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ELIXÍR ULTIME - OKAMŽITÁ PREMENA VAŠICH VLASOV
ELIXÍR ULTIME - PRE OKAMŽITÚ PREMENU VAŠICH VLASOV

Cena za kus

Bain ELLIXÍR ULTIME 250 ml - šampónový kúpeľ obohatený o komplex 4 vzácnych olejov pre všetky typy vlasov ������������������17,50 €
Maska ELLIXÍR ULTIME 200 ml - skrášľujúca maska obohatená o komplex 4 vzácnych olejov pre všetky typy vlasov	�����������33,00 €
ELLIXÍR ULTIME 125 ml - starostlivosť obohatená o komplex štyroch vzácnych olejov pre všetky typy vlasov.......................... 27,00 €
ELLIXÍR ULTIME Fine Hair 125 ml - starostlivosť obohatená o extrakt z ruže stolistej pre jemné vlasy....................................... 27,00 €
ELLIXÍR ULTIME Creme Fine 150 ml - jemný skrášľujúci krém pre všetky typy vlasov................................................................... 27,00 €
Sérum Solide 18 ml - starostlivosť pre zlepšenie vlasov aj v tých najcitlivejších častiach, s 15 skrášľujúcimi olejmi	��������������� 27,00 €
NUTRITIVE - HEBKOSŤ A VÝŽIVA SUCHÝCH VLASOV
NUTRITIVE - PRE ĽAHKO SUCHÉ VLASY
Bain Satin 1 / 250 ml - šampónový kúpeľ pre normálne a jemne scitlivené vlasy na ľahkú výživu.................................................17,50 €
Lait Vital 200 ml - starostlivosť pre ľahko suché vlasy na výživu vlasového vlákna od korienkov po končeky..........................23,00 €
NUTRITIVE - PRE SUCHÉ VLASY
Bain Satin 2 / 250 ml - šampónový kúpeľ pre suché a scitlivené vlasy na obohacujúcu výživu vlasov.........................................17,50 €
Masquintense Fins 200 ml - okamžitá a hĺbková výživa jemného vlasového vlákna od korienkov po končeky.........................33,00 €
Nectar Thermique 150 ml - prvá vyživujúca thermoochranná starostlivosť pre suché až veľmi suché vlasy..............................25,00 €
Sublimater Jour 150 ml - denný krém pre krásu suchých a scitlivených vlasov.............................................................................25,00 €
NUTRI - THERMIQUE - PRE VEĽ MI SUCHÉ VLASY
Bain Nutri-Thermique 250 ml - šampónový kúpeľ pre hĺbkovú intenzívnu výživu suchých a scitlivených vlasov	����������������������17,50 €
Foudant Nutri-Thermique 200 ml - starostlivosť pre hĺbkovú intenzívnu výživu suchých a scitlivených vlasov........................23,00 €
Maska Nutri-Thermique 200 ml - vyživujúca maska pre hĺbkovú intenzívnu výživu suchých a scitlivených vlasov	����������������33,00 €
OLEO - RELAX - PRE SUCHÉ A NEPODDAJNÉ VLASY
Bain Oleo-Relax 250 ml - šampónový kúpeľ pre suché a veľmi nepoddajné vlasy..........................................................................17,50 €
Maska Oleo-Relax 200 ml - uhladzujúca a vyživujúca maska pre suché a veľmi nepoddajné vlasy...........................................33,00 €
Fluide Oleo-Relax 125 ml - finálna uhladzujúca starostlivosť pre suché a veľmi nepoddajné vlasy............................................23,00 €
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OLEO - CURL - PRE VLNITÉ A KUČERAVÉ VLASY
Bain Oleo-Curl 250 ml - šampónová kúpeľ pre pružnosť a tvar suchých vlnitých a kučeravých vlasov........................................17,50 €
Maska Oleo-Curl intens 200 ml - vyživujúce a zvláčňujúce olejové maslo pre kučeravé vlasy...................................................33,00 €
Créme D`Huile Oleo-Curl 150 ml - „krém na oleji“ pre pružnosť a tvar suchých silných vlnitých a kučeravých vlasov	�����������25,00 €
RESISTANCE - VLASY S OSLABENOU VNÚTORNOU ŠTRUKTÚROU
FORCE ARCHITECTE - PRE ĽAHKO AŽ STREDNE POŠKODENÉ VLASY
Bain Force Architecte 250 ml - obnovujúci šampónový kúpeľ pre veľmi poškodené a lámavé vlasy............................................17,50 €
Maska Force Architecte 200 ml - obnovujúca maska pre veľmi poškodené a lámavé vlasy a rozštiepené končeky ���������������33,00 €
Ciment Anti-Usure 200 ml - intenzívna starostlivosť s posilňujúcimi účinkami pre oslabené dĺžky a končeky vlasov	�����������23,00 €
