
NOVINKY  
Podzim je tady a my pro vás máme super novinky:  

1.  Speciální ošetření vlasů Metal Detox zdarma  
2.  Extra péče dle typu vlasů ze Serie Expert  
3.  Hloubkové kúry Kérastase na míru  

Proč? Protože každá barva drží a vypadá daleko lépe, když je 
podpořena tou správnou péčí. A my vám ji rádi poskytneme!  

 

1. Snižte riziko lámání vlasů o 87 %!  

Sedm let trvající výzkum L’oréal professionnel ve spolupráci s Ioanninskou 
univerzitou odhalil, že během barvení, balayage a zesvětlování reagují kovy 
obsažené ve vodě (obzvlášť měď) s oxidantem, což způsobuje lámání a méně 
spolehlivý barevný výsledek.  

Dokonce i ta nejčistší voda může obsahovat kovové 
částice z potrubí, které vlasy při každém mytí 
absorbují. Protože už hladina kovů od 30 ppm 
představuje pro vlasy nebezpečí, začali experti na 
vlasovou péči pracovat na řešení.  

Řešením je třífázový protokol Metal Detox, který 
dokáže kovy usazené uvnitř vlasů neutralizovat 
a snížit riziko lámání vlasů o 87 %.   

 

Nevěříte? Tak se zastavte na jednu z našich služeb a Metal Detox sami vyzkoušejte.  

Za zkoušku totiž doslova “nic nedáte”. Aplikaci provádíme až do 31. 10. zdarma 
před každým barvením, odbarvením, přelivem, melírem… zkrátka každou 
“chemickou” službou, na kterou k nám zavítáte.  

 

 



 

2. Novinka: pečující kúry dle typu vlasů  

Také neustále bojujete s časem? Přijďte si užít nové profesionální služby L’oréal 
professionnel ze Serie Expert, které sice zaberou jen pár minut, ale za to podpoří 
vitalitu vašich vlasů velmi efektivně.  

 

BLONDIFIER dodává lesk blond nebo zesvětleným 
vlasům a zamezuje jejich lámavosti. Vyživuje 
a uhlazuje i poškozené vlasy.  

VITAMINO COLOR s kyselým pH utěsňuje kutikulu 
a tím dodává vlasům dlouhotrvající lesk a vitalitu. 
Chrání vlasy po dobu až 8 týdnů.  

PRO LONGER obnovuje délky a vyplňuje ztenčené 
a oslabené konečky. Redukuje roztřepené konečky 
a lámavost vlasů.  

Všechny přípravky ze Serie Expert máme navíc i ve verzi pro domácí péči na našem 
e-shopu.  

3. Hloubkové kúry Kérastase šité na míru  

Jak ošetření Metal Detox, tak pečující kúry můžete libovolně kombinovat 
s hloubkovou regenerační a vyživující kúrou od Kérastase, kterou připravujeme 
vašim vlasům přímo na míru.  

Dopřejte si i vy barvu po které toužíte bez nežádoucího pocitu citlivých a křehkých 
vlasů.  

VÍCE O OBŘADU - Zkrášlující vlasový obřad Kérastase je něco, co si nechcete nechat ujít. 

Skládá se totiž z mytí šamponovou lázní, relaxační masáže a ampulky namíchané přesně na míru 

vašim vlasům. Výsledek? Okamžitá proměna a vyživení vlasů i krásná vůně.❤ 

Kdy se na něj můžete zastavit? Kdykoliv! Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu a bez objednání.   

 


