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Dynamic – dynamická

Synergy – synergická

Unique – jedinečná

Young – mladá

Hlavní charakteristické znaky přípravků značky 
DUSY PROFESSIONAL:

www.dusy.cz

Produkty německé značky DUSY Professional se 
vyznačují vynikající a profesionální kvalitou již od 
roku 1954.

Díky jedinečným inovacím nabízí komplexní péči 
o zdraví, krásu a dokonalý styling vašich vlasů. 
Spolehlivá a cenově příznivá vlasová kosmetika pro 
denní užití. DUSY Professional nabízí prvotřídní 
kvalitu za rozumnou cenu.

Dusy Professional k dostání pouze v kadeřnických 
salonech.

Značka Dusy Professional se prezentuje v novém, 
minimalistickém designu, který podtrhuje čistotu 
a eleganci.

Know-how značky a výrobní technologie od roku 
1954 se skloubila s moderním designem.

Vytvořte si svůj vlastní individuální styl. Vyberte si 
produkty, které definují váš styl a buďte jedinečná.

Mladá a plná energie, to je značka Dusy 
Professional. Perfektní značka pro 
experimentování.

Ceny uvedené v katalogu jsou včetně DPH, jsou 
doporučené a platné od 1. 5. 2015. 
Změna cen a sortimentu vyhrazena. 

Pomozte dětem
Dlouhodobá celonárodní sbírka 
České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti. 1 Kč z každého 
Vámi zakoupeného výrobku DUSY 
Professional posíláme na sbírkové 
konto Pomozte dětem! 
Za období 2008 – 2015 (duben) bylo 
na sbírkové konto díky Vám 
zasláno 3 787 571 Kč.
DĚKUJEME!



Nechte se hýčkat péčí od Dusy Professional. 
Péče regeneruje vlasovou strukturu a dodá 
vašim vlasům zdravý lesk. Prokázaná účinnost 
a viditelné výsledky při pravidelném používání.

Care – péče

Péče pro barvené vlasy
Správná péče o barvené vlasy je velice 
důležitá. Pokud máte barvené vlasy, měli byste 
používat pečující přípravky určené pro barvené 
nebo odbarvené vlasy. Používáním těchto 
přípravků pečujete o barvením narušené vlasy 
a dostatečně je hydratujete. Navíc tato péče 
zabraňuje vymývání a tím vám barva déle vydrží.

avokádo
Avokádo pomáhá poškozeným 
vlasům. Důležitými 
látkami v tomto ovoci jsou 
karotenoidy, vitamin E a silné 
antioxidanty, které podporují 
regeneraci buněk. Mají velmi 
kladný vliv na stav vlasů. 

Provitamin B5
Provitamin B5 proniká hluboko 
do vlasové pokožky a vyživuje 
přímo vlasové kořínky. Tím 
brání vypadávání vlasů. 

Norkový olej
Norkový olej obsahuje kyselinu 
palmito-olejovou, která vlasy 
hydratuje, posiluje a zlepšuje 
jejich snadné rozčesávání.
Olej podporuje hustotu vlasů 
a zabraňuje jejich vypadávání.

Jojobový olej
Jojobový olej nezpůsobuje 
alergické reakce a je proto 
vhodný na všechny typy 
vlasů.  Zvláště účinný je pro 
krepaté, poškozené a třepící 
se vlasy. Podporuje pružnost 
vlasů, posiluje je a navrací jim 
lesk. Má na vlasy vynikající 
hydratační a pečující účinky.

keratin
Keratin účinně regeneruje 
poškozené vlasy - vyhlazuje je, 
hydratuje a zjemňuje.  

•  briliantové, intenzivní tóny pro módní trendy 
a výrazný barevný akcent

•  široký výběr barev a snadné nanášení
•  ideální výsledky docílené na porézních 
 a odbarvených vlasech
•  všechny odstíny 
 je možné míchat
•  nemíchá se s oxidantem
•  20 odstínů

Použití:
V závislosti na barvě vlasů 
a požadovaném odstínu, který 
má být dosažen, odbarvěte 
vlasy do minimálního tónu 
světlá blond. Color Injection 
nanášejte na ručníkem vysušené vlasy pomocí 
štětce a vlasy poté pročešte kartáčem.
Nechte působit 15-30 minut.

Color Injection  
Přímá pigmentová barva

115 ml

239
kč

ilustrační foto

20065925 
pop red

20065929 
plum

20065933 
dark blue

20065937 
light pink

20065941 
springlike

20065927 
cerise

20065931 
rose

20065935 
rubine

20065939 
dark red

20065943 
light lila

20065926 
pink panther

2005930 
violett

20065934 
fire red

20065938 
white

20065942 
mandarin 
orange

20065928 
letterbox red

20065932 
turquoise

20065936 
ocean blue

20065940 
alp green

20065944 
silver

aloe Vera
Aloe Vera dodává jemným vlasům 
pevnost, objem a elasticitu. 
Působí komplexně na vlasy 
i pokožku hlavy. 

