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Sintesis Color Cream
   Profesionální permanentní barvy na vlasy. Výběr ze 115 odstínů 
barev + 8 přírodních intenzivních odstínů se zdvojeným pigmen-
tem: 1.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00 + 2 nové tonizační barvy BT1 Platinum 
Ash a BT2 Platinum Pearl (tonizační barvy 
se používají výhradně s novým TONE ACTI-
VATOREM).

SINTESIS COLOR CREAM 

SINTESIS COLOR CREAM 
AMMONIA FREE 
Sintesis Color Cream Ammonia Free
   Bezamoniakové barvy s keratinem  
a arganovým olejem, výběr ze 48 odstínů  
barev. Dokonalé krytí šedin.

TONIZAČNÍ BARVY

BT1 BT2

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

129 Kč 
5,16 €

100 ml

129 Kč 
5,16 €

100 ml

129 Kč 
5,16 €

100 ml

VÝBĚR ZE 125 ODSTÍNŮ BAREV
A 48 ODSTÍNŮ BEZAMONIAKOVÝCH BAREV

5 + 1 ZDARMA
Sintesis Color Cream

+  ZDARMA šampon na ochranu 
barvy

10 + 1 ZDARMA
Sintesis Color Cream

+  ZDARMA Tekuté krystaly 

15 + 2 ZDARMA
Sintesis Color Cream

+  ZDARMA Keratin Protein Shampoo
+  ZDARMA Keratin Protein Keratin Mask

500 ml
kód: 1248

100 ml
kód: 1018

1 000 ml
kód: 250032

1 000 ml
kód: 102020

100 ml

100 ml

100 ml

645 Kč 
25,80 €

UŠETŘÍTE: 
129 Kč / 5,16 €

1 290 Kč 
51,60 €

UŠETŘÍTE: 
245 Kč / 9,80 €

1 935 Kč 
77,40 €

UŠETŘÍTE: 
450 Kč / 18 €

5×

10×

15×

+ zdarma 
1  ks

+ zdarma 
1  ks

+ zdarma 
1  ks

+

+

+

100 ml
kód: 1017

+ zdarma 
1  ks

nebo
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Alkalický šampon pro hloubkové čištění pH 8–9
•  Šetrně a hloubkově čistí vlasové vlákno i pokožku hla-

vy, zároveň se stará o rovnováhu vlhkosti uvnitř vlasu.
•  Čistí vlasy od stylingových přípravků a dalších nečistot.
•  Díky alkalickému pH otevírá vlas a odstraňuje zbytky 

barev uvnitř vlasové kutikuly, a tím vlas připraví pro 
následné barvení nebo péči.

•  Obsažený keratin proniká dovnitř vlasů  
a regeneruje strukturu vlasu.

• Nevysušuje vlasy
• Neobsahuje alkoholy, silicony a formaldehydy
•Jemná parfemace

Použití:
Přiměřené množství vmasírujte na vlhké vlasy. Bude-li 
šampon aplikován i na vlasovou pokožku doporučujeme 
kvůli vyššímu pH šamponu použití šamponu v kombi-
naci s Comfort Soothing Elixirem, který chrání citlivější 
pokožku před nežádoucí reakcí. Nechte šampon několik 

minut působit. Poté důkladně opláchněte. V případě sil-
ně znečištěných vlasů zopakujte postup. Následně vlasy 
vysušte a pokračujte v péči. Neaplikujte kondicioner 
nebo masku, pokud pokračujete v dalším ošetření.

Následná péče:
1) Barvení
Po aplikaci čistícího šamponu může ihned následovat 
barvení. Barva se nanáší na suché vlasy a následuje 
standardní barvící postup.

2) Melírování
Po aplikaci čistícího šamponu může ihned násle-
dovat melírování. Použijte oxidant o nižším objemu 
(10, 15 VOL). Nanášejte emulzi na suché vlasy a následu-
je standardní melírovací postup.

3) Tónovaní
Po použití čistícího šamponu může ihned následovat tó-
nování. Tonizační barvy a tonery se mohou nanášet na 
suché nebo ručníkem vysušené vlasy (nemusí být 100% 
vysušené) a následuje standardní postup tónování.

4) Prevence
V případě použití čistícího šamponu jen jako prevenci, 
doporučujeme následně aplikovat regenerační produk-
ty z edice Keratin Protein (maska, lotion, ampule).

249 Kč / 9,96 €

209 Kč 
8,36 €

1 000 ml
kód: 1256

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, zvlášt-
ní efekty a odbarvení. Modrý pigment 
zabraňuje vzniku žluto-oranžových 
odstínů a dodává 
zesvětleným vlasům 
neobyčejný lesk. Je 
určený pro smíchá-
ní s oxidanty 5 – 
10 – 15 – 20 – 30 – 
40 VOL.

ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ

Yellow Stop Conditioner
   Užívá se po šamponu proti 
žloutnutí, pomáhá eliminovat 
žluté, šedivé a nazlátlé pigmenty 
z bílých a blond vlasů. Vlasy jsou 
po něm měkké a jemné a ne-
zanechává nafialovělá a modrá 
místa.

Yellow Stop Shampoo
   Přípravek obohacený o přímé pigmenty, který 
umožňuje odstranit nepříjemné žluté odlesky 
způsobené foto-oxidací. Šampon jemně působí 
na strukturu blond a šedivých vlasů a dodává jim 
maximální zářivost a lesk.

180 Kč / 7,20 €

149 Kč 
5,96 €

500 ml
kód: 1097

180 Kč / 7,20 €

149 Kč 
5,96 €

500 ml
kód: 1197

249 Kč / 9,96 €

209 Kč 
8,36 €

500 g
kód: 1031

Šampon Sebum Balancing 
   Vyrovnávací šampon ideální pro mastné 
vlasy. Obsahuje extrakt z kopřiv, který postupně 
redukuje nadměrnou tvorbu kožního mazu 
u pokožky a odstraňuje svědění. Esenciální 
citrónový olej blokuje tvorbu kožního mazu.

Balzám Sebum Balancing 
   Balzám obnovující strukturu mastných, 
těžkých, jemných a vlasů oslabených 
chemickými úpravami. Neobsahuje oleje 
a silikon, odstraňuje z pokožky nadměrné 
sedliny mazu, dodává vlasům objem, 
jemnost, zářivost a usnadňuje jejich 
rozčesávání. 

SYSTÉM PRO ROVNOVÁHU  
VLASOVÉ POKOŽKY

extrakt z kopřivy,  
esenciální olej z citronu

extrakt z kopřivy,  
esenciální olej z citronu

140 Kč / 5,60 €

115 Kč 
4,60 €

1 000 ml
kód: 1057

140 Kč / 5,60 €

115 Kč 
4,60 €

1 000 ml
kód: 1059
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TONERY
TONERY pro zvýraznění barevných i přírodních vlasů v novém balení. Jsou velmi praktické a snadno  
použitelné. Vrací barvě vitalitu a současně dodávají vlasům jemnost a objem.
Vyzkoušejte i absolutní novinku – YELLOW STOP TONER, který hydratuje a zbavuje 
nežádoucích žlutých odlesků. Posiluje světlou barvu během pouhých 10 minut.

BALENÍ:
•  lahvička s pumpou 300 ml

ROSE CURLY DREAM
s organickým baobabovým olejem pro vlnité a kudrnaté vlasy

Baobabový olej lisovaný za studena ze semen baobabu prokazuje neuvěřitelnou službu v péči o hydrataci vlasového 
vlákna. Je ideální pro vlnité a kudrnaté vlasy náchylné na vysušování. Vlas hydratuje, regeneruje,  posiluje v celé jeho 
délce a eliminuje krepatění. Díky svým schopnostem navrací vlasům hebkost, jemnost a lesk.

250039 Rose Curly Dream Shampoo 300 ml  300011 Rose Curly Amplifier Cream 150 ml
250038  Rose Curly Dream Shampoo 1 000 ml   Bezoplachový krém na podporu tvorby vln. 
102027  Rose Curly Dream Mask 250 ml   Nezatěžuje.
102026  Rose Curly Dram Mask 1 000 ml   

154019

154020 154021 154022 154023 154024 154025 154026 154027 154028

338 Kč / 13,52 €

299 Kč 
11,96 €

300 ml

BEZ AMONIAKU

AKCE:
při zakoupení 2 výrobků 
z řady Curly ZDARMA cestovní 
kartáč Olivia Garden Violet  
v ceně 60 Kč / 2,40 €

Holiday Brush 2020
•  Cestovní kartáč  

Olivia Garden
•  Plastové štětiny  

zakončené kuličkou 
•  Velikost kartáče  

14 cm

2020V – Violet

NOVINKA

229 Kč/9,16 €

195 Kč 
7,80 €

300 ml
kód: 250039

329 Kč  /13,16 €

269 Kč 
10,76 €

1 000 ml
kód: 250038

239 Kč / 9,56 €

205 Kč 
8,20 €

250 ml
kód: 102027

229 Kč / 9,16 €

195 Kč 
7,80 €

150 ml
kód: 300011

339 Kč / 13,56 €

279 Kč 
11,16 €

1 000 ml
kód: 102026
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PREVENT HAIR LOSS
PROTI PADÁNÍ VLASŮ
• Pro vlasy s tendencí vypadávání 
• Obsahuje CapiliaLonga PPF a organický extrakt z fenyklu

CapiliaLonga PPF tzn. koncentrovaný extrakt z buněk z oddenku kurkumy (indický šafrán), který zabraňuje 
vypadávání vlasů, stimuluje jejich růst a harmonizuje vlasovou pokožku. Fenyklový organický extrakt je 
ideální pro prokrvení pokožky. Směs fenyklu a CapiliiLongy je bohatá na phyto-peptidy, jemně čistí citlivou 
pokožku, podporuje regeneraci vlasové folikuly a reguluje přirozený růstový cyklus vlasů.
Testováno in vivo a in vitro.
Až 89% snížení ztráty vlasů za 150 dní.
Až 52% zvýšení hustoty vlasů za 150 dní.

