


Gold particles

Formulated & designed in Paris
Professional only

Focus on performance

Respect for the planet

Guaranteed results

and the hairdressers

Luxury - Exclusivity

Expertise - Elegance

Zlaté částice
Profesionalita

Respekt k Planetě
a kadeřníkům

Luxus - Exkluzivita
Inovace - Elegance

Partículas de oro
Profesionalismo

Respeto por el Planeta
y los peluqueros

Lujo - Exclusividad
Innovación - Elegancia

OUR MISSION
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„Nabídnout nejlepším kadeřníkům nejvyspělejší technologie, jedinečné 
ingredience, efektivní služby a přátelský přístup a přispět tak k tomu, aby se 
jejich zákaznice cítily a vypadaly skvěle. Podporovat kadeřnický průmysl a mít 
pozitivní vliv na životní prostředí. Jsme malá firma rodinného charakteru, 
která spolupracuje s dalšími rodinnými společnostmi a právě to nás odlišuje 
v přístupu a servisu, který nabízíme našim kadeřníkům.“

■ Zlatem obohacené receptury pro mimořádné výsledky

■ Profesionalita, odbornost, zaměření na vzdělávání

■ Exkluzivita, dostupné pouze pro salony a skrze salony  

■ Respekt k planetě

■ Navrženo v Paříži, vyrobeno v Benátkách, řízeno z Prahy

NAŠE POSLÁNÍ
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ZLATO & ALCHYMIE
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Alchymisté věřili v transmutaci – přeměnu obyčejných kovů ve zlato. Zlato bylo 
hlavním cílem bádání alchymistů, jak z materiálního, tak i filozofického hlediska, 
jako cesta k osvícení mysli a duše.

Věříme, že kadeřníci mají jedinečnou moc přeměnit každou ženu. Díky krásným 
zdravým vlasům vypadají nejen lépe, ale především se lépe cítí, jsou spokojenější 
a sebevědomější. Můžeme je tedy nazývat moderními alchymisty a naším 
závazkem je poskytnout jim ty nejlepší nástroje k provedení a dosažení této 
přeměny.

Zlato je pro Oroexpert symbolem luxusu, výhradní distribuce, vysoce kvalitních 
surovin a receptur, nadčasové francouzské elegance a v neposlední řadě také 
jednou z hlavních ingrediencí, která mění a zlepšuje strukturu vlasů.

ALCHYMIE
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C-GOLD
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Zlato je již po staletí v kosmetice hojně využíváno pro jeho antioxidační 
a restrukturalizační účinky, stabilitu a lesk.
Kolagen (forma proteinu) je hlavní složkou vlasů, kůže a nehtů, zajišťuje 
jejich pružnost, pevnost a hydrataci. 

C-Gold (zlatý kolagen) je hlavní inovací pro udržování neporušené 
struktury vlasů; působí na vlasy jako elixír mládí a zachovává jejich vnitřní 
soudržnost. C-Gold je unikátní, alchymisty inspirovaná emulze kolagenu 
a zlata; sdružení řetězců bio molekulárních peptidů s mikro částečkami 
zlata. C-Gold znamená pro Oroexpert něco jako Kámen mudrců pro 
alchymisty. Je obsažen ve všech našich produktech a zvyšuje výkon 
ostatních aktivních látek pro dosažení dokonalé kvality vlasů.

C-GOLD

6



TOP INGREDIENCE
NEJLEPŠÍ RECEPTURY

7

KYSELINA

KERATIN

CERAMIDY

ARGANOVÝ 
OLEJ 

OLEJ
Z HROZNOVÝCH 
JADER (bio)

(bio)

Hyaluronová

Zlato v Oroexpertu také 
symbolizuje výběr těch 
nejluxusnějších surovin 
obsažených v našich výrobcích. 
Oroexpert se zavazuje používat 
vždy ty nejlepší dostupné 
ingredience, které mají co 
nejnižší negativní dopad 
na naši planetu a nejvyšší 
výkon. Používáme-li přírodní 
ingredience, dbáme na to, aby 
byly pěstovány s ohledem na 
planetu – měly ekologickou 
certifikaci.