NOvINK A
OD 1.6.2015



•  vyživující šampon s barevnými 
pigmenty

•  dodávají vlasům přirozené 
barevné odlesky

•  vlasy budou hladké, hebké 
a dosáhnete třpytivého odlesku

•  k dostání v 5 různých barvách: 
blond, hnědá,

  červeno-hnědá, červená, 
měděná

• pH 5,5 

obsahuje:
• barevné pigmenty

Color Reflex Shampoo   
Color Reflex šampon

250 ml

155
kč

• jemné dočasné tónování vlasů
•  dodá vlasům briliantový barevný 

lesk a pružnost
•  vyrovává rozdíly ve struktuře 

vlasu
• umožňuje snadné rozčesávání
•  k dostání v 5 různých barvách:  

blond, hnědá, červeno-hnědá, 
červená, měděná

obsahuje:
• barevné pigmenty
• pečující a uhlazující složky
• provitamin B5
• keratin

Color Reflex 
Hair treatment
Color Reflex vlasová kúra

• vhodné pro blond odstíny
• zářivé stříbrné efekty
• s efektem proti žlutému nádechu
•  navrátí melírovaným a bílým 

vlasům lesk a vitalitu
• pH 5,5  

obsahuje:
• stříbrné pigmenty
• provitamin B5

Silver Shampoo   
Stříbrný šampon

250 ml

129
kč

250 ml

376
kč

• pro barevný efekt a vysoký lesk
• zaručuje vlasům zvláštní péči a lesk
• vlasy jsou poddajné a snadno
 se rozčesávají
• pH 5,5

obsahuje:
• norkový olej

•  barva bude opět zářivá a zůs-
tane déle ve vlasech, dodává jim 
vitalitu

•  chrání barvu u barvených 
a melírovaných vlasů

•  pro větší pružnost, lehčí 
rozčesávání a lesk

• pH 5,5  

obsahuje:
• jojobový olej
• vitamínový komplex

Shine Shampoo 
Šampon pro lesklé vlasy

Color Shampoo  
Šampon pro barvené vlasy

250 ml

124
kč

250 ml

124
kč

•  pro barevné, melírované vlasy a roz-
třepené konečky

• reguluje poškození vlasů a chrání je 
 před vnějšími vlivy
•  vlasy se lehce rozčesávají, získají vitalitu 

a sílu
• pH 3,2

obsahuje: 
•  proteinový a vitaminový  

komplex
• extrakt z aloe 
• přírodní norkový olej
• avokádo

Color Intensiv Haarkur  
Intenzivní vlasová kúra na barvené vlasy

250 ml

155
kč

NOvINK A
OD 1.6.2015



Color Reflex 
Hair treatment
Color Reflex vlasová kúra

Vlnité vlasy potřebují větší péči než je tomu 
u rovných vlasů. Tyto vlasy bývají často křehké 
a suché v konečkách. Mezi základní péči patří 
šampony, které působí proti krepatění, uhlazují 
a zvyšují lesk vlasů. 

Péče pro přirozeně vlnité 
a vlasy po trvalé

Provitamin B5
Provitamin B5 proniká hluboko 
do vlasové pokožky a vyživuje 
přímo vlasové kořínky. Tím brání 
vypadávání vlasů. 

•  jemný šampon pro přirozeně 
vlnité vlasy nebo vlasy po trvalé 
a pro poškozené vlasy

•  jemné čištění a péče
•  dodává vlnám pružnost  

a pevnost
•  posiluje vlasovou strukturu 

a zmírňuje poškození vlasu
•  vlasy se snadno rozčesávají 

a jsou krásně lesklé
•  pH 5,5 

obsahuje: 
•  provitamin B5 

Curl Shampoo  
Šampon pro vlnité vlasy

250 ml

124
kč

Jemné vlasy jsou velmi náchylné na poškození, 
proto je zde péče, která tyto vlasy vyživí a posílí.

Péče pro jemné vlasy

Keratin
Keratin účinně regeneruje 
poškozené vlasy – vyhlazuje je, 
hydratuje a zjemňuje.  

Provitamin B5
Provitamin B5 proniká hluboko 
do vlasové pokožky a vyživuje 
přímo vlasové kořínky. Tím brání 
vypadávání vlasů. 

