AKČNÍ
NABÍDKA
A SLEVY
pro kadeřnické salony v ČR a SR

platnost

červenec
–
září
2022

Zveme Vás na kadeřnický seminář značky Lovien/Kléral s italským
technologem Nicolou Landolinim, podrobné informace viz str. 3

LOVIN COLOR
Barvicí krém s přírodními výtažky z ALOE VERA, OLIVOVÉHO
A ARGANOVÉHO OLEJE. Tyto složky hydratují a nenarušují strukturu vlasu.
ŘADA OBSAHUJE 89 ODSTÍNŮ:
Přírodní − přírodní intenzivní odstíny − popelavé odstíny − zlaté odstíny −
měděné odstíny − červené odstíny − intenzivní červené – červená – fantazie
− speciální červené odstíny − mahagonové odstíny – fialové odstíny − pískové
béžové − kouřová − ledově hnědé odstíny − odstíny země − super zesvětlovací
odstíny – platinové odstíny − korekční odstíny.

Vyzkoušejte i nové a krásné odstíny barev značky Lovien. Řada Super Light
Blond byla rozšířena o 6 odstínů s nádechy fialové, zlaté, popelavé a hnědé.
O dalších 5 odstínů se rozšířily i čokoládové tóny.

míchací poměr 1:1,5

119 Kč
4,76 €
100 ml

Akční nabídka se vztahuje i na barvy Magicolor

4 + 1 ZDARMA

8 + 1 ZDARMA

Při zakoupení 4 ks LOVIN COLOR
nebo MAGICOLOR

Při zakoupení 8 ks LOVIN COLOR
nebo MAGICOLOR

ZDARMA 1 ks OXIDAČNÍ KRÉM 1 000 ml
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU
Specifický krémový peroxid. Je charakteristický
svojí stabilitou a není agresivní k pokožce hlavy.
Lehce parfemovaný.
56	Oxidační krém 1,5% (VOL 5) 1 000 ml
52	Oxidační krém 3%
(VOL 10) 1 000 ml
53 	Oxidační krém 6%
(VOL 20) 1 000 ml
54 	Oxidační krém 9%
(VOL 30) 1 000 ml
55 	Oxidační krém 12%
(VOL 40) 1 000 ml

+ zdarma
1 ks

ZDARMA Macadamia Oil – ampulka 10 × 10 ml
Ampulka s hydratačním účinkem. Regenerační sérum
se vzácným makadamiovým olejem. Vlasům dodává
výživu a má antioxidační účinky.

+

476 Kč
19,04 €
UŠETŘÍTE:
89 Kč / 3,56 €
100 ml

ODBARVOVÁNÍ
A MELÍROVÁNÍ

+ zdarma
10 × 10 ml

8×

4×

952 Kč
38,08 €

+

UŠETŘÍTE:
260 Kč / 10,40 €
100 ml

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ
No Yellow Shampoo
Speciální šampon, který odstraňuje nepříjemné
žluté odlesky. Díky svým účinným látkám vlasy
zjemňuje a má antistatický efekt.

BEZ AMONIAKU
Argan Deco Oil
Revoluční zesvětlující melír v oleji. Perfektní pro
ty, kteří hledají intenzitu a odstíny zářivé blond.
Respektuje strukturu vlasů a je velmi jemný.
Arganový olej chrání a regeneruje.
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379 Kč / 15,16 €

109 Kč / 4,36 €

259 Kč / 10,36 €

299 Kč
11,96 €

89 Kč
3,56 €

199 Kč
7,96 €

500 ml
kód: 61

250 ml
kód: 195

1 000 ml
kód: 196
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Přijměte pozvání na kadeřnický seminář věnovaný novým módním
trendům značky Lovien/Kléral. Školí profesionální italský
technolog firmy Kléral Italia – Nicola Landolina. Získáte inspiraci,
objevíte nejnovější dámské i pánské trendy v barvení LOVIEN
barvami, v praxi ukážeme práci s produkty řady BLONDE, objevíte nové
techniky a postupy barvení, střihu a stylingu s nimi spojených.

Nicola Landolina

– prestižní kadeřník, vizážista, vlasový stylista, expert na barvu a střih
– technolog Kléral Professional
Každý účastník semináře obdrží v ceně vstupenky dárek,
občerstvení formou rautu a italský certifikát o absolvování
semináře

Místo konání:

16. 9. 2022 BRNO, 10:00 hod, hotel Avanti, Střední 61,
kongresový sál 1. patro
17. 9. 2022 TRENČÍN, 11:00 hod, Legionárska 5
(Polyfunkční dům Masaryčky, kongresový sál 2. patro)

Cena: 790 Kč / 35 €
V případě zájmu kontaktujte svůj partnerský
kadeřnický velkoobchod nebo
Roso Cosmetics +420 725 856 350 (Brno),
Eva Style +421 948 925 590 (Trenčín).