Jsou nezbytné pro udržování 
mezibuněčné soudržnosti 
struktury vlasů. Zamezují 
obrušování vlasových vláken, 
které vzniká třením. 

Bohatý na mastné kyseliny a proanthokyanidiny, 
které mají silný antioxidační účinek, čímž 
výrazně snižují oxidační proces a zajišťují 
dlouhotrvající intenzitu barvy. 

Efektivní přírodní antioxidant 
s anti-age účinkem, bohatý 
na vitamín E. Chrání vlasy 
proti působení volných 
radikálů. Hydratuje a vyživuje 
oslabené vlasy.

Vyplňuje nedostatečně hydratovaná místa 
vlasů. Její molekuly mají elastické, hydratační 
a zpevňující schopnosti. Zaceluje vlasovou 
kutikulu a zlepšuje kvalitu vlasů. 

Keratin umí zaplnit mezery ve vlasové 
kůře, bojuje s pórovitostí a zanechává 

vlasy zpevněné a pružnější.
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ZODPOVĚDNOST
K životnímu 
prostředí  
a naší  planetě
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Ingredience v našich produktech dosahují nejvyšší kvality a výkonu a zároveň minimálně 
zatěžují životní prostředí, ať už jde o látky přírodní či syntetické. Nepředstíráme, že bychom  
byli 100% přírodní, jelikož to není recept na minimalizaci ekologických stop, ani snížení rizika 
alergií či toxicity.

Používáme větší obaly než většina profesionálních značek a snažíme se tak snižovat spotřebu 
plastů a energií.

Používáme-li přírodní složky, dbáme na to, aby měly ekocertifikaci; (tj. byly pěstovány eticky, 
s minimální spotřebou vody a půdy).

5% z našich výdělků je vkládáno do projektů bojujících proti globálnímu oteplování. 
Podporujeme výsadbu stromů za účelem snížení uhlíkové stopy, která je nevyhnutelně spojena 
s jakoukoli výrobou.

RESPEKT K PLANETĚ

12



RESPEKT
KE KADEŘNÍKŮM
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Naše produkty nejsou dostupné online, jelikož věříme, že profesionální 
produkty by měli prodávat pouze profesionálové.

Věříme, že až práce kadeřníků vede k dosažení skutečného luxusu. Dobří 
kadeřníci jsou experti v oblasti diagnózy, služeb, personalizace, trendů 
a různých technik. Proměňují výrobky nejen ve viditelné výsledky, ale také 
v nevšední zážitek.

Podporujeme kadeřníky neustálým vzděláváním a vysoce kvalitními výrobky.

Spolupracujeme pouze s distributory, jejichž školitelé a obchodní zástupci 
pravidelně navštěvují salony, protože věříme, že právě oni tvoří základní 
článek kadeřnického průmyslu. Jsou nositeli inovací a poradenských služeb 
a pomáhají tak kadeřníkům rozvíjet jejich podnikání.  
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ALCHEMIST
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ALCHEMIST
- HLOUBKOVÉ KRYTÍ BEZ PŘIMÍCHÁVÁNÍ

- NEPŘEKONATELNÝ LESK

- VYNIKAJÍCÍ KVALITA VLASŮ

- DLOUHOTRVAJÍCÍ BARVA

- SLOŽENÍ MINIMALIZUJÍCÍ PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY 
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LUXUSNÍ PERMANENTNÍ  
BARVICÍ KRÉM
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.

ALCHEMIST COLOR poskytuje kadeřníkům jistotu 
v zachování kvality vlasového vlákna a zároveň 
nabízí skvělé výsledky barvení.

ALCHEMIST
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C-GOLD

KYSELINA
Hyaluronová
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ALCHEMIST

OLEJ 
Z HROZNOVÝCH 

JADER



BARVA ALCHEMIST

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.