•  vhodný speciálně pro jemné 
a křehké vlasy

•  stará se o maximální objem 
a vlasy hydratuje

•  posiluje a reguluje obsah vlhko-
sti vlasu

•  vhodný pro každodenní použití
•  pH 5,5 

obsahuje:
• provitamin B5
• keratin

Volume Shampoo  
Šampon pro zvětšení objemu

250 ml

124
kč

•  pečující pěna pro větší objem 
 bez zatížení
•  zabraňuje elektrizování vlasů
•  neobsahuje alkohol
•  vhodná i pro citlivou pokožku
•  dodává lesk, pružnost a elasticitu 
•  vlasy budou poddajné
•  jemná fixace
•  pH 6,8

Volume Care Mousse   
Pěna pro zvětšení objemu

200ml

285
kč

•  pečující sprej pro zvětšení 
objemu slabých vlasů

•  revitalizuje vlasy,  navrací objem, 
 dodá pružnost a viditelnou 
 pevnost
•  hydratační složky dodávají 

vlasům hedvábný lesk
•  sprej zůstává ve vlasech  

a zabraňuje elektrizování  
vlasů bez toho, aby vlasy  
zatěžoval 

•  pH 4,7 – 4,9

Volume Care spray    
Sprej pro zvětšení objemu

200ml

246
kč

•  dodá objem a sílu jemným vlasům
•  posiluje jednotlivé vlasy  

až o 25 %, dodává jim pružnost
•  silnější a elastičtější účes
•  nezatěžuje vlasy
•  pH 5,5

Haarverdicker    
objemový sprej

200ml

259
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE



•  ideální pro poškozené vlasy
•  hydratuje a vyživuje vlasy
•  zlepšuje elasticitu vlasů
•  pro jemnost a hedvábný lesk
•  vylepšuje kvalitu vlasů
•  výživné látky dodávají zdravý 

vzhled
•  pH 5,0

obsahuje:
•  arganový olej
•  provitamin B5

argan oil Shampoo   
arganový olejový šampon

250 ml

233
kč

•  proti zacuchání vlasů
•  multifunkční kúra ve spreji pečuje 

a dodává vlasům lesk a objem bez 
zatížení

•  zabraňuje tvorbě roztřepených 
konečků

•  urychluje sušení a chrání  
před teplem fénu a žehličky

•  pH 3,5

obsahuje:
•  arganový olej
•  vitamin E
•  provitamin B5

argan oil Spray    
arganové mléko ve spreji

200 ml

233
kč

•  vhodná pro každý typ vlasů, zejména pro 
poškozené vlasy

•  bohatá kúra z arganového oleje 
•  dodává vlasům pružnost,  

objem a hedvábný lesk
•  reguluje obsah  

vlhkosti ve vlasech
•  pH 3,5

obsahuje:
•  arganový olej
•  provitamin B5
•  UV ochrana

argan oil treatment    
arganová olejová kúra

250 ml

233
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

Péče pro suché, poškozené vlasy a roztřepené 
konečky. Kombinace arganového oleje, provita-
minu B5 a vitaminu E dodává vlasům vitalitu, 
zabraňuje roztřepení konečků a vypadávání 
vlasů. Vlasy jsou poté silné a plné života. 

Péče pro suché  
a poškozené vlasy

Arganový olej
Arganový olej je jedním z nej-
dražších a nejvzácnějších olejů 
na světě. Proniká přímo do vlasu 
a zvyšuje jeho pružnost, hydratu-
je, zjemňuje, zmírňuje svědění 
vlasové pokožky. Dokáže si pora-
dit i s roztřepenými konečky. Pozi-
tivní efekt při použití arganového 
oleje je velice rychle vidět.

Provitamin B5
Provitamin B5 proniká hluboko 
do vlasové pokožky a vyživuje 
přímo vlasové kořínky. Tím brání 
vypadávání vlasů. 

Vitamin E
Vitamin E je zodpovědný za silné 
vlasy plné života. 

Pšeničné proteiny
Pšeničné proteiny dodávají 
vlasům lesk. Navíc mají hydratační 
a vyživující vlastnosti.

Výtažky z medu
Med je přírodní antibiotikum a má 
množství blahodárných léčivých 
účinků převážně na vlasy slabé, 
bez lesku či suché. 

Aloe Vera
Aloe Vera dodává jemným vlasům 
pevnost, objem a elasticitu. 
Působí komplexně na vlasy 
i pokožku hlavy. 

Jojobový olej
Jojobový olej nezpůsobuje aler-
gické reakce a je proto vhodný na 
všechny typy vlasů. Zvláště účinný 
je pro krepaté, poškozené a třepící 
se vlasy. Podporuje pružnost 
vlasů, posiluje je a navrací jim lesk. 
Má na vlasy vynikající hydratační 
a pečující účinky.



