
PRODUKTOVÝ KATALÓG





Našou filozofiou je využiť znalosti, inováciu, a technológiu 
na vytvorenie dokonalých, bezpečných, pokrokových 

a špičkových produktov, aby sme vás inšpirovali a podnietili 
kreativitu vo vašich salónoch.



PODMAŇUJÚCE,
VÝRAZNÉ FARBY



PODMAŇUJÚCE,
VÝRAZNÉ FARBY

• Jedinečné pokrokové zloženie s DATEM PLUS® technológiou
• Bambucké maslo a Argánový olej chránia, vyživujú a dodávajú   
  neuveriteľný lesk  
• Zloženie INFINITI® obsahuje viac ako 90% prírodných zložiek, získané 
  z udržateľných a obnoviteľných zdrojov.
• Extra nízky obsah amoniaku, len od 0,2%
• Ničím neohraničený výsledok farby
• Dokonalé 100% prekrytie šedín
• Pokroková technológia proti blednutiu farby s UV filtrami 
• Pre veľmi odolné šedivé vlasy máme farby na extra silné prekrytie

116ODTIEŇOVPERMANENTNÉ FARBYPRIDANÉ PIGMENTYMELÍROVACIE FARBY



Ponúka 4 až 5 stupňov presvetlenia s nádherným 
a rovnomerným výsledkom. Vyberte si z našich 
nádherných sofistikovaných odtieňov.

   
  6 ODTIEŇOV     100ml / 3.338fl.oz

Bohaté, hlboké a intenzívne permanentné farby, ktoré skvele 
prekrývajú šediny. Obsahujú veľmi nízky obsah amoniaku od 0,2%.
Môžete ich použiť aj ako tónovacie farby zmiešaním s našim 
Affinage Converterom. 

  108 ODTIEŇOV      100ml / 3.338fl.oz

Základná rada
Permanentné farby

INFINITI High lift rada
Presvetľujúca rada

VIAC AKO

90%
PRÍRODNÝCH

ZLOŽIEK

VIAC AKO

90%
PRÍRODNÝCH

ZLOŽIEK

ARGÁNOVÝ OLEJ
BAMBUCKÉ MASLO

ARGÁNOVÝ OLEJ
BAMBUCKÉ MASLO



Koncentrované čisté pigmenty, pomocou ktorých vytvoríte 
perfektné ničím neohraničené odtiene. Zvýraznia alebo neutralizujú 
výsledok, vytvoria osobnú farbu na mieru každého zákazníka.

   7 ODTIEŇOV     60ml / 2.03fl.oz

Elegantné, krásne čierne a sivé odtiene, ktoré môžete použiť na 
prírodné biele či šedivé vlasy alebo na presvetlené blond vlasy. 
Len ukladajú pigmenty, bez sťahovania prírodného pigmentu.

  5 ODTIEŇOV     100ml / 3.338fl.oz

Gothic rada
Len ukladá, nesťahuje pigmenty

Intesive rada
Koncentrované pigmenty do farieb

VIAC AKO

90%
PRÍRODNÝCH

ZLOŽIEK

VIAC AKO

90%
PRÍRODNÝCH

ZLOŽIEK

ARGÁNOVÝ OLEJ
BAMBUCKÉ MASLO

ARGÁNOVÝ OLEJ
BAMBUCKÉ MASLO





b:RED rada
Farebný melír

b:RED Refresher rýchlo a jednoducho oživí farebné melíre 
vytvorené b:REDom, je dostupný v 5 odtieňoch: červený, 
fialovo-červený, červeno-medený, medený a purpurový.

   5 ODTIEŇOV     60ml / 2.03fl.oz

Rada farebných melírov na použitie mimo pokožky, ktorá vám 
za 15minút bez presvetlenia vyčaruje intenzívne červené, žiarivé 
červeno-fialové, medené a purpurové pramene na prírodných, či 
farbených vlasoch.

