snadné rozčesání, zářivý lesk a ob-

jem účesu. Díky obsahu mořské 
řasy s vysokými regeneračními 
a vyživujícími účinky jsou vlasy 
vyživeny a posíleny. Všestranný 

produkt pro vytvoření dokonalého 
zdravého účesu. Lze aplikovat do 

vlhkých vlasů pro usnadnění rozče-
sání nebo jako pre-styling před 

foukáním nebo žehlením. Lze použít 
i do suchých vlasů pro zlepšení 

úpravy a vzhledu vlasů.

355001 / 150 ml

185 Kč / 7,40 €

http://code-industry.net/
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ROUGE
s extraktem z organického granátového jablka, 

který pomáhá neutralizovat škodlivé účinky volných radikálů. Granátové jablko 
je velice bohaté na přirozeně se vyskytující ovocné kyseliny, které podporují 

uzavření kutikuly vlasu, čímž napomáhá zafixovat barevný pigment ve vlasech, 
a tím udržet lesk a intenzitu barvených vlasů po dlouhou dobu.

SHAMPOO COLOR LOCK – 
SULPHATE FREE

Šampon pro ochranu barvených vla-
sů. Inovativní složení zvyšuje dlou-

hodobou intenzitu barvených vlasů. 
Zajišťuje stabilitu barvy a snižuje její 

vyblednutí. Složky extraktu navíc 
osvěžují a posilují vlasy, které byly 
poškozeny chemickým ošetřením. 
Čistící a antioxidační účinky graná-
tových jablek chrání pokožku hlavy 

a vlasy, zabraňují změně barvy.

250024 / 1 000 ml

295 Kč / 11,80 €

250026 / 300 ml

195 Kč / 7,80 €

MASK COLOR 
LOCK

Ochranná maska, která vyživu-
je a chrání vlasové vlákno. Díky 
fotosyntetickým složkám masky 

zvyšuje barevný tón vlasu a inten-
zitu. Zabraňuje vyblednutí barvy. 
Po aplikaci jsou vlasy hebké, plné 
lesku a zachovávají si barevný tón. 
Maska má jemnou vůni s dlouhotr-

vajícím efektem.

102012 / 1 000 ml

320 Kč / 12,80 €

102014 / 250 ml

220 Kč / 8,80 €

COLOR LOCK 
MILK

Závěrečný „dotek“ ošetření barve-
ných vlasů. Krémové sérum zacho-
vává a zlepšuje intenzitu barvy. Ob-
novuje a obohacuje vlasové vlákno. 

Chrání před teplem a škodlivými 
faktory životního prostředí. Aplikuje 
se před pročesáním. Mléko chránící 
barvu usnadňuje styling. Po aplikaci 

jsou vlasy hebké a plné lesku.

356001 / 150 ml

210 Kč / 8,40 €

http://code-industry.net/
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PLATINUM
s extraktem z organických mandlí, dodávající potřebnou hydrataci. 

Neutralizuje nežádoucí žluté tóny typické pro blond,  
odbarvené nebo superzesvětlené vlasy.

SHAMPOO ABSOLUTE BLOND –  
SULPHATE FREE

Díky speciální sulfát-free formuli je šampon ideální 
pro jemné mytí pokožky a odbarvených vlasů se 
sklonem k žlutým odleskům. Obsažený pigment 
eliminuje nežádoucí žluté tóny a oživuje barvu. 

Mandlový extrakt vyživuje a poskytuje hydrataci 
suchým a chemicky narušeným vlasům.

250028 / 1 000 ml

295 Kč / 11,80 €

250029 / 300 ml

195 Kč / 7,80 €

MASK ABSOLUTE BLOND

Revitalizační maska, která eliminuje nežádoucí 
odlesky díky přítomnosti fialového pigmentu. 
V průběhu času mají odbarvené a blond vlasy 

tendenci ke ztrátě lesku a vitality. Tato maska je 
navržena tak, aby působila proti nevzhledným 

žlutým odstínům, oživila barvu a obnovila výživu 
a lesk. Organický extrakt z mandlí poskytuje výživu 

a hydrataci. Výsledkem jsou bílé, blond nebo 
odbarvené vlasy plné objemu a lesku.

102016 / 1 000 ml

320 Kč / 12,80 €

102017 / 250 ml

220 Kč / 8,80 €

http://code-industry.net/
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Cyclamen Blond Ultra Light Silver Blond

9.26 10.12

Nová řada barev Black Sintesis  
Color Cream 100 ml – řada Móda

NOVINKA

5 + 1 ZDARMA
5× barva na vlasy Sintesis Color Cream 100 ml 
+ 1ks ZDARMA

SINTESIS COLOR CREAM 

595 Kč 
23,80 €
UŠETŘÍTE: 

119 Kč / 4,76 €

+
ZDARMA 

1 ks
5×

SINTESIS COLOR CREAM 
AMMONIA FREE 

Sintesis Color Cream Ammonia Free
  Bezamoniakové barvy s keratinem a arganovým 

olejem, výběr ze 48 odstínů barev.