•  sérum vhodné pro každý typ vlasů, 
zejména pro poškozené vlasy

•  chrání před zacucháním vlasů
•  dodává vlasům pružnost, hebkost, 

lesk a objem
•  chrání vlasy proti UV záření
•  zabraňuje elektrizování vlasů

obsahuje:
•  arganový olej
•  provitamin B5
•  UV ochrana

argan oil Serum    
arganové olejové sérum

80 ml

233
kč

•  pro každý typ vlasů, zejména pro 
poškozené vlasy

•  proniká hluboko do vlasu,  
kde ho chrání a regeneruje

•  vlasy se snadno rozčesávají
•  dodává vlasům hedvábný lesk  

a pohyb
•  pH 4,5

obsahuje:
•  pšeničné proteiny

Repair+ Spray Balsam    
Výživný a regenerační balzám ve spreji

200 ml

350
kč

•  gelové sérum pro vlasy 
s narušenými konečky

•  vyhlazuje poškozené konečky
•  viditelně zlepšuje vlasovou struk-

turu vlasu a usnadňuje rozčesávání
•  zůstává ve vlasech 
•  vlasy regeneruje a dodává jim 

vitalitu
•  okamžitý účinek

obsahuje:
•  pšeničné proteiny

Repair gloss   
lesk na narušené konečky

30 ml

179
kč

•  hydratační šampon pro suché, 
poškozené a křehké vlasy

•  dodává jemnost, vitalitu a pružnost
•  reguluje vlhkost ve vlasech
•  pro hedvábný lesk a snadné 

rozčesávání
•  pH 5,5

obsahuje:
•  pšeničné proteiny
•  jojobový olej
•  extrakt z Aloe Vera 

Moisture Shampoo   
Hydratační šampon

250 ml

124
kč

•  pro jemnou pružnost 
a poddajnost vlasů

•  pečuje o vlasy a dodává jim 
hedvábný lesk

•  reguluje vlhkost a zabraňuje 
elektrizování vlasů

• pH 5,5 

obsahuje:
•  výtažky z medu 

Honey Shampoo   
Medový šampon

250 ml

124
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

• kondicionér pro poškozené 
 a křehké vlasy
•  stará se o poškozené vlasy a vlasy 

po trvalé a barvení 
•  vlasy stabilizuje a dodává jim 

přirozený lesk
•  zabraňuje elektrizování vlasů
•  pH 4,0

obsahuje:
•  výtažky z medu

Honey Conditioner   
Medový kondicionér ve spreji

200 ml

155
kč



Speciální péče je zaměřena na vlasy s lupy 
a mastné vlasy. Faktorů pro nadměrné maštění 
vlasů je více. Ovlivňují je hormony, ale i život 
v prašném prostředí.  Přípravky pro rychle se 
mastící vlasy regulují činnost mazových žláz, 
navrací  vlasům svěžest, objem a obnovují 
rovnováhu pokožky hlavy. 

Speciální péče

Rostlinné výtažky
Výtažky z rostlin obnovují 
přirozenou hebkost, lesk 
a pružnost vlasů. Dodávají 
jim přírodní prospěšné látky 
a vitalitu. Stimulují růst nových 
zdravých vlasů. 

Provitamin B5
Provitamin B5 proniká hluboko 
do vlasové pokožky a vyživuje 
přímo vlasové kořínky. Tím brání 
vypadávání vlasů. 

Výtažky z břízy bělokoré
Bříza má léčivé účinky při 
tvorbě lupů, při přílišném maštění 
vlasové pokožky a při nad-
měrném vypadávání vlasů. 

•  speciální složení šamponu odstraní 
z vlasové pokožky lupy

•  při pravidelném používání zamezí 
tvorbě lupů

•  pečující látky posilují vlasy a pečují 
o pokožku hlavy

•  přirozený lesk a vitalita vlasů
•  pH 5,5 

obsahuje:
•  výtažky z břízy bělokoré
•  provitamin B5 

anti-Dandruff Shampoo   
Šampon proti lupům

250 ml

124
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

•  intenzivní vlasová kúra pro 
poddajné, sametově hebké 
a pevné vlasy

•  zabraňuje elektrizování vlasů
•  péče je vhodná pro extrémně 

vysušené vlasy
•  pH 4,0

obsahuje:
•  výtažky z medu

Honey treatment    
Medová vlasová kúra

250 ml

155
kč

•  vyhlazení struktury roztřepených 
konečků

•  s tekutými keratinovými částmi, 
 cennými proteiny a aminokyselinami, 
 které jsou obsaženy i v přírodních 
 vlasech
•  tekutý keratin se ukládá do vlasů 

v potřebném množství, čímž 
vlasy získají lesk a dosáhnou opět 
vyrovnané struktury