   5 ODTIEŇOV     100ml / 3.338fl.oz

b:RED Refresher
Oživí farebný melír

VIAC AKO

90%
PRÍRODNÝCH

ZLOŽIEK

VIAC AKO

90%
PRÍRODNÝCH

ZLOŽIEK

ARGÁNOVÝ OLEJ
BAMBUCKÉ MASLO

ARGÁNOVÝ OLEJ
BAMBUCKÉ MASLO



Jedinečné zloženie premení akúkoľvek krémovú permanentnú 
farbu na tónovaciu farbu. CONVERTER vám ponúka skvelú 
možnosť ušetriť peniaze a znížiť množstvo výrobkov na vašich 
policiach, pomocou neho môžete  jednoducho dosiahnuť 
akúkoľvek permanentnú farbu, či farbu tón v tóne. 

  POUŽITE S INFINITI FARBAMI      1L/ 34fl.oz

Converter
Mení permanentnú farbu na farbu tón v tóne

Satin
Farby tón v tóne

Je výbornou radou pre prvé farbenie, skvelá pre klientov, 
ktorí nežiadajú permanentnú farbu, keďže Satin sa jemne 
vymýva s minimálnym vyrastaním. Krémová emulzia, bez 
amoniaku vyživí vlasy a dodáva im neuveriteľný lesk. 

  30 ODTIEŇOV    60ml / 2.3fl.oz 

BEZAMONIAKU



Revolučný nemelírovací systém na odstránenie neželanej 
a nesprávnej farby na vlasy. ERASER sa efektívne zameriava 
na molekuly farby vo vlasoch a obchádza prírodné 
molekuly vlasov. Zloženie s nízkym pH zanechá vaše 
vlasy vo skvelej kondícii, pripravené na nove farbenie. 

Eraser
Odstraňovač permanentnej farby

Quickpig
Okamžitá predpigmentácia v spreji

2BA
LE
NIE 2 APLIKÁCIE  •     BALENIE 2 APLIKÁCI

E  
•  

QuickPig je okamžité riešenie na predpigmentáciu, ktoré 
vyrovná a oživí akúkoľvek permanentnú farbu, alebo 
tónovaciu farbu.  Jednoducho nastriekajte čistý pigment na 
vyblednuté vlasy pred farbením. QuickPig vyrovnáva porézne 
vlasy, dopĺňa a zabezpečí dlho trvajúci výsledok farby.

ČERVENÁ    ORANŽOVÁ     ŽLTÁ      250ml / 8.5 fl.oz  ZMEŇ, ODSTRÁŇ S ERASEROM



PLATINUM 
MIST

PASTELISED

MANGO 
SMOOTHIE

HOT
PINK

SUNSET
RED

PURE
PURPLE

MOODY
BLUE

ORANGE 
CRUSH

MAGIC
MAGENTA

CRIMSON
KISS

BLUE
VIOLET

AZURE
BLUE

GREEN
ENVY

MEGA ŽIVÉ 
SEMIPERMANENTNÉ FARBY
Obsahujú argánový olej a bambucké maslo

BEZAMONIAKU



Oživte a prehĺbte svoju permanentnú alebo semi 
permanentnú farbu vlasov, či oživte prírodné nefarbené 
vlasy už za 3 až 20 minút.  Jednoducho naneste priamo 
na vlasy a dosiahnete neuveriteľnú farbu, lesk a jedinečnú 
kvalitu vlasov.

 9 ODTIEŇOV     250ml / 8.5 fl.oz

Hotshotz
Extrémne vyživujúce 

semi permanentné farby
Dodajte svojim vlasom neuveriteľnú, 
elektrizujúcu živosť, prehĺbte tóny alebo 
vytvorte jemné pastelové odtiene.
• Vykúzlite žiarivé alebo pastelové farby na melírovaných vlasoch, alebo 

  prehĺbte tóny prírodných farieb.

• Semi – permanentné kreatívne farby, ktoré vydržia 6 až 10 umytí.

• DATEM PLUS® technológia zaručí nádherný rovnomerný výsledok.

• Jedinečné zloženie z bambuckého masla a argánového oleja, 

  vyživuje, posilňuje, chráni a zároveň dodáva nádherný lesk.

• Viac ako 90% prírodných zložiek, získaných z udržateľných a  

  obnoviteľných zdrojov. 