  BALENÍ:
• tuba 100 ml

129 Kč / 5,16 €

99 Kč 
3,96 €

188 Kč / 7,52 €

150 Kč 
6 €

1265 Server Part 1 + Part 2
  Umožňuje snadno odstranit barvu bez narušení přirozeného pigmentu 

či oxidované části vlasů.
Vlasy zůstávají po aplikaci jemné a připravené na nové barvení.
Nepoškozuje vlasy. Umožňuje odstranit starou barvu obsahující oxidant 
během 1–2 aplikací (každá aplikace odstraní barvu o 2–3 tóny). Neobsahuje 
odbarvovač a amoniak, neodstraňuje barvy tón v tónu. Nepoužívejte na 
vlasy barvené Hennou. 
Doporučujeme používat tento přípravek v dobře větraném prostoru.

  BALENÍ:
•   lahvička 2 × 100 ml

STAHOVAČ BARVY

1265

VÝBĚR Z 115 ODSTÍNŮ

http://code-industry.net/
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1 + 1 ZDARMA
1031 Bleaching Powder
Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro „přírodní“ i barvené 
vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se doporučuje pro všechny 
techniky: melír, zesvětlení vlasových pramínků, zvláštní efekty a odbarvení. 

  BALENÍ:
•  sáček 500 g

+ ZDARMA Uni Color Clean 50 ks
Vlhčené čistící ubrousky určené k odstranění zbytků barvy z pokožky po 
barvení vlasů.

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

1031

249 Kč 
9,96 €
UŠETŘÍTE: 

70 Kč / 2,80 €

+
ZDARMA 

1 ks

1633

1254

RYCHLÝ 
MELÍR

380 Kč / 15,20 €

299 Kč 
11,96 €

1254  Melírovací prášek Free  
Hand Bleaching  
Powder 450 g

  Velmi silný bezprašný prášek se zesvětlením  
až o 7 tónů bez použití folie a nebo alobalu.  
Zkracuje dobu působení na ½ doby.

  BALENÍ:
•  kelímek 450 g

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ

1097 Yellow Stop Shampoo
  Přípravek obohacený o přímé pigmenty, který 

umožňuje odstranit nepříjemné žluté odlesky způsobené 
foto-oxidací.
Šampon odstraňující žluté odlesky jemně působí na 
strukturu blond a šedivých vlasů a dodává jim maximální 
zářivost a lesk.

  BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

1197  Yellow Stop Conditioner
  Užívá se po šampónu proti žloutnutí, pomáhá elimino-

vat žluté, šedivé a nazlátlé pigmenty z bílých a blond vlasů. 
Vlasy jsou po něm měkké a jemné a nezanechává nafialovělá 
a modrá místa.

  BALENÍ:
•   lahvička 500 ml

1198  Yellow Stop Mousse
  Krémová hydratační pěna, která neutralizuje 

jakékoliv nažloutlé tóny v blonďatých, zesvětlovaných, 
melírovaných nebo bílých vlasech. Obsažený pigment 
minimalizuje žluté nebo zlaté odstíny typické pro ze-
světlené vlasy (přirozeně nebo v důsledku chemického 
procesu) a obnovuje jas barvy vlasů. Kromě anti-yellow 
účinků pěna díky synergii výtažku z Goji Berry a černého 
rybízu vlasy vlivem účinných látek bohatých na antioxi-
danty a vitamíny navíc vyživí a revitalizuje. Pěna posiluje 
a uchovává krásu vlasů s trvalými výsledky a působící 
proti stárnutí. Krémová textura zajišťuje jemnou tuživost 
pro dokončení účesu.

 BALENÍ:
•   tlaková láhev 300 ml

1097

159 Kč / 6,36 €

127 Kč 
5,08 €

1197

1198

159 Kč / 6,36 €

127 Kč 
5,08 €

125 Kč / 5 €

100 Kč 
4 €

120 Kč / 4,80 €

99 Kč 
3,96 €

28 Kč / 1,12 €

22 Kč 
0,88 €

ampulka

Systém prevence proti padání vlasů
  Výtažky z placenty a panthenolu přispívají k omezení padání vlasů již 

po několika použití.
Kompletní systém využívající 2 specifické výrobky:
•   ŠAMPON 
•   AMPULKY

1243  Hair Loss Prevention Shampoo 
Díky obsahu placentových výtažků a panthenolu je tento šampon zvláště 
vhodný pro slabé a tenké vlasy, které mají tendenci vypadávat.

1078  Panthenol & Placenta Hair Lotion 
Účinné látky placenty, panthenolu a pro-vitamínu B, mají revitalizační účin-
ky a přispívají ke stimulaci vlasového kořínku. 

  BALENÍ: 
•   lahvička 500 ml 
•   12 ampulek 10 ml

SYSTÉM PREVENCE  
PROTI PADÁNÍ VLASŮ

extrakt z placenty

1243 1078

http://code-industry.net/
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1019 Dvoufázový balzám
  Dvoufázový sprej pro okamžitou regene-

raci roztřepených a naru šených vlasů. Obě fáze 
přípravku působí současně a dodávají vlasům 
okamžitou hydrataci, objem a zdraví. Tato kůra 
také zajišťuje optimální ochranu proti poškozením 
způsobeným atmosférickým znečištěním, ultra-
fialovým zářením a teplým vzduchem fénu, což 
jsou hlavní příčiny stárnutí vlasového vlákna. Díky 
superhydratační formuli je obzvláště vhodný pro 
změkčení kudrnatých nebo krepatých vlasů 
a pro jejich snadnější rozčesávání.