•  zaceluje poškozené vlasy a vlas 
dostane nový lesk a objem

•  pH 4,3

obsahuje:
•  keratinové složky
•  vzácné proteiny 
•  aminokyseliny 

liquid keratin
tekutý keratin ve spreji

200 ml

207
kč

•  olejová báze pro snadné nanesení na vlasy
•  proniká hluboko do poškozených vlasů
•  chrání a regeneruje vlasy  

s okamžitým účinkem
•  zaceluje poničené konečky vlasů 

a chrání je před dalším třepením, 
dodává objem

•  pH 6,5

obsahuje:
•  hedvábné proteiny

Haarspitzenfluid    
Fluid na roztřepené konečky

50 ml

220
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE



•  speciální tonikum proti lupům
•  stimuluje prokrvení pokožky
•  při pravidelném používání 

zabraňuje tvorbě lupů 
a redukuje maz

•  pH 5,7

obsahuje:
•  provitamin B5

anti-Dandruff tonic    
tonikum proti lupům

200 ml

129
kč

•  zabraňuje tvorbě přebytečného 
mazu vlasů a pokožky

•  čistí a pečuje o mastné vlasy
•  podporuje přirozenou vlhkost vlasů 

a pokožky hlavy
•  dodává vlasům pružnost, vitalitu, 

zdraví a přirozený lesk
•  pH 5,5

obsahuje:
•  vybrané rostlinné výtažky
•  vzácné proteiny
•  provitamin B5

anti-grease Shampoo     
Šampon pro mastné vlasy

250 ml

124
kč

Bílé vlasy jsou bez ohledu na věk krásné. Stříbrné 
vlasy nejsou katastrofou, ale velmi šik varianta 
k tradiční blond. Bílé vlasy mohou být zdravé, 
vitální a upravené. Nemusí se nutně překrývat 
barvou, aby působily dobře. 

Péče pro bílé vlasy

Provitamin B5
Provitamin B5 proniká hluboko 
do vlasové pokožky a vyživuje 
přímo vlasové kořínky. Tím brání 
vypadávání vlasů. 

•  zářivé stříbrné pigmenty
• s efektem proti žlutému nádechu
•  dodává bílým vlasům vitalitu, 

pružnost a lesklý stříbrný efekt
•  navrací melírovaným vlasům
 lesk a vitalitu
•  při pravidelném používání se 

pigment kumuluje a vlasy mají 
přirozený stříbrný nádech

• pH 5,5  

obsahuje:
• stříbrné pigmenty
• provitamin B5

Silver Shampoo    
Stříbrný šampon

250 ml

129
kč

• pro lesklý stříbrný efekt
•  pečuje o vlasy a navrací jim jejich 

přirozený lesk
• ideální péče pro bílé vlasy
•  vlasy se lehce rozčesávají
•  při pravidelném používání mají 

vlasy krásný stříbrný nádech
• pH 3,3 

obsahuje:
• provitamin B5

Silver Conditioner     
Stříbrný kondicionér

200 ml

155
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE



Dusy Professional pečuje nejen o vlasy, ale i o 
vaši pokožku. Na pokožku hlavy jsou zde pro 
vás připravené produkty, které pokožku osvěží, 
revitalizují a zajistí tak zdravý růst vlasů. Dusy 
Professional nezapomíná ani na vaše ruce.

Péče o pokožku

Pomerančový olej
Pomerančový olej blahodárně 
působí na nervovou soustavu a má 
další příznivé vlastnosti. Vlasy 
jsou dokonale zregenerované 
a dostanou neuvěřitelný lesk, 
budou jemné a hebké.

Arnika
Zabraňuje padání vlasů. Vlasům 
navrací vitalitu, bujnost a lesk. 

•  pečuje a osvěžuje pokožku hlavy 
a vlasy

•  revitalizuje vlasy
•  pH 7,5

obsahuje:
•  přírodní extrakty z arniky 

Hair&Scalp lotion     
lotion proti padání vlasů

200 ml

168
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

•  inovační rychlá péče pro každý typ vlasů
•  speciální složení je velmi účinné 
 převážně na porézní vlasy a vlasy, 
 které potřebují velkou péči
•  vlasy se snadno rozčesávají, 
 jsou hebké na dotyk, 
 poddajné
•  dodá vlasům zpátky 
 jejich přirozený lesk
•  hydratuje vlasy
•  příjemná vůně broskví
•  pH 3,1

