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SINTESIS COLOR CREAM 

5 + 1 ZDARMA
Sintesis Color Cream
Profesionální permanentní barvy na vlasy. Výběr ze 115 odstínů barev. 

+ Zdarma Black Peroxid 20 VOL
Peroxid vodíku Black se dodává v emulzi, jejíž výhodou je hutnější konzisten-
ce vzhledem k běžnému tekutému peroxidu vodíku. Krémová konzistence 
tohoto výrobku zaručuje snazší použití, zabraňuje problémům se stékáním a je 
k vlasům šetrnější.

  BALENÍ:
• tuba 100 ml
•   lahvička 1000 ml

10 + 1 ZDARMA
Sintesis Color Cream
Profesionální permanentní barvy na vlasy. Výběr ze 115 odstínů barev. 

+ Zdarma Color Lock Shampoo 1000 ml
Šampon pro ochranu barvených vlasů. Inovativní složení zvyšuje dlouhodobou 
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 granátových jablek chrání pokožku 
hlavy a vlasy, zabraňují změně barvy.

  BALENÍ:
• tuba 100 ml
•   lahvička 1000 ml

15 + 3 ZDARMA
Sintesis Color Cream
Profesionální permanentní barvy na vlasy. 
Výběr ze 115 odstínů barev. 

+  Zdarma Black Peroxid 
20 VOL, Color Lock 
Shampoo 300 ml,  
čistící ubrousky  
Uni Color Clean 50 ks

  BALENÍ:
• tuba 100 ml
•   lahvička 1000 ml
• lahvička 300 ml

VÝBĚR ZE 115 ODSTÍNŮ BAREV

595 Kč 
23,80 €
UŠETŘÍTE: 

99 Kč / 3,96 €

1 190 Kč 
47,60 €
UŠETŘÍTE: 

295 Kč / 11,80 €

1 785 Kč 
71,40 €
UŠETŘÍTE: 

364 Kč / 14,56 €

+
ZDARMA 

1 ks

+
ZDARMA 

1 ks

+
ZDARMA 

1 ks

+
ZDARMA 

1 ks

+
ZDARMA 

1 ks

5×

10×

15×

1012

1012

250024

250026 1633
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250027 250025

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

290 Kč / 11,60 €

239 Kč 
9,56 €

1252

1252 Bleaching Cream – krémový melír
  Maximálně odbarvuje a vyběluje vlas. Můžete nanést přímo až ke 

kořínkům. Současně chrání vlas a vlasovou pokožku. Nahrazuje práškový 
melír. Ekologicky nezávadný.

  BALENÍ:
sáček 250 g 

Premium Line 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 HYDRACOMPLEX
Šampon pro jemné, unavené a oslabené vlasy náchylné 
k splihnutí. 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.

  BALENÍ:
•   lahvička 300 ml
•   lahvička 1000 ml 

ŠETRNÝ K VLASŮM 
A VLASOVÉ POKOŽCE

1253  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. 
Modrý pigment, který obsahuje, zabraňuje vzniku žluto-oranžových odstí-
nů a dodává zesvětleným vlasům neobyčejný lesk. Je určený pro smíchání 
s oxidanty 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 40 VOL.
1253  Bleaching Powder Coconut Perfumed 500 g – lehce parfemovaný – kokos

  BALENÍ:
•  kelímek 500 g

1253

1101

420 Kč / 16,80 €

336 Kč 
13,44 €

220 Kč / 8,80 €

176 Kč 
7,04 €

130 Kč / 5,20 €

104 Kč 
4,16 €

169 Kč / 6,76 €

135 Kč 
5,40 € 185 Kč / 7,40 €

148 Kč 
5,92 €

160 Kč / 6,40 €

128 Kč 
5,12 €

249 Kč / 9,96 €

199 Kč 
7,96 €

1101  Antimacchia Protecting Cream 
500 ml

  Ochranný krém zabraňující poskvrnění pokožky. Ideální přípravek na 
ochranu kůže při barvení.

  BALENÍ:
•   kelímek 500 ml

OCHRANNÝ KRÉM 
PŘED BARVENÍM

PÉČE O VLASOVÉ VLÁKNO  
A VLASOVOU POKOŽKU 
PRO POSILNĚNÍ A VYŽIVENÍ VLASŮ

MASK HYDRA COMPLEX MASK
Krémové a ultralehké ošetření, které díky regeneračním a vyživujícím vlast-
nostem řasy přináší okamžitý účinek. Bohatý komplex vitamínů, proteinů 
a minerálů obnovuje vitalitu vlasů, aníž by je zatížil. Jemné vlasy jsou již po 
první aplikaci intenzivně vyživeny.

  BALENÍ:
•   tuba 250 ml
•   kelímek 1000 ml 

ACQUA SPLASH HYDRA COMPLEX
Ultralehké sérum ve spreji pro snadné rozčesání, zářivý lesk a objem účesu. 
Díky obsahu mořské řasy s vysokými regeneračními a vyživujícími účinky 
jsou vlasy vyživeny a posíleny. Všestranný produkt pro vytvoření dokonalé-
ho zdravého účesu. Lze aplikovat do vlhkých vlasů pro usnadnění rozčesání 
nebo jako pre-styling před foukáním nebo žehlením. Lze použít i do 
suchých vlasů pro zlepšení úpravy a vzhledu vlasů.