BALAYAGE

Bezprašný odbarvovací prášek - ŠEDÝ, idealni 
pro všechny free hand techniky. Zesvětleni 
6/7 tonů. Složeni obohacene o jil optimalizuje 
a neutralizuje nežadouci žlute odlesky. Jil 
v kombinaci s častečkami zlata C-gold zajišťuje 
udrženi perfektniho stupně vlhkosti, excelentni 
konzistenci a chrani vnitřni strukturu vlasu 
pro dokonale zdravě vypadajici vlasy. Snadne 
použiti a nanašeni diky kremove textuře.

BLONDE DIVINE 

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

19

DIVINE ACTIVATOR

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.

ALCHEMIST
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NIRVANANIRVANABLONDE NIRVANA

NIRVANA
BLONDE

- ČISTÁ BLOND BEZ MOSAZNĚ ŽLUTÝCH ODLESKŮ

-  KOMPLETNÍ SYSTÉM: OCHRANNÁ PÉČE, ODBARVOVACÍ KRÉM, TONERY, 
SUPERZESVĚTLUJÍCÍ ODSTÍNY, ŠAMPON A MASKA

- PLNĚ INTEGROVANÁ OCHRANNÁ TECHNOLOGIE: C-GOLD A KYSELINA HYALURONOVÁ

- VYNIKAJÍCÍ KVALITA VLASŮ A STABILNÍ BARVA

VŠE, CO POTŘEBUJETE  
K VYTVOŘENÍ KRÁSNÝCH 

BLOND ODSTÍNŮ  
NA JEDNOM MÍSTĚ!
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BLONDE NIRVANA

„BLONDE NIRVANA PŘINÁŠÍ TO, 
CO ŽENY HLEDAJÍ PO STALETÍ: 
ČISTOU BLOND BEZ MOSAZNĚ 
ŽLUTÝCH ODLESKŮ.
S produkty Blonde Nirvana můžete 
dosáhnout všech typů blond odstínů: od 
platinových, ledových, popelavých/kouřových 
přes béžové až po intenzivní f ialové nebo 
růžové blond. Blonde Nirvana může také 
vnést nirvanu do přírodně šedých vlasů 
u mužů či žen, jejichž cílem je, aby jejich 
přirozeně šedé vlasy vypadaly sytě a zářivě.
 
Všechny produkty obsahují totožnou 
technologii speciálně navrženou tak, 
aby zachovala vynikající kvalitu vlasů 
a stabilní barvu - spojení C-Gold a kyseliny 
hyaluronové. Blonde Nirvana rozsáhle využívá 
technologii kyselého pH, která uzavírá 
kutikulu po procesu odbarvování. Vlasy tak 
zůstávají ve fantastickém stavu a barva je 
mnohem déle stabilní a zářivá.“

NIRVANA

C-GOLD

BLONDE
23 24

KYSELINA
Hyaluronová



BLONDE NIRVANA

3.dvoustrana
Jednotlivé produkty – texty viz. 
příloha

STAY STRONG 

Blonde Nirvana STAY STRONG chrání vnitřní 
kohezi vlasového vlákna během procesu barvení 
nebo odbarvování. Vytváří vnitřní elastické 
pojidlo, které spojuje vlasová vlákna a dokonale 
chrání kortex během procesu barvení. Násobí 
keratinové vazby, zlepšuje a posiluje disulfidové 
můstky a zdokonaluje tak kvalitu a strukturu vlasů 
s okamžitými viditelnými výsledky. Je doporučen 
používat u klientek s poškozenými vlasy, které 
i přesto touží po odbarvení o více jak 2 odstíny. Lze 
aplikovat přímo do vlasů před odbarvováním nebo 
smíchat s odbarvovačem, superzesvětlovačem 
nebo barvou na vlasy.

ODBARVOVACÍ KRÉM 

ODBARVOVACÍ KRÉM - FIALOVÝ pro 
všechny typy technik odbarvování 
nebo korekce barvy. Po aplikaci zůstává 
na místě nanesení s velice omezenou 
schopností pěnit. Ideální pro použití 
do fólií. Maximální ochrana vlasu. Může 
být aplikován dvakrát v ten samý den 
pro dosažení maximálního stupně 
zesvětlení. Není určen k aplikaci na 
pokožku. Snadné nanášení a příjemná 
práce na salonu díky sníženému 
množství amoniaku. Udržuje skvělou 
kvalitu vlasů, lesk a pružnost.

