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Offer the best hairdressers, the best technologies, the most precious ingredients 
and a friendly efficient service to help them make women look better & feel 

better while defending the hairdressing industry and having 
a positive impact on our planet.

Nabídnout nejlepším kadeřníkům nejvyspělejší technologie, jedinečné ingredience, efektivní 
služby a přátelský přístup a přispět tak k tomu, aby jejich zákaznice vypadaly a cítily se skvěle.

Podporovat kadeřnický průmysl a mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Nase poslan 
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Designed in Paris by a French hair cosmetic expert, made in Italy in the Venice region, with maximum respect to our environment and the 
most stringent quality control.

Vytvořeno v Paříži jedním z nejuznávanějších expertů v oblasti vlasové kosmetiky, vyrobeno v Itálii, nedaleko Benátek, s maximálním respektem 
k životnímu prostředí a za nejpřísnějších podmínek kontroly kvality. 

The best technologies and ingredients in the hands of the 
best hairdressers for the most demanding women in an 
elegant, classical packaging with the upmost respect for 
our planet and the hairdressing industry.

Nejpokročilejší technologie a unikátní ingredience v rukou 
těch nejlepších kadeřníků pro uspokojení přání i těch 
nejnáročnějších žen. To vše v elegantním klasickém balení, 
maximálně respektující životní prostředí a kadeřnický 
průmysl.
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Collagen (a form of protein) is a main component of the hair, skin and nail. It is essential for hair /skin elasticity, strength and ability to retain 
moisture. Gold is a symbol of purity, luxury and wealth for centuries. It has been used in the skincare industry for its anti-oxidant properties, 
its stability and its ability to reflect light. 

Kolagen, nezbytná bílkovina našeho těla, je hlavní složkou vlasů, kůže a nehtů, zajišťuje jejich pružnost, pevnost a hydrataci. Zlato je již po staletí 
symbolem čistoty, luxusu a bohatství. V kosmetickém průmyslu, specializujícím se na péči o pleť, se zlato využívá pro jeho antioxidační účinky, 
stabilitu a schopnost odrážet světlo.

C-Gold
A major technological breakthrough in cosmetic 
usage of gold micro-particles. Gold Collagenine is 
a synthetic peptide conjugated with micro gold 
particles. It combines the properties of collagen 
as well as gold.

C-Gold (zlatý kolagen) je syntetický peptid, sloučený 
s mikročástečkami zlata, tudíž kombinuje jak 
vlastnosti kolagenu, tak zlata. Spojení těchto dvou 
unikátních prvků znamená největší technologický 
průlom v oblasti kosmetického užití zlata. 
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We believe in offering the best performing products with the least impact on the 
environment. We believe in investing part of our revenue into projects that have a direct 
positive impact to our environment.

We will re-invest 5 % of our margin into projects that can fight global warming, because 
we are convinced that it is one of the most serious threat to our planet. For 2017 we are 
considering working with the Arbor Day Foundation and contributing enough to replant 
5000 trees. We are also considering major replanting operations in Provence, and in New 
Zealand. 

Naše produkty dosahují nejvyšší kvality a zároveň minimálně zatěžují životní prostředí.

Věříme, že investováním 5 % z našich výdělků do projektů bojujících proti globálnímu 
oteplování se můžeme podílet na snížení negativních dopadů jeho působení. Jsme 
totiž přesvědčeni, že právě globální oteplování je jednou z  nejzávažnějších hrozeb 
současné doby. Pro rok 2017 bychom rádi navázali spolupráci s neziskovou vzdělávací 
organizací Arbor Day Foundation, s cílem podpořit obnovu zeleně výsadbou stromů. 
Zároveň zvažujeme i další projekty například v Provence a na Novém Zélandu. Naší 
odměnou tak není jen spokojený klient, ale i vědomí přímého a pozitivního vlivu na 
naši planetu Zemi.

Zodpovedne k zivotn  mu prostred 

We support:
Podporujeme:
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expertise

We believe that craftsmanship 
is the ultimate luxury; good 
hairdressers are experts in 
diagnostic, in service, in 
personalization, in trends and 
techniques. They provide a 
service but also an experience.

Hairdressers are the only 
people that have the power to 
transform so radically a woman 
in such a short amount of 
time; great hairdressers make 
women feel great.

Věříme, že řemeslná dovednost je v 
dnešní době skutečný luxus. Dobří 
kadeřníci jsou experti v oblasti diagnózy, 
služeb, personalizace, trendů a různých 
technik. Poskytují svým zákazníkům 
nejen vysoce profesionální a kvalitní 
služby, ale zároveň i nevšední zážitek.  

Kadeřníci mají jedinečnou moc 
radikálně změnit vzhled každé ženy 
během velmi krátké chvíle, právě 
díky nim se ženy cítí krásnější a 
sebevědomější.

poradenstv 





C O L O R A T I O N



- 100% Coverage
- Neutral Perfume
- Outstanding shine
   and hair quality
- Stable colour results
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- 100% krytí
- Neutrální vůně
- Nepřekonatelný lesk 
- Vynikající kvalita vlasů 
- Stabilní výsledky barvení
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The magic of Hyaluronic Acid 
lies in its ability to retain moisture; 

it’s considered to have a greater 
capacity to hold moisture than any 
other natural or synthetic polymer. 

In fact, one gram of hyaluronic 
acid is able to hold up to six liters 

of water.

ALCHEMIST COLOUR gives 
hairdressers the assurance to 

preserve the quality of the hair 
canvas as well as offering great 

colour results. The use of Bio-
certified Grape Seed Oil, naturally 

rich in PCOs (procyanidolic 
oligomers), which are known to be 

significantly more effective than 
vitamin E against free radicals, 
helps to promote long lasting 

colour.

C-Gold
C-Gold

Hyaluronic Acid
Kyselina hyaluronová

Grape Seed Oil
(Bio-certified) 
Olej z hroznových jader
(Bio-certifikováno)

Our color has been designed for the most demanding colorists. 
It has been formulated to offer an excellent predictability of results as well as an outstanding 

hair quality thanks to our special combination of C-Gold, Hyaluronic Acid and Grape Seed Oil.