Prevent Hair Loss Shampoo Prevent Hair Loss Mask Prevent Hair Loss Lotion

AKCE:
při zakoupení Prevent 
Hair Loss Lotion navíc 

ZDARMA Be Pure 
Hand Cream 40 ml  

v ceně 99 Kč / 3,96 €

185 Kč / 7,40 €

165 Kč 
6,60 €

750 ml
kód: 3027

135 Kč / 5,40 €

119 Kč 
4,76 €

500 ml
kód: 3028

135 Kč / 5,40 €

119 Kč 
4,76 €

400 ml
kód: 3032

PĚNOVÁ TUŽIDLA
Pěna Ultra Strong –  
extra silná fixace
   Pěna s extra silným fixačním 
účinkem vhodná pro moder-
ní styling, zvětšující objem 
účesu. Dodává vlasům lesk, 
zachovává dokonalý tvar 
účesu.

keratin

FIXING  1  2  3  4  5FIXING  1  2  3  4  5FIXING  1  2  3  4  5

Ultra Strong lak s výji-
mečně silnou fixací
   Vhodný pro moderní styling, 
zachovává dokonalý tvar účesu, 
dodává vlasům lesk a objem 
po každé aplikaci. Formule 
„zabraňující vzniku vlhkosti“ 
dlouhodobě zachovává tvar 
účesu a pečuje o vlasy s ohle-
dem na jejich přirozený objem. 
Nezanechává na vlasech žádný 
povlak a velmi 
snadno se 
vyčesává po-
mocí kartáče.

Ultra Strong lak s výjimečně 
silnou fixací 
   Vhodný pro moderní styling, 
zachovává dokonalý tvar úče-
su, dodává vlasům lesk a objem 
po každé aplikaci. Formule 
„zabraňující vzniku vlhkosti“ 
dlouhodobě zachovává tvar 
účesu a pečuje o vlasy s ohle-
dem na jejich přirozený objem. 
Nezanechává na vlasech žádný 
povlak a velmi 
snadno se vy-
česává pomocí 
kartáče.

LAKY NA VLASY

219 Kč / 8,76 €

185 Kč 
7,40 €

500 ml
kód: 1349

239 Kč / 9,56 €

199 Kč 
7,96 €

500 ml
kód: 1348

422 Kč / 16,88 €

349 Kč 
13,96 €

150 ml
kód: 1347 kód: 1371

KOMPLEXNÍ 
REGENERACE VLASŮ
10 in 1! maschera spray
   Bezoplachová vlasová maska ve 
spreji s keratinem a panthenolem. 
• Změkčuje a necuchá vlas, lepší rozčesání
• Vlasy zůstávají jemné a sametově měkké
• Zabraňuje třepení konečků
• Regeneruje suché a poškozené vlasy
• Chrání před krepatěním a vlhkostí
• Snadné kartáčování a žehlení
•  Dlouhodobě drží účes
• Dodává větší objem vlasů
•  Chrání proti atmosféric-

kým vlivům
•  Chrání barvu vlasů před 

UV zářením: obsahuje 
sluneční filtry

extrakt z brusinky,  
keratin, panthenol

209 Kč / 8,36 €

169 Kč 
6,76 €

200 ml
kód: 1002

259 Kč / 10,36 €

209 Kč 
8,36 €

200 ml
kód: 1003

Pre Piastra
   Uhlazující sérum chrá-
nící proti teplu, specificky 
určené před žehlením 
vlasů. Zajišťuje hedvábný 
a dlouhotrvající lesk. Chrá-
ní strukturu vlasů proti 
teplu a má antistatický 
účinek.

SÉRUM PŘED 
ŽEHLENÍM VLASŮ

 NUAGE
   Parfémovaný vlasový sprej 
provoní vlasy podmanivou 
a lehce nasládlou vůní, která 
vydrží ve vašich vlasech 
celý den.

VŮNĚ 
DO VLASŮ

199 Kč / 7,96 €

159 Kč 
6,36 €

50 ml
kód: 80101

SKVĚLÝ TIP NA 
VÁNOČNÍ DÁREK
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míchací poměr 1:1,5
3 + 1 ZDARMA 
Při zakoupení 3 ks barev Lovien Lovin Color 100 ml
+  ZDARMA Lovien Lovin Color 100 ml 
LOVIN COLOR

Barvicí krém s přírodními výtažky  
z Aloe Vera, olivového 
oleje a arganového oleje. 
Tyto složky hydratují 
a nenarušují 
strukturu vlasu.