  BALENÍ:
•   lahvička 150 ml

355001

102013102015
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Systém proti nadměrnému krepování
  Kompletní systém využívající 3 specifické výrobky:

•   ŠAMPON 
•   OIL NO OIL 
•   AMPULKY

1244 Anticrespo šampon 
Kosmetický mycí prostředek na krepaté, 
suché a nepoddajné vlasy. 
Díky svému účinku dodává vlasům lesk,  
hladkost a usnadňuje jejich rozčesávání.

1075  Anticrespo Hair Lotion 
Vhodné především pro ošetření suchých 
vlasů, pomáhají odstranit krepatost vlasů 
během několika málo sekund. Mají vyhlazo-
vací účinek, dodávají tvárnost a jemnost i těm 
nejméně poddajným vlasům. 

1245 Oil No Oil 
Nová formule OIL NO OIL umožňuje kolem vlasů vytvořit 
ochrannou regenerační vrstvu. Tento přípravek je vhodný i pro 
letní období, neboť chrání vlasy před sluncem a mořskou solí, 
ale může se používat po celý rok jako ochrana proti chlóru 
v bazénu. 

  BALENÍ: 
•   lahvička 500 ml  
•   12 ampulek 10 ml

SYSTÉM PROTI NADMĚRNÉMU 
KREPOVÁNÍ

extrakt z lněných 
semínek

118 Kč / 4,72 €

94 Kč 
3,76 €

118 Kč / 4,72 €

94 Kč 
3,76 €

28 Kč / 1,12 €

22 Kč 
0,88 €

ampulka

1244

1245

1075

LAKY NA VLASY

2 + 1 ZDARMA
2×  Ultra Strong lak s výjimečně silnou fixací 

500 ml + 1 ks ZDARMA Ultra Strong 75 ml

  Vhodný pro moderní styling, zachovává dokonalý tvar účesu, dodává 
vlasům lesk a objem po každé aplikaci.
Formule „zabraňující vzniku vlhkosti“ dlouhodobě zachovává tvar účesu 
a pečuje o vlasy s ohledem na jejich přirozený objem. Nezanechává na 
vlasech žádný povlak a velmi snadno se vyčesává pomocí kartáče.

  BALENÍ:
•   tlaková lahev 500 ml

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

3028 3029

+
ZDARMA 

1 ks
2×

250 Kč 
10 €

UŠETŘÍTE: 
57 Kč / 2,28 €

125 Kč / 5 €

105 Kč 
4,20 €

3032

PĚNOVÁ TUŽIDLA

FIXING  1  2  3  4  5

3032  Pěna Ultra Strong – extra silná fixace
  Pěna s extra silným fixačním účinkem vhodná pro moderní styling, 

zvětšující objem účesu. Dodává vlasům lesk, zachovává dokonalý  
tvar účesu.

  BALENÍ:
•   tlaková lahev 400 ml

249 Kč / 9,96 €

199 Kč 
7,96 €

1003  Pre Piastra – roztok před žehlením
  Uhlazující roztok chránící proti teplu, specificky určený před žehlením 

vlasů. Zajišťuje hedvábný a dlouhotrvající lesk. Chrání strukturu vlasů proti 
teplu a má antistatický účinek.

  BALENÍ:
•   lahvička 200 ml

ROZTOK PŘED ŽEHLENÍM VLASŮ

1003

1185

1185 Water Wax For Shine & Shape
  Vosk pro zajištění neodolatelného mokrého vzhledu. Nezanechává 

zbytky ve vlasech a vytváří výjimečnou formu a pružnost účesu. Výhody – 
rychlý styling, snadná aplikace, intenzivní vůně, kreativní vzhled.

  BALENÍ:
•   kelímek 100 ml

198 Kč / 7,92 €

158 Kč 
6,32 €

LESK VLASŮ
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MV1
Thunder Violet 
bouřlivá fialová

M3
Metallic Arctic Blue
metalická arktická 
modrá

M4
Metallic  
Amethist Lilac
metalická  
ametystová fialová

10.32
Super Light Blond  
Golden Violet
super světlý blond 
zlatě fialový

MO1
Gold Amber   
zlatý jantar

10.7
Super Light Blond 
Brown
super světlý blond 
hnědý

MB2
 Blue Sky   
modrá obloha

E2
Electric Plummy 
Magenta
ocelová švestka 
tmavě purpurová

MR1
 Fire Red   
ohnivě červená

10.72
Super Light Brown 
Violet
super světlá hnědá 
fialová

MG1
 Green Grass   
zelená tráva

E3
Electric Coral Red
ocelová korálově 
červená

MR2
 Cherry Red   
červená třešeň

M1
Metallic Blossom Rose
metalická rozkvetlá 
růže

MG2
Green Emerald 
zelený smaragd

E4
Electric Acid Green
ocelová zelená

MP1
Pink Lady   
růžová dáma

M2
Metallic Aquamarine 
Blue
metalická  
akvamarínová modrá

MG3
Olive Brown   
hnědá oliva

9.34
Super Light Gold 
Copper Blond
super světlý  
zlatěměděný blond

10.12
Super Light Blond 
Ash Violet
super světlý blond 
popelavě fialový

10.2
Super Light Blond 
Violet
super světlý blond 
fialový

CS
Silver Grey
stříbrná šedá

CV
Violet
fialová

MY1
 Sunshine Lemon 
jasný citrón

10.25
Super Light Blond 
Mahagony Violet
super světlý blond 
mahagonově fialový

MY2
Grapefruit Yellow
žlutý grep

MB1
 Blue Lavander 
modrá levandule

E1
Electric Purple 
Quartz
ocelový purpurový 
křemen

105 Kč / 4,20 €

84 Kč 
3,36 €

Intenzivní barvy pro módní trendy 
a výrazný barevný efekt

  BALENÍ:
• tuba 100 ml

Nové odstín
y:

Super Light Blond

Heavy Metal

Electric
 Shock

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 €

249 Kč 
9,96 €

229 Kč / 9,16 €

165 Kč 
6,60 €

329 Kč / 13,16 €

239 Kč 
9,56 €

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 €

653 Kč 
26,12 €
UŠETŘÍTE: 

511 Kč / 20,44 €

ZDARMA

157

158

160

161

117

Při zakoupení 3 výrobků  
SUN BEAM plážová taška ZDARMA

Akce platí do vyprodání zásob.

PRO OBNOVU STRUKTURY 
VLASŮ

1 + 1 ZDARMA
164 GOLD ELIXÍR
Unikátní sérum s dávkovačem pro ochranu a kontrolu každého  
typu vlasu ve všech fázích stylingu. Lze aplikovat do vlhkých a suchých 
vlasů. Obsahuje olej ze lněných semínek s vysoce regeneračními účinky.
•   anti-age efekt
•   dodává lesk
•   podpora rozčesání
•   obnova vitality
•   hydratace
•   výživa
•   objem
•   anti-frizz efekt
•   zabraňuje rozdvojení konečků
•   ochrana před tepelným  

působením vlasové žehličky a fénu 

+ Zdarma 1× Gold Filler 10 ml

  BALENÍ:
•   lahvička 100 ml

290 Kč 
11,60 €
UŠETŘÍTE: 

78 Kč / 3,12 €

NOVINKA

NOVINKA

+
ZDARMA 

1 ks
1×

+
ZDARMA 

1 ks
1×

165 167

164

160 Kč 
6,40 €
UŠETŘÍTE: 

40 Kč / 1,60 €

1 + 1 ZDARMA
165 Sada Semi de Lino
Obsahuje olej ze lněných semínek. Olej je bohatý na mastné  
kyseliny, vitamíny a minerály, které navrací vlasům zdraví a krásu. Pravidelná 
aplikace produktů s obsahem lněného oleje napomáhá růstu vlasů. Lněný 
olej napomáhá udržovat přirozenou vlhkost ve vlasech, vlasy jsou tak hebké 
a lesklé. Vysoký obsahu omega-3 mastných kyselin obsažených ve lněných 
semínkách podporuje pružnost vlasů a zabraňuje jejich předčasnému lámá-
ní a poškození. Nedostatek těchto kyselin je velmi často příčinou suchých 
a lámavých vlasů. Sada obsahuje šampon a krémový  kondicionér.

+  Zdarma 1× cestovní balení  
Semi de Lino 2×12 ml

  BALENÍ:
•   lahvička 2× 150 ml

http://code-industry.net/
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132

SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ BARVÍCÍ KONDICIONÉRY 
PRO ZVÝRAZNĚNÍ BARVENÝCH 
I PŘÍRODNÍCH VLASŮ

128 Kč / 5,12 €

102 Kč 
4,08 €

360 Kč / 14,40 €

288 Kč 
11,52 €

270 Kč / 10,80 €

220 Kč 
8,80 €

338 Kč / 13,52 €

270 Kč 
10,80 €

Shampoo Anti-Dandruff
  Šampon proti lupům, čistí vlasovou pokožku, odstraňuje stávající lupy 

a zabraňuje vytváření nových lupů.

71  Shampoo Anti-Dandruff 300 ml
140  Shampoo Anti-Dandruff 1000 ml

  BALENÍ:
•   lahvička 300 ml
•   lahvička s pumpou  

1000 ml

71 140

132 Beauty Kit 
  Cestovní balení – taštička se zipem. 

1× Shampoo Mineral Oil 150 ml
1× Shampoo Vitadexil 150 ml
1× Repair Therapy 150 ml

84

229 Kč / 9,16 €

183 Kč 
7,32 €

84 Silk Cream
  Speciální fluid s obsahem „multivitamínového koncentrátu“, který díky 

svému složení prostupuje do hloubky vlasů až ke kořínkům a tím je výrazně 
posiluje. Olej a přírodní silikon příznivě působí i na zacelení rozdvojených 
konečků. Vlasy jsou poté hebké a hedvábně lesklé.

  BALENÍ:
•   lahvička 120 ml 

Galaxy – permanentní barvící  
kondicionér s pigmenty

  Ošetřující barvící kondicionér pro zvýraznění a oživení barevných 
i přírodních vlasů. Velmi praktický a snadno použitelný přípravek, který vrací 
barvě vitalitu a současně dodává vlasům jemnost a objem. Obsahuje speciál-
ní barvící pigmenty, přírodní barvy, arganový olej, vitamíny a antioxidanty.