• Bez amoniaku a peroxidu vodíka

                       Balenie: Farby 150ml / 5.07fl.oz

                       Pasteliser dostupný v 500ml / 17fl.oz

UKÁŽTE
SVOJE PRAVÉFARBY

BEZAMONIAKU



Blonde
Stiahnite 5 stupňov bez amoniaku už za 15 minút

Jednoduché a rýchle riešenie pre tónovanie 
a presvetlenie vašich vlasov v jednom kroku. 
Spectrum vám dovolí dosiahnuť neuveriteľný výsledok 
už za 2 až 12 minút. Jedinečný výsledok pre každého 
zákazníka zaručí 6 Spectrum farieb pozostávajúcich 
zo studených, teplých a prírodných odtieňov.

Balenie: Pigmenty - 150ml / 5.07fl.oz   

Melírovací prášok - 500g    I     Aktivátory - 1L / 34fl.oz

Spectrum
Presvetľovací a tónovací systém

ušitý na mieru

Blonde je bezamoniakový zosvetľovací systém so zlepšenou 
formulou na aplikáciu priamo od pokožky s našou unikátnou DATEM 
PLUS® technológiou. Blonde dokáže stiahnuť pigment z vlasu až 
o 5 stupňov, už za 15 minút pod jemným teplom. Jemná alternatíva 
melíru, môžete ju použiť s každou melírovacou technikou alebo 
ako odfarbovač,  zanechá vaše vlasy úžasne presvetlené, žiarivé. 

Tuba: 60ml / 2.3fl.oz   |   Sáčok: 25g
Použitie: 1/4 tuby na 1 sáčok prášku

BEZAMONIAKU

BEZAMONIAKU







Neuveriteľne jemný a zároveň silný bez amoniakový melír 
v prášku, umožňuje presvetlenie až o sedem odtieňov. 
Úžasné presvetlenie dosiahnete už s použitím 3% a 6% 
oxidantov, kde pri iných produktoch potrebujete až 9% 
a 12% oxidanty. Dokonalé bez amoniakové zloženie
je omnoho jemnejšie a zanecháva vaše vlasy v skvelej kondícii.  
Balenie: 500g alebo 5x500g

  VÔŇA JABLKA A MÄTY

Lite skvelý, melírovací prášok, ľahko použiteľný pri všetkých 
melírovacích technikách. Jemné zloženie zabezpečí skvelé 
stiahnutie s minimálnym poškodením vlasov. V závislosti 
od základnej farby pridaním 3%, 6%, 9% či 12% oxidantu, 
môžete dosiahnuť presvetlenie o 6 až 7 odtieňov. 
Lite obsahuje hydrolyzovaný kolagén, ktorý eliminuje 
poškodenie vlasu a udržuje jeho elasticitu. 

 MODRÝ A BIELY PRÁŠOK

Lite
Skvelý, bezprašný
melírovací prášok

Ice Creme
Jedinečný, pokrokový práškový melír 

bez amoniaku

Balenie: 500g 
alebo 5x500g

BEZAMONIAKU





Platinum Ice je bez amoniakový krémový melír, ktorý presvetlí 
až o 8 odtieňov. Vhodný na použitie pri všetkých melírovacích 
technikách, vďaka svojmu jemnému a jedinečnému  zloženiu 
ho môžete použiť aj priamo na pokožku.

Pšeničné a ryžové proteiny pomáhajú chrániť a zabraňujú 
poškodeniu pokožky, zatiaľ čo guarová guma upokojuje 
pokožku.

Pomer miešania 1+1 alebo 1+2  pre aplikáciu na odrasty 
s akýmkoľvek Affinage oxidantom. Vizuálny čas pôsobenia 
až do  60 minút.

Melírovacia emulzia bez amoniaku
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NA OCHRANU 
POŠKODENÝCH VLASOV

Systém, ktorý obnovuje a ozdravuje 
prirodzenú štruktúru vlasov.