  BALENÍ:
•   lahvička 200 ml

DVOUFÁZOVÝ BALZÁM

panthenol, vitamin E

178 Kč / 7,12 €

142 Kč 
5,68 €

1019

LAKY NA VLASY

3045 Lak se silnou fixací 
  Umožňuje přirozenou fixaci vlasů 

a zachovává rovnováhu vlasového vlákna. 
Vhodný pro fixaci všech typů vlasů bez 
jejich zatěžování a vysušování.  
Nenechává na vlasech nežádoucí povlak 
a snadno se vyčesává pomocí kartáče.

3046  Lak s extra silnou 
fixací 

  Vhodný pro veškeré techniky stylingu. 
Dodává vlasům objem, tvar a lesk. Má silný 
fixační účinek, nelepí a snadno se vyčesává 
kartáčem. 

  BALENÍ:
•   tlaková lahev 750 ml 

(Strong – Extra Strong)

FIXING  1  2  3  4  5FIXING  1  2  3  4  5

160 Kč / 6,40 €

129 Kč 
5,16 €

3045 3046

120 Kč / 4,80 €

99 Kč 
3,96 €

3036

PĚNOVÁ TUŽIDLA

3036  Pěna Equal – silná fixace
  Pěna se silným fixačním účinkem obnovující struktu-

ru a obsahující keramidy, ideální pro fixaci účesu; určená 
především pro nepoddajné vlasy a pro účesy s mokrým 
efektem.

  BALENÍ:
•   tlaková lahev 400 ml

FIXING  1  2  3  4  5

114 Kč / 4,56 €

91 Kč 
3,64 €

LESK VLASŮ

1213 Black Star Shine
  Speciální roztok dodávající lesk a zářivost. Ideální pro hebké a lesklé 

vlasy. Díky svému zvláštnímu složení usnadňuje rozčesávání a dodává 
vlasům maximální lesk. Zářivý efekt umocníte přidáním tepla pomocí fénu. 
Vhodný pro všechny typy vlasů.

  BALENÍ:
•   lahvička 125 ml

olej z lněných semínek

1213

FIXACE ÚČESU

1212

1212 Gel Builder
  Vytvořený pro uspokojení moderních potřeb stylingu, umožňuje 

modelovat a tvarovat vlasy bez jejich zatížení. Díky svému zvláštnímu slo-
žení, které umožňuje vytvářet extrémní účesy, je dokonalý i pro mladistvé. 
Dodává vlasům objem a lesk. Díky velmi silné fixaci umožňuje dokonalý 
a dlouhotrvající styling. Nelepí se na vlasy a nezanechává povlak.

  BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

FIXING  1  2  3  4  5

116 Kč / 4,64 €

93 Kč 
3,72 €

129 Kč / 5,16 €

105 Kč 
4,20 €

1005

1005 Acqua Gel – tekutý gel
  Tekutý gel ve spreji pro rychlé a snadné vytvoření 

účesu; vhodný pro všechny typy vlasů.

  BALENÍ:
•   lahvička 200 ml

FIXING  1  2  3  4  5

http://code-industry.net/
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139 Kč / 5,56 €

119 Kč 
4,76 €

349 Kč / 13,96 €

310 Kč 
12,40 €

89100  Pláštěnka igelitová 
jednorázová s potiskem 
Black Professional 30 ks

Rukavice Black Professional 
Rukavice pro vícenásobné použití 100 ks 
• 89110 velikost Small
• 89111 velikost Medium
• 89112 velikost Large

PRACOVNÍ POMŮCKY

89100

210 Kč / 8,40 €

150 Kč 
6 €

Black 
Černá

Dark Brown 
Tmavě hnědá

Medium Brown 
Středně hnědá

Light Brown 
Světle hnědá

1.0 3.0 4.0 5.0

Medium Blonde 
Střední blond

Mahagony Dark Blonde 
Mahagonově tmavý blond

Light Blonde 
Světlý blond

Violet 
Fialová

Ultra Light Blond 
Velmi světlý blond

Dark Copper Blonde 
Tmavě měděný blond

Fire Red 
Ohnivě červená

Dark Blonde 
Tmavý blond

Chestnut 
Kaštan

Medium Golden Blonde 
Středně zlatý blond

Ultra Light Golden Blonde 
Velmi světlý zlatý blond

Plain Chocolate 
Čistě čokoládová

7.0

6.5

8.0

4.7

9.0

6.4 6.66

6.0

5.36

7.3 9.3

3.05

MOGANO
MAHAGONOVÉ
ODSTÍNY

VIOLA
FIALOVÉ ODSTÍNY

RAME
MĚDĚNÉ ODSTÍNY

ROSSI
ČERVENÉ ODSTÍNY

GOURMAND
GURMÁN ODSTÍNY

DORATI / ZLATÉ ODSTÍNY

NATURALI / PŘÍRODNÍ ODSTÍNY

Color Pure Oil
  NOVÁ GENERACE BAREV – Olejové barvy na vlasy se od 

klasických barev liší především složením. Obsahují přírodní 
oleje, které poskytují vlasům určitou výživu a ochranu. Jedná 
se o barvy bez amoniaku. Což znamená zdravější a šetrnější 
způsob barvení. Olejové barvy mají nižší riziko alergické reakce 
či podráždění pokožky a normalizují funkci pokožky hlavy.
Inovativní permanentní barva na bázi oleje bez amoniaku. Šetrné 
k vlasovým vláknům. 16 barevných odstínů.
LZE LIBOVOLNĚ MÍCHAT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV  
K DOSAŽENÍ VYTOUŽENÉHO ODSTÍNU