+

+

3×

3×

+ zdarma 
1  ks

+ zdarma 
1  ks

357 Kč 
14,28 €

UŠETŘÍTE: 
119 Kč / 4,76 €

100 ml

357 Kč 
14,28 €

UŠETŘÍTE: 
119 Kč / 4,76 €

100 ml

3 + 1 ZDARMA 
Při zakoupení 3 ks barev Magic Color 100 ml
+  ZDARMA Magic Color 100 ml
+  ZDARMA Hygienický gel 125 ml 
MAGIC COLOR

Intenzivní barvy pro módní trendy 
a výrazný barevný efekt. 
•  maximální krycí  

schopnost 
•  lesklé, zářivé  

a extravagantní  
odlesky

• intenzivní odstíny
•  dlouhotrvající  

barva

Anti Yellow Aktivátor
 Specifická oxidační emulze v krémové konzistenci (12%, 40 VOL)  
obasahující fialový pigment , díky němuž dochází k o 20 % vyšší účin-
nosti při zesvětlení než s běžným oxidantem. 
Neutralizuje žluté a oranžové odlesky již ve 
fázi odbarvování. Ideální jak pro odbarvování 
tak pro superzesvětlování. Speciálně vyvi-
nutý pro míchání s béžovými, popelavými a 
blond studenými odstíny. Rovnoměrný a záři-
vý výsledek při zachování vlasové struktury.

Způsob použití:
Oxidační emulze se standardně míchá s 
barvami v poměru 1:1,5 nebo 1:2 dle zvole-
ného odstínu. Pro odbarvení se volí poměr 
podle požadovaného stupně zesvětlení, 
který je uveden v návo-
du každého melírovací-
ho prášku.

BLONDE Cremdeco Bleaching Cream
 Krémový melír, který lze aplikovat v celé 
délce vlasu až ke kořínkům. Díky krémovému 
složení je šetrnější k vlasovému vláknu i po-
kožce. Vhodný pro všechny techniky.

Způsob použití:
Smíchejte s peroxidem v poměru 1:2  
(na 1 odměrku krému 2 odměrky peroxidu). 
Důkladně promíchejte dokud nevznikne 
krémová emulze. Aplikujte na vlasy, nechte 
působit 25–40 min v závislosti na kvalitě 
vlasu a použité oxidační kapacity peroxidu.

239 Kč / 9,56 €

189 Kč 
7,56 €

1 000 ml
kód: 159

NOVINKA

AKTIVÁTORY ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ

NOVINKA

299 Kč / 11,96 €

249 Kč 
9,96 €

250 ml
kód: 180
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ORCHID OIL KERATIN
Exotická řada obsahující keratin a extrakt z orchideje.

Keratin výrazně ovlivňuje kvalitu, růst i vzhled vlasů. Keratin 
vytváří ochrannou bariéru zabraňující poškození vlasu, 
v případě narušeného vlasového vlákna vyplňuje poškozená 
místa a tak dodává vlasům novou sílu a regeneraci.

Výtažek z orchideje dodává výživu, hydrataci a lesk.

Všechny produkty jsou bez parabenů, SLS a SLES a obsahují 
takové ingredience, aby nedocházelo k alergickým reakcím.

Produkty Orchid Oil Keratin jsou vhodné jak 
pro každodenní použití, tak je lze používat 
na suché, narušené vlasy a po chemických 
ošetřeních v závislosti na zvoleném typu 
produktu.

Havané Gold
Šampon vhodný pro 
normální vlasy. Dokonale 
umyje vlasy, aniž by 
byly připraveny 
o potřebnou 
hydrataci a výživu. 
Obsahuje 
meruňkový olej.

Purificante Shampoo
Šampon obsahující vysoce 
vyživující a čistící přírodní 
aktivní složky. Jemně čistí 
a revitalizuje vlasovou 
pokožku a vlasy. 
Obsahuje tea 
tree olej, ideální 
pro obnovení 
rovnováhy 
regulující maz. 
Vhodný pro 
vlasy s tendencí 
k maštění 
a plihnutí. 

Dry & Damaged Hair 
Shampoo
Šampon šetrně myje 
suché a lámavé vlasy. 
Regeneračně 
působí na 
vlasovou 
strukturu. 
Obsahuje 
bambucký 
olej, ideální pro 
výživu.

Conditioner Instant Cream
Kondicioner pro vlasy poškozené 
chemickým procesem nebo atmosfé-
rickými vlivy. Vlasům dodává energii 
a regeneraci. Obsahuje marulový olej, 
který dodává hydrataci a lesk. Olej navíc 
obsahuje obrovské množství 
vitamínu C a antioxidantů, 
které zabraňují krepatění 
a třepení. Usnadňuje rozče-
sávání. 

Liquid Crystals
Vynikající tekuté 
krystaly pro prevenci 
a snížení rozdvojová-
ní konečků, navrací 
lesk a vitalitu suchým, 
oslabeným konečkům. 
Neoplachuje se.