BIOMIMETICKÁ VLASOVÁ STAROSTLIVOSŤ

NOVÁ
GENERÁCIA

PLEX OBNOVUJE



 
CHRÁNI VÄZBY VO VLASE
Chráni vnútornú štruktúru vlasu 
Zabraňuje ničeniu vlasov
Znižuje poškodenie kutikúl
Zvyšuje stiahnutie pigmentov
Prehlbuje farbu
Urovnáva zamotané vlasy
Vyrovnáva pH

OBNOVUJE VÄZBY VLASU 
Obnovuje keratínovú štruktúru
Inteligentne nahrádza peptidy 
Vyrovnáva vlákna
Znižuje poškodenie kutikúl
Dodáva silu a objem

75ml/2.6fl.oz  
& 300ml/10.14fl.oz

200ml/6.8fl.oz 
& 500ml/17fl.oz

200ml/6.8fl.oz  

Revolučný pokrokový biomimetický systém, ktorý vám dovolí melírovať 
a farbiť vlasy bez narušenia ich celistvosti.

FARBENIE A MELÍROVANIE BEZ POŠKODENIA

ZMIEŠAJTE
A NANESTE

OBNOVTE
A ZMYTE

UDRŽUJE VÄZBY VO VLASE
Udržiava vylepšenú kvalitu vlasov
Napodobňuje keratínovú štruktúru
Inteligentne nahrádza peptidy 
Vyrovnáva kutikuly
Dodáva silu a objem

PRE UDRŽANIE
KRÁSNYCH VLASOV

DOMA



Gentle Wave
Skvelá vyživovacia trvalá ondulácia v mlieku

Profesionálna trvalá Gente Wave obsahuje mlieko 
a neutralizer, pomocou svojej špeciálnej ondulačnej 
zložky zanecháva vaše kučery dlhotrvácne, lesklé a plné 
života. Pravé až neuveriteľné kučery zabezpečí alkaloidné 
mlieko, kým neutralizer sa postará o vyživenie vlasov 
a zamatový lesk. Stabilizačná zložka zabezpečí silu 
a trvácnosť kučier  a jeho ekonomické balenie 1l 
vám pomáha šetriť.

DOSTANETE V DVOCH ZLOŽENIACH    

1L / 34fl.oz

Affirm
Moderná technológia s Cysteaminom

obsiahnutá v pokrokovom mlieku

Affirm trvalá je jedinečná svojim zložením, v ktorom sa 
spájajú zásadité a kyslé zložky, vytvárajúc nádherné jemné, 
alebo pevné kučery s jedinečnou elasticitou a trvácnosťou. 
Trvalá pre všetky typy vlasov. Neporovnateľné výsledky 
s Affirm trvalou onduláciou aj na  poškodených vlasoch 
– nádherné, nadýchane kučery, s dlho trvajúcim efektom. 
Zloženie obsahuje zložku proti starnutiu,  udrží štruktúru 
a vylepší kvalitu vlasov a dodá im lesk.
 1 na normálne a odolné vlasy
 2 na farbené a chemicky ošetrované vlasy
 3 na jemné alebo zosvetlené vlasy

3BA
LE

NIE NA 3 APLIKÁCIE  • BALENIE NA 3 APLIKÁC
IE

  •
  





 

FORM3D je nový a jedinečný produkt, ktorý 
ponúkne vášmu salónu skvelú príležitosť 
na získanie nových klientov.

Podvihne vlasy od korienkov a dodá objem  | 

Presmeruje prirodzený rast vlasov  |  Dodá štruktúru 

s pružnou fixáciou  |  Vytvorí a udrží účes  |  Uvoľní 
alebo vyrovná vlasy  |  Drží 4 až 6 týždňov

Balenie: Tuba a Fixačný krém - 60ml / 2.03fl.oz

POKROKOVÉ CYSTEAMINE ZLOŽENIE 

OBOHATENÉ O VÝŤAŽKY Z BAMBUSU

PRESMERUJE PRIRODZENÝ RAST VLASOV 



 
POKROKOVÉ CYSTEAMINE ZLOŽENIE 

OBOHATENÉ O VÝŤAŽKY Z BAMBUSU
PRVÝ SVOJHO DRUHU NA SVETE
VYTVORÍTE ÚČES, KTORÝ VYDRŽÍ AŽ 6 TÝŽDŇOV





Profesionálne produkty 
dostupné pre všetkých

ŠAMPÓN NA OŽIVENIE VLASOV
Oživte krehké, zničené vlasy.  
Balenie: 300ml / 10.1fl.oz | 1L / 34fl.oz