Atraktivních 6 odstínů:

 105 Anti-yellow (Moon)

 106 Vanilla (Jupiter)

 107 Hazelnut (Mercury)

 108 Chestnut (Mars)

 109 Copper (Venus)

 110 Red (Sun)

  BALENÍ:
•   lahvička 250 ml

49

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

49 Blu Platinum
  Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro „přírodní“ i barvené 

vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se doporučuje pro všechny 
techniky: melír, zesvětlení a zvláštní efekty. Je určený pro smíchání s oxi-
danty 20–30 VOL.

  BALENÍ:
•   sáček 400 g

249 Kč / 9,96 €

199 Kč 
7,96 €

http://code-industry.net/
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62 Sculpting Hair Spray
  Vlasový sprej (mechanický rozprašovač) pro snadné 

a rychlé tvarování účesu, větší objem laku než v tlakové 
láhvi. Zanechává hedvábný lesk, neslepuje vlasy a dobře se 
vyčesává. Střední síla tužení.

  BALENÍ:
•   mechanický rozprašovač 350 ml

LAKY NA VLASY

STYLING

LESK VLASŮ

63 Sculpting Foam
  Pěnové tužidlo, které obsahuje sójové výtažky, díky kte-

rým je vlas krásně lesklý, hladký a v konečné fázi i plný objemu.

  BALENÍ:
•   tlaková láhev 200 ml

PRO SILNOU MODELÁŽ ÚČESU

179 Kč / 7,16 €

150 Kč 
6 €

139 Kč / 5,56 €

115 Kč 
4,60 €

189 Kč / 7,56 €

168 Kč 
6,72 €

198 Kč / 7,92 €

178 Kč 
7,12 €

345 Kč / 13,80 €

269 Kč 
10,76 €

62

63

FIXACE ÚČESU

92 Hard Gel Paste
 Pasta po jejíž aplikaci získáme  

ve vlasech odraz „metalických 
reflexů“. Pasta pro absolutně 
extravagantní vzhled. Vítězství nad 
rozcuchanými vlasy nebylo nikdy 
tak lehké.

 BALENÍ:
• kelímek 100 ml

STŘEDNĚ SILNÁ FIXACE

92

3116  12-in-One Amazing Leave in  
Treatment Keratin Enriched

  Nová formule pro komplexní regeneraci vlasů bez  
oplachování obohacena o keratin a brutnákový olej.
– obohacený o keratinové proteiny 
– brutnákový olej regeneruje  vysušené a krepaté vlasy 
– dodává vlasům maximální lesk 
– pro snadnější rozčesání vlasů 
– ochraňuje barvu vlasů 
–  ochraňuje vlasy před žehlením a fénováním (až do 240 °C) 
– zabraňuje třepení konečků

  BALENÍ:
•  lahvička 300 ml

3116

168 Kč / 6,72 €

135 Kč 
5,40 €

MODERNÍ 
STYLINGOVÉ 
PŘÍPRAVKY 
PRO MLADÉ

31  FRIZZY VOLUME –  
volumizing XII
  Profesionální objemový vlasový sprej, dodává 

vlasům pružnost a lesk. Dokonale a dlouhodobě drží 
účes. 

  BALENÍ:
•   lahvička 300 ml

31

38

38  HARD HOLD DESIGN –  
extra strong gel IV
  Profesionální extra silný gel „punky hair style“ pro 

šokující a pobuřující vzhled.

  BALENÍ:
• tuba 200 ml

36

36  GLOSSY DIAMONDS –  
shining spray VII
  Profesionální lesk ve spreji pro konečnou úpravu účesu. 

Vlasy rozzáří a dodává diamantový lesk.

  BALENÍ:
• lahvička 150 ml

176 Kč / 7,04 €

139 Kč 
5,56 €

http://code-industry.net/
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NOVINKA

Niamh Hair Concept laboratoře vyvinuly unikátní koncept BE PURE. Inovativní složení a organické ingredience pro komplexní rege-
neraci a zdravé vlasy. Čistá přírodní linie bez použití škodlivých chemických kosmetických surovin splňující nároky spotřebitelů bez 
záporného vlivu na lidské zdraví a na životní prostředí.

SLS FREE  •  SLES FREE  •  ORGANIC EXTRACTS  •  PARABENS FREE  •  COLORANTS FREE  •  SILICONES FREE  •  
ALLERGEN FREE FRAGRANCE  •  MINERAL OIL FREE
100% MADE IN ITALY

1346 Shampoo Detox 1000 ml
1345 Shampoo Detox 500 ml
1344 Mask Detox 1000 ml
1343 Mask Detox 500 ml
1342  Exfoliating Detox Scrub 150 ml

• Pro normální vlasy a vlasy s tendencí k plihnutí a maštění
•Obsahuje organický extrakt z Aloe Vera a mrkve

Aloe Vera je vysokým zdrojem hydratačních složek. Blahodárné a léčivé účinky 
Aloe Very jsou dány exkluzivní kombinací enzymů, aminokyselin, mastných kyselin, 
minerálů a vitamínů. Extrakt z mrkve má blahodárný vliv na stav vlasů – obnovuje 
jejich strukturu, normalizuje vylučování mazových žláz a tím zabraňuje tvorbě 
mastných lupů,
Díky těmto vlastnostem tato řada účinně neutralizuje tvorbu 
kožního mazu, vlasy ztrácí tendenci k plihnutí, chrání vlasy před 
vnějšími vlivy, a tokoferol (vitamin E), zlepšuje krevní oběh folikulů.
Dodává vlasům přirozený lesk.
Detoxikační scrub odstraňuje znečišťující mikročástice, které 
pronikají do vlasových vláken a pórů pokožky hlavy, což vede 
k nevzhledným „mastným“ vlasům.