  BALENÍ:
•   lahvička 125 ml

Barevné odstíny:

VYZKOUŠEJTE PŘÍRODNÍ BARVU BEZ AMONIAKU

http://code-industry.net/
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299 Kč / 11,96 €

239 Kč 
9,56 €

12214 Invisible Touch Root Concealer Blond – světlý blond

1215  Invisible Touch Root Concealer Black – černá

1216  Invisible Touch Root Concealer Dark Brown –  
tmavě hnědá

1217  Invisible Touch Root Concealer Light Brown –  
světle hnědá

1218  Invisible Touch Root Concealer Red – červená

  Korektor vlasových odrostů ve spreji. Dokonale kryje 
šedivé odrosty vlasů s přirozenou barevnou povrchovou 
úpravou. Snadná aplikace ve spreji. Rychleschnoucí. Lze umýt 
šamponem.

  BALENÍ:
•   tlaková láhev 75 ml

121512214 1216 1217 1218

NIAMH = ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE A EXKLUZIVNÍ AKTIVNÍ SLOŽKY

NOVINKA

1196  2in1 Age Defence  
After Shave  
Serum 100 ml

  Krémové sérum je perfektní produkt 
k ošetření tváře po holení. Zabraňuje pod-
ráždění kůže, pokožku uklidňuje, zjemňuje 
a dodává jí mladší vzhled. Ochrana je zajištěna 
díky speciálnímu složení. Sérum obsahuje 
extrakt z organických lístků vlčího máku, který 
má výborné vyživující a zklidňující schopnosti, 
zatímco kyselina hyaluronová efektivně bojuje 
s problémem stárnutí pleti a zabraňuje tvorbě 
vrásek a zpevňuje pokožku.

  BALENÍ:
•  lahvička 100 ml

NOVINKA
1390  Glide Protective 

Shaving Gel 100 ml
  Byl navržen pro pohodlné holení, při-

čemž zároveň dodržel přesné línie a detaily 
holení. Multiaktivní složení a konzistence 
gelu napomáhá chránit kůži před pořezá-
ním, zarudnutím, vysoušením a usnadňuje 
plynulý a snadný průchod břitvy nebo ho-
licího strojku. Obsahuje organické extrakty 
z měsíčku lékařského a ovsa setého, které 
chrání pokožku před zarudnutím a pod-
rážděním. Kyselina hyaluronová zklidňuje 
pokožku a dodává jí elasticitu.

  BALENÍ:
•  tuba 100 ml

179 Kč / 7,16 €

143 Kč 
5,72 €

NOVINKA

1390 1196

VÝRAZNÉ KRYTÍ ODROSTŮ 

SUPER CENA
248 Kč / 9,92 €

169 Kč 
6,76 €

http://code-industry.net/
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105 Kč / 4,20 €

84 Kč 
3,36 €

LOVIN COLOR

  Barvící krém s přírodními výtažky z ALOE VERA, OLIVOVÉHO OLEJE 
A ARGANOVÉHO OLEJE. Tyto složky hydratují a nenarušují strukturu vlasu.

TATO ŘADA OBSAHUJE 89 ODSTÍNŮ:
Přírodní − přírodní intenzivní odstíny − popelavé odstíny − zlaté odstíny 
− měděné odstíny − červené odstíny − intenzivní červené – červená – fanta-
zie − speciální červené odstíny − mahagonové odstíny – fialové odstíny − 
pískové béžové − kouřová − ledově hnědé odstíny − odstíny země − super 
zesvětlovací odstíny – platinové odstíny − korekční odstíny.

  BALENÍ:
•  tuba 100 ml

LOVIN COLOR

NEJLEVNĚJŠÍ PROFESIONÁLNÍ 
BARVA 100 ml

52, 53, 54, 55

Oxig
  Specifický krémový peroxid pro použití barvy 

Prestige Color. Je charakteristický svojí stabilitou a není 
agresivní k pokožce hlavy. Lehce parfemovaný.

52 Oxidační krém 3% (VOL 10) 1000 ml
53  Oxidační krém 6% (VOL 20) 1000 ml
54  Oxidační krém 9% (VOL 30) 1000 ml
55   Oxidační krém 12% (VOL 40) 1000 ml

  BALENÍ:
•   lahvička 1000 ml

AKTIVÁTORY

85 Kč / 3,40 €

69 Kč 
2,76 €

66

SYSTÉM PRO OBNOVU 
STRUKTURY VLASŮ – TEKUTÉ 
KRYSTALY, FLUIDY

Repair Therapy Mask
  Vhodný jako „léčba“ pro suché a lámavé vlasy, které ztrácejí objem 

a jsou poškozené častým kontaktem s chlorem nebo mořskou vodou.