KONDICIONÉR NA OŽIVENIE VLASOV
Prvá pomoc pre farbené, melírované vlasy a vlasy po trvalej. 
Formula na ochranu farby. 
Balenie: 300ml / 10.1fl.oz | 1L / 34fl.oz

HYDRATAČNÝ ŠAMPÓN
Skvelé riešenie pre nevýrazné, suché vlasy.
Balenie: 300ml / 10.1fl.oz | 1L / 34fl.oz

HYDRATAČNÝ KONDICIONÉR 
Okamžite hydratuje nevýrazné a suché vlasy. 
Balenie: 300ml / 10.1fl.oz | 1L / 34fl.oz

HĹBKOVO – ČISTIACI ŠAMPÓN 
Ľahký, čistiaci šampón 
Balenie: 300ml / 10.1fl.oz | 1L / 34fl.oz

DVOJFÁZOVÝ KONDICIONÉR
Okamžité oživenie vlasov. 
Balenie: 250ml / 8.5fl.oz

LAK NA VLASY
Lak na vlasy, ktorý extra rýchlo schne a dokonale 
drží váš účes.         Balenie: 300ml / 10.1fl.oz | 750ml / 25.4fl.oz

FROTH MOUSSE
Silne fixačná pena pomocou, ktorej vytvoríte akýkoľvek 
kreatívny účes.      Balenie: 300ml / 10.1fl.oz



PRIDÁ ŠTRUKTÚRU ZAFIXUJE PRIDÁ LESKVYTVARUJE ZVÝRAZNÍ



CONTROL FREAK 
MODELAČNÁ PASTA

VOLUME LOTION 
TEKUTÝ OBJEMOVÝ FLUID S LESKOM

DRY MUD 
ZMATŇUJÚCI VOSK

ROOT BOOSTER 
PENA DODÁVAJÚCA EXTRA OBJEM

FUNKY CLAY 
SILNE FIXAČNÝ KRÉM

WAXWORKS 
SUCHÝ VOSK V SPREJI

FUNKY STYLER 
SILNE FIXAČNÝ
VOSK

CURL CREAM 
FIXAČNÝ KRÉM

GLAM ROCK 
PASTA DODÁ LESK 
A PEVNÚ FIXÁCIU

DREAM CREAM 
KRÉM NA 
FÉNOVANIE

PUSH UP 
LESK VO VOSKU

TOUGH STUFF 
SILNE FIXAČNÝ GÉL

TASTY PASTE 
JEMNÝ KRÉM

REVIVE-ME 
SUCHÝ ŠAMPÓN

SMOOTHIE 
KRÉM NA FÉNOVANIE,
KTORÝ CHRÁNI PRED TEPLOM

GLAZER 
LESK V SPREJI

SALT SPRAY 
SPREJ NA ZVäČŠENIE OBJEMU

HEAT SHIELD 
SPREJ NA OCHRANU
VLASOV PRI FÉNOVANÍ

ENFORCER 
SILNE FIXAČNÝ GÉLOVÝ SPREJ

AIR LOADER 
EXTRA SILNÝ
FIXAČNÝ LAK NA VLASY

WORK-IT 
LAK NA VLASY 
S FLEXIBILNOU FIXÁCIOU

FIXÁCIA 4.5 / LESK 3.5 / 75ml

FIXÁCIA 3.5 / LESK 4.5 / 75ml

FIXÁCIA 5 / LESK 4 / 75ml

FIXÁCIA 5 / LESK 3.5 / 125ml

FIXÁCIA 0 / LESK 5 / 100ml

FIXÁCIA 1 / LESK 3 / 300ml

FIXÁCIA 4 / LESK 1 / 75ml

FIXÁCIA 4 / LESK 1.5 / 75ml

FIXÁCIA 3 / LESK 2 / 200ml

FIXÁCIA 1 / LESK 3 / 300ml

FIXÁCIA 3 / LESK 1 / 200ml

FIXÁCIA 5 / LESK 3 / 300ml & 600ml

FIXÁCIA 3 / LESK 3 / 300ml & 600ml

FIXÁCIA 5 / LESK 3 / 200ml

FIXÁCIA 3 / LESK 3 / 75ml

FIXÁCIA 4 / LESK 3.5 / 125ml

FIXÁCIA 2.5 / LESK 5 / 125ml

FIXÁCIA 3.5 / LESK 4 / 75ml

FIXÁCIA 3 / LESK 2 / 200ml

FIXÁCIA 4.5 / LESK 3.5 / 200ml

FIXÁCIA 3.5 / LESK 4 / 250ml WONDER DUST 
PÚDER KTORÝ DODÁVA MEGA OBJEM
FIXÁCIA 0 / LESK 0 / 20ml



ŠAMPÓN & KONDICIONÉR 
Uchováva žiarivé a jasné tóny vašich blond, šedivých, či bielych vlasov, 