Orchid Oil Keratin Ampoule
Intenzivní kondicionační fluid bohatý na 
keratin, vhodný pro všechny typy vlasů. 
Složení je navrženo tak, aby restruktu-
ralizovalo a vyživovalo vlasové vlákno, 
dodávalo mu 
sílu a elasticitu. 
Pomáhá odstra-
nit krepatost. 
Lotion se nanáší 
na umyté vlasy, 
několik minut se 
nechá působit 
a následně se 
opláchne. 

Hair Spray Strong  
Orchid-Oil Keratin
Silně tužící vlasový sprej 
pro zvětšení objemu vlasů 
s keratinem a olejem 
z orchideí. 

Biphase Conditioner
Bezoplachový vysoce účinný 
bifázický restrukturalizační 
kondicionér pro hlubokou 
hydrataci.  Eliminuje změny 
vlasového vlákna po chemic-
kém procesu. Nanáší se na 
umyté, ručníkem 
vysušené vlasy. 
Před aplikací dů-
kladně protřepte.

Cream Keratin Treatment
Hydratační maska s restrukturalizačními 
vlastnostmi. Vhodná pro matné, suché 
a poškozené vlasy.

Obsahuje habešský olej, který vlasy 
hydratuje a nezatěžuje, vlasy jsou hebké 
a lesklé.

Oil Spray Mineralizing
Olej složený z minerálních solí. Ideální 
po trvalé, barvení nebo odbarvování. 
Obsahuje extrakt z orchideje, složku, 
která zanechává vlasy elas-
tické a lesklé, dodává objem 
a lehkost. Olej se nanáší na 
umyté vlasy, několik minut se 
nechá působit a následně se 
opláchne.

Cinq Shampoo
Ochranný a hydratační šampon 
pro ošetření po chemických 
procesech (barvení,  
odbarvení, 
trvalá). Lze jej 
také používat na 
každodenní mytí. 
Obsahuje olivový 
olej, ideální pro 
výživu.

300 ml
kód: 193

300 ml
kód: 190

300 ml
kód: 191

300 ml
kód: 192

1 000 ml
kód: 198

1 000 ml
kód: 194

1 000 ml
kód: 197

1 000 ml
kód: 199

169 Kč / 5,96 €

139 Kč 
5,56 €

300 ml

349 Kč / 13,96 €

299 Kč 
11,96 €

1 000 ml

349 Kč / 13,96 €

299 Kč 
11,96 €

1 000 ml
kód: 201

269 Kč / 10,76 €

239 Kč 
9,56 €

100 ml
kód: 204

35 Kč / 1,40 €
při zakoupení celého 
balení 10 × 10 ml cena 

ampule

29 Kč 
1,16 €

10 ml
kód: 205

189 Kč / 7,56 €

169 Kč 
6,76 €

750 ml
kód: 10030

219 Kč / 8,76 €

189 Kč 
7,56 €

250 ml
kód: 203

239 Kč / 9,56 €

199 Kč 
7,96 €

500 ml
kód: 200

369 Kč / 14,76 €

309 Kč 
12,36 €

200 ml
kód: 202

Vylepšená receptura 
původního laku 

Orchid Oil.
Nová cena

NOVINKA

CENA PLATNÁ 
PRO VŠECHNY 

TYPY ŠAMPONŮ
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BLACKOUT
MODERNÍ STYLINGOVÉ PŘÍPRAVKY

LUXUSNÍ PÁNSKÁ KOSMETIKA

King Italy 
   Nové barvy pro muže na vlasy a vousy, které lze jednoduše smíchat s vodou. 
• přírodní barva ve formě prášku
• nová receptura 
• nemíchá se s peroxidem
• skvělé domácí řešení

Balení obsahuje:
• 12 g barvicího prášku
• 12 ml šampon
• 12 ml kondicionér

Atraktivní 4 odstíny:
KIG01 tmavě hnědá
KIG02 černá
KIG03 světle hnědá
KIG04 šedá

BARVY NA VLASY A VOUSY

Aplikaci a konečný výsledek lze shlédnout i na videu https://www.youtube.com/watch?v=fj3XeyYOivM&ab_channel=kleralsystem.italia

169 Kč / 6,76 €

139 Kč
5,56 €

1 000 ml
kódy:  

KIG01, KIG02, KIG03, KIG04

• jednoduché použití
• 100% krytí šedin
•  dodává vlasům objem  

a plnější vzhled

• kartáček
• rukavice

FRIZZY VOLUME – 
volumizing XII
   Profesionální objemový 
vlasový sprej, dodává 
vlasům pružnost a lesk. 
Dokonale a dlouhodobě drží 
účes.

FLEXILE MOUSSE –  
soft XIII
   Profesionální silná účinná pěna,  
která zafixuje jakýkoliv druh  
účesu. Dodá vlasům lesk,  
pružnost a objem.  
Nezanechává šupinky.