NOVÉ MÓDNÍ TRENDY ZNAČKY LOVIEN/KLÉRAL
SYSTÉM PRO OBNOVU
STRUKTURY VLASŮ

LAK NA VLASY
Sculpting Hair Spray
Vlasový sprej (mechanický rozprašovač) pro snadné a rychlé tvarování účesu, větší objem laku než
v tlakové láhvi. Zanechává hedvábný lesk, neslepuje
vlasy a dobře se vyčesává. Střední síla tužení.

179 Kč / 7,16 €

145 Kč
5,80 €
350 ml
kód: 62

Sérum Therapy
Vlasové sérum preventivně
zamezuje rozdvojování konečků
vlasů. Dodává vitalitu a lesk. Vhodné
pro narušené vlasy při nadměrném
fénování, žehlení nebo nešetrném
odbarvování.

196 Kč / 7,84 €

159 Kč
6,36 €
100 ml
kód: 65

BAREVNÉ KOREKTORY
MagiTouch Color Spray

PĚNOVÁ TUŽIDLA
Sculpting Foam
Pěnové tužidlo, které obsahuje sójové výtažky, díky
kterým je vlas krásně lesklý, hladký a v konečné fázi
i plný objemu.

PRO SILNOU MODELÁŽ ÚČESU

Barevný korektor k dobarvení odrostů u kořínků vlasů. Rovnoměrně maskuje bílé vlasy a nevzhledné odrosty. Technologie minerálních pigmentů dokonale zakryje nevzhledné odrosty a přirozeně
sladí barvu vlasů na nezbytnou dobu před barvením. Dostupné ve
4 odstínech
MT01 Blond – blond odstín
MT02 Brown – hnědý odstín
MT03 C
 hestnut – kaštanový
odstín
MT04 Black – černý odstín
219 Kč / 8,76 €

139 Kč / 5,56 €

115 Kč
4,60 €
200 ml
kód: 63

175 Kč
7€
100 ml
kódy:
MT01, MT02,
MT03, MT04

MT01

MT02

MT03

MT04
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GLAM COLORS
Glam Colors
Permanentní kosmetické barvy, které snadno pronikají do
hloubky struktury vlasu. Přítomnost peroxidu vodíku způsobuje
vzájemnou reakci pigmentů, která zajišťuje dlouhotrvající stálou
barvu.

SINTESIS COLOR CREAM

13 ODSTÍNŮ BAREV

Sintesis Color Cream
Profesionální permanentní barvy na vlasy. Výběr ze 115 odstínů
barev + 8 přírodních intenzivních odstínů se
129 Kč / 5,16 €
zdvojeným pigmentem: 1.00, 3.00, 4.00, 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 + 2 nové tonizační
109 Kč
barvy BT1 Platinum Ash a BT2 Platinum
4,36 €
Pearl (tonizační barvy se používají výhradně
100 ml
s novým TONE ACTIVATOREM).

DOBA PŮSOBENÍ 30 MINUT
Barva se míchá s peroxidem v poměru 1:1,5
GL-C1

GL-C2

Maldives Azure
azurové Maledivy
GL-C7

Passion Violet
vášnivá fialová
GL-C13

TONIZAČNÍ BARVY
Nové barvy neutralizují nežádoucí žluté odstíny, které vznikají
po zesvětlování vlasů. Používají se výhradně s novým TONE
ACTIVATOREM.
BT1 Platinum Ash – vytváří studený odlesk
BT2 Platinum Pearl – vytváří fialový odlesk
Míchací poměr 1:1,5
BT1

BT2

Bubble Gum Pink
růžová žvýkačka
GL-C10

Lilac Wisteria
šeříková wisteria

Passion Red
vášnivě červená

GL-C6

Antique Pink
antická růžová

Milan Grey
šedý Milán

129 Kč / 5,16 €

109 Kč
4,36 €
100 ml

Peroxid vodíku Black se dodává v emulzi, jejíž výhodou je hutnější konzistence vzhledem k běžnému
tekutému peroxidu vodíku. Krémová konzistence tohoto
výrobku zaručuje snazší použití, zabraňuje problémům
se stékáním a je k vlasům šetrnější.

100 ml

K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH
KONCENTRACÍCH:

SINTESIS COLOR CREAM
AMMONIA FREE
129 Kč / 5,16 €

109 Kč
4,36 €
100 ml

1112	Oxidační krém 1,5% (VOL 5) 1000 ml
1061	Oxidační krém 3% (VOL 10) 1000 ml
1012	Oxidační krém 6% (VOL 20) 1000 ml
1011	Oxidační krém 9%
99 Kč / 3,96 €
(VOL 30) 1000 ml
1010	Oxidační krém 12%
85 Kč
(VOL 40) 1000 ml

3,40 €
1 000 ml

TONE ACTIVATOR
Specifický aktivátor pro nové tonizační barvy

99 Kč / 3,96 €

85 Kč
3,40 €
1 000 ml
kód: 200025
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Ivy Green
zelený břečťan
GL-C12

GL-C11

Cream Hydrogen Peroxide

109 Kč
4,36 €

Bezamoniakové barvy s keratinem
a arganovým olejem, výběr ze 48 odstínů
barev. Dokonalé krytí šedin.