neobsahuje sulfáty. Neutralizuje neželané žlté tóny v prirodzených, 

presvetlených, alebo od slnka vyblednutých vlasoch. Jemne vymýva 

nečistoty a chráni vaše vlasy. Pridáva nádherný odtieň striebornej 

k bielym, alebo šedivým vlasom. Posilnite konečný efekt použitím 

kondicionéru  pomocou ktorého oživíte  lesk vašich blond, šedivých 

alebo bielych vlasov. Svojim špeciálnym katiónovým zložením 

obohateným o fialové pigmenty  zabezpečí neutralizáciu neželaných 

žltých odtieňov,  hydratuje a zanechá vaše vlasy hebké, pružné, svieže  

s neprekonateľným leskom. Obsahuje UV filter. 

Balenie: 250ml / 8.5fl.oz & 1L / 34fl.oz

ILLUMINATOR - PRESVETĽOVAČ
Rozjasní blond tóny, dodáva lesk a vyživuje do hĺbky.  Neutralizuje 
neželané žlté tóny, obnovuje lesk a elasticitu prirodzených, farbených, 
šedivých alebo bielych vlasov. Nízke pH zloženie v kombinácii 
s DATEM PLUS®   technológiou zanechá vaše vlasy nádherne hebké, 
pružné a presvetlené. Obsahuje UV filter.

Balenie: 150ml / 5.07fl.oz & 500ml / 16.9fl.oz

COOL  
BLONDE



Obsahujú viac ako 90%  prírodných výťažkov, neobsahujú žiadne 
sulfáty, parabeny, silikóny, vosky, minerálne oleje a chlorid sodný.

ŠAMPÓN & KONDICIONÉR
Denná ochrana proti blednutiu farby, skvele vyčistí, hydratuje a 
chráni farbené vlasy. Jedinečné jemné zloženie bez sulfátov, dodá 
denne potrebnú silu, elasticitu, lesk a zároveň predĺži životnosť farby. 
Kondicionér bez parabenov, silikónov vyživuje, udržuje a chráni farbené 
vlasy bez pridávania dodatočnej váhy, napomáha   jednoduchému 
rozčesaniu. Tento kondicionér na denné použitie, posilňuje vlasy, dodáva 
im elasticitu a zvýrazní lesk farby. Pokroková technológia na ochranu 
farby a UV filtre aktívne chránia farbu pred vyblednutím, zanechávajúc 
vaše vlasy vyživené, hodvábne jemné a ľahko ovládateľné.  

Balenie: 300ml / 10.1fl.oz & 1L / 34fl.oz

COLOUR 
CARE



Múdra príroda. Múdra veda
Zloženie ktoré chráni farbu  a zároveň neobsahuje žiadne sulfáty, 
parabeny, silikóny, vosky, minerálne oleje a chlorid sodný.



Inšpirovaná bohatými prírodnými 
zdrojmi  Afriky, Kitoko Advance 
Hair Therapy  spája prírodu a vedu, 
pričom vám ponúka luxusnú, zmyslovú skúsenosť 
a liečebný prístup k dennej starostlivosti 
o vaše vlasy – dnes, zajtra, vždy.

Luxusná línia pre salóny a na domáce použitie v sebe spája prírodné výťažky 
s jedinečnou technológiou a spolu odhaľujú nádherné, zdravé vlasy.

POKROKOVÁ VLASOVÁ OŠETROVACIA LÍNIA

VIAC AKO 90%
PRÍRODNÝCH ZLOŽIEK

TECHNOLÓGIA
ELEKTRÓNOVÝCH
PRIJÍMAČOV



Zloženie Karité a Aragonových olejov 
lieči, oživuje a posilňuje, zanechá 
vaše vlasy transformované, ľahké, 
jemné a nádherne žiarivé.