TOPCOATS

TONERY BEZ 
AMONIAKU. Acid 
Technology, barvení na 
bázi kyselého pH. Tonery 
bez amoniaku speciálně 
vytvořené k aplikaci 
po odbarvování 
nebo melírovaní pro 
zdokonalení barvy 
s perfektními výsledky. 
Míchání: 1:1,5 oxidační 
krém Oroexpert 3,5 
nebo 10 vol.

SUPERHEROES

SUPERZESVĚTLUJÍCÍ 
BARVY BEZ AMONIAKU. 
Revoluční barvy s vysokým 
stupněm zesvětlení bez 
amoniaku pro docílení 
čistých elegantních blond 
odstínu bez nepříjemného 
zápachu. Excelentní 
restrukturalizační 
vlastnosti pro udržení 
vynikající kvality vlasů. 
Míchání: 1:2 oxidační krém 
Oroexpert 30 nebo 40 vol.

KEEP COOL ŠAMPON  

Korektivní šampon pro zesvětlené, blond nebo bílé vlasy. Anti-
yellow efekt, neutralizuje nežádoucí žluté nebo teplé odlesky a zároveň 
vlasy jemně čistí od oxidace nebo znečištění. Keep Cool udržuje barvu 
vašich vlasů a zároveň poskytuje lesk, hebkost a hydrataci. Jeho složení 
obsahující C-Gold zaručuje sílu a elasticitu vlasu. Složení vhodné pro 
každodenní použití. Pro dosažení nejlepších výsledků následně použijte 
Keep Cool masku na vlasy. Může dojít k mírnému zabarvení rukou, 
zejména pokud je vaše pokožka suchá. Nebarví pokožku hlavy. Použití: 
navlékněte si vhodné rukavice, aplikujte rovnoměrně na mokré vlasy, 
vmasírujte a nechte působit 1 až 5 minut, napěňte a poté opláchněte. 
V případě potřeby opakujte.

KEEP COOL MASKA 

Korektivní maska pro zesvětlené, blond nebo bílé vlasy. Anti-
yellow efekt, neutralizuje nežádoucí žluté nebo teplé odlesky 
a zajišťuje hloubkovou výživu vlasového vlákna. Keep Cool udržuje 
barvu vašich vlasů a zároveň dodává lesk a mimořádnou jemnost. 
Jeho složení obsahující C-Gold zaručuje sílu a elasticitu vlasu. 
Složení vhodné pro každodenní použití. Může dojít k mírnému 
zabarvení rukou, zejména pokud je vaše pokožka suchá. Nebarví 
pokožku hlavy. Použití: navlékněte si vhodné rukavice, naneste 
rovnoměrně na ručníkem prosušené vlasy, vmasírujte a nechte 
působit 3 až 5 minut, poté pročešte hřebenem, napěňte 
a opláchněte.  
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ELIXIR
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Colour Star je ideální volbou všech žen, 
jejichž cílem je udržet si zářivou a intenzivní 
barvu vlasů. Díky kombinaci C-Gold, kyseli-
ny 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 vy-
tvoření dokonalého a přirozeného vzhledu.

PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ 
ZÁŘIVOU BARVU

COLOUR STAR

C-GOLD

OLEJ
Nyamplung

(Ecocert)
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COLOUR STAR

KYSELINA
Hyaluronová

OLEJ 
Z HROZNOVÝCH 

JADER



OCHRANNÝ ŠAMPON

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.

OCHRANNÝ KONDICIONÉR

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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OCHRANNÁ MASKA

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.

ULTRA LOCK 

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.

SHINE SUBLIME SERUM

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.

TOP
PRODUCT
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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 maka-
damiového  oleje. Každý vlas je obalen 
ochrannou vrstvou, kutikula vlasu je hyd-
ratovaná, vlasy vyživené, hedvábně jemné, 
zářivé a snadno rozčesatelné.