Dusy 2-Phasen-kur     
Pečující kondicionér

200 ml

246
kč

50 ml

90
kč

BEZOPL ACHOvÁ PÉČE

•  jemný pečující šampon pro normální vlasy
•  vlasy budou zdravé a pružné
•  podporuje přirozenou hydrataci 
 vlasové pokožky a vlasů
•  ideální pro každodenní použití
•  snadné rozčesávání vlasů
•  dodává vlasům lesk
•  pH 5,5 

obsahuje:
•  vybrané pečující látky
•  provitamin B5

Daily Shampoo    
Pečující šampon

250 ml

124
kč

•  vhodný pro všechny typy vlasů
•  vlasy hydratuje, poskytuje jim 

individuální péči a zanechává je 
lesklé, poddajné a plné vitality

•  redukuje vlhkost ve vlasech
•  vlasy jsou po použití snadno 

rozčesatelné
•  vyrovnává strukturu vlasu
•  pH 3,0

obsahuje:
•  provitamin B5

Daily Conditioner     
Pečující kondicionér

200 ml

129
kč

•  intenzivní péče pro zářivý 
lesk a jemnost

•  regeneruje vlasovou 
strukturu a zamezuje 
jejímu poškozování

•  vlasy se po použití snadno 
rozčesávají

•  vhodná pro všechny typy 
vlasů

•  pH 3,2

Intensiv Haarkur  
Intenzivní vlasová kúra

250 ml

155
kč

Přípravky jsou optimálním základem v péči 
o každý typ vlasů. Exkluzivní receptury zásobují 
vlasy pečujícími látkami pro zdraví a relaxaci 
vlasů a vlasové pokožky. Přípravky jsou ideální 
pro pravidelné používání.

Péče pro každý typ 
vlasů

Provitamin B5
Provitamin B5 proniká hluboko 
do vlasové pokožky a vyživuje 
přímo vlasové kořínky. Tím brání 
vypadávání vlasů. 



•  osvěžující voda s přírodním 
mentolem

•  osvěžuje pokožku hlavy, 
oživuje vlasy

•  zdravý růst vlasů
•  ideální pro všechny typy vlasů
•  pH 5,8

obsahuje:
•  přírodní mentol

Ice Water      
ledově svěží vlasová voda

200 ml

116
kč

Přípravky posilují vlasy od kořínků, zabraňují 
ztrátě vlasů a tvorbě lupů. Dodávají jim přirozený 
lesk a vitalitu. Tato řada zaručí, že vaše vlasy se 
budou vždy cítit a vypadat co nejlépe.

Péče pro muže

Koenzym Q10 
Reaktivuje tvorbu dvou základ-
ních keratinů v nových vlasech. 
Koenzym Q10 stimuluje tvorbu 
určitých typů keratinu a díky 
intenzivní péči vitamínů se vlasy 
posílí od kořínků až po konečky.

Kofein 
Kofein proniká do vlasových 
kořínků, čímž chrání vlasy před 
negativním vlivem testosteronu 
a předčasným vypadáváním 
vlasů.

•  jemný, pečující šampon pro 
každodenní použití a péči 
o pokožku a vlasy

•  dodává vlasům hebkost a lesk
•  revitalizuje pokožku  

a dodává tělu novou energii 
a svěžest

•  pH 5,5 

Hair&Body Shampoo      
Šampon na vlasy & tělo

250 ml

129
kč

•  profesionální intenzivní péče pro 
ruce a nehty

•  chrání a pečuje
•  rychle se vsakuje a nevytváří 

mastný povrch
•  krásné a jemné ruce

Hand & Nail Cream    
krém na ruce a nehty

100 ml

64
Kč

Dusy 2-Phasen-kur     
Pečující kondicionér

•  matující krém pro kreativní změnu textury vlasů 
s přirozeným efektem

•  díky textuře složení se vlasy nemastí a účes 
vydrží dlouho vytvarovaný

•  středně silná fixace  

obsahuje:
•  minerální oleje

Matt Cream Men  
Matující krém pro muže

•  dodává osvěžení a revitalizaci 
pokožky hlavy a vlasů

•  při pravidelném používání posiluje 
kořínky vlasů a napomáhá proti 
tvorbě lupů a ztrátě vlasů

•  pro každý typ vlasů
•  pH 5,1

obsahuje:
•  kofein
•  koenzym Q10

Hair active tonic  
tonikum pro muže

200 ml

220
kč

150 ml

285
kč50 ml

194
kč

•  pečující šampon proti lupům
•  odstraňuje lupy a pomáhá před-

cházet jejich tvorbě
•  pro každý typ vlasů
•  dodává vlasům hebkost, vitalitu 

a hedvábný lesk
•  pH 5,5

obsahuje:
•  kofein
•  koenzym Q10 

anti-Dandruff Shampoo  
Šampon proti lupům

250 ml

233
kč

NOvINKA 50 ml
OD 1.6.2015



Hair Shine 
lesk na vlasy ve spreji

400 ml

309
kč

100 ml

179
kč

•  ideální pro účes 
s přirozeným leskem 
 bez zatížení

•  úprava vlasů na suché 
vlasy po fénování 

 a kartáčování
•  zlepšuje stabilitu  

vlasu a chrání je 
 před vysoušením

Hair Wax kokos  
 Vosk

150 ml

194
kč

•  jemný vosk pro vytvoření 
účesu s přírodním leskem 

•  dodá vlasům stabilitu  
a objem

• s jemnou vůní kokosu

obsahuje:
• speciální pečující složky

Střední, pružná fixace umožňuje naprostou 
kontrolu nad účesem. Minimální úsilí, maximální 
efekt. 