Ocean Blue
modrý oceán
GL-C8

GL-C4

AKTIVÁTORY

129 Kč / 5,16 €

Sintesis Color Cream Ammonia Free

New York Grey
šedý New York

GL-C3

London Grey
šedý Londýn

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ
Melírovací prášek Bleaching Powder
Přípravek obsahující bezprašný prášek určený pro „přírodní“
i barvené vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se
doporučuje pro všechny techniky: melír, zesvětlení vlasových
pramínků, zvláštní efekty a odbarvení. Modrý pigment zabraňuje
vzniku žluto-oranžových odstínů a dodává vlasům neobyčejný
lesk.

SYSTÉM PROTI NADMĚRNÉMU
KREPOVÁNÍ
Anticrespo šampon
Kosmetický mycí prostředek na krepaté, suché a nepoddajné
vlasy. Díky svému účinku dodává vlasům lesk, hladkost a usnadňuje jejich rozčesávání.
extrakt z lněných
semínek

1 kg
Super cena
129 Kč / 5,16 €

105 Kč
4,20 €
500 ml
kód: 1244

640 Kč / 25,60 €

540 Kč
21,60 €
1 000 g
kód: 1250

Oil No Oil
Nová formule Oil No Oil umožňuje kolem vlasů vytvořit
ochrannou regenerační vrstvu. Tento přípravek je vhodný i pro
letní období, neboť chrání vlasy před sluncem a mořskou solí, ale
může se používat po celý rok jako ochrana proti chlóru v bazénu.

URYCHLOVAČ BARVENÍ
Fast Colour
Nový urychlovač barvení. Zkracuje dobu barvení a zesvětlování
až o 1/3. Bez agresivních chemikálií. Chrání vlasy a barvu zintenzivní a rozzáří.
129 Kč / 5,16 €

105 Kč
4,20 €
500 ml
kód: 1245
359 Kč / 14,36 €

Anticrespo Hair Lotion

299 Kč
11,96 €

Vhodné především pro ošetření suchých vlasů, pomáhají odstranit krepatost během několika málo sekund. Mají vyhlazovací
účinek, dodávají tvárnost a jemnost i těm nejméně poddajným
vlasům.

50 ml
kód: 204003

super cena

384 Kč / 15,36 €

240 Kč
9,60 €

NAROVNÁNÍ VLASŮ

balení 12 × 10 ml
kód: 1075

Sada pro narovnání vlasů
Sada obsahující uhlazovací krém
+ neutralizátor s ochrannými účinky.
Inovativní přípravek bez obsahu kyseliny
thioglykolové a jejich derivátů a BEZ
AMONIAKU.
Vlasy zůstávají jemné, lesklé a pružné.

PRO OBJEM VLASŮ
3D HAIR POWDER
Objemový vlasový pudr určený pro jemné a unavené vlasy.
Obsahuje panthenol a mikro objemové částice.
Vlasům dodá potřebný objem.

159 Kč / 6,36 €

198 Kč / 7,92 €

129 Kč
5,16 €

158 Kč
6,32 €

100 ml + 100 ml
kód: 4160

8g
kód: 309001
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JADE LAMELLAR CONDITIONER

NOVINKA

s organickým extraktem zeleného čajovníku
Speciální kondiconer s expresním účinkem v průběhu 8 sekund.

Lamelární technologie využívá sílu lamel, se schopností pronikat do vlasové kutikuly, a zaměřit se na poškozené oblasti
každého vlákna snadněji než tradiční vlasové kondicionéry a masky. Kondicionační činidla jsou organizovány v tenké
lamelární struktuře obklopující vlákno, voda na povrchu vlasu aktivuje uhlazování.
Složení pracuje v jemných vrstvách, okamžitě proniká do vlasového vlákna, ukládá aktivní látky přímo v místě poškození,
a tím poskytuje zvýšený vyživující účinek.
• ideální pro všechny typy vlasů
• pro snadný styling a okamžité rozčesání
• regeneruje vlákno poškozené chemickými úpravami a častým používáním žehličky
• posiluje účinky běžných kondicionérů
• zabraňuje krepatění a lámání vlasů při česání
• obsahuje extrakt ze zeleného čajovníku, kyselinu hyaluronovou, rýžový protein, panthenol, vitamin E a F
KDY POUŽÍT TUTO KÚRU:
• Když chcete nabídnout zákaznici expresní ošetření (z časového nebo finančního důvodu)
• Když chcete rychle rozčesat vlasy svých klientů, tak, že se můžete starat o několik klientů současně.
• Když potřebujete dodat hebkost a jemnost kudrnatým vlasům.
• Když mají klienti dlouhé vlasy, které se obtížně upravují.
• Když si klienti stěžují na lámavost velkého množství vlasů při kartáčování
• Pro klienty s hustými, dlouhými vlasy, poškozenými častým foukáním a žehlením
POUŽITÍ:
Kondiconér se nanáší na šamponem umyté a ručníkem vysušené vlasy. Dávku dle tabulky vmasírujte
po celé délce vlasů až ke konečkům, nechte působit 8 sekund, a následně důkladně opláchněte.
1 dávka = 25 ml