Naše barva byla speciálně navržena pro ty nejnáročnější kadeřníky a jejich klienty. Zajištění 
excelentní předvídatelnosti výsledků, stejně jako zachování perfektní kvality vlasů je docíleno díky 
speciální kombinaci C-Gold, kyseliny hyaluronové a oleji z hroznových jader.

Kouzlo kyseliny hyaluronové tkví v  jejích rehydratačních účincích. Její schopnost zadržování vlhkosti je 
mnohem intenzivnější, než u kteréhokoliv jiného přírodního či syntetického polymeru. Jeden gram kyseliny 
hyaluronové je schopen pojmout až šest litrů vody.

ALCHEMIST COLOUR obsahuje olej z hroznových jader, pocházející z bio certifikovaného zdroje, přirozeně 
bohatý na PCO (procyanidolic oligomery), které jsou oproti vitamínu E mnohem účinnější v působení proti 
volným radikálům. Tímto je výrazně snížen oxidační proces a zajištěna dlouhotrvající intenzita barvy a její zářivý 
lesk. 



10

OE11015 / OE11011 / OE11012 / OE11013 / OE11014

Luxury permanent hair colouring cream with 
gold and hyaluronic acid.  The special formula 
with excellent restructuring and cosmetic capacity 
ensures total coverage of grey hair, providing 
shine, hydration, softness and protection for 
lasting results. Mixing ratio: colouring cream 1:1,5 
oxidizing cream; superlightener colouring cream 
1:2 oxidizing cream. For professional use only.

Luxusní barvicí krém na vlasy se zlatem 
a kyselinou hyaluronovou. Speciální složení s 
dokonalou reparační a kosmetickou schopností 
zajišťuje absolutní krytí šedin, dodává vlasům lesk, 
hydrataci, hebkost a ochranu s dlouhotrvajícími 
výsledky. Míchat v poměru: barvicí krém a oxidační 
krém 1:1,5; superzesvětlující barvicí krém a oxidační 
krém 1:2. Pouze pro profesionální použití.

Oxidizing cream with gold and hyaluronic acid. 
Specially formulated to enhance the restructuring 
and cosmetic capacity of the luxury colouring 
cream ALCHEMIST COLOUR to achieve perfect 
coverage and a luminuous and durable colour.  

Oxidační krém se zlatem a kyselinou 
hyaluronovou. Speciálně vytvořeno pro 
zdokonalení reparační a kosmetické schopnosti 
luxusního barvicího krému ALCHEMIST COLOUR, 
dosahuje absolutního krytí šedin, výsledkem je 
zářivá a dlouhotrvající barva.
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OE12015

Dust free bleaching powder – blue for highlights, 
global decoloring or colour removal. Suitable for 
all kinds of lightening techniques, up to 7 tones. 
Tones down yellow reflections. 

Modrý bezprašný odbarvovací prášek pro 
melírování, zesvětlování a tónování vlasů. Vhodný 
pro všechny zesvětlující techniky, až do 7 tónu. 
Potlačuje žluté odlesky.





T R E A T M E N T S
PÉČE NA VLASY
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Colour Star is the ideal 
choice for women who 
seek to maintain the 
vibrancy of their colour in 
between two salon visits. 

Formulated with 
C-Gold, Hyaluronic 
Acid, Grape Seed Oil 
and Nyamplung Oil. 
Colour Star leaves the hair 
shiny, silky and luminous, 
enhancing the natural 
variations in hair tones for 
a superb natural colour. 

Colour Star je ideální 
volbou všech žen, jejichž 
cílem je udržet si zářivou a 
intenzivní barvu vlasů.

Díky kombinaci C-Gold, 
kyseliny hyaluronové, 
oleje z hroznových jader 
a oleje Nyamplung 
zanechávají produkty 
z  řady Colour Star vlasy 
lesklé, hedvábně jemné 
a neuvěřitelně zářivé. 
Zároveň zvyšují intenzitu 
přírodních vlasových tónů 
pro vytvoření dokonalého 
a přirozeného vzhledu.

C-Gold
C-Gold

Hyaluronic Acid
Kyselina 
hyaluronová

Grape Seed Oil 
(Bio-certified) 
Olej z hroznových jader
(Bio-certifikováno)

Nyamplung Oil 
(Ecocert) 
Olej Nyamplung 
(Ecocert)
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Colour protecting shampoo with gold and 
hyaluronic acid for coloured or highlighted hair. Extra 
gentle formula, free of sulfates, parabens and sodium 
chloride. Cleanses and strengthens the fiber from the 
inside, setting the colour and sealing the cuticle. The 
unique synergy of cosmetic ingredients enhances 
and amplifies the brilliance of colour, prolonging its 
durability. Usage: apply to wet hair, massage gently, 
then rinse.

Ochranný šampon se zlatem a kyselinou 
hyaluronovou pro barvené nebo melírované vlasy. 
Extra jemné složení bez sulfátů, parabenů a chloridu 
sodného. Čistí a posiluje vlasové vlákno zevnitř, udržuje 
stálost barvy a zaceluje vlasovou kutikulu. Jedinečné 
spolupůsobení kosmetických ingrediencí posiluje a 
zvyšuje lesk barvy a její dlouhotrvající účinek. Použití: 
aplikujte na mokré vlasy, jemně vmasírujte a poté 
opláchněte.

Colour protecting conditioner with gold and 
hyaluronic acid for coloured or highlighted hair. 
Gentle formula effectively detangles the hair without 
weighing it down. Leaves the hair silky to the touch, 
with a shiny and vibrant colour. Particularly suited to 
reveal highlighted or sun-kissed hair tones. Protects 
and prolongs durability of the colour. Usage: apply 
after shampooing to towel-dried hair and comb 
through. Leave on for up to 3 minutes then rinse. 