Fixační faktor 2 
– střední fixace

Hair Spray 
lak na vlasy normal

500 ml

179
kč

100 ml

90
kč

• zanechá vlasy pružné
•  účes dlouho vydrží a má 

zářivý lesk
• vlasy se nelepí
•  hospodárný díky  

jemnému rozprašování
•  vhodný pro všechny typy 

vlasů 

Luxus a profesionalita ve spojení s ekonomickým 
hlediskem. Vysoký stupeň ochrany vlasů před 
ultrafialovým zářením, teplem při vysoušení 
a dalšími vnějšími agresivními vlivy. 

Účes jemně zpevní a prodlouží tak jeho 
trvanlivost. Chrání vlasy před povětrnostními 
vlivy. Navíc lak zvyšuje lesk vlasu a chrání ho 
před ztrátou vlhkosti. Jemně tužící laky jsou 
vhodné zejména pro jemné, křehké a poškozené 
vlasy. Vlasy po fixaci nejsou slepené nebo příliš 
natužené. Zvětšení objemu účesu bez zatížení 
nebo omezení pružnosti a pohybu vlasů. 

Style – styl

Fixační faktor 1
–  jemná, elastická fixace

Heat Control  
ochranný sprej proti teplu

200 ml

309
kč

•  ochranný sprej pečuje a chrání 
vlasy při úpravě žehličkou na vlasy, 
kulmou nebo fénem

•  zabraňuje nadměrnému vysoušení 
vlasů

•  posiluje a zpevňuje vlasy, dodává 
jim elasticitu, objem a lesk

• pH 5,0

Brushing lotion 
Sprej na tvarování účesu

200 ml

168
kč

• ideální na tvarování účesu fénem
•  dodává vlasům přirozenou  

pevnost a bohatý objem
•  vlasy mají hedvábný lesk a jsou 
 chráněny díky speciálním 
 pečujícím složkám
• zůstává ve vlasech
• pH 5,5

obsahuje:
•  speciální pečující složky



Hair Shine 
lesk na vlasy ve spreji

Hair Wax kokos  
 Vosk

Hair Spray 
lak na vlasy normal

Volume Mousse normal   
Pěnové tužidlo pro objem

400 ml

179
kč

•  dodá účesu větší objem, 
pružnost a přirozený lesk

• má jemné tužící účinky
• vlasům dodá vitalitu a lehkost

Fruity Flex 
Pečující stylingová pasta

gel wax  
 Vosk

150 ml

246
kč

150 ml

194
kč

•  stylingová pasta 
pro efektivní styling 
a proměnlivý vzhled

•  dodává vlasům 
přirozený lesk

•  neodolatelná vůně 
ovoce

•  ideální pro krátké 
a polodlouhé vlasy

• pro flexibilní fixaci
• s leskem bez zatížení
•  kombinace gelu  

s formulemi z vosku
•  normální, flexibilní pevnost 

pro perfektní dokončení 
účesu

•  pro zvýraznění jednot-
livých pramínků vlasů

• pro vzhled mokrých vlasů
•  vhodné jak pro střapaté 

tak i uhlazené účesy

Silná fixace je vhodná pro účesy, které se již dále 
netvarují, ale je potřeba, aby pevně držely tvar. 
Účes je tak zpevněný a déle vydrží. Vlasy jsou 
chráněny před povětrnostními vlivy. Silná fixace 
účesu vydrží celý den. 

Fixační faktor 3
– silná fixace

Vitamin E
Vitamin E je zodpovědný za silné 
vlasy plné života.

Heřmánkový extrakt 
Heřmánkový extrakt má hojivé 
účinky a pomáhá při stresu. 
Navíc má protizánětlivé a desin-
fekční účinky. 

olej z bavlníku
Olej ze semen bavlníku se 
získává lisováním semen za 
studena. Olej je bohatý na 
kyselinu linolovou. Ta zabraňuje 
vypadávání vlasů a hydratuje 
pokožku hlavy.