Jemné vlasy

Středně husté vlasy

Husté a kudrnaté vlasy

Krátké vlasy

1 dávka

1–2 dávky

2 dávky

Středně dlouhé vlasy

1 dávka

2 dávky

2–3 dávky

Dlouhé vlasy

2 dávky

2–3 dávky

3 dávky

239 Kč
9,56 €

499 Kč
19,96 €

200 ml
kód: 1091

500 ml
kód: 1090

AKCE — při zakoupení balení 200 ml + 500 ml
obdržíte ZDARMA kartáč Thermoactive Combo 65 mm
v ceně 349 Kč

TURQUOISE
s extraktem ze Spiruliny algae, mořské řasy se širokým spektrem živin a minerálů.
Pro posilnění a vyživení jemných a slabých vlasů, regeneruje v celé jejich délce.

SHAMPOO HYDRA
COMPLEX

Šampon pro jemné, unavené
a oslabené vlasy náchylné
ke splihnutí. Bohatý extrakt
s vitamíny, minerály, proteiny
a esenciálními mastnými
kyselinami přispívá ke zlepšení
kvality vlasů. Výsledky jsou
patrné již po prvním použití,
vlasy jsou plné vitality a obnoveného lesku.

MASK HYDRA
COMPLEX
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Krémové a ultralehké ošetření,
které díky regeneračním
a vyživujícím vlastnostem řasy
229 Kč / 9,16 €
135 Kč / 5,40 €
přináší okamžitý účinek. Bohatý komplex vitamínů, proteinů
189 Kč
115 Kč
a minerálů obnovuje vitalitu
7,56 €
4,60 €
vlasů, aniž by je zatížil. Jemné
1 000 ml
300 ml
vlasy jsou již po první aplikaci
kód: 250025
kód: 250027
intenzivně
vyživeny.
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ACQUA SPLASH
HYDRA COMPLEX

169 Kč / 6,76 €

259 Kč / 10,36 €

195 Kč / 7,80 €

139 Kč
5,56 €

209 Kč
8,36 €

165 Kč
6,60 €

250 ml
kód: 102015

1 000 ml
kód: 102013

150 ml
kód: 355001

Ultralehké sérum ve spreji pro
snadné rozčesání, zářivý lesk
a objem účesu. Díky obsahu
mořské řasy s vysokými regeneračními a vyživujícími účinky
jsou vlasy posíleny. Všestranný
produkt pro vytvoření dokonale
zdravého účesu.

RESTORE
OBNOVA
• Pro poškozené a lámavé vlasy, které jsou oslabené externími vlivy. Pro vlasy s problémem
roztřepených konečků, či suché vlasy bez lesku.
• Obsahuje organický extrakt bio panenského olivového oleje a výtažek z přírodního banánu
Drť plodu banánovníku je všelékem na vlasy, protože má vysoký obsah cukrů,
vitamínů a minerálů, které jsou vysoce hydratační a výživné. Olivový olej dodává
vlasům přirozenou pružnost a zaceluje trhlinky ve vlasovém vláknu. Olivy obsahují
velké množství minerálů a tři významné antioxidanty – vitamín E, polyfenoly
a fytosteroly a také vzácnou sloučeninu hydroxytyrosol, ta pomáhá blokovat
škodlivé účinky volných radikálů. Navíc je olivový olej bohatý na vitamíny A, B, D a E,
což jsou vitamíny, které umí stimulovat vlasové kořínky, a tím výrazně zrychlit růst.

199 Kč / 7,96 €

259 Kč / 10,36 €

219 Kč / 8,76 €

299 Kč / 11,96 €

159 Kč
6,36 €

205 Kč
8,20 €

175 Kč
7€

239 Kč
9,56 €

500 ml
kód: 1357

1 000 ml
kód: 1356

500 ml
kód: 1358

1 000 ml
kód: 1366

Restore Shampoo

Restore Mask

LAKY NA VLASY

PĚNOVÁ TUŽIDLA

Lak s arganovým olejem

Pěna Equal – silná fixace

Vhodný pro veškeré techniky stylingu. Dodává
vlasům objem, tvar a lesk. Má silný fixační účinek,
nelepí a snadno se vyčesává kartáčem.