Ochranný kondicionér se zlatem a kyselinou 
hyaluronovou pro barvené nebo melírované vlasy. 
Jemné složení účinně napomáhá rozčesávání a 
vlasy nezatěžuje. Vlasy jsou na dotek hebké, barva 
je lesklá a zářivá. Vhodné zejména pro oživení 
melírovaných vlasů nebo světlejších tónů, chrání a 
zvyšuje dlouhotrvající účinek barvy. Použití: aplikujte 
na šamponem umyté a ručníkem vysušené vlasy, 
pročesejte. Nechte působit maximálně 3 minuty a 
poté opláchněte.
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Colour protecting mask with gold and 
hyaluronic acid for coloured or highlighted 
hair. Gentle formula deeply nourishes, seals the 
cuticle and sets the colour while intensifying the 
hair tones. Leaves the hair soft and extraordinarily 
shiny. Protects and prolongs the intensity of the 
colour. Usage: apply after shampooing to towel-
dried hair and comb through. Leave on for up to 
5 minutes, then rinse. 

Ochranná maska se zlatem a kyselinou 
hyaluronovou pro barvené nebo melírované 
vlasy. Jemné složení vyživuje vlasy do hloubky, 
zaceluje vlasovou kutikulu, udržuje stálost barvy a 
zvyšuje intenzitu jejího odstínu. Vlasy zanechává 
hebké a výrazně lesklé. Chrání a prodlužuje 
intenzitu barvy. Použití: aplikujte na šamponem 
umyté a ručníkem vysušené vlasy a pročesejte. 
Nechte působit maximálně 5 minut a poté 
opláchněte.

Shine sublime serum with gold and 
hyaluronic acid for coloured or highlighted 
hair. Special anti-fade formulation to protect 
the colour from loss of intensity, enhancing 
and intensifying the shine over time. Achieves 
an extraordinary action: wraps the hair strand 
with a protective film that smoothes the 
cuticle and seals split ends. Makes the hair 
instantly soft and shiny without weighing it 
down. Usage: apply a few drops to damp or 
dry hair and proceed to styling. Leave in, do 
not rinse. 

Sérum pro oslnivý lesk se zlatem a kyselinou 
hyaluronovou pro barvené nebo melírované 
vlasy. Speciální složení napomáhá chránit barvu 
před ztrátou intenzity, zlepšuje a zvýrazňuje 
lesk v průběhu pravidelného používání. Má 
výjimečný účinek: obalí vlasy ochranným 
filmem, který zjemňuje vlasovou kutikulu 
a zaceluje poškozené konečky. Vlasy jsou 
okamžitě hebké a lesklé bez zatížení. Použití: 
aplikujte několik kapek na vlhké nebo suché 
vlasy, neoplachujte a upravte jako obvykle.

ULTRA LOCK Sealing cream with gold and 
hyaluronic acid for coloured hair. Concentrated 
formulation to finalize the colour service while 
crystallizing and stabilizing micro-pigments in 
the hair. Post Colour Service: after rinsing the 
colour, distribute on damp hair, comb through 
and leave on for 2 minutes. Rinse and apply 
the shampoo. Maintenance: apply once a 
week after shampooing, comb through and 
rinse off after 2 minutes. 

ULTRA LOCK vlasovou strukturu scelující 
krém se zlatem a kyselinou hyaluronovou 
pro barvené vlasy. Koncentrované složení 
pro zakončení procesu barvení. Po nanesení 
dochází ke stabilizaci mikropigmentů ve 
vlasech. Po barvení: po smytí barvy aplikujte 
na vlhké vlasy, pročesejte a nechte působit 2 
minuty. Opláchněte a aplikujte šampon pro 
ochranu barvy. Pravidelná péče: aplikujte 1x 
týdně na umyté a ručníkem vysušené vlasy a 
pročesejte, opláchněte po 2 minutách.
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If the hair is dry, dull, 
brittle and hard to 
detangle, Argan Essence 
is the solution.

A r g a n  E s s e n ce  i s 
formulated with C-Gold 
a n d  p r e c i o u s  o i l s 
such as Argan Oil and 
Macadamia Oil .  I t 
moisturizes the upper 
layer of the cuticle and 
nourishes the hair, leaving 
it soft, incredibly shiny, 
enrobed in a protective 
shield, visibly more luminous 
and easier to detangle.

Pokud jsou vlasy suché, 
jemné, bez lesku a těžko 
se rozčesávají, Argan 
Essence je tou správnou 
volbou.

Unikátní řada Argan 
Essence je tvořena 
jedinečným spojením 
C-Gold a vzácného 
arganového a 
m a k a d a m i o v é h o 
oleje. Každý vlas je 
obalen ochrannou 
vrstvou, kutikula vlasu 
je hydratovaná, vlasy 
vyživené, h e d vá b n ě 
j e m n é ,  zá ř i vé  a 
snadno rozčesatelné.

C-Gold
C-Gold

Argan Oil
(Ecocert)
Arganový olej
(Ecocert)

Macadamia Oil
Makadamiový olej
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Nourishing shampoo with gold and argan oil for 
dry, sensitised hair. Gently cleanses and nourishes 
the hair restoring its natural defences. The hair is 
soft, extraordinarily shiny, supple and silky to the 
touch. Usage: apply to wet hair, massage gently, 
then rinse.

Vyživující šampon se zlatem a arganovým 
olejem pro suché a oslabené vlasy. Jemně 
vlasy čistí a vyživuje, zároveň jim navrací jejich 
přirozenou obranyschopnost. Vlasy jsou hebké, 
výjimečně leské, pružné a hedvábné na dotek. 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, jemně 
vmasírujte a poté opláchněte.

Nourishing conditioner with gold and argan oil for 
dry, sensitised hair. Detangles and softens without 
weighing the hair down, leaving it hydrated, easy 
to comb through, supple and flexible. Revitalizes 
shine and gives immediate silkiness. Usage: apply 
after shampooing to towel-dried hair and comb 
through. Leave on for up to 3 minutes, then rinse. 