104 Repair Therapy 250 ml
66 Repair Therapy 1000 ml

  BALENÍ:
• kelímek 250 ml
•   lahvička s pumpou 1000 ml    

118 Kč / 4,72 €

94 Kč 
3,76 €

230 Kč / 9,20 €

184 Kč 
7,36 €

104

80 Bi-Phasic Conditioner
  Instantní rekonstrukční kondicionér pro 

ozdravení vlasové kutikuly. Zabraňuje dehydrataci 
a eliminuje „technické“ poškození vlasu, způsobe-
né chemickými přípravky.

  BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

80

178 Kč / 7,12 €

142 Kč 
5,68 €

65 Sérum Therapy
  Vlasové sérum preventivně zamezuje rozdojování konečků 

vlasů. Dodává vitalitu a lesk. Vhodné pro narušené vlasy při 
nadměrném fénování, žehlení nebo nešetrném odbarvování.

  BALENÍ:
•   lahvička 100 ml 

65

196 Kč / 7,84 €

149 Kč 
5,96 €

http://code-industry.net/
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ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

60  Blu Platinum
  Přípravek obsahující bezprašný prášek, 

určený pro „přírodní“ i barvené vlasy. Díky 
bohatému obsahu vybraných složek se dopo-
ručuje pro všechny techniky: melír, zesvětlení 
a zvláštní efekty. Je určený pro smíchání 
s oxidanty 20–30 VOL.

  BALENÍ:
•   kelímek 400 g

299 Kč / 11,96 €

239 Kč 
9,56 €

60

298 Kč / 11,92 €

238 Kč 
9,52 €

329 Kč / 13,16 €

263 Kč 
10,52 €

260 Kč / 14,40 €

208 Kč 
8,32 €

SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ 
A VLASOVÉ POKOŽKY

ARGAN OIL & SHEA BUTTER
145 Ultra Shine Nourishing Shampoo 

  Ultra hydratační šampon extrémně bohatý na mastné kyseliny, vitamíny 
a antioxidační složky, které jsou důležité pro udržení zdravého vlasu od koneč-
ků až ke kořínkům. Jemně čistí vlasy, hydratuje a vyživuje vlasové vlákno a vla-
sovou pokožku, aniž by oslabil intenzitu barvy. Vlasy jsou plné lesku a vitality. 

  BALENÍ:
•   lahvička 300 ml

146  Ultra Shine Nourishing Cream 
  Intenzivní hydratační maska poskytující vlasům maximální péči. Hloub-

kově vyživuje vlas a trvale ochraňuje před vysycháním a stárnutím vlasových 
vláken. Usnadňuje rozčesávání. Dodává vlasům energii, pružnost a podpo-
ruje snadnější závěrečnou úpravu vlasů.

  BALENÍ:
•   kelímek 250 ml

147 Ultra Shine Nourishing Oil 
  Exotické olejové sérum pro ochranu a udržení zdravých vlasů. Vlasy 

důkladně hydratuje, přesto nezanechává mastný film na vlasech. Vytváří 
ochrannou bariéru proti vnějším vlivům. Díky anti frizz efektu zabraňuje 
elektrizaci vlasů. Zanechává vlasy zářivé a sametově měkké.

  BALENÍ:
•   lahvička 160 ml

Produkty neobsahují SLS, SLES, parabeny, silikony a nebyly testová-
ny na zvířatech.

145 146 147

REKONSTRUKČNÍ SYSTÉM

74 Keratin Biotissulare
  Keratinový systém pro komplexní rekonstrukci vlasové struktury 

a regeneraci poškozených vlasů. Oživuje strukturu narušených vlasů tak, 
že proniká až do vlasové 
kutikuly. Navrací přirozenou 
strukturu, měkkost a elas-
ticitu narušených vlasů. 
Pomáhá i proti maštění 
vlasů. Pouze pro profesio-
nální použití.

  BALENÍ:
•   lahvička 250 ml 
•   lahvička 250 ml
•   lahvička 100 ml

74

LAKY NA VLASY

10030  Hair Spray Strong  
Orchid-Oil Keratin

  Silně tužící vlasový sprej pro zvětšení objemu vlasů 
s keratinem a olejem z orchidee

  BALENÍ:
•   tlaková láhev 750 ml

168 Kč / 6,72 €

129 Kč 
5,16 €

10030

117 Gold Filler
 Botox Volumizing pro Vaše vlasy. Velmi účinné složení  

s anti-age efektem pro omlazení vlasů a obnovení vitality.
Extract ze 3 druhů sladkovodních a mořských řas, které jsou velmi bohaté na 
důležité nutriční složky – antioxidanty, minerály a vitamíny, které rychle dodávají 
vlasům potřebnou výživu a obnoví jejich energii. Hydrolizované kolageny 
a proteiny podporují účinek, dodávají vlasům elasticitu, pevnost, hebkost a lesk.
Pro všechny typy vlasů.

 ZPŮSOB POUŽITÍ:
Důkladně protřepejte. Aplikujte do vlhkých nebo suchých vlasů, následně 
vlasy upravte dle požadavků. NEOPLACHUJTE.

