Novinky

Ochrana před sluncem
v souladu s přírodou
Sluneční paprsky
negativně ovlivňují kvalitu
vlasů, přispívají k jejich
stárnutí a dehydrataci. Vlasy
jsou pak oslabené a křehké,
u barvených navíc dochází
k blednutí odstínu a vzniku
neestetických efektů.
Kadeřníci, trichologové
a dermatologové proto
v tomto období doporučují
dbát na maximální ochranu
vlasů a používat přípravky,
které zamezí poškození
vlasů vlivem slunečního
záření. Italská značka
FRAMESI představuje
novou řadu MORPHOSIS
SUN zahrnující dva
přípravky, jež vlasům a jejich
barvě poskytnou vše,
co během léta potřebují,
a současně respektují
přírodu.

LINIE MORPHOSIS SUN
Aktivní látky:
Malinový olej je bohatý na esenciální
mastné kyseliny omega 3 a 6, ceramidy,
vitamin A či E a obsahuje i polyfenoly,
fytosteroly a další antioxidační látky,
jež působí proti volným radikálům
a stresu vlasů způsobenému pobytem
na slunci. Zanechává vlasy hydratované, měkké a hladké.
Široké spektrum UV filtrů, které jsou
snadno biologicky rozložitelné, chrání
kosmetickou barvu vlasů a vazby keratinu proti poškození vlivem slunečních
paprsků.
Kvartérní látky – 22 jsou aktivní látky poslední generace, jež se váží na
strukturu v nejpoškozenějších částech vlasů. Vyhlazují povrch vlasového
vlákna a vytváří na něm jemný film pro
ochranu před porušením častým mytím, fénováním či žehlením. Obnovují
měkkost a lesk vlasů.
Rostlinné kondicionéry s kladným
el. nábojem (kationty), získané ze
zcela biologicky rozložitelných, udr-

žitelných zdrojů, bez použití rozpouštědel, tvoří ochranný film a přetváří
vlasy v hedvábný vodopád jemnosti, lehkosti a lesku a chrání je před
sluncem.
Zklidňující olej (Isoamyl Cocoate)
je přírodní zvlhčující olej, 100%
rostlinného původu, eko-friendly,
získaný biotechnologickými procesy, jenž hydratuje vlasy, aniž by je
zatěžoval.
Vitamin E působí proti volným radikálům a hraje důležitou roli v omezení
stárnutí vlasů.
Rostlinný glycerin má změkčující
a hydratační efekt, předchází dehydrataci vlasů.
Exkluzivní letní vůně – svěží, jemné
letní aroma produktů přenese klientelu na rozpálenou pláž. Základ
vůně evokuje léto a ovoce v popředí
s bergamotem, pomeranči a kokosem. Poté se dostaví záplava květin
– gardénie, jasmín, brambořík, růže
a orchideje – a nakonec oslní vůně
cedru a vanilky.

„Sluneční paprsky
negativně ovlivňují
kvalitu vlasů,
přispívají k jejich
stárnutí a dehydrataci.“

Tělový a vlasový šampon
SUN WASH & SHAMPOO (250 ml)
Zjemňující šampon na vlasy i tělo pečuje o dokonalou čistotu pokožky
a vlasů, odstraňuje všechny zbytky
chloru a soli, má změkčující efekt. Neobsahuje lepek, SLES, sulfáty, vazelínu, parabeny a barviva.
Použití: Doporučte klientkám a klientům, aby šampon nanesli na vlhké
vlasy a pokožku těla, jemně promasírovali a pečlivě opláchli.
Bezoplachový ochranný sprej
PROTECTION PRIMER
& LEAVE-IN (150 ml)
Ochranná emulze ve spreji obsahuje přes 95 % přírodních ingrediencí,
které jsou ekologicky šetrné (snadno

biologicky rozložitelné). Nepostradatelný spojenec pro ochranu vlasů
během slunění a každodenní úpravu
vlasů. Neobsahuje lepek, PEG, PPG,
silikony, vazelínu, parabeny a barviva.
Použití: Pro zajištění ochrany vlasů poraďte klientkám i klientům,
aby sprej nastříkali do vlasů před
či během slunění a dále po každém
plavání. Po pobytu na slunci na
konci dne je optimální umýt vlasy
šamponem Sun a do vlhkých vlasů
aplikovat sprej. Přípravek se dále
již neoplachuje a lze pokračovat
dalším stylingem.
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