Ciment Thermique 125 ml - obnovujúca termoaktívna starostlivosť pre oslabené vlasy...............................................................25,00 €
Fibre Architecte 30 ml - dvojzložkové obnovujúce sérum pre veľmi poškodené vlasy a rozštiepené končeky..........................29,00 €
THÉRAPISTE - PRE VEĽ MI POŠKODENÉ A ZNIČENÉ VLASY
Bain Thérapiste 250 ml - obnovujúci šampónový kúpeľ pre zničené vlasy.......................................................................................17,50 €
Maska Thérapiste 200 ml - pomáha obnoviť štruktúru vlasového vlákna pre kvalitnejší vzhľad vlasov.....................................33,00 €
Starostlivosť Thérapiste 200 ml - intenzívna starostlivosť pre zničené vlasy.................................................................................23,00 €
Sérum Thérapiste 30 ml - dvojzložková starostlivosť pre veľmi zničené vlasy a polámané končeky...........................................29,00 €
VOLUMIFIQUE - PRE OBJEM JEMNÝCH VLASOV
Bain Volumifique 250 ml - šampónový kúpeľ pre bohatosť a objem jemných oslabených vlasov.................................................17,50 €
Gelée de Soin Volumifique 200 ml - starostlivosť vo forme gélu pre bohatosť a objem jemných oslabených vlasov	�������������23,00 €
Sprej Volumifique 125 ml - finálna starostlivosť pre zväčšenie objemu jemných oslabených vlasov..........................................23,00 €
AGE RECHARGE - VLASY OSLABENÉ ČASOM BEZ VITALITY
AGE RECHARGE - PRE VLASY STRÁCAJÚCE VITALITU
Bain Age Recharge 250 ml - šampónový kúpeľ pre s lipidmi pre vlasy oslabené a unavené pôsobením času............................17,50 €
Maska Age Recharge 200 ml - spevňujúca maska pre vlasy s oslabenou vnútornou štruktúrou................................................33,00 €
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REFLEXION - LESK A HEBKOSŤ FARBENÝCH VLASOV
CHROMA CAPTIVE - PRE FARBENÉ VLASY
Bain Chroma Captive 250 ml - šampónová kúpeľ pre normálne, ľahko scitlivené farbené vlasy pre lesk a ochranu	�����������������17,50 €
Fondant Chroma Captive 200 ml - pre lesk a ochranu farby normálnych a ľahko scitlivených farbených vlasov.....................23,00 €
Maska Chroma Captive 200 ml - starostlivosť pre lesk silných, scitlivených farbených vlasov..................................................33,00 €
CHROMA RICHE - PRE MELÍROVANÉ A ZCITLIVENÉ FARBENÉ VLASY
Bain Chroma Riche 250 ml - jemne umýva melírované alebo scitlivené farbené vlasy..................................................................17,50 €
Maska Chroma Riche 200 ml - starostlivosť pre hebkosť a lesk melírovaných alebo scitlivených farbených vlasov	��������������33,00 €
CRISTALLISTE - PRÍRODNÉ VLASY
CRISTALLISTE - PRE PRÍRODNÉ VLASY
Bain Cristal 250 ml - vytvorené pre dlhodobý pocit prirodzených žiarivých vlasov........................................................................15,50 €
Lait Cristal 200 ml - krištáľová ultra ľahká starostlivosť pre dlhodobú výživu dĺžok vlasov so sklonom k vysušovaniu	����������23,00 €
Maska Cristal 200 ml - krištáľová ultra ľahká maska pre dlhodobú výživu a lesk dĺžok vlasov...................................................29,00 €
Cristal Sculpt 30 ml - dvojzložkové rozjasňujúce sérum pre ľahkosť a ľahkú úpravu vlasov........................................................29,00 €
Lumiere Liquide 50 ml - krištáľovo žiarivá ultra ľahká finálna starostlivosť pre lesk, prirodzenosť a výživu vlasov	������������������23,00 €
SPECIFIQUE - ÚČINNÉ RIEŠENIE PRE ROVNOVÁHU VLASOVEJ POKOŽKY
ŠAMPÓNOVÉ KÚPELE PROTI LUPINÁM
Bain Exfoliant Purifiant 250 ml - šampónový kúpeľ proti lupinám na mastné vlasy.......................................................................17,50 €
Bain Exfoliant Hydratant 250 ml - šampónový kúpeľ proti lupinám na suché vlasy........................................................................17,50 €
ŠAMPÓNOVÉ KÚPELE NA MASTNÚ VLASOVÚ POKOŽKU A MASTNÉ VLASY
Bain Divalent 250 ml - šampónový kúpeľ pre mastnú vlasovú pokožku a suché a scitlivené dĺžky..............................................17,50 €