Vyživující kondicionér se zlatem a arganovým 
olejem pro suché a oslabené vlasy. Napomáhá 
rozčesávání a zjemňuje vlasy bez jejich 
zatížení. Zanechává je pružné a hydratované. 
Revitalizuje lesk a dodává vlasům okamžitou 
hebkost. Použití: aplikujte na šamponem 
umyté a ručníkem vysušené vlasy a pročesejte. 
Nechte působit maximálně 3 minuty a poté 
opláchněte.
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Nourishing mask with gold and argan oil for dry, 
sensitised hair. Deep moisturizing treatment that 
gives extraordinary softness and smoothness. 
Leaves the hair durably protected, healthy with a 
velvety touch. Usage: apply after shampooing to 
towel-dried hair and comb through. Leave on for 
up to 5 minutes, then rinse. 

Vyživující maska se zlatem a arganovým 
olejem pro suché a oslabené vlasy. Hloubkové 
hydratační ošetření, které dodává výjimečný lesk a 
hebkost. Vlasy jsou dlouhodobě chráněné, zdravé 
a sametově hebké na dotek. Použití: aplikujte na  
umyté a ručníkem vysušené vlasy a pročesejte. 
Nechte působit maximálně 5 minut a poté 
opláchněte.

GODDESS Nourishing miracle oil with gold 
and argan oil for dry, sensitised hair. Special 
formulation inspired by ancient oriental 
beauty rituals that deeply nourishes the 
lengths and ends while adding shine, leaving 
the hair disciplined and silky-soft. It wraps 
the hair in a protective film that preserves it 
durably. Non-greasy and light formula. Usage: 
apply a few drops to damp or dry hair. Leave 
in, do not rinse. 

GODDESS Zázračný vyživující olej se zlatem 
a arganovým olejem pro suché a oslabené 
vlasy. Speciální složení inspirované dávnými 
rituály krásy hloubkově vyživuje vlasy po celé 
délce až ke konečkům. Vlasy zanechává 
hedvábně lesklé a uhlazené. Vlasy obalí do 
ochranného dlouhotrvajícího filmu. Lehké 
a nemastné složení. Použití: aplikujte několik 
kapek na vlhké nebo suché vlasy. Nechte 
působit, neoplachujte.

Duo-phase nourishing treatment with 
gold and argan oil for dry, sensitised hair. 
Moisturizes, detangles and protects the hair, 
restoring its softness and vitality without 
weighing it down. Usage: after shampooing, 
spray on damp hair lengths and ends. Massage 
and comb. Leave in, do not rinse. Shake before 
use.

Dvoufázové vyživující ošetření se zlatem 
a arganovým olejem pro suché a oslabené 
vlasy. Hydratuje, napomáhá rozčesávání, 
chrání a navrací vlasům hebkost a vitalitu bez 
jejich zatížení. Použití: na umyté a ručníkem 
vysušené vlasy nasprejujte po celé délce až 
ke konečkům, promasírujte a pročesejte. 
Nechte působit, neoplachujte. Před použitím 
protřepejte.
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Sometimes the hair 
needs more than 
nutrition or re-plumping, 
when its internal structure 
has been weakened 
by numerous technical 
services, it needs internal 
restructuring.

Keratin Prodigy, with 
a unique association 
of C-Gold, Keratin, 
Ceramides and Inca Oil, 
will boost the hair capacity 
to hold moisture and its 
anti-breakage properties, 
leaving the hair stronger, 
its surface smoother, 
increasing its capacity to 
reflect light. The hair is 
strong, full of elasticity and 
more resistant.

Jakmile je vnitřní struktura 
vlasu oslabená díky 
četným chemickým nebo 
mechanickým úpravám, 
vlasy potřebují kromě 
výživy a hydratace také 
hloubkovou rekontrukci.

Rekonstrukční péče 
řady Keratin Prodigy 
s  jedinečnou formulací 
C-Gold, keratinu, 
ceramidů a oleje Inca 
zvyšuje schopnost vlasu 
udržet si vlhkost a zároveň 
posiluje jeho přirozenou 
ochranu proti lámavosti. 
Vyhlazuje povrch každého 
vlasu, zanechává je 
hedvábně hladké, silnější, 
pružnější a odolnější.

C-Gold
C-Gold

Keratin
Keratin

Ceramides
Ceramidy

Inca Oil
(Bio-certified)
Olej Inca 
(Bio-certifikováno)
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Rebuilding shampoo with gold and keratin for 
damaged or chemically weakened hair. Gently 
cleanses, strengthens and nourishes the hair fiber. 
Leaves the hair soft and strong. Ideal to reinforce 
internal cohesion and to resurface the cuticle of 
hair prone to breakage, porous and chemically 
damaged hair. Usage: apply to wet hair, massage 
gently, then rinse.

Rekonstrukční šampon se zlatem a keratinem 
pro poškozené a chemicky oslabené vlasy. 
Jemně čistí, posiluje a vyživuje vlasové vlákno. 
Vlasy zanechává hebké a silné. Vhodné pro 
chemicky namáhané vlasy, které jsou náchylné 
k lámavosti, u pórovitých vlasů posiluje vnitřní 
kohezi a zaceluje vlasovou kutikulu. Použití: 
aplikujte na mokré vlasy, jemně vmasírujte a 
poté opláchněte.

Rebuilding mask with gold and keratin for 
damaged or chemically weakened hair. Deep 
rebuilding treatment that restructures the hair 
from inside to the cuticle layer, leaving the hair 
strong, shiny and less prone to breakage. Ideal 
for chemically treated hair that requires multiple 
repair actions with a single process. Usage: apply 
after shampooing to towel-dried hair and comb 
through. Leave on for up to 5 minutes, then rinse.

Rekonstrukční maska se zlatem a keratinem pro 
poškozené a chemicky oslabené vlasy. Hloubkový 
rekonstrukční proces upravuje strukturu vlasů 
zevnitř po celé délce, zanechává je silné, lesklé a 
méně náchylné k lámavosti. Vhodné pro chemicky 
namáhané vlasy, které vyžadují více pečujících 
účinků najednou. Použití: aplikujte na šamponem 
umyté a ručníkem vysušené vlasy a pročesejte. 
Nechte působit 5 minut a opláchněte.

Rebuilding conditioner with gold and keratin 
for damaged or chemically weakened hair. 
Effectively detangles and restructures the hair 
fiber without weighing it down, making it easy 
to handle and comb. Conditions and rebuilds, 
leaving the hair extraordinarily soft, strong and 
shiny. Usage: apply after shampooing to towel-
dried hair and comb through. Leave on for up 
to 3 minutes, then rinse.