189 Kč / 7,56 €

159 Kč
6,36 €

300 ml
kód: 31

219 Kč / 8,76 €

179 Kč
7,16 €

200 ml
kód: 32

189 Kč / 7,56 €

159 Kč
6,36 €

75 ml
kód: 46

STRING PULLER – stick wax II
   Profesionální objemový modelační 
vosk. Umožňuje vytvořit lesklý, zářivý 
účes a zároveň napomáhá vlasům držet 
tvar. Modeluje vlasy bez toho, aby je 
jakkoliv zatížil.

Brizzolina Shampoo 
   Šampon pro muže s obsahem speciálních směsí.
•   aminokyseliny jsou základem pro stavbu, sílu a vitalitu vlasů
•   olej z kapradiny ze Středozemního moře s účinnými  

antibakteriálními vlastnostmi
•   extrakt z bobulí Acai  

s antioxidačními vlastnostmi
•   extrakt z mořské řasy

Díky těmto speciálním  
složkám podporuje  
zdraví, sílu a vitalitu  
vlasů.

Brizzolina Black Gel 
   Stylingový gel pro dobarvení šedých vlasů, 
vousů a kníru. Dodává nádech mladšího vzhledu 
s vysokým krytím šedin. Nezanechává tmavé 
skvrny a nebarví pokožku. Po použití jsou vlasy 
a vousy opět půvabné a atraktivní. 

139 Kč / 5,56 €

109 Kč
4,36 €

100 ml
kód: 76

125 Kč / 5 €

99 Kč
3,96 €

250 ml
kód: 82

270 Kč / 10,80 €

219 Kč
8,76 €

1 000 ml
kód: 81

BEZ AMONIAKU
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2 890 Kč / 115,16 €

2 590 Kč
103,60 €

kód: 6352

Geometrix Curl Cream 
   Stylingový krém pro podporu kudr-
natých vlasů všech délek. Bez oplacho-
vání. Nezatěžuje vlasy, eliminuje jejich 
krepatění a dodává vlasům 
dokonalý tvar. Vlasy zane-
chává jemné s výraznými 
kudrnami.

Geometrix Volumizzante Spray 
   Sprej na zvýšení objemu vlasů s okamži-
tým a dlouhotrvajícím účinkem. Vyvážená 
směs ošetřujících složek redukuje statické 
vlastnosti a fixační složky napo-
máhají udržet styling co nejdéle. 
Obnovuje objem vlasů a jejich 
lesk.  Vlasy budou viditelně 
zhuštěné a výrazně objemnější 
se zdravým leskem. Vhodný i na 
nejjemnější typy vlasů.

Geometrix Oil Non Oil
   Olej, který dodává lesk vla-
sům. Speciální kondicionér chrání 
a revitalizuje vlasovou 
strukturu a podporuje 
vlny bez zatížení vlasů. 
Zvláště vhodný pro 
vytvoření mokrého 
efektu. Obsahuje také 
termo-aktivní a ochran-
né složky. Zabraňuje 
krepacení vlasů.

279 Kč  /11,16 €

225 Kč 
9 €
200 ml

kód: 4087

279 Kč / 11,16 €

225 Kč 
9 €
200 ml

kód: 4089

249 Kč / 9,96 €

199 Kč 
7,96 €

250 ml
kód: 4093

PRO DOKONALÉ VLNY

ACTIVE CARBON FIBRE SERIE

Velikost 236 × 27 mm

Velikost 180 × 22 mm

Velikost 185 × 38 mm

Velikost 207 × 27 mm

Velikost 184 × 28 mm

Velikost 217 × 27 mm

Velikost 220 × 30 mm

Velikost 195 × 27 mm

Velikost 222 × 48 mm

Velikost 195 × 50 mm

kód: 501

kód: 519

kód: 513

kód: 515

kód: 517

kód: 511

kód: 509

kód: 503

kód: 505

kód: 507

kód: 521

•   hřebeny pro profesionální využití  
s aktivními karbonovými vlákny

•   antistatické, antibakteriální
•   odolné teplotě až do 230 °C
•   zaoblené hrany zubů jsou příjemné pro vlasy a vlasovou pokožku
•   odlehčené, nerozbitné

Velikost 198 × 25 mm

135 Kč / 5,40 €

109 Kč 
4,36 €

GOLDEN COMBO
Exkluzivní zlatá edice 2 profesionálních  
strojků pro vyjádření vaší vyjímečnosti.