Pěna se silným fixačním účinkem
obnovující strukturu a obsahující
keramidy, určená především pro
nepoddajné vlasy a pro účesy
s mokrým efektem.

135 Kč / 5,40 €

129 Kč / 5,16 €

115 Kč
4,60 €

105 Kč
4,20 €

500 ml
kód: 3026

400 ml
kód: 3036
FIXING 1 2 3 4 5

X-Treme Hair Spray
Extra suchý lak
Ultra silný fixační lak na vlasy, jehož účelem je
vytvářet a podporovat extrémní účesy. Splňuje
všechny požadavky stylingu. Faktor extra dry
(minimální obsah vody) přináší neuvěřitelně rychlé
zafixování účesu bez zatížení vlasu. Kompozice
založená na kolagenu a elastinu, zaručuje bohaté
textury, lesk a pružnost vlasů.

FIXING 1 2 3 4 5

CREAMY MOUSSE
Creamy Mousse
„Šlehačka pro Vaše vlasy“. Regenerační pěna
pro restrukturalizaci a posílení vlasů. Arganový
olej vyživuje poškozené vlasy a opravuje roztřepené konečky, keratin regeneruje a posiluje
vlasová vlákna, výtažek z bambusu působí
antioxidačním efektem a přináší vlasům hebkost,
zdraví a jas.

199 Kč / 7,96 €

205 Kč / 8,20 €

169 Kč
6,76 €

165 Kč
6,60 €

500 ml
kód: 1238

300 ml
kód: 1239
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PRÁVĚ NASKLADNĚNO

LAKY NA VLASY
3 + 1 ZDARMA
Mega Freeze Hair Spray 24 Hour Hold
Extrémně tužicí „zmrazovač“

+ ZDARMA Mega Freez It Hair Spray
24 Hour Hold 43 g

3×

Amazing Surf Spray
• pro tvorbu přirozených vln
• exkluzivní Algae Triage Complex, obsahující mořskou řasu, vlasy
hydratuje a posiluje jejich strukturu
• obsahuje jojobový olej a bambucké máslo
• přírodní mořská sůl dodává objem
• neobsahuje parabeny
• neslepuje vlas

+ zdarma
1 ks

USA
v
t
uk
rod konalé
p
Top ro do é vlny
n
p
oze
r
i
ř
p

+
897 Kč
35,88 €

249 Kč / 9,96 €

215 Kč
8,60 €

UŠETŘÍTE:
90 Kč / 3,60 €
283 g
kód: 3101

300 ml
kód: 3145

43 g
kód: 3110

Clear Dry Shampoo

Amazing Serum

• s uchý šampon skvělý jak na přírodní, tak i umělé
nebo barvené vlasy
• absorbuje přebytečný vlasový i kožní maz
• zahušťuje jemné vlasy
• navrací požadovaný objem
• má příjemnou čistou vůni, která ve vlasech zůstává po celý den
• nezanechává stopy, snadno se vyčesává
• dodává lesk a přirozený vzhled

•
•
•
•
•
•
•

189 Kč / 7,56 €

160 Kč
6,40 €
184 g
kód: 3140
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 lasové sérum s obsahem habešského a arganového oleje
v
dodává vlasům maximální lesk
zabraňuje lámání a obnovuje strukturu vlasů
chrání vlasy před žehlením a fénováním (až do 240 °C)
zabraňuje třepení konečků
UV ochrana proti slunečnímu záření
dodává přirozenou vitalitu

196 Kč / 7,84 €

175 Kč
7€
50 ml
kód: 3150

D OKONAL Á PÉČE
O PÁNSKOU KLIENTELU

NOURISHING SHAMPOO

HAIR SPRAY
EXTRA DRY

Šampon určený pro šetrné
mytí vousů a vlasů.
Obnovuje správnou
rovnováhu vlhkosti vlasové
pokožky, vousů a vlasů,
zachovává jejich přirozenou
hydrataci. Šampon je navržen
tak, aby zabránil zarudnutí,
vysušování a podráždění
pokožky.

Hair Spray Extra Dry lak je ideální
pro vytvarování účesu pro každý
den. Nepostradatelný lak pro
vytvoření odvážných kreací, které
vyžadují dlouhotrvající efekt. Obsahuje speciální formuli Extra Dry,
která zajistí trvalý tvar a ochranu
před vlhkostí. Decentní pánská
vůně pro všechny muže, kteří mají
svůj vlastní styl.

BEARD & HAIR

SCULPTURE GEL

Extra fixační gel. Díky jeho síle je nepostradatelný pro dokonalý styling. Podporuje
a poskytuje extra silnou
fixaci, aniž by dehydroval
vlasové vlákno. Povzbuzující
a antioxidační vlastnosti obsažené kyseliny hyaluronové
dodávají vlasům pevnost
a energii. Nezanechává
žádné stopy a velmi snadno
se z vlasů odstraní několika
tahy kartáče nebo hřebene.