Rekonstrukční kondicionér se zlatem 
a keratinem pro poškozené a chemicky 
oslabené vlasy. Efektivně rekonstruuje 
a posiluje vlasová vlákna, usnadňuje 
rozčesávání a úpravu vlasů bez jejich 
zatížení. Zanechává vlasy výjimečně 
lesklé, hebké a silné. Použití: aplikujte na 
šamponem umyté a ručníkem vysušené 
vlasy a pročesejte. Nechte působit 3 minuty 
a opláchněte.
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MIRACLE Rebuilding elixir with gold and keratin 
for damaged or chemically weakened hair. 
Regenerates, strengthens and revitalizes the 
internal structure, making the hair full of strength 
and incredibly luminous. Non-greasy, rich and 
concentrated formula. Usage: after shampooing, 
apply a few drops to towel-dried hair and gently 
massage. Leave on for 1-2 minutes, then wet the 
hair with a little warm water and comb through. 
Rinse thoroughly. Shake before use.

MIRACLE Rekonstrukční elixír se zlatem 
a keratinem pro poškozené a chemicky oslabené 
vlasy. Regeneruje, posiluje a revitalizuje vnitřní 
strukturu. Vlasy jsou tak plné síly a neuvěřitelně lesklé. 
Vlasy neslepuje a má bohaté koncentrované složení. 
Použití: aplikujte několik kapek na šamponem 
umyté a ručníkem vysušené vlasy a jemně vmasírujte. 
Nechte působit 1-2 minuty, poté přelijte vlasy trochou 
teplé vody a pročesejte. Důkladně opláchněte. Před 
použitím protřepejte.

Split ends sealing cream with gold and keratin for 
damaged or chemically weakened hair. Repairs 
and prevents split ends without weighing the 
hair down. Usage: distribute in small quantities to 
damp or dry hair. Leave in, do not rinse.

Scelující krém na roztřepené konečky se zlatem 
a keratinem pro poškozené a chemicky oslabené 
vlasy. Použití: aplikujte malé množství na suché 
nebo vlhké vlasy. Nechte působit, neoplachujte.

ALMIGHTY Rebuilding 10 in 1 leave-in treatment 
with gold and keratin for damaged or chemically 
weakened hair. 1. Nourishes and moisturizes 
2. Detangles and softens without weighing down 
3. Gives body and volume 4. Seals the cuticle 
5. Eliminates frizziness 6. Effective antistatic action 
7. Protection from heat, humidity and UV rays 
(ideal for the beach) 8. Enhances and protects 
the colour 9. Prevents split ends 10. Makes the 
hair shiny and radiant. Usage: spray on damp hair, 
comb through and style. Leave in, do not rinse.

ALMIGHTY Rekonstrukční ošetření bez oplachování 
10 v 1 se zlatem a keratinem pro poškozené a chemicky 
oslabené vlasy. 1. Vyživuje a hydratuje 2. Napomáhá 
rozčesávání a vlasy zjemňuje bez zatížení 3. Dodává 
tvar a objem 4. Zaceluje vlasovou kutikulu 5. Zabraňuje 
krepatění 6. Účinně odstraňuje vlivy statické elektřiny 
7. Chrání před vlivem tepla, vlhkosti a UV paprsků 
(vhodné k vodě a na pláž) 8. Zdokonaluje a chrání barvu 
9. Zabraňuje vzniku roztřepených konečků 10. Dodává 
vlasům zářivý lesk. Použití: nastříkejte na vlhké vlasy a 
pročesejte. Vlasy neoplachujte a upravte jako obvykle.
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Argan Discipline has been 
formulated for hair that 
has too much volume, is 
difficult to style and control 
and has a tendency to 
become frizzy,

Argan Discipline, formulated 
with Argan Oil and Silk, 
reduces unwanted volume, 
smoothes the hair and 
makes it much easier to 
style and manage. The hair 
is left smooth, soft and 
disciplined.

Profesionální péče Argan 
Discipline je speciálně 
vyvinuta pro v lasy 
s   nadbytečným a 
nežádoucím objemem, 
které se problematicky 
upravují a mají sklon ke 
krepatění. 

V produktech řady 
Argan Discipline je 
obsažen  Arganový o l e j 
a  h e d v á b í ,  j e j i c hž 
p ů s o b e n í m  s e  s n i ž u j e 
nežádoucí objem a dochází 
k uhlazení povrchu vlasů.  
Vlasy jsou hladké, hebké, 
d i s c i p l i n ova n é  a 
s n a d n o  upravitelné.

C-Gold
C-Gold

Argan Oil
(Ecocert)
Arganový olej 
(Ecocert)

Silk
Hedvábí
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Smoothing shampoo with gold and argan oil 
for rebellious, undisciplined, frizzy hair. Gently 
cleanses and eliminates frizziness instantly, 
restoring softness and shine. Envelops the surface 
of the fiber with a protective film which relaxes the 
hair on its entire length. Usage: apply to wet hair, 
massage gently, then rinse.

Uhlazující šampon se zlatem a arganovým 
olejem pro krepaté, nepoddajné a vlnité 
vlasy. Jemně vlasy čistí a okamžitě odstraňuje 
krepatění, navrací hebkost a lesk. Vlasy obalí 
do ochranného filmu, který je zjemní po celé 
délce. Použití: aplikujte na mokré vlasy, jemně 
vmasírujte a poté opláchněte.

Smoothing mask with gold and argan oil for 
rebellious, undisciplined, frizzy hair. Disciplines 
and intensely nourishes the hair with an effective 
anti-frizz, anti-static and anti-humidity action. 
Restores hair manageability and helps tame 
excessive volume. The hair is silky, shiny and 
easier to manage and style. Usage: apply after 
shampooing to towel-dried hair and comb 
through. Leave on for up to 5 minutes, then rinse.