Sada obsahuje:
Hair Clipper Rivale
Hair Trimmer Zero Pro

COMBO BAD
Luxusní dárková kazeta obsahuje 2 profesionální strojky v exkluziv-
ním oranžovém provedení, které se vzájemně doplňují. Tato kombi-
nace 2 strojků zaručí naprosto dokonalý střih bez kompromisu

Obsah balení:
Hair Clipper Superfast V12
Hair Trimmer Zero Estremo EVO

4 190 Kč / 167,60 €

3 590 Kč
143,60 €

kód: 6355
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•   materiál SWEDEN SANDWIC STEEL 19c27 zaručuje dlouhou 
životnost při stříhání vlasů

•   diamantem broušené ostří MASTER umožňuje klasické i to nej-
náročnější „sliding“ stříhání

•   duté jádro dokonale vytvarované rukojeti umožňuje pohodlné 
držení nůžek, a tím i značně snižuje možnost poškození ostří

•   tři rozdílné způsoby držení: regular – rovné držení, semi-offset 
– částečné zahnutí (pohodlným kompromisem mezi offsetem 
a rovným držením), offset – úplné zahnutí (rukojetí offset lze 
pracovat s lokty u těla s minimálním namáháním ramenního 
svalu)

•   středový regulova-
telný šroub ozdoben 
křišťálovou ozdobou 
„Swarowski“ umožňuje 
vlastní nastavení cho-
du, odnímatelné vnitřní 
pryžové kroužky velmi 
vhodné pro ty, co mají 
alergii na kov a odní-
matelná malíková opěr-
ka, ergonomický tvar

260/5   Nůžky „regular“  
slide cutting 5",  
opěrka prstu, délka 13 cm

260/6   Nůžky „regular“ slide cutting 6", opěrka prstu, délka 16 cm

255/5   Nůžky „semi-offset“  
slide cutting 5",  
opěrka prstu, délka 13 cm

„semi-offset“

„offset“

MASTER SERIES

257/5.5   Nůžky „offset“  
slide cutting 5.5",  
opěrka prstu,  
délka 14 cm

258/5.5   Nůžky „regular“  
slide cutting 5.5",  
opěrka prstu, délka 14 cm

259/5.5   Nůžky „regular“  
prostřihávací 5.5",  
opěrka prstu, délka 14 cm, 38 zubů

2 090 Kč / 83,60 €

1 690 Kč
67,60 €

kódy:  
260/5; 260/6

2 090 Kč / 83,60 €

1 690 Kč
67,60 €
kód: 255/5

2 090 Kč / 83,60 €

1 690 Kč
67,60 €
kód: 257/5.5

2 490 Kč / 99,60 €

1 990 Kč
79,60 €
kód: 258/5.5

2 490 Kč / 99,60 €

1 990 Kč
79,60 €
kód: 259/5.5

Profesionální samonavíjecí rotační kulmy s dvojitou rotací:  
L (levá) – R (pravá), pro vytvoření přirozeného vzhledu a objemu 
dokonalých vln. 
•   jednoduchá manipulace pro profesionální výsledek
•   vhodné pro všechny typy vlasů a tvorbu nových stylů
•   nano-titanový povrch zabraňuje krepatění vlasů
•   ergonomický tvar, otočný kabel v délce 3 m
•   nastavitelná pracovní teplota od 100 °C do 230 °C
•   automatické vypnutí po 30 minutách v případě, že se kulma 

nepoužívá
•   využívá novou digitální technologii pro lepší ovládání a regulaci 

teploty 
•   automatické nastavení elektrického napětí 110–220 V, digitální 

ukazatel

K-STYLE TWIST

K-twist 25, 28, 32
Profesionální samonavíjecí rotační 
kulma s dvojitou rotací o průměrech  
25 mm, 28 mm a 32 mm.

2 290 Kč / 91,60 €

1 790 Kč
71,60 €

kódy: Ø 25 mm: 8525,  
Ø 28 mm: 8528, Ø 32 mm: 8532

SADA ARMONY
Dárková sada Armony obsahuje žehličku a doplňky pro vytvoření 
fantastického objemu u vln či rovného účesu.
Sada Armony obsahuje:
•   Žehličku velikosti M s titanovým povrchem Flex-Q 38×90 mm
•   Kartáč na vlasy se štětinami zakončenými kuličkou
•   2 klipy na vlasové prameny

Vlastnosti: 
•   Nastavitelná teplota 80–240 °C
•   Přidaná redukce pro duální napětí 110–220 V
•     360° otočný kloub s kabelem pro pohodlnou práci
•   Antistatický efekt, digitální display

1 990 Kč / 79,60 €

995 Kč 
39,80 €

kód: 8177

SLEVA 50 %

HOLIDAY BRIGHT PEARLS BRUSH
•  super tenké, silné a pružné štětiny – vhodné pro všechny typy vlasů
•  flexibilita štětin umožňuje rozčesat vlasy bez bolesti 
•  štětiny ukončené kuličkou pro promasírování vlasové pokožky, 

ideální pro stimulaci oběhu folikul 
•  vhodný i pro osoby s citlivou pokožkou
•  ergonomický tvar
•  vhodný i na mokré vlasy
•  bezproblémové užívání  

i u prodloužených vlasů a paruk
•  výška kartáče 225 mm 
•  dostupné ve  

3 metalických  
barevných provedeních 
140.203PI  pink  
140.203TY  turquoise 
140.203RG  Rose Gold

189 Kč / 7,56 €

129 Kč 
5,16 €

kódy:  
140.203PI 
140.203TY 
140.203RG
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1 290 Kč / 51,60 €