 BALENÍ:
•   lahvička 10 ml

117

SUPER CENA
990 Kč / 39,60 €

590 Kč 
23,60 €

SUPER CENA
78 Kč / 3,12 €

50 Kč 
2 €

http://code-industry.net/
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157  Sun Tan Oil Spray
  Ochranný olej s UVA & UVB filtrem (SPF 15) obohacený 

navíc  o olej z indického dubu (antiseptické účinky) a o 
babusský olej (silné hydratační účinky).  Působí jako silný 
a přirozený antioxidant, vyživuje a chrání vlasy i pokožku 
před vnějšími vlivy jako jsou sluneční paprsky, slaná nebo 
chlorovaná voda, smog, písek, vítr apod. 
Lze aplikovat na obličej, tělo i vlasy jak 
před, tak během nebo po slunění nebo 
koupání.

  BALENÍ:
•   lahvička 150 ml

160  Shampoo & Shower
  Multifunkční šampon a sprchový gel pro odstranění 

všech zbytků soli, písku, chlóru a dalších nečistot  z vlasů 
a celé pokožky. Obsahuje exkluzivní složky doplněné o olej 
z indického dubu (antiseptické účinky), a slunečnicového 
oleje (výrazné zvláčňující a regenerační účinky, bohatý 
na vitamin E). Zajišťuje intenzivní ochranu proti agresi 
vnějších činitelů (sůl, chlór, písek), brání dehydrataci 
pokožky a blednutí barvy vlasů a jejich vysušení.

  BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

158  After Sun Lotion
  Krémová lotion na bázi gelu s příjemnou vůní po tropických rostlinách s 

mimořádně výbornými hydratačními účinky. Dodává jemnost a hebkost namá-
hané kůži a sluncem vysušeným vlasům. Obsahuje navíc olej z indického dubu 
(antiseptické účinky), olej ze semen čajovníku čínského (zmírňuje začervenání 
pokožky, bohatý na vitamíny a minerály) a bam-
bucké máslo (zklidňuje a regeneruje pokožku, 
udržuje pokožku pružnou 
a vláčnou). Lze aplikovat na 
obličej, tělo i vlasy po slunění 
nebo koupání.

  BALENÍ:
•   kelímek 250 ml

339 Kč / 13,56 €

289 Kč 
11,56 €

229 Kč / 9,16 €

195 Kč 
7,80 €

329 Kč / 13,16 €

279 Kč 
11,16 €

3 + 1 ZDARMA
Při zakoupení všech tří výrobků řady  
SUN BEAM (SUN TAN OIL SPRAY + AFTER 
SUN LOTION + SHAMPOO & SHOWER)  
za akční cenu, dostanete navíc zdarma  
exkluzivní plážovou tašku s logem  
v hodnotě 249 Kč / 9,96 €

763 Kč 
30,52 €
UŠETŘÍTE: 

383 Kč / 15,32 €

ZDARMA

157

158

160

161

169 Kč 
6,76 €

149 Kč 
5,96 €

169 Kč 
6,76 €

34  THICKENING MOUSSE – strong XIV
  Profesionální silná účinná pěna která zafixuje jakýkoliv 

druh účesu. Dodává vlasům lesk, pružnost a objem. 
Nezanechává šupinky ve vlasech.

  BALENÍ:
• lahvička 200 ml

PĚNOVÁ TUŽIDLA

46  STRING PULLER – stick wax II
  Profesionální objemový modelační vosk. Umožňuje 

vytvořit lesklý, zářivý účes a zároveň napomáhá vlasům 
držet svůj tvar.  
Modeluje vlasy bez toho, aby je jakkoliv zatížil.

  BALENÍ:
• kelímek 75 ml

29  EASY LOOK – fixing volumizer IX
  Profesionální přípravek ke zvětšení objemu a fixace 

pro nepoddajné a kudrnaté vlasy. Neslepuje a nezanechává 
šupinky na vlasech.

  BALENÍ:
• lahvička 150 ml

FIXACE ÚČESU

34

46

29

Při zakoupení 3 výrobků  
SUN BEAM plážová taška ZDARMA

Akce platí do vyprodání zásob.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


AKČNÍ LETÁK KVĚTEN/ČERVEN 2018 13

•  Pudr pro zvýšení objemu a zahuštění vlasů.
•  Překryje a dobarví místa s menším výskytem vlasů
•  A to vše během pár sekund!

Fibrill pudr 25 g Fibrill fixační spray 60 ml

AKČNÍ CENA:  
135 Kč / 5,40 €
BĚŽNÁ CENA: 169 Kč / 6,76 €

Odstíny

A ZAKRYTÍ MÍST S MENŠÍM VÝSKYTEM VLASŮ

PUDR PRO ZVĚTŠENÍ OBJEMU, PRO DOBARVENÍ

VYZKOUŠEJTE

MUŽ

PŘED PO PŘED PO

ŽENA

AKČNÍ CENA:  
370 Kč / 14,80 €
BĚŽNÁ CENA: 490 Kč / 19,60 €

P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

5141 Brazilian Keratin Shampoo 
  Šampon s brazilským keratinem.

• Vhodný pro všechny typy vlasů
• Obohacený čistým keratinem
•  Vlasy zůstávají odolné vůči všem negativním vlivům,  

jsou jemné a lesklé po celý den.