• Obnova vlasové struktury
• Stabilita vlasové pokožky
• Neutralizuje tvorbu kožního mazu
• Dodává lesk

DETOX

1349 Shampoo Prevent Hair Loss 500 ml
1348 Mask Prevent Hair Loss 500 ml
1347  Lotion Prevent Hair Loss 150 ml

• Pro vlasy s tendencí vypadávání
•Obsahuje CapiliaLonga PPF a organický extrakt z fenyklu

Capilia Longa PPF tzn. koncentrovaný extrakt z buněk z oddenku kurkumy (indický 
šafrán), který zabraňuje vypadávání vlasů, stimuluje jejich růst a harmonizuje vla-
sovou pokožku. Fenyklový organický extrakt je ideální pro prokrvení pokožky. 
Směs fenyklu a CapiliiLongy je bohatá na phyto-peptidy, jemně čistí citlivou pokož-
ku, podporuje regeneraci vlasové folikuly a reguluje přirozený růstový cyklus vlasů.

Testováno in vivo a in vitro.
Až 89% snížení ztráty vlasů za 150 dní.
Až 52% zvýšení hustoty vlasů za 150 dní.

• Epigenetická obnova vlasové cibulky
• Regenerace vlasových folikulů
• Exkluzivní výživa vlasů

Při zakoupení všech 3 produktů řady Prevent 
Hair Loss obdržíte ZDARMA masážní kartáč 
Olivia Garden HH2. Ušetříte 133 Kč/ 5,32 €

PREVENT HAIR LOSS

269 Kč 
10,76 €

199 Kč 
7,96 €

289 Kč 
11,56 €

219 Kč 
8,76 €

199 Kč 
7,96 €

219 Kč 
8,76 €

422 Kč 
16,88 €

219 Kč 
8,76 €

1346 1349 1348 13471345 1344 1343

1342

+
ZDARMA 

1 ks

http://code-industry.net/
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 X-STYLE ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEM
  X-Style je inovativní technologie, která revolučním způsobem mění svět služeb v kadeřnickém salónu.  

X-Style je exkluzivní péče, která má za cíl chránit vlasy během všech chemických procedur, například barvení,  
odbarvování, melírování a trvalé. X-Style je unikátní systém, který kombinuje komplex aktivních přísad s revoluční  
technologií, díky čemuž dokáže proniknout do vlasu a působit přímo na jeho strukturu. Jeho unikátní složení podporuje vznik 
nových spojení a doslova opravuje vlasy, přičemž jim přináší extrémní pružnost, sílu a hebkost. X-Style je nejlepším spojencem 
kadeřníků a zaručuje úchvatné výsledky. Nenarušuje časy působení, způsoby použití ani výsledky používaných produktů. 
X-Style vás překvapí zdravými, silnými a vitálními vlasy. Rozlučte se s pórovitými, matnými, lámavými vlasy bez života.

1220 X-Style Restorer 250 ml 
Tento produkt byl navržen, aby naplňoval a co nejdéle zachoval výsledky péče X-Style. Obsahuje keratin, díky 
němuž tento produkt povzbuzuje a hydratuje vlasy a zároveň zvyšuje jejich lesk. Zhebčuje vlasy, přičemž jim 
přináší podporu a objem

1221 X-Style Revit Shampoo 250 ml
Jeho speicální složení bez obsahu SLES vytváří hebkou pěnu, která čistí vlasy, aniž by jakkoliv narušoval jejich 
strukturu. Díky obsaženému isethionátu je šampon mimořádně šetrný k vlasové pokožce a hodí se proto 
zejména pro suché, poškozené a barvené vlasy. cena celkem za 2ks –  

Restorer + Revit Shampoo

1220 1221

+
440 Kč / 17,60 €

350 Kč 
14 €

198 Kč / 7,92 €

159 Kč 
6,36 €

220 Kč / 8,80 €

176 Kč 
7,04 €

1391  DANDY Black Gel
  Black Gel – černý gel se zvýšeným leskem – je určen pro šedé vlasy 

nebo odrůsty k dotónování nebo dobarvení. Organický extrakt z lístků 
vlčího máku vytváří neviditelný film, který chrání vlasy nebo vousy před 
vnějšími vlivy. Díky charakteristické černé barvě přináší gel zpět černé 
zbarvení unaveným  a vybledlým vlasům 
a vousům, zakrývá šediny a dodává jim 
přirozený vzhled. Zdůrazňuje atraktivní 
odlesky, oživuje a dobarvuje šedé a žluté 
nuance zanechávající mladší vzhled.