229 Kč / 9,16 €

159 Kč / 6,36 €

230 Kč / 9,20 €

185 Kč
7,40 €

119 Kč
4,76 €

185 Kč
7,40 €

300 ml
kód: 1192

300 ml
kód: 1396

150 ml
kód: 1392

FIXACE

INOVATIVNÍ STYLINGOVÁ ŘADA
PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Volumizing Texture Spray
Lak na vlasy pro každodenní posílení a plnější vzhled účesu. Při aplikaci na suché vlasy u kořínků dodává
objem. Sprej se středně silnou fixací je neviditelný a nelepí. Ideální pro vytvoření plnějšího vzhledu a dodání textury.
Je obohacený o moringový olej obsahující antioxidanty, které chrání vlas před vnějšími škodlivými vlivy.

Weather Protect Anti Frizz Finishing Spray
Lak na vlasy s ultra silnou fixací chránící
účes před všemi typy počasí.
Dodává lesk a zároveň zabraňuje krepatění
vlasů. Obsahuje keratin a UV filtr, který chrání
vlasy před škodlivými slunečními paprsky. Poskytuje také tepelnou ochranu při použití žehličky
a narovnávacího kartáče. Aplikuje se na suché vlasy
při dokončování účesu.

Firm Hold Hairspray
Lak na vlasy s extra silnou fixací zajišťující
silnější dlouhodobou fixaci účesu (24 hod).
Obsahuje keratin a UV filtr, který chrání
vlasy před škodlivými slunečními paprsky.
Sprej je obohacený o moringový olej obsahující antioxidanty, které chrání vlas
před vnějšími škodlivými vlivy.

ARGAN OIL & SHEA BUTTER
Ultra Shine Nourishing Shampoo

99 Kč / 3,96 €

109 Kč / 4,36 €

109 Kč / 4,36 €

79 Kč
3,16 €

89 Kč
3,56 €

89 Kč
3,56 €

200 ml
kód: 119321

300 ml
kód: 119383

300 ml
kód: 119369

Regenerační řada pro suché
vlasy, také ideální po slunění,
koupání ve slané a chlorované
vodě

Ultra hydratační šampon extrémně bohatý na mastné kyseliny, vitamíny a antioxidační
složky, které jsou důležité pro udržení zdravého vlasu od konečků až ke kořínkům. Jemně čistí
vlasy, hydratuje a vyživuje vlasové vlákno a vlasovou pokožku, aniž by oslabil intenzitu barvy.
Vlasy jsou plné lesku a vitality.

Ultra Shine Nourishing Cream

Intenzivní hydratační maska poskytující vlasům maximální péči. Hloubkově vyživuje vlas
a trvale ochraňuje před vysycháním a stárnutím vlasových vláken. Usnadňuje rozčesávání.
Dodává vlasům energii, pružnost a podporuje snadnější závěrečnou úpravu vlasů.

Ultra Shine Nourishing Oil

Exotické olejové sérum pro ochranu a udržení zdravých vlasů. Vlasy důkladně hydratuje,
přesto nezanechává mastný film na vlasech. Vytváří ochrannou bariéru proti vnějším vlivům.
Díky anti frizz efektu zabraňuje elektrizaci vlasů. Zanechává vlasy zářivé a sametově měkké.
Produkty neobsahují SLS, SLES, parabeny, silikony a nebyly testovány na zvířatech.

298 Kč / 11,92 €

329 Kč / 13,16 €

350 Kč /14 €

239 Kč
9,56 €

269 Kč
10,76 €

279 Kč
11,16 €

300 ml

250 ml

160 ml

145
kód: 146
kód: 147
AKČNÍkód:
LETÁK
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TOP GUN Clipper

NOVINKA

Profesionální bezdrátový strojek s nastavitelnou pákou umožňující měnit výšku
střihu stiskem palce 0,5–4 mm
• stříhací hlava o šířce 45 mm
• lithiová baterie s dlouhou životností 2200 MAH (max 240 minut,
nouzově lze napojit na adaptér) a s rychlým nabíjením (120 minut)
• profesionální titanové čepele prvotřídní kvality, se systémem
ochrany pokožky
• synchronní stejnosměrný motor s otáčkami
až 7 000 ot/min.
3 990 Kč / 159,60 €
• základní délka střihu 0,5 mm
• praktický a moderní design
3 290 Kč
• tichý chod
131,60 €
• životnost 2 000 hod
kód: 6339
• výkon 10 W
• váha 330 g
• balení obsahuje: ochranný kryt na čepel, kartáček, olej na
promazání 10 cl, 5 magnetických nástavců: 1,5 – 3 – 6 – 10 – 13 mm,
nabíjecí stanici a kabel.
• opasek s pouzdrem v ceně balení