  BALENÍ:
• lahvička 300 ml

5141

4482

5272

249 Kč / 9,96 €

189 Kč 
7,56 €

4482  Brazilian Keratin Deep Treatment 
Mask 

  Keratin je důležitý protein, který posiluje a vy-
živuje strukturu vlasových vláken. Revitalizuje vlas a za-
jišťuje výrazný lesk. Vlasy jsou jemné, lesklé a vyživující 
proteiny dodávají přirozený a zdravý vzhled.
Brazilský Keratin je hydrolyzován, 
což zaručuje rychlejší vstřebání 
do vlasových vláken pro hlubokou 
regeneraci a výživu vlasů.

  BALENÍ:
• kelímek 1000 g

390 Kč / 15,60 €

289 Kč 
11,56 €

5272  Brazilian Keratin Leave-in Conditioner  
bezoplachový kondicionér

  Novex Brazilian Keratin Leave-In Conditioner pro každodenní péči 
o vlasy zajišťuje výživu vlasů a jejich odolnost před vnějšími vlivy. Jeho složení 
se skutečným brazilským keratinem vytváří ochrannou vrstvu na vlasových 
vláknech, takže dodané aktivní složky zůstávají uvnitř vlasu. Po aplikaci je vlas 
hebký a plný života. Vhodný pro všechny typy vlasů.
•  intenzivní hydratace a ochrana vlasového vlákna
•  obohacen o vitamín E a 100% brazilský keratin.

  BALENÍ:
• lahvička 300 g

249 Kč / 9,96 €

189 Kč 
7,56 €

Často kladené dotazy

COFFEE CHOCOLATE
F16 F17

DARK BROWN MEDIUM 
BROWN

DARK GREY GREY LIGHT BLONDE MEDIUM 
BLONDE

Odstíny

F2 F4 F3 F9 F6 F12

http://code-industry.net/
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3003  Ultra Hold Hair Spray
  Profesionální silně tužící lak. Dlouhodobě drží účes. 

Chrání před přímými slunečními paprsky 
a zvýšenou vlhkostí. Extrakty aloe vera, 
hedvábných proteinů, silikonu a panthe-
nolu dodávají vlasům přirozený vzhled, 
lesk a jemnost. Neobsahuje čpavek 
a pro vlasy škodlivé chemikálie.

  BALENÍ:
•  tlaková lahev 346 g 

LAKY NA VLASY

DESSATA SUMMER EDITION – 
SPECIÁLNÍ EDICE S JEMNOU 
KOKOSOVOU PARFEMACÍ 

3003

3115  12-in-One Amazing Leave in Treatment
  Unikátní formule pro komplexní regeneraci vlasů bez oplachování.

– hloubkově ošetřuje 
–   vhodný pro nepoddajné vlasy 
– pro snadnější rozčesání vlasů 
–   ochraňuje barvu vlasů 
– dodává vlasům maximální lesk 
–   zabraňuje lámání vlasů 
–   obnovuje strukturu vlasů 
–   dodává hedvábný vzhled 
– zvětšuje objem 
–  ochraňuje vlasy před žehlením a fénováním (až do 240 °C)
– zabraňuje třepení konečků

  BALENÍ:
•  lahvička 100 ml

4035  Volcanic Ash Mask 170 g
4036  Volcanic Ash Scrub 170 g

  Hloubkově čistící maska s vulkanickým popelem
 Detoxikační obličejová maska využívající čistící sílu vulkanického popelu 
(také známého jako bentonit – aztécká hlína) k hloubkovému vyčistění 
pokožky. Bentonit díky vysokému obsahu jílových minerálů je známý svou 
schopností vázat na sebe nečistoty, mikroorganismy nebo maz. Čistí póry, 
působí protizánětlivě a pomáhá i proti kožním plísním. Vulkanický popel se 
chová jako magnet, nečistoty vytáhne na povrch pokožky, odkud se smyjí 
vodou. Výsledkem 
je obnovená, 
zregenerovaná 
svěží pleť.

  BALENÍ:
•  tuba 170g

175 Kč / 7 €

140 Kč 
5,60 €

3115

172 Kč / 6,88 €

129 Kč 
5,16 €

178 Kč / 7,12 €

145 Kč 
5,80 €

168 Kč / 6,72 €

138 Kč 
5,52 €

205 Kč / 8,20 €

170 Kč
6,80 €

40364035

NOVINKA

8160OR – oranžová

8160GR – zelená

8160YE – žlutá

8160BL – modrá

FLUO mini
480 Kč
19,20 €

32120 Tangerine – Yellow

32122 Turquoise – Tangerine

32121 Lime – Fuchsia

32123 Fuchsia – Turquoise

Akce platí do vyprodání zásob.