Uhlazující maska se zlatem a arganovým 
olejem pro krepaté, nepoddajné a vlnité vlasy. 
Vlasy uhlazuje a intenzivně vyživuje, eliminuje 
krepatění, přebytečný objem, vlivy statické 
elektřiny a vlhkosti. Vlasy se snadno upravují 
a jsou hedvábně lesklé. Použití: aplikujte na 
šamponem umyté a ručníkem vysušené 
vlasy a pročesejte. Nechte působit maximálně 5 
minut, poté opláchněte.
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ULTRA LISS Thermo-active smoothing spray with 
gold and argan oil for rebellious, undisciplined, 
frizzy hair. Progressive effect. Eliminates frizziness 
and makes the hair smooth, silky and disciplined 
with a progressive effect over time. Blow-drying: 
spray on damp hair, and style with brush and 
hair dryer. Straightening iron: dry hair, spray the 
product strand by strand and iron. 

ULTRA LISS Uhlazující termoaktivní sprej se 
zlatem a arganovým olejem pro krepaté, 
nepoddajné a vlnité vlasy. Progresivní efekt. 
Foukání: nastříkejte na vlhké vlasy, upravte 
s pomocí kartáče a fénu. Žehlení: vysušte 
vlasy, sprej nastříkejte pramen po prameni 
a vyžehlete. Vyhněte se kontaktu s očima. V 
případě zasažení očí okamžitě vypláchněte.
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Feeling that the hair is fine, that it is 
difficult to build volume in the hair 
style, that when you do a pony tail 
you have very little hair mass in your 
hand, then Volume Filler is what 
you have been looking for.

Volume Filler is formulated with 
C-Gold, Collagen, Grape Vegetable 
Stem Cells and Sweet Cyperus Oil. 
This unique association re-plumps 
the hair from within, leaving it 
thicker to the touch, full of strength 
and vitality.

Volume Filler acts from inside out 
the hair with a unique filling action, 
giving it a “Volume Up” effect. The 
hair is made thicker, regains its 
elasticity and holds its shape for 
longer. The hair mass is denser to 
the touch and full of bounce.

Když jsou vlasy až příliš jemné, řídké 
a je těžké docílit objemného a 
nadýchaného účesu, Volume Filler 
je tím správným řešením. 

Volume Filler je tvořen 
k o m b i n a c í  C - G o l d , 
k o l a g e n u ,  r o s t l i n n ý c h 
kmenových buněk z  hroznů a 
oleje Sweet Cyperus. Tato unikátní 
formule vyplňuje vlasová vlákna 
zevnitř. Vlasy jsou znatelně pevnější 
na dotek, plné síly a vitality.

Volume Filler působí na vlasy po 
celé jejich délce unikátní vyplňující 
funkcí a vytváří tak okamžitý a 
neodolatelný „Volume-Up“ efekt. 
Vlasy jsou viditelně hustší, pružnější, 
účes je plnější a déle vydrží.

C-Gold
C-Gold

Collagen
Kolagen

Sweet Cyperus Oil 
(Bio-certified)
Olej Sweet Cyperus
(Bio-certifikováno)

Grape Vegetable
Stem Cells
Rostlinné kmenové 
buňky z hroznů

PRO DODÁNÍ OBJEMU JEMNÝM A ZPLIHLÝM VLASŮM
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Plumping shampoo with gold and collagen 
for fine, flat or limp hair. Gently cleanses and re-
densifies the hair from the inside. Hair feels firmer, 
thicker, full of body and volume. Styling lasts longer 
with a visibly bigger hair mass. Usage: apply to wet 
hair, massage gently, then rinse.

Šampon pro objem se zlatem a kolagenem pro 
jemné a zplihlé vlasy bez objemu. Vlasy jemně 
čistí a navrací jim hustotu zevnitř. Hydratuje a 
dodává lesk bez zatížení vlasů. Vlasy jsou hustší, 
snáze upravitelné, účes má plný tvar a objem. 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, jemně vmasírujte 
a poté opláchněte.

VOLUPTUOUS Hair thickener with gold and collagen 
for fine, flat or limp hair. Plumps the hair with an 
extraordinary thickening action, restoring body and 
volume from the first application. Fills the hair fiber 
in the weakest areas and seals the cuticle, without 
weighing the hair down. Usage: after shampooing, 
towel-dry hair and apply the treatment with the special 
applicator on lengths and ends. Gently massage in 
circular motions until completely absorbed, comb 
through and leave for 5 minutes. Do not rinse and 
complete the treatment with Conditioner Spray.

VOLUPTUOUS Ošetření pro hustotu vlasů se zlatem 
a kolagenem pro jemné a zplihlé vlasy bez objemu. 
Použití: aplikujte na umyté a ručníkem vysušené vlasy 
pomocí speciálního aplikátoru po celé délce vlasů až 
ke konečkům. Jemně vmasírujte krouživými pohyby, 
dokud se přípravek nevstřebá, pročesejte a nechte 
působit 5 minut. Neoplachujte a ošetření doplňte 
použitím kondicionéru ve spreji.
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Plumping spray conditioner with gold and 
collagen for fine, flat or limp hair. Effectively 
detangles the hair without weighing it down. 
Increases hair mass. Hair appears thicker, stronger, 
more abundant and full of body and vitality. Makes 
styling easier and longer lasting. Usage:  apply a 
few drops to towel-dried hair and gently massage. 
Leave on for 1-2 minutes, then wet the hair with 
a little warm water and comb through. Rinse 
thoroughly. Shake before use.

Kondicionér ve spreji pro hustotu vlasů se zlatem 
a kolagenem pro jemné a zplihlé vlasy bez 
objemu. Napomáhá ke snadnému rozčesávání 
vlasů bez jejich zatížení. Vlasy jsou silné, husté, 
plné vitality a bohaté na objem. Pro snadnou 
úpravu vlasů a dlouhotrvající styling. Použití: 
aplikujte několik kapek na ručníkem vysušené 
vlasy a jemně vmasírujte. Nechte působit 1-2 
minuty, poté přelijte vlasy trochou teplé vody 
a pročesejte. Důkladně opláchněte. Před 
použitím protřepejte.