Shaver Twice Finish

NOVINKA

Holicí strojek s odstupňovanou hlavou se
dvěmi čepelemi z nerezavějící oceli pro hladší a sjednocenější
oholení. Čepele pokryty ultra tenkou hypo-alergenní zlato titanovou fólií.
Lze použít i jako zastřihovač vousů, brady a kotlet pro finální
úpravu a doholování s max. výškou vousů a vlasů 3 mm. Strojek
lze použít bezdrátově, v případě potřeby i síťově.
• ion lithiová baterie
• max výdrž 60 minut
• doba nabíjení 60 minut
• hmotnost 130g
• balení obsahuje: ochranný kryt
na čepel, čistící štěteček, nabíjecí
kabel

SCHOOL SET
Sada nůžek school
•
•
•
•
•


nový
design pro začínající kadeřníky
sada obsahuje nůžky vel. 5.5 (14 cm) a efilační nůžky 32 zubů
typ držení semi – offset a nově i regular
nerezová tvrzená ocel
koženkové pouzdro
NOVINKA
Semi-offset

Regular

1 190 Kč / 47,60 €

890 Kč
35,60 €
kód: 6510

Magnetic Plane

NOVINKA

Silikonová podložka s 6 magnetickými poli pro odkládání strojků
a zastřihovačů. Silná přilnavost. Tyto plochy jsou kompatibilní pro
všechny strojky s kovovou hlavou.
Podložka je tepelně odolná
do 360 °C, odolná vůči nárazu, snadno omyvatelná.
Velikost 49 × 32 cm.

1 250 Kč / 50 €

1 250 Kč / 50 €

950 Kč
38 €

950 Kč
38 €

kód: 222

kód: 212

Pure Rose Gold cestovní kit
Kufřík obsahuje Kiepe Duo Mini cestovní fén.
Unikátní spojení designu Kiepe a salonního výkonu.
• ergonomický design, vhodný pro praváky i leváky
• nastavitelný výkon a teplota
• obsahuje difuzér, nástavec a kartáč
• v ýkon 1 000 W

1 390 Kč / 55,60 €

1 090 Kč
43,60 €
kód: 500

1 090 Kč / 43,60 €

890 Kč
35,60 €
Strojky nejsou součástí balení
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kód: 8330

FINGERBRUSH BLOOM 2022

IDETANGLE PRIDE

• mix

100% kančích štětin a antistatických
NOVINKA
nylonových štětin
• konce nylonových ostnů zakončeny kuličkou
• velké vzduchové otvory v těle kartáče poskytují lepší průtok
vzduchu pro rychlejší a efektivnější styling
• speciální zakřivení těla kartáče umožňuje komfortní česání vlasů
a šetrnost k vlasové pokožce
• výsuvný hrot na vypichování pramenů

• kartáče pro rychlé a jemné rozčesání mokrých i suchých vlasů
• patentovaný flexibilní duálně zaoblený tvar
• tělo kartáče svelkými otvory se dokonale přizpůsobí vlasům
vzávislosti na jejich typu
• Memory-Flex™ štětiny poskytují při česání masáž vlasové pokožky
• jedinečný design sergonomickou a speciálně
259 Kč / 10,36 €
protiskluzovou rukojetí
• ultra lehký
229 Kč
• štětiny ve dvou velikostech,
9,16 €
• ostny vyšších štětin zakončené kuličkou

Pastel Blue

Peach

Edelweiss

Sunflower

369 Kč
14,76 €

369 Kč
14,76 €

369 Kč
14,76 €

369 Kč
14,76 €

kód: FB1PC-BLU

kód: FB1PC-PEA

kód: FB1PC-EDE

kód: FB1PC-SUN

kód:
ID-BL

kód:
ID-GR

kód:
ID-OR

kód:
ID-PU

NOVINKA

kód:
ID-RE

kód:
ID-YE

Při zakoupení celého displeje,
který obsahuje 1 ks od každého
odstínu cena kartáče vychází
na 217 Kč / 8,68 €

Při zakoupení celého displeje,
který obsahuje 2 ks od každého
odstínu cena kartáče vychází
na 350 Kč / 14 €

1 554 Kč / 62,16 €

1 300 Kč
52 €

2 952 Kč / 118,08 €

kód: ID-DIS

2 800 Kč
112 €
kód: FB1PC-DIS

FINGERBRUSH ROUND
• profesionální

foukací kartáč Fingerbrush
• mix 100% kančích štětin a nylonových
štětin zakončené kuličkou
• velké vzduchové otvory v těle kartáče
poskytují lepší průtok vzduchu pro
rychlejší a efektivnější foukání
• speciální ergonomické zakřivení těla
kartáče umožňuje bližší kontakt s hlavou
• v ergonomické rukojeti výsuvný hrot
na vypichování pramenů
• dostupné ve velikosti S, M, L a XL