  BALENÍ:
•  tuba 150 ml

1392  DANDY Sculpture Gell
  Dandy sculpture gel je extra fixační gel. Díky jeho síle je nepostradatel-

ný pro dokonalý styling.  Podporuje a poskytuje extra silnou fixaci, aniž by 
dehydroval vlasové vlákno. Povzbuzující a antioxidační vlastnosti obsažené 
kyseliny hyaluronové dodávají vlasům pevnost a energii.  Nezanechává na 
vlasech žádné stopy a velmi snadno se z 
vlasů odstraní několika tahy kartáče nebo 
hřebene. 

  BALENÍ:
•  tuba 150 ml

1391 1392

http://code-industry.net/
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P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

5570  My Curls Shampoo
 Šampon byl speciálně navržen tak, aby mytí vlasů 

nepoškozovalo kadeře. Mix 7 druhů olejů a brusinky, 
poskytuje sílu a výživu, kterou potřebují kudrnaté vlasy. 
Zanechává vlasy hebké, vláčné s přirozeným leskem. Určen pro 
všechny typy kudrnatých vlasů. Šampon 
vhodný pro denní použití. 

 BALENÍ:
• lahvička 300 ml

5571  My Curls Leave-In  
Conditioner bezoplachový 
kondicionér

 Přirozeně zvýrazňuje kadeře. Podporuje jejich 
tvorbu a zachování tvaru. Dodává vlasům jemnost, vláčnost 
a elasticitu. Nanáší se na vlhké nebo suché 
vlasy. Neoplachuje se. Lze užívat i pro 
rozčesání vlasů 

 BALENÍ:
• lahvička 500 g

5568  My Curls Hair Mask
 Novex My Curls Hair Musk byla vytvořena pro 

hlubokou regeneraci, hydrataci kadeří a pro dodání 
elasticity a objemu. Zabraňuje krepatění a zachovává 
tvar kadeří a podporuje jejich tvorbu. 

 BALENÍ:
• kelímek 1000 g

249 Kč / 9,96 €

199 Kč 
7,96 €

369 Kč / 14,76 €

295 Kč 
11,80 €

390 Kč / 15,60 €

312 Kč 
12,48 €

249 Kč / 9,96 €

199 Kč 
7,96 €

5570

5571

5568

5569

5569  My Curls Conditioner 
 Složení Novex My Curls kondicionéru působí tak, že proniká hluboko 

do vlasového vlákna, čímž se kadeře více hydratují a  vyživují, vytváří silný 
anti-freeze efekt. Podporuje elastický tvar kadeře. Určen pro všechny typy 
kudrnatých vlasů. Vhodný pro denní použití. 

 BALENÍ:
• lahvička 300 ml

5750  Total Keratin Complex Extra Strong 
Hair Spray 

  Ultra silně tužící lak s keratinem – přírodní vlasový 
zpevňovač. Zanechává vlasy jemné, lesklé a plné objemu. 
Neslepuje vlasy a dobře se vyčesává.

  BALENÍ:
•  tlaková láhev 750ml

5605  Total Keratin Complex Strong Hair 
Mousse 

  Silné vlasové tužidlo s keratinem – přírodním stavebním 
materiálem vlasu. Zajistí elastické zafixování, objem a přiroze-
ný vzhled účesu.

  BALENÍ:
•  tlaková láhev 500ml

PĚNOVÁ TUŽIDLA

LAKY NA VLASY

149 Kč / 5,96 €

129 Kč 
5,16 €

149 Kč / 5,96 €

129 Kč 
5,16 €

5750

5605

875

875 Placenta Placó
  Vlasový zábal s obsahem placenty. Tento přípravek je ideální pro 

regeneraci a ošetření křehkých a slabých vlasů. Současně zabraňuje lámání 
a vypadávání vlasů. Extrakt placenty a pro-vitamínu B aktivně revitalizují 
strukturu a stimulují kořínky vlasů. Vlasy jsou jemné, hebké, pružné a snad-
no se rozčesávají již po prvním použití.

  BALENÍ:
•  12 ampulek 10 ml 

VLASOVÉ AMPULE

balení 12 ks 
144 Kč / 5,76 €

115 Kč 
4,60 €

http://code-industry.net/
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•  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 €

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

Video s návodem naleznete na:
www.rosocosmetics.com/novinky.html

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 panthenolu dodávají vlasům přirozený vzhled, lesk a jem-
nost. Neobsahuje čpavek a pro vlasy škodlivé chemikálie.

  BALENÍ:
•  tlaková lahev 346 g 

LAKY NA VLASY

3003 1122

172 Kč / 6,88 €

129 Kč 
5,16 € 186 Kč / 7,44 €

150 Kč 
6 €

Olive Hot Oil  
Treatment

  Vlasový zábal obohacený o extrakt 
olivového oleje, posiluje, vyživuje a dodává 
pružnost vlasům. Výživný vlasový přípravek 
zabraňuje vysušování. Hydratuje suché, slabé 
a poškozené vlasy. Regeneruje a současně 
chrání před použitím fénu a žehličky.
Po použití „Hot Oil Treatment” jsou vlasy 
hebké a lesklé. 