PRO VYŽIVENÍ A HEBKOST SUCHÝCH 
A OSLABENÝCH VLASŮ

ARGAN ESSENCE

C-GOLD

OLEJ

OLEJ

Makadamiový

Arganový

(Ecocert)

(Ecocert)
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VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON

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.

VYŽIVUJÍCÍ KONDICIONÉR

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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VYŽIVUJÍCÍ MASKA

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.

DUO-PHASE 

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.

GODDESS

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

PRO VNITŘNÍ REKONSTRUKCI POŠKOZENÝCH 
NEBO CHEMICKY OSLABENÝCH VLASŮ

KERATIN PRODIGY

C-GOLD

CERAMIDY

OLEJ
INCA

bio

KERATIN
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REKONSTRUKČNÍ ŠAMPON

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.

REKONSTRUKČNÍ KONDICIONÉR 

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.

REKONSTRUKČNÍ MASKA

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.
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MIRACLE

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.

ALMIGHTY 10 IN 1 

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.

SPLIT ENDS

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.
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Profesionální péče Argan Discipline 
je speciálně vyvinuta pro vlasy 
s nadbytečným a nežádoucím 
objemem, které se problematicky 
upravují a mají sklon ke krepatění. 
V produktech řady Argan Discipline 
je obsažen Arganový olej a hedvábí, 
jejichž působením se snižuje nežádoucí 
objem a dochází k uhlazení povrchu 
vlasů. Vlasy jsou hladké, hebké, 
disciplinované a snadno upravitelné.

PRO UHLAZENÍ KREPATÝCH, NEPODDAJNÝCH 
A VLNITÝCH VLASŮ

ARGAN DISCIPLINE

C-GOLD

HEDVÁBÍ
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UHLAZUJÍCÍ ŠAMPON

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.

UHLAZUJÍCÍ MASKA

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

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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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 kombinací C-Gold, kolagenu, 
rostlinných 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. 
Vlasy jsou viditelně hustší, pružnější, 
účes je plnější a déle vydrží.

PRO DODÁNÍ OBJEMU JEMNÝM 
A ZPLIHLÝM VLASŮM

VOLUME FILLER

C-GOLD

KOLAGEN

OLEJ
Sweet Cyperus

(Bio)
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ŠAMPON PRO OBJEM

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

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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KONDICIONÉR PRO OBJEM

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 

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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VLASY BEZ STYLINGU JSOU 
JAKO TVÁŘ BEZ MAKE-UPU.
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Díky produktům řady Oroexpert Life-Style 
vypadají vlasy zdravě a zářivě, 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. 

FIXACE

LESK

VÝDRŽ

Dokonalá

Oslnivý

Extra
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EXTRA SILNÝ LAK NA VLASY 

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.

LAK NA VLASY PRO OBJEM 

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.

TVAROVACÍ KRÉM PRO VLNITÉ VLASY

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.

UHLAZUJÍCÍ SÉRUM

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.
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EXTRA SILNÝ KOMPAKTNÍ GEL

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.

MODELAČNÍ MATUJÍCÍ PASTA

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.

VOSK S LESKEM

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.

TERMO OCHRANNÝ SPREJ NA VLASY 

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.

SPREJ PRO LESK VLASŮ 

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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Oroexpert 
produktový katalog

Oroexpert brožura 
pro koncové klienty

Oroexpert 
papírová taška

Oroexpert 
dárková taška

Oroexpert  
vlasový vzorník

Oroexpert Blonde 
Nirvana vzorník

Oroexpert
miska na barvení

Oroexpert 
barvící štětec

Oroexpert
ručník

Oroexpert 
zástěra

Oroexpert 
kadeřnický plášť

Oroexpert 
single stojan

Oroexpert 
double stojan

Oroexpert 
triple stojan

57 58



59 60



61 62

Stay Strong
250 ml

OE19014

Odbarvovací 
krém
500 g

OE19003

Superheroes 
100 ml

Topcoats
100 ml

Keep Cool 
šampon
500 ml

OE19001

Keep Cool 
maska
300 ml

OE19002
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Keep Cool 