Hair lac   
lak se silnou fixací

500 ml

179
Kč

100 ml

90
Kč

• pro perfektní dokončení účesu
• silná dlouhotrvající fixace
•  účes bude držet a dostane 

elegantní lesk
•  snadno se rozčesává  

a oplachuje
•  vhodný pro všechny  

typy vlasů

obsahuje:
•  speciální pečující  

složky



Pointer Max  
gel pro zvýraznění pramínků

150 ml

220
Kč

•  gel pro efektivní účes  
jednotlivých pramínků

•  dodává přirozený  
intenzivní lesk

•  ideální také pro  
zvýraznění partií

•  UV filtr pro ochranu před 
slunečním zářením 

Styling gel strong  
gel

150 ml

168
Kč

•  pro dlouhotrvající fixaci  
a přirozený objem

• vlasy se nelepí
• pro perfektní trendy styling
• chrání vlasy před vysušením

Matt Cream Men    
Matující krém pro muže

• matující krém pro kreativní změnu textury 
 vlasů s přirozeným efektem
• díky textuře složení se vlasy nemastí 
 a účes vydrží dlouho vytvarovaný
 
obsahuje:
• minerální oleje

150 ml

285
Kč50 ml

194
Kč

Volume Mousse strong  
Pěnové tužidlo pro objem

400 ml

179
Kč

100 ml

90
Kč

• dodá účesu více objemu
• dokonale drží tvar
• dlouhotrvající efekt
•  účes je hedvábně lesklý 

a vlasy jsou pružné

Styling Spray   
 Vlasový sprej s rozprašovačem

200 ml

194
Kč

• neobsahuje aerosol
• vlasový sprej pro pevný, elastický 
 a přirozeně vypadající účes

Volume Booster    
Pečující objemová pěna

250 ml

233
Kč

•  dodává vlasům více objemu od 
konečků vlasů bez zatížení

•  trubicový nástavec pro optimální 
nanesení ke kořínkům vlasů

•  UV filtr pro ochranu před 
slunečním zářením

•  chrání vlasové vlákno proti 
stárnutí 

obsahuje:
• olej z bavlníku
• vitamin E
• heřmánkový extrakt

NOvINKA 50 ml
OD 1.6.2015



Power glue    
Pasta pro stylingovou úpravu krátkých vlasů

Styling lac    
lak s rozprašovačem

• neobsahuje aerosol
• lak na vlasy s dlouhotrvající fixací
• zanechá vlasy elastické 
 a účes bude extra silný 200 ml

194
Kč

Pearl Shaper   
gel pro krátké a střapaté účesy

100 ml

155
Kč

•  perfektní pro tvarování 
moderních účesů

•  extra silný gel pro jasné 
textury a decentní třpytivý 
efekt

•  určen pro krátké,  
střapaté účesy

Styling gel gigastrong   
gel pro extra silnou fixaci

150 ml

168
Kč

• extra silná fixace pro kreativní, 
 extrémní styling
• účes drží maximálně dlouho
• vlasy se nelepí
• dodává vlasům objem a lesk
• chrání před vysoušením

Jam Extreme    
gel pro objem

150 ml

246
Kč

•  rychleschnoucí gel pro 
dlouhotrvající účes 

 a objem od kořínků vlasů
• účes fixuje
•  UV filtr pro ochranu před 

slunečním zářením 

gel Spray   
gel ve spreji

200 ml

246
Kč

• pro všechny trendy, kreativní 
 stylingové techniky
• rychleschnoucí
• dodá účesu dlouhotrvající fixaci
• dodá vlasům objem a lesk
• vlasy se nelepí
•  ideální také pro  

zvýraznění partií
• obsahuje alkohol
• neobsahuje aerosol

Speciální technologie pro okamžitou fixaci, 
která neslepuje vlasy a dodává jim lesk. 

Fixační faktor 4
– extra silná fixace

Scruff Cream  
Matující krém

150 ml

309
Kč

• krémová pasta pro matný stylig
• vydrží po celý den
• vhodné pro každý typ vlasů
•  obsahuje UV filtr pro 
 ochranu před 
 slunečním zářením

Ultra silná fixace zaručí, že váš účes bude držet. 
Aplikace je jednoduchá a výsledný efekt je 
bezstarostný. Použití převážně u krátkých vlasů. 

Fixační faktor 5
– ultra silná fixace

Provitamin B5
Provitamin B5, neboli panthenol 
proniká hluboko do vlasové 
pokožky a vyživuje přímo vlasové 
kořínky. Tím brání vypadávání 
vlasů. 

glibber   
gel pro ultra výrazný styling

• pro ultra silný, extrémní styling
•  zanechává vlasům perfektní lesk 

a pevný účes od kořínků
• posiluje vlasy
•  UV filtr pro ochranu před  

slunečním zářením 
•  optimální pro vytváření  

účesů, pro které je  
potřeba ultra silná fixace

150 ml

220
Kč

150 ml

246
Kč

• pro extra silný styling 
• především pro krátké vlasy
• snadno se vyčesává

NOvINK A
OD 1.6.2015
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