1122 Olive Hot Oil Treatment 3× 30 ml
1123 Olive Hot Oil Treatment 30 ml

  BALENÍ:
•  krabička 3× 30 ml
•  12 ampulek 30 ml

PÉČE O VLASOVÉ VLÁKNO 
A VLASOVOU POKOŽKU

ampulka
62 Kč / 2,48 €

50 Kč 
2 €

1123

http://code-industry.net/
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190 Kč / 7,60 €

170 Kč 
6,80 €

31112 Fuchsia – Fuchsia31115 Turquoise – Fuchsia

31162 Pink – Silver

31163 Pink – Old Gold 31164 Cherry – Black

31119 Purple – Tangerine

32126 Mini Pink – Silver

32127 Mini Pink – Old Gold

190 Kč / 7,60 €

170 Kč 
6,80 €

•   ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje držet  
nůžky všemi prsty a tím usnadňuje stříhání

•   opěrka prstu zajišťuje komfortní držení nůžek
•   středový regulovatelný šroub umožňuje vlastní  

nastavení chodu
•   broušené diamantem, obě ostří honována, vynikající 

pro klouzavý střih
•   komfortní doraz.

komfortní 
doraz

ručně „honované“
vysoká tvrdost ocele 
konvexně tvarované 
břity

šroub k individuálnímu 
nastavení nůžek

35 zubů  
s mikroozubením

optimální

opěrka

umožňující

držení

všemi

prsty

ergonomický
tvar rukojeti

SILKCUT SHEAR COLLECTION

EXKLUSIVNÍ 
BALENÍ

5,0

5,75

T6356,50

1 190 Kč / 47,60 €

990 Kč 
39,60 €

1 190 Kč / 47,60 €

990 Kč 
39,60 €

1 190 Kč / 47,60 €

990 Kč 
39,60 €

1 190 Kč / 47,60 €

990 Kč 
39,60 €

 Olivia Garden  
Double Clip
DC4PC  Double Clipy v blistru 4 ks

  BALENÍ:
• 4 ks Double Clipy v blistru

DOUBLE CLIP

1 BALENÍ = 4 ks

balení
129 Kč / 5,16 €

105 Kč 
4,20 €

DC4PC

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

259 Kč 
10,36 €

245 Kč / 9,80 €

208 Kč 
8,32 €

265 Kč/ 10,60 €

225 Kč 
9 €

285 Kč / 11,40 €

242 Kč 
9,68 €

329 Kč / 13,16 €

286 Kč 
11,44 €

369 Kč / 14,76 €

319 Kč 
12,76 €

419 Kč / 16,76 €

359 Kč 
14,36 €

•  profesionální keramické vyhřívací kulaté kartáče na vlasy
•  velmi kvalitní a precizní provedení
•  technologie ceramic-ion, potažené keramikou pro maximální udržení tepla
•  soft štětiny šetrné k pokožce hlavy
•  unikátní design s ergonomickou komfortní rukojetí

TH035-BL  Ceramic + ion Thermal Brush Black 35  
(∅ 35 mm) 

TH045-BL  Ceramic + ion Thermal Brush Black 45  
(∅ 45 mm) 

TH055-BL  Ceramic + ion Thermal Brush Black 55  
(∅ 55 mm) 

SUCOM-BL  Ceramic + ion Thermal Brush Combo Black

THERMAL BRUSH CERAMIC + 
ION BLACK SERIES

•  Zakřivené ploché kartáče pro dokonalý styling
•  Mix 100% kančích štětin a antistatických nylonových štětin zakončených 

kuličkou
•  Lehce rozčesávají vlasy
•  Velké vzduchové otvory poskytují lepší průtok vzduchu
•  Rychlejší a efektivnější styling
•  V ergonomicky tvarované rukojeti vsazen výsuvný hrot na vypichování 

vlasů.FB1PC-L   Fingerbrush Large

FB1PC-CM Fingerbrush Combo Medium

FB1PC-CS   Fingerbrush Combo Small

FINGERBRUSH COMBO

FB1PC-CL   Fingerbrush Combo Large

ON THE GO – SKLÁDACÍ

OTGDS    On The Go Detangle & Style Pro
• Antistatické nylonové štětiny
• Pro snadné rozčesání vlasů

OTGSS    On The Go Smooth & Style Combo
• Kombinace  kančích a nylonových štětin
• Vyhlazený styling
• Pro dokonalý lesk a objem účesu

•  Unikátní ergonomický design
•  Na mokré i suché vlasy
•  Konce nylonových ostnů zakončené kuličkou
•  Šetrné k vlasům a vlasové pokožce
•  Skládací systém ideální na cesty
•  Zrcátko uvnitř rukojeti
•  Dostatečný vzduchový prostor  

v těle kartáče umožňuje lepší  
proudění vzduchu pro lepší  
a efektivnější styl účesu

•  Minimální hmotnost kartáče.

NOVINKA

NOVINKA

232 Kč / 9,28 €

185 Kč 
7,40 €

258 Kč / 10,32 €

206 Kč 
8,24 €

OTGDS

OTGSS

http://code-industry.net/
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58 Kč/2,32 €

49 Kč 
1,96 €

58 Kč/2,32 €

49 Kč 
1,96 €

58 Kč/2,32 €

49 Kč 
1,96 €

58 Kč/2,32 €

49 Kč 
1,96 €

58 Kč/2,32 €

49 Kč 
1,96 €

68 Kč/2,72 €

59 Kč 
2,36 €

68 Kč/2,72 €

59 Kč 
2,36 €

52 Kč/2,08 €

42 Kč 
1,68 €

52 Kč/2,08 €

42 Kč 
1,68 €

•   antibakteriální, antistatické hřebeny

ECO-LINE

DIGITAL STRAIGHT BRUSH

LISS&CURL 

HAIR CLIPPER

535  Velikost 180×24 mm

537  Velikost 204×30 mm

539  Velikost 205×30 mm

541  Velikost 215×41 mm

543  Velikost 224×29 mm

545  Velikost 216×45 mm

547  Velikost 205×45 mm

561  Velikost 215×25 mm

563  Velikost 215×24 mm

WY-039  Narovnávací nahřívací  kartáč 3 in 1 
(narovnávací – rozčesávací – masážní)

  Digitální elektronický kartáč na vlasy  pro okamžité narovníní vlasů. 
LCD displej s nastavitelnou teplotou do 230 °C.