ZERO GRAVITY Root spray “push-up” effect with 
gold and collagen for fine, flat or limp hair. Gives 
support, body and extra volume to the hair. This 
spray creates an invisible protective film around 
the hair strand leaving it firm and shiny while 
supporting the hairstyle. Leaves no residue. Usage: 
spray on damp hair directly on the roots, comb 
and dry as usual. 

ZERO GRAVITY Sprej s „push-up“ efektem pro 
objem vlasů od kořínků se zlatem a kolagenem 
pro jemné a zplihlé vlasy bez objemu. Dodává 
vlasům tvar a extra objem. Vytváří na vlasech 
ochranný film, který vlasy zpevňuje a dodává 
jim lesk. Zároveň usnadňuje úpravu vlasů. 
Nezanechává zbytky. Použití: nastříkejte na 
vlhké vlasy přímo ke kořínkům, pročesejte 
a vysušte jako obvykle.
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Rebuilding Shampoo
Rekonstrukční šampon

1000 ml - OE14033
500 ml - OE14034

Rebuilding Conditioner
Rekonstrukční kondicionér

1000 ml - OE14035
300 ml - OE14036

Rebuilding Mask
Rekonstrukční maska
1000 ml - OE14038
500 ml - OE14037

Split Ends Sealing Cream
Scelující krém

na roztřepené konečky
100 ml - OE14041

MIRACLE 
Rebuilding Elixir
Rekonstrukční elixír
150 ml - OE14039

ALMIGHTY Rebuilding 
10 in 1 Leave-In Treatment
Rekonstrukční ošetření 10 v 1

200 ml - OE14040

Colour Protecting Shampoo
Šampon pro barvené vlasy

1000 ml - OE13017
500 ml - OE13018

Colour Protecting Conditioner
Kondicionér pro barvené vlasy

1000 ml - OE13019
300 ml - OE13020

Colour Protecting Mask
Maska pro barvené vlasy

1000 ml - OE13022
500 ml - OE13021

ULTRA LOCK 
Colour Sealing Cream

Scelující krém pro stabilitu barvy, 
intenzivní a dlouhotrvající lesk

300 ml - OE13023

Shine Sublime Serum
Sérum pro oslnivý lesk

100 ml - OE13024

Nourishing Shampoo
Vyživující šampon

1000 ml - OE15025
500 ml - OE15026

Nourishing Conditioner
Vyživující kondicionér
1000 ml - OE15027
300 ml - OE15028

Nourishing Mask
Vyživující maska

1000 ml - OE15030
500 ml - OE15029

Duo-Phase Nourishing Treatment
Dvoufázové vyživující ošetření

150 ml - OE15031

GODDESS Miracle Oil
Zázračný vyživující olej

100 ml - OE15032
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Plumping Shampoo
Šampon pro objem
1000 ml - OE17042
500 ml - OE17043

Plumping Spray Conditioner
Kondicionér pro objem

250 ml - OE17045

VOLUPTUOUS
Hair Thickener

Ošetření pro objem a
obnovu vnitřní struktury vlasů

200 ml - OE17044

ZERO GRAVITY Root Spray 
with “Push-Up” Effect

Sprej s “push-up” efektem
250 ml - OE17046

Smoothing Shampoo
Uhlazující šampon
1000 ml - OE16047
500 ml - OE16048

Smoothing Mask
Uhlazující maska

1000 ml - OE16050
500 ml - OE16049

ULTRA LISS 
Thermo-Active Smoothing Spray

Termoaktivní uhlazující sprej
150 ml - OE16051
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Hair without styling is like 
skin without make-up.

Vlasy bez stylingu jsou jako
tvář bez make-upu. 
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 Oroexpert Life–style products 
are all about shine and about 

healthy, great looking hair. 
Our products leave minimal 

residue and are always easy to 
brush out and wash out. 

They help you maintain great 
hair quality whatever you do 

with the hair.
 

With Life-style the hair 
architects have all the options 
in their hands: shine, volume, 

strong hold, definition and 
control to create elegant or 
fashion forward hair styles. 

So go for it. Experiment and 
push the boundaries, knowing 

that the hair will always be in 
good hands with Oroexpert.

Super Shine
Oslnivý lesk

Super Shape
Dokonalá fixace

Super Hold
Extra výdrž

From everyday shine to serious volume boosting and to the most adventurous hair styles, 
Oroexpert has the products to match your life-style and to create a perfect hair style that 

holds its place.

Od každodenního lesku, přes dokonalý objem až k těm nejodvážnějším účesům. Oroexpert nabízí 
produkty, které přesně odpovídají každému životnímu stylu a pomohou docílit vždy perfektního 
účesu.

Produkty řady Oroexpert Life-Style činí vlasy zářivé a zdravě vypadající, zanechávají minimální stopy, snadno se 
vyčesávají a vymývají. Napomáhají k udržení vynikající kvality vlasů při provádění jakýchkoliv úprav.

S výrobky Life-Style mají vlasoví stylisté veškeré možnosti pro vytvoření nápaditého, elegantního a výjimečného 
účesu ve svých rukou: lesk, objem, fixace, disciplína a definice tvarů. Proto neváhejte experimentovat a vykročte 
za hranice všednosti s vědomím, že s výrobky Oroexpert bude o každé vlasy skvěle postaráno.
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Extra strong hair spray. Gives an extra long lasting 
hold, creating a light and flexible look while 
protecting the hair from humidity. Usage: spray 
over dry hair at a distance of 30 cm.

Extra silný lak na vlasy. Dlouhotrvající fixace pro 
vytvoření lehkého a pružného vzhledu. Chrání 
vlasy před vlhkostí. Použití: nastříkejte na suché 
vlasy ze vzdálenosti 30 cm.

Volume hair spray. Gives a weightless 
controlled hold, creating a light and flexible 
look while protecting the hair from humidity. 
Usage: spray over dry hair at a distance of 30 
cm. 

Lak na vlasy pro objem. Dodává vlasům 
pružný a lehký vzhled, vlasy fixuje bez slepení 
a chrání je před vlhkostí. Použití: nastříkejte 
na suché vlasy ze vzdálenosti 30 cm. 
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Smoothing fluid. Tames unruly hair leaving it 
silky-soft, controlled and protected from heat 
and humidity. Natural hold. Usage: towel dry hair 
after shampooing, apply a small amount along 
lengths, comb through well and style as desired. 