Akce platí do vyprodání zásob.
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NANO THERMIC CERAMIC  
+ ION SHAPER COLLECTION

• profesionální vyhřívací kartáče na vlasy 
• hranaté tělo umožňuje větší regulaci tahu 
•  technologie Tourmaline Ion – dodává lesk a zabraňuje  

elektrizování vlasů 
• antibakteriální ochrana 
•  v ergonomicky tvarované rukojeti vsazen výsuvný hrot  

na vypichování pramenů vlasů

NTS20  Ceramic + ion NanoThermic Shaper  
Collection 20

NTS30  Ceramic + ion NanoThermic Shaper  
Collection 30

NTS40  Ceramic + ion NanoThermic Shaper  
Collection 40

NTS50  Ceramic + ion NanoThermic Shaper  
Collection 50

287 Kč / 11,48 €

239 Kč
9,56 €

306 Kč / 12,24 €

250 Kč
10 €

340 Kč / 13,60 €

279 Kč
11,16 €

379 Kč / 15,16 €

319 Kč
12,76 €

NANO THERMIC STYLER

•  ergonomicky tvarovaná rukojeť s výsuvným hrotem  
na vypichování pramenů vlasů

SILKCUT MATT BLACK EDITION – LIMITOVANÁ SERIE

5.75BL  kadeřnické nůžky

575/635BL   Pouzdro obsahuje:
•  nůžky 5.75BL
•  efilační nůžky 6.35BL
•   seřezávač vlasů  

s násadou
•   10× žiletky  

do seřezávače
•  olej pro nůžky

6.35BL  kadeřnické efilační nůžky

Speciálně hranaté 
tělo kartáče

NT-S9R STYLING BRUSH
Elektrostatický náboj vlasů je věčným problémem s péčí o vlasy. Antistatic-
ké a ionizované nylonové štětiny zabraňují účinnému nabití vlasů statickou 
elektřinou, eliminují krepatění. Kartáč je vhodný jak na vlnité vlasy, tak na  
tvarování rovných, uhlazených stylů.

NT-VTS VENT BRUSH
Turmalín-ionizovaná technologie - snižuje statickou elektřinu vlasů,  vrstva 
každého vlasu je uzavřena a tudíž účinně zabraňuje vysoušení vlasů. Kartáč 
má keramické tělo s ionizovaným povrchem, které zajišťuje rovnoměrné vedení 
tepla při fénování. Velké vzduchové otvory také zajišťují lepší průtok vzduchu, 
což vede k mnohem rychlejšímu, snadnějšímu a jemnějšímu stylingu.

NT-PDL PADDLE BRUSH
Široký plochý kartáč pro snadné rozčesání a uhlazení účesu.  Perfektně 
zaoblené nylonové štětiny nepoškozují vlasovou strukturu a nedráždí  
pokožku hlavy. 

299 Kč / 11,96 €

239 Kč
9,56 €

259 Kč / 10,36 €

209 Kč
8,36 €

319 Kč / 12,76 €

259 Kč
10,36 €

1 190 Kč / 47,60 €

890 Kč
35,60 €

2 690 Kč / 103,60 €

2 150 Kč
86 €

1 190 Kč / 47,60 €

890 Kč
35,60 €

NOVINKA

NOVINKA

•  Zesílené ostří pro přesný a jednoduchý střih
•  Optimální opěrka umožňující držení všemi prsty
•  Středový šroub pro ideální nastavení nůžek
•  Ergonomický tvar
•  Opěrka prstu
•  Elegantní doraz

http://code-industry.net/
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1023  Black Cristalli Liquidi 50 ml
Tekuté krystaly s výtažkem z lněných semínek 
s obsahem oleje, který chrání vlasy proti 
atmosférickým vlivům a opakovaným  
chemickým úpravám.

10041  Conditioning Oil For All Type 
Of Hair 5 ml

Arganový výživný olej pro poškozené  
vlasy.

VŠE ZA
50 %

Akce platí do vyprodání zásob.

160 Kč / 6,40 €

80 Kč 
3,20 €

100 Kč / 4 €

50 Kč
2 €

178 Kč / 7,12 €

89 Kč
3,56 €

1190 Kč / 47,60 €

595 Kč
23,80 €

SilkCut Special Limited Edition

118 Kč / 4,72 €

59 Kč 
2,36 €

1088  Crema Corpo 
E Gamble 250 ml

Výživný a hydratační tělový krém 
bohatý na živiny s obsahem mateří 
kašičky.

5244  Novex Keratin Extra Deep Hair Care 
Cream 100 g

Vlasová maska s keratinem pro hlubokou regeneraci 
a výživu vlasů. Po aplikaci jsou vlasy jemné, lesklé 
a vyživené s přirozeným a zdravým vzhledem.

13531  Kiepe DNA Evolution Wooden 
Brush

Wooden Brush Professional D31 (31 mm – 62 × 26 × 57)

Allwaves Hydrogen Peroxide 
250 ml
1156 Oxidační krém 3% (10 VOL) 
1157 Oxidační krém 9% (30 VOL) 

52 Kč / 2,80 €

26 Kč 
1,04 €

52 Kč / 2,08 €

26 Kč 
1,04 €

223/6  Kiepe Blue Fire Series
Nůžky „regular“ prostřihávací hrubé 6“, opěrka prstu, délka 16 cm, 
14 zubů.

3 590 Kč / 143,60 €

1 795 Kč 
71,80 €

komfortní doraz

Břitva (efilační nůž) s ergonomickou 
rukojetí

•  ručně „honované“
•  vysoká tvrdost ocele
•  konvexně tvarované břity

šroub k individuálnímu 
nastavení nůžek

Nůžky jsou dostupné ve velikostech 5.0 a 5.75

ergonomický
tvar rukojeti

500/120 

575/120 

313 Kč / 12,50 €

156 Kč 
6,24 €

4090  HP Geometrix Fluid Gel 
250 ml

Modelovací gel na vlasy se silně tužícím účinkem s možností 
flexibility při tvarování účesu.
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