• Jemné spojenie Karité, Argánových olejov, Vitamínov A a E 
  a prírodného UV filtru
• Ľahká zloženie vhodné pre všetky typy vlasov 
• Vyživuje do hĺbky a zároveň dodáva vlasom silu a jemnosť
• Obnoví lesk, elasticitu, hydratuje a vyživuje poškodené 
  končeky a lámavé vlasy
• Okamžite sa vstrebáva bez pocitu mastných vlasov 
  a zostatkov
• Skracuje čas sušenia vlasov

Balenie: 10ml/0.33ml, 115ml/3.4fl.oz & 290ml/9.8fl.oz

Oil Treatment
Intenzívna výživa pre všetky typy vlasov



Oil Treatment Cleanser  
Kitoko šampón s olejom spája v sebe výťažky z Afrických rastlín 
s jedinečnou technológiou elektrónových prijímačov. Jedinečný 
šampón na denné použitie obsahuje Argánový olej, Karite a NMF, 
ktoré vyživujú vlasy a hydratujú pokožku. Smektický íl jemne 
odstraňuje nečistoty, zatiaľ čo zelený čaj, fire tulip 
a vitamíny A a D pôsobia ako silné antioxidanty. 
Vlasy sú po použití jemné, lesklé a ľahko ovládateľné.
Zloženie chráni farbu.

Balenie: 100ml / 3.4fl.oz & 250ml / 8.5fl.oz

Oil Treatment Balm  
Kitoko balzam v sebe spája špecifické prírodné výťažky 
z Afrických rastlín s technológiou elektrónových prijímačov. 
Výživný kondicionér na denné použitie obsahuje Argánový olej, 
Karite, Tamarind a NMF, ktoré vyživujú vlasy a pokožku, 
dodávajú silu a elasticitu, zatiaľ čo zelený čaj, fire tulip 
a vitamíny A a E pôsobia ako silné antioxidanty. Zanechá vaše 
vlasy jemné, lesklé a ľahko ovládateľné. Zloženie chráni farbu.

100ml / 3.4fl.oz & 250ml / 8.5fl.oz



Obnovuje a hydratuje suché,
nevýrazné alebo hrubé vlasy.

     Šampón  100ml / 250ml / 1L

     Balzam  100ml / 250ml / 1L

     Maska  200ml / 450ml

Oživuje slabé, jemné vlasy,
dodáva im objem.

       Šampón  100ml / 250ml / 1L

       Pena 250ml

       Kondicionér nezmývať  250ml

Ozdravuje lávamé, poškodené
a chemicky zničené vlasy.

     Šampón  100ml / 250ml / 1L

     Balzam  100ml / 250ml / 1L

     Maska  200ml / 450ml

Hydro-Revive
Obnovuje

Volume-Enhance
Oživuje

Nutri-Restore
Ozdravuje



Odstráni lupiny a zvyšky
produktov z vašich vlasov.

     Šampón  250ml / 1L

     Balzam  250ml / 1L

     Tonikum na pokožku  75ml

Chráni vlasy a pokožku
pred slnečným žiarením.

        Šampón  100ml

        Maska  100ml

        Sprej na ochranu pred UV  100ml

Jedinečné produkty,
ktoré dopĺňajú šesť rád

     Active Restructurant  250ml

     pH Re-Balancer  250ml

     Protein Additive  290ml

Purify & Control
Odstráni

Sun-Defence
Chráni

Special Treatment
Odborníci



Age-Prevent
Energia pre starnúce, lámavé a namáhané vlasy

Kitoko®  Age-Prevent je nová liečivá rada pre vlasy, 
v ktorej sa spájajú liečivé prírodné výťažky s jedinečnou 
technológiu a spolu bojujú proti starnutiu vlasov.