NOVINKA
S = ø 27 mm
M = ø 35 mm
L = ø 45 mm
XL = ø 55 mm

SILKCUT SHEAR MATT BLACK
EDITION
•e
 rgonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje držet nůžky všemi
prsty, a tím usnadňuje stříhání
• opěrka prstu zajišťuje komfortní držení nůžek
• středový regulovatelný šroub umožňuje vlastní nastavení chodu
• broušené diamantem, obě ostří honována, vynikající pro klouzavý
střih
• komfortní doraz, vysoká tvrdost oceli
• konvexně tvarované břity, šroub k individuálnímu nastavení nůžek
• 35 zubů s mikroozubením
Sada
• obsahuje nůžky 5.75, efilační
nůžky 6.35, olej a hadřík

245 Kč/9,80 €

279 Kč / 11,16 €

319 Kč / 12,76 €

349 Kč / 13,96 €

1 290 Kč / 51,60 €

1 290 Kč / 51,60 €

2 390 Kč/95,60 €

205 Kč
8,20 €

235 Kč
9,40 €

269 Kč
10,76 €

295 Kč
11,80 €

1 090 Kč
43,60 €

1 090 Kč
43,60 €

1 990 Kč
79,60 €

kód: FB1PC-ROS

kód: FB1PC-ROM

kód: FB1PC-ROL

kód: FB1PC-RXL

kód: 5.75BL

kód: T6.35BL

kód: 575/635Matt
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SLEVOMÁNIE
FIBRILL

FREESTYLE – smoothing paste I

Pudr pro zvětšení objemu, pro dobarvení a zakrytí míst
s menším výskytem vlasů

Profesionální vlasová pasta pro vlnité a kudrnaté vlasy.
Zabraňuje krepatění a vytvoří dokonalý
vzhled účesu.
242 Kč / 3,56 €

99 Kč
3,96 €

F3

F6

F9

F12

F1

F3
Dark Grey

F6
Light Blonde

F9
Grey

F12
Medium
Blonde

F17
Chocolate

100 ml
kód: 45

DESSATA BRONZE – BLACK
Dessata Original je kartáč na vlasy, který jemně vyčesává vaše
vlasy, aniž by je tahal nebo narušoval. Pro všechny typy vlasů –
jemné, křehké, kudrnaté, naplétané nebo dlouhé a husté. Vhodný
na rozčesávání vlasů suchých a mokrých.

490 Kč / 19,60 €

245 Kč
9,80 €

280 Kč / 11,20 €

99 Kč
3,96 €

25 g
kódy:
F3, F6, F9, F12, F17

kód: 31124

Profesionální ohebné natáčky
Ohebné natáčky „papiloty“ z měkkého pružného materiálu.
Prameny vlasů se natáčí na natáčky, které jsou maximáně ohebné
a netlačí. Po použití se snadno narovnají zpět a následně je opět
lze použít. Balení obsahuje 12 natáček, ø 16 mm × 240 mm

FIBRILL
Fixing Spray

balení
159 Kč / 6,36 €

169 Kč / 6,76 €

79 Kč
3,16 €

89 Kč
3,56 €

kód: 11016

60 ml
kód: F01

KIEPE DUO ŽEHLIČKY

Geometrix Ultra Strong Hair Spray

Dostupné a kvalitní žehlíčky DUO ve veselých odstínech pro dosažení
rovného účesu nebo dokonalých vln, rovněž dodají vlasům objem.
Vlastnosti:
• Klouzavý povrch Flex-Q pro zajištění krásně hladkého účesu
• Nastavitelná teplota v rozmezí 80–230 °C
• 360° otočný kloubový kabel zabraňuje zamotání a poškození
• Velikost žehlícího povrchu 24 × 90mm

Extra tužicí lak na vlasy. Nezatěžuje, nezvlhčuje,
zachovává dokonalý tvar účesu, dodává vlasům
lesk. Lehce se vyčesává.

1 390 Kč / 55,60 €

695 Kč
27,80 €
220 Kč / 8,80 €

kód: 8170VI

99 Kč
3,96 €

1 390 Kč / 55,60 €

695 Kč
27,80 €

500 ml
kód: 4080

kód: 8170BL

VEŠKERÉ ZMĚNY (CEN APOD.) A TISKOVÉ CHYBY V TOMTO LETÁKU JSOU VYHRAZENY!
AKČNÍ NABÍDKA A SLEVY PRO KADEŘNICKÉ SALONY V ČR A SR PLATNÁ V OBDOBÍ 1. 7. – 30. 9. 2022,
PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

ROSO Cosmetics s.r.o.

Masarykova 515, 664 61 Rajhrad u Brna, ČR
tel.: +420 543 255 444, +420 725 856 350
tel.: +421 232 144 143 (zákazníci SK), +421 948 552 527 (zákazníci SK)
e-mail: info@rosocosmetics.com, www.rosocosmetics.com
fb.com/rosocosmetics

roso_cosmetics