1 049 Kč 
41,96 €
kód: XL6.0

1 290 Kč / 51,60 €

1 049 Kč 
41,96 €
kód: XL7.0

•   mix 100% kančích štětin a antistatických 
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

•   zaoblené tělo kartáče pro ideální kopírování 
tvaru vlasové pokožky

•   zdvojené nylonové štětiny zakončeny  
kuličkou (výška štětin 16 mm)

•   perfektní rozčesání všech typů vlasů
•   velikost kartáče 200 mm
•   atraktivní design ve stříbrném a tyrkysovém  provedení

NOVINKA NOVINKA

FINGERBRUSH FALL EDITION HOLIDAY BRUSH 2022

Maple (javor) SilverClay (jíl) TurquoiseSage (šalvěj)

displej 2× 6ks

Pine (borovice)

369 Kč 
14,76 €

kód: FB1PC-MAP

79 Kč 
3,16 €

kód: 2022SIL

369 Kč 
14,76 €

kód: FB1PC-CLA

79 Kč 
3,16 €

kód: 2022TUR

369 Kč 
14,76 €

kód: FB1PC-SAG

780 Kč 
31,20 €

kód: 2022-DIS

369 Kč 
14,76 €

kód: FB1PC-PIN

Při zakoupení celého 
displeje, který obsahuje 
2 ks od každého odstínu 

cena kartáče vychází  
na 350 Kč / 14 €

Při zakoupení celého displeje, 
který obsahuje 6 ks od každého 

odstínu cena kartáče vychází  
65 Kč / 2,60 €

2 952 Kč / 118,08 €

2 800 Kč 
112 €

kód: FALL-DIS

EXTRA DLOUHÉ 
NŮŽKY

SILKCUT XL BARBER SHEAR ROLL UP STYLING TOOL BAG
Velmi praktická taška na kadeřnické pomůcky.  
Rozměry 320 × 205 × 30 mm (š/h/v)
Materiál: umělá kůže

Taška se dodává bez 
kadeřnických pomůcek.

559 Kč / 22,36 €

499 Kč 
19,96 €
kód: RUBG



ROSO Cosmetics s.r.o.
Masarykova 515, 664 61 Rajhrad u Brna, ČR
tel.: +420 543 255 444–5, +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

SLEVOMÁNIE

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. 10. – 31. 12. 2022. 

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

139 Kč / 5,56 €

69 Kč 
2,76 €
kód: HH23

149 Kč / 5,96 €

75 Kč 
3 €

kód: HHB20

199 Kč / 7,96 €

99 Kč 
3,96 €

kód: HHB30

299 Kč / 11,96 €

99 Kč 
3,96 €

kód: HHB40

209 Kč / 8,36 €

99 Kč 
3,96 €
kód: HHP5

58 Kč / 2,32 €

29 Kč 
1,16 €

kód: HHC3

169 Kč / 6,76 €

85 Kč 
3,40 €
kód: HH4

Avocado & Grapefruit Masque
   Obsahuje výživné avokádo, které hydratuje pleť. 
Extrakt grapefruitu slouží jako antioxidant, chrání 
a navrací přirozený vzhled. Neobsahuje parabeny.

168 Kč / 6,72 €

75 Kč 
3 €
170 g

kód: 4039

168 Kč / 6,72 €

75 Kč 
3 €
170 g

kód: 4038

168 Kč / 6,72 €

75 Kč 
3 €
227 g

kód: 4064

Mud Pack Masque
   Pleťová hliněná maska z čistého anglického 
jílu. Velmi efektivně odstraní nečistoty z pórů 
pokožky. Zpevňuje uvolněnou pokožku na krku 
a obličeji. Zlepšuje prokrvení, relaxuje zmožené 
a unavené svalstvo v obličeji. Vyhlazuje vrásky 
a regeneruje pleť.

Grape Seed Extract Peel Off Masque
   Pleťová slupovací maska z hroznového vína. 
Obsahuje semínka hroznového vína, které odstraňují 
odumřelé kožní buňky a čistí póry pokožky. 
Hroznové víno je velmi známé jako antioxidant, 
který obsahuje PYCNOGENOL – přírodní 
hloubkové čištění, vyhlazování a regenerování 
pleti. 

Využijte exkluzivní vánoční nabídku luxusních balíčků pro rok 2022.
Speciální akční leták Vánoce 2022 si vyžádejte u svého distributora.

Vánoce
2022

Olivia Garden Healthy Hair

Healthy Hair Thermal 23 (∅ 23 mm)

Healthy Hair Boar Styling B20 (∅ 20 mm)

Healthy Hair Boar Styling B30 (∅ 30 mm)

Healthy Hair Boar Styling B40 (∅ 40 mm)

PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Healthy Hair Massage Large Paddle HH4

Healthy Hair Paddle P5

Healthy Hair Eco-Friendly Bamboo Comb C3