Uhlazující sérum. Uhlazuje nepoddajné 
vlasy a zanechává je hedvábně jemné, 
chráněné před teplem a vlhkostí. Použití: na 
umyté a ručníkem vysušené vlasy naneste 
malé množství po celé délce vlasů, dobře 
pročesejte, upravte jako obvykle.

Curl defining cream. Shapes and restores vitality, 
elasticity and shine to curls while creating soft and 
supple definition. Effective anti-frizz action. Perfect 
for wavy, naturally curly or permed hair. Usage: after 
shampooing towel dry hair and apply following 
natural curl movement. Leave to dry naturally or blow-
dry with a diffuser. 

Tvarovací krém pro vlnité vlasy. Formuje vlny 
a navrací jim vitalitu, pružnost a lesk. Dodává jim 
jemný a plný tvar. Působí proti krepatění. Ideální 
pro přirozeně vlnité, kudrnaté vlasy nebo vlasy 
po trvalé. Použití: aplikujte na umyté a ručníkem 
vysušené vlasy, při nanášení respektujte přirozený 
tvar vln. Nechte uschnout přirozeně, případně 
vyfénujte.
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Extra strong compact gel. Creates, defines and 
styles long lasting looks. Generates structure with 
hydrating properties. Non-greasy formula, dries 
quickly and leaves no build-up. Usage: apply on 
damp hair for a wet look; on dry hair to define 
and sculpt. Ideal to finish the styling with your 
fingers.

Extra silný kompaktní gel. Vytváří, tvaruje a 
upravuje účesy s dlouhotrvajícím působením. 
Má hydratační účinky. Díky nemastnému 
složení rychle zasychá a nezanechává zbytky. 
Použití: aplikujte na vlhké vlasy pro mokrý 
vzhled; na suché vlasy pro tvoření a tvarování 
účesu. Ideální pro úpravu vlasů pomocí prstů.

Shine defining wax. Natural hold. Defines the 
strand and creates an extreme vinyl shine for 
vibrant and long lasting styles. Usage: apply 
on damp or dry hair and shape as desired, 
defining waves with your fingers.

Vosk s leskem. Přirozeně fixuje, tvaruje účes 
a dodává lesk bez zatížení. Pro dynamický 
a dlouhotrvající vzhled. Použití: aplikujte na 
vlhké nebo suché vlasy, upravte pomocí prstů.

Matt shaping paste. Gives ultra definition, 
texture and body. Matt final effect for a natural 
and long lasting look. Usage: warm up a small 
quantity of product in your hands and apply to 
dry or damp hair. Style as desired.

Modelační matující pasta. Zvýrazňuje tvar, 
texturu a objem vlasů. Finální matný efekt 
pro přirozený a dlouhotrvající vzhled. Použití: 
v dlaních rozehřejte malé množství přípravku, 
aplikujte na vlhké nebo suché vlasy. Upravte 
jako obvykle.
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Thermo-protector spray for hairdryers and 
straightening irons. Guarantees heat protection, 
flexibility and shine during all stages of drying or 
styling by creating a protective film around the 
hair shaft. Use: spray over damp hair when blow-
drying; spray over dry hair before straightening 
with iron.

Ochranný sprej na vlasy při žehlení či fénování. 
Zajišťuje ochranu, pružnost a lesk ve všech fázích 
tepelné úpravy vlasů díky své schopnosti obalit 
vlasy průhledným filmem. Použití: nastříkejte na 
vlhké vlasy při fénování; na suché vlasy při žehlení.

Glossing anti-frizz spray. Restores extraordinary 
weightless shine to all hair types, with anti-frizz 
and anti-static actions. Thanks to its ultra-light 
formula even the most difficult hair becomes 
soft, disciplined and wonderfully luminous. Leaves 
no build-up and is suitable for any weather 
conditions. Usage: spray evenly over dry hair.

Sprej pro lesk vlasů s efektem proti krepatění. 
Navrací výjimečný lesk bez zatížení, zabraňuje 
krepatění a má antistatický účinek. Díky 
ultralehkému složení se i nejobtížněji upravitelné 
vlasy stávají hebkými, uhlazenými a úžasně 
lesklými. Nezanechává zbytky a je vhodný pro 
použití do každého počasí. Pro všechny typy vlasů. 
Použití: nastříkejte rovnoměrně na suché vlasy.
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Shine Defining Wax
Vosk s leskem

100 ml - OE18142

Matt Shaping Paste
Modelační matující pasta

100 ml - OE18141

Glossing Anti-Frizz Spray
Sprej pro lesk vlasů 

s efektem proti krepatění
100 ml - OE18144

Smoothing Fluid
Uhlazující sérum
225 ml - OE18139

Curl Definig Cream
Krém na tvarování vln

225 ml - OE18138

Thermo-Protector Spray
Termo ochranný sprej

300 ml - OE18143

Extra Strong Compact Gel
Extra silný kompaktní gel

300 ml - OE18140

Volume Hair Spray
Lak na vlasy pro objem

500 ml - OE18135

Extra Strong Hair Spray
Extra silný lak na vlasy

500 ml - OE18134
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Oroexpert Towel
Oroexpert ručník

Oroexpert Colour Brush
Oroexpert barvící štětec
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Oroexpert Colour Bowl
Oroexpert miska na barvení

RESPONSIBLE  LUXURY

OROEXPERT S.R.O.
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Oroexpert Client Leaflet
Brožura pro koncové klienty

GB E  / FR CZ

Oroexpert Product Catalogue
Produktový katalog

GB CZ  / SK E

Oroexpert Color Chart
Vzorník barev 

GB E F CZ RU AR

Oroexpert Paper Bag
Papírová taška

Oroexpert Gift Box
Dárková krabička
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Oroexpert Stand
Oroexpert produktový stojan

Single Stand
Single stojan

Double Stand
Double stojan

Triple Stand
Triple stojan
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