WY-039

CF-702

MX-9982

1 490 Kč 
59,60 €

2 090 Kč 
83,60 €

2 390 Kč 
95,60 €

CF-702  Profesionální žehlička a kulma  
na vlasy 2 in 1

  Komfortnější žehlení a kulmování vlasů. Zaoblený povrch pro tvorbu 
dokonalých loken. Titanový povrch, tepelně odizolovaný hrot pro ochranu 
rukou při žehlení/kulmování, LCD displej s nastavitelnou teplotou do 
230 °C.

MX-9982  Profesionální strojek na vlasy
•  Polohovací nasazovací hřebeny  

3 mm – 6 mm – 9 mm – 12 mm
•  LED displej se signalizací stavu baterie  

se zvukovým signálem
•  Nastavení rychlosti 5 000–7 000 r/m
•  Dobíjecí akumulátor

NOVINKA

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.

6054  Novex Coconut Oil  
Conditioner 300 ml

Novex Coco Oil kondicionér je ideální pro oživení  
a přirozenou hydrataci vlasů. Byl speciálně vytvořen tak, 
aby hydratoval vlas od kořínků až ke konečkům a podpo-
roval jeho výživu. Výsledkem jsou zdravé a lesklé vlasy plné 
života.

VŠE ZA
50 %

Akce platí do vyprodání zásob.

160 Kč / 6,40 €

80 Kč 
3,20 €

6053  Vitay Novex Coconut Oil 
Shampoo 300 ml

Čistí a revitalizuje vlasy, zanechává pocit svěžesti a lehkosti. 
Kokosový olej zaručuje přirozenou hydrataci a výživu vlasů. 
Vlasy jsou hladké a hedvábné. Formule ReVitay
probouzí vlasy k životu. Určeno pro všechny typy vlasů 

220 Kč / 8,80 €

110 Kč 
4,40 €

220 Kč / 8,80 €

110 Kč 
4,40 €

330 Kč / 13,20 €

165 Kč 
6,60 €

6051  Novex Coconut Oil Deep Treatment 
Conditioner 1000 ml

Vlasová regenerační maska je obohacena čistým 
kokosovým olejem a vitaminem E, takže je ideální 
pro oživení suchých vlasů, dodává jim přirozenou 
vlhkost. Kokosový olej vlasy vyživuje, hydratuje, po-
siluje kapilární strukturu a zabraňuje krepatění. Vla-
sy jsou více chráněné a odolné vůči vnějším vlivům. 
Určen pro rovné typy vlasů. Pro kompletní ošetření 
doporučujeme umýt vlasy 
šamponem Vitay Novex Coco 
Oil, poté ošetřit Novex Coco 
Oil Conditioner a následně apli-
kovat masku Novex Coco Oil 
Treatment Conditioner.

340 Kč / 13,60 €

170 Kč 
6,80 €

118 Kč / 4,72 €

59 Kč 
2,36 €

194 Kč / 8,08 €

97 Kč 
4,04 €

1088  Crema Corpo E Gamble 
250 ml

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

3072  Black BRICKLINE Power Oil 125 ml
Regenerační olej, který dodává vlasům objem, jemnost a lehkost. 
Pro zajištění vyššího účinku u velmi poškozených vlasů použijte společně 
s pěnou. Přispívá k obnovení vlasové kulikuly a vrací vlasům 
jejich přirozenou strukturu. Současně dodává vlasům lesk 
a zajišťuje jejich snadné rozčesání.  Doporučeno pro údržbu 
prodlužovaných vlasů.

220 Kč / 8,80 €

110 Kč 
4,40 €

4083  HP Relief Ritual 
Shampoo With 
Argan Oil 250 ml

Jemný šampon s arganovým olejem.  
Hydratuje a rozjasňuje suché, nevýrazné 
vlasy.

280 Kč / 11,20 €

140 Kč 
5,60 €

4084  HP Relief Ritual Conditioner 
With Argan Oil 250 ml

Vyživující kondicionér s arganovým olejem.  
Hydratuje a rozjasňuje vlasy bez zatížení.

4081  HP Relief Greep Color 200ml
Přípravek pro rekonstrukci vlasů před barvením
Rekonstrukční přípravek obsahující keratin a minerální látky, 
který napomáhá s prostoupením barvy do vlasů, zachovává 
jas a trvanlivost barvy.

1014  Black Bleaching Powder,  
sáček 2× 30 g

Bezprašný melírovací prášek

66 Kč / 2,64 €

33 Kč 
1,32 €

1 balení = 2 sáčky 
(2× 30 g)
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