Bain Clarifiant 250 ml - šampónový kúpeľ pre mastnú vlasovú pokožku a mastné vlasy..............................................................17,50 €
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ŠAMPÓNOVÉ KÚPELE A PRÍPRAVKY PROTI PADANIU VLASOV
Bain Prevention 250 ml - preventívny šampónový kúpeľ proti padaniu vlasov................................................................................17,50 €
Soin Densitive GL 125 ml - finálna starostlivosť proti padaniu vlasov a pre hustotu zjemnených vlasov....................................23,00 €
Bain Stimulist GL 250 ml - energizujúci preventívny šampónový kúpeľ proti padaniu a pre dodanie hustoty vlasov	����������������17,50 €
Stimulist 125 ml - nutri-energetická starostlivosť pre dodanie energie, výživy a stimulácie zdravého rastu vlasov	�����������������29,00 €
Aminexil GLM 10x6ml - preventívna kúra proti padaniu vlasov. Aktívne pôsobí proti hromadeniu a tuhnutiu kolagénu	���������35,00 €
Aminexil GLM 42x6 ml - intenzívna kúra proti padaniu vlasov. Aktívne pôsobí proti hromadeniu a tuhnutiu kolagénu	������� 135,00 €
DERMO-CALM - PRE CITLIVÚ VLASOVÚ POKOŽKU
Bain Vital Dermo-Calm 250 ml - šampónová kúpeľ na citlivú vlasovú pokožku a normálne až zmiešané vlasy.........................17,50 €
Maska Sensidote Dermo-Calm 200 ml - skľudňujúca intenzívna starostlivosť pre citlivú vlasovú pokožku, určená pre všetky typy
vlasov.........................................................................................................................................................................................................33,00 €
Sérum Sensidote Dermo-Calm 50 ml - intenzívne skľudňujúce sérum pre citlivú vlasovú pokožku..........................................29,00 €
DENSIFIQUE - KÚRA OBNOVUJÚCA HUSTOTU VLASOV
DENSIFIQUE - PRE ZNOVUOBNOVENIE HUSTOTY VLASOV
Bain Densité 250 ml - šampónová kúpeľ pre vlasy postrádajúce hustotu........................................................................................17,50 €
Maska Densité 200 ml - regeneračná spevňujúca intenzívna starostlivosť pre vlasy postrádajúce hustotu.............................33,00 €
DENSIFIQUE - KÚRA OBNOVUJÚCA HUSTOTU VLASOV A ZVÝŠENIE ICH HUSTOTY
V okolí kmeňových buniek vytvára prostredie s nízkym obsahom kyslíka, aby sa prebudili spiace vlasové folikuly a začali znovu
produkovať vlasy
DENSIFIQUE - 30x6ml, Prvá kúra pre znovu obnovenie vlasov a viditeľné zvýšenie ich hustoty................................................ 103,00 €
Sérum Jeunesse 125 ml - omladzujúce vlasové sérum pre podporu hustoty..................................................................................49,00 €
CHRONOLOGISTE - KRÁSA A REVITALIZÁCIA PRE VŠETKY TYPY VLASOV
CHRONOLOGISTE - PRE KRÁSU A REVITALIZÁCIU VŠETKÝCH TYPOV VLASOV
Bain Chronoligiste 250 ml - šampónový kúpeľ pre všetky typy vlasov............................................................................................17,50 €
Maska Chronoligiste 200 ml - revitalizačná maska pre všetky typy vlasov....................................................................................33,00 €
Olej Chronoligiste 125 ml - vlasový parfumovaný olej pre všetky typy vlasov................................................................................39,00 €
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DISCIPLINE - NEPODDAJNÉ A ŤAŽKO UPRAVITEĽ NÉ VLASY
DISCIPLINE - PRE NEPODDAJNÉ A ŤAŽKO UPRAVITEĽ NÉ VLASY
Bain Fluidealiste 250 ml - uhladzujúci šampónový kúpeľ pre všetky vlasy náročné na úpravu.....................................................17,50 €
Maskeratine 200 ml - uhladzujúca maska pre pohyb nepoddajných vlasov náročných na úpravu.............................................33,00 €
Fondant Fluidealiste 200 ml - uhladzujúca starostlivosť zanechávajúca vlasy v pohybe pre nepoddajné vlasy........................23,00 €
Keratine Thermique 150 ml - thermoochranná starostlivosť s efektom proti krepovateniu pre uhladenie a disciplínu ťažko