Age-Prevent Cleanser šampón   250ml / 8.5fl.oz / 1L
• Zanechá vaše vlasy hrubšie, silnejšie, vyživené a pružné
• Modrý lotos napomáha cirkulácií
• Smektický íl pomáha odstrániť všetky nečistoty z vlasov

Age-Prevent Balzam   250ml / 8.5fl.oz / 1L 
• Posilňuje vlasy a redukuje štiepanie koncov, po použití sú vlasy 
  silnejšie, pružnejšie a nádherne lesklé
• Výťažky z Tamarindu Indického chránia, vyživujú a uzdravujú vlasy

Tonikum na pokožku hlavy   75ml / 2.6fl.oz
• Aktivuje pokožku hlavy, lieči a obnovuje jej prirodzenú rovnováhu 
• Obsahuje vysokú koncentráciu výťažkov z jedinečnej Micro riasy 
  pre maximálny efekt
• Obohatené o Kadidlovník a Allantoin na upokojenie a ozdravenie 
  pokožky hlavy
• Môžete používať denne spolu so šampónom a balzamom pre   
  maximálny výsledok  



Luxusná telová rada obohatená o Karité
a Argánový olej, ktorá čistí, vyživuje a 
zjemňuje Telové mlieko 200ml/6.76fl.oz

Luxusný, nemastný telový krém, obohatený o Karité a 
Argánový Olej, ktorý hydratuje a vyživí pokožku, zanechá ju 
nádherne jemnú a vyživenú. Jedinečná vôňa  nášho Kitoko® 
Oleja dopĺňa zmyslový zážitok.

Jemný peeling 200ml/6.76fl.oz

Luxusný jemný telový peeling,  obohatený o Karité, Argánový olej, 
a sladké mandle, jemne čistia, odstraňujú nečistoty z pokožky spolu 
s odumretými bunkami kože a napomáhajú oživeniu. Pokožka 
je nádherne zdravá a jemná. Peelig sa vyznačuje jedinečnou vôňou  
nášho Kitoko® Oleja. Neobsahuje žiadne sulfáty a parabeny.

Oživujúci krém na ruky 150ml/6.76fl.oz

Luxusný, krém na ruky obohatený o Karité a Argánový Olej, 
ktorý chráni a intenzívne vyživí a hydratuje pokožku rúk. Bohaté 
zloženie sa rýchlo vstrebe a zanechá vaše ruky hebké a jemné bez 
mastného pocitu. Jedinečná vôňa  nášho Kitoko® oleja dopĺňa 
zmyslový zážitok.



Styling od expertov
pre nádherné a zdravé vlasy



Kitoko Arte v sebe spája prírodné výťažky s jedinečnými 
modernými technológiami, ktoré spolu chránia vlasy a pokožku 
hlavy, a zároveň dodávajú vlasom nádherný lesk, objem a tvar.
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HEAT-DEFY SPRAY  
Sprej poskytujúci ochranu 
pred teplom 220° počas 
žehlenia a fénovania
 
250ml / 8.5fl.oz

TEXTURE PERFECT  
SOFT CLAY
Tvarovacia pasta s flexibilnou
a silnou fixáciou
75ml / 2.6fl.oz

 

STYLE-EXTEND  
DRY SHAMPOO
Suchý šampón okamžite
osvieži normálne až mastné vlasy
300ml / 10.2fl.oz 

CRYSTAL CLEAR  
SCULPTING WAX 
Vosk, ktorý dá vašim vlasom 
štruktúru, smer a určenie 
75ml / 2.6fl.oz 

CURL BOOSTER 
CREAM  
Krém na kučery, ktorý vymedzuje
kučery bez pridania váhy vlasom 
150ml / 5.1fl.oz
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SUPER SLEEK CREAM  
Krém, ktorý okamžite 
vyrovnáva a uhladzuje kučeravé 
a rozlietané vlasy 
150ml / 5.1fl.oz

FINISHING FIX
Ekologický lak na vlasy bez
aerosolí, dodá vlasom 
prirodzený vzhľad

250ml / 8.5fl.oz

FABULOUS 
FINISH  
Jedinečný lak bez aerosolí 
s ochranou proti vlhkosti 
300ml / 10.2fl.oz

ULTIMATE 
FINISH  
Extra silný lak na vlasy 
s ochranou proti vlhkosti 

300ml / 10.2fl.oz
 

SHINE 
SENSATION  
Lesk v spreji s ochranou
proti krepovitosti vlasov
100ml / 2.4fl.oz
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