upraviteľných vlasov................................................................................................................................................................................25,00 €
Fluidissime 150 ml - finálna starostlivosť pre vlasy náročné na úpravu s ochranou proti krepateniu...........................................21,00 €
INITIALISTE - KRÁSA VLASOV
INITIALISTE - PRE KRÁSU VLASOV
Sérum INITIALISTE 30 ml - zdokonaľujúce sérum pre pokožku hlavy a všetky typy vlasov. Dodáva vlasom silu, pevnosť a lesk vďaka
aktivácii kmeňových buniek na korienku vlasov.................................................................................................................................. 37,00 €
HOMME - ZACHOVANIE HUSTOTY VLASOV
HOMME - ŠAMPÓNOVÉ KÚPELE A PRÍPRAVKY ŠPECIÁLNE PRE MUŽOV
Bain ANTI-GRAS 250 ml - šampónový kúpeľ pre zachovanie hustoty vlasov a zamedzujúci masteniu vlasov...........................15,50 €
Soin ANTI-GRAS 125 ml - sprej pre mastiace sa vlasy a vlasovú pokožku........................................................................................17,50 €
Bain ANTI PELIICULAIRE 250 ml - šampónový kúpeľ pre zachovanie hustoty vlasov a proti lupinám.........................................15,50 €
Soin ANTI PELIICULAIRE 125 ml - sprej pre zachovanie hustoty vlasov a proti lupinám.................................................................17,50 €
Bain ACTION VITA ENERGIC 250 ml - denný energizujúci šampónový kúpeľ pre normálne vlasy................................................15,50 €
HOMME - ŠAMPÓNOVÝ KÚPEĽ A OŠETRENIE NA PODPORU VLASOVÉHO VLÁKNA
Bain DENSIFIANT 250 ml - kúpeľ pre zachovanie hustoty vlasov a podporu zoslabnutého vlasového vlákna............................15,50 €
Soin DENSIFIANT 125 ml - sprej pre slabnúce a rednúce vlasy...........................................................................................................17,50 €
ROLL-ON 30 ml - prvý Roll-on bojujúci proti vypadávaniu vlasov.....................................................................................................15,50 €
HOMME - STYLING ŠPECIÁLNE PRE MUŽOV
Pate CAPITAL FORCE 75 ml - stylingová pasta pre jemnú definíciu účesu......................................................................................15,50 €
Gel CAPITAL FORCE 150 ml - stylingový gel pre silnú fixáciu účesu................................................................................................15,50 €

veríme v originalitu...
CE NNÍK P RÍ P RAVKOV KÉRA S TA S E PA RI S
Cenník je platný od 1.9.2015

KÉRASTASE STYLING - PROFESIONÁLNY STYLING PRE VÁŠ DOKONALÝ ÚČES
BLUE PRADO – PRE TVAROVANIE VLASOV PRED FÚKANÍM
Lift Vertige 75 ml - gél pre objem od korienkov...................................................................................................................................21,00 €
Baume Double 75 ml - viacúčelový stylingový balzam.......................................................................................................................21,00 €
Forme Fatale 125 ml - inovatívny univerzálny gél pred fénovaním.....................................................................................................21,00 €
Spray á Porter 150 ml - sprej pre plážový efekt s thermo ochranou..................................................................................................21,00 €
Boucles d´Art 150 ml - pena na vodnej báze pre definíciu vĺn...........................................................................................................21,00 €
Mousse Bouffante 150 ml - luxusná objemová pena..........................................................................................................................21,00 €
PURPLE VISION – PRE FINÁLNU ÚPRAVU VLASOV
Gloss Appeal 150 ml - dlhotrvajúci lesk v sprej...................................................................................................................................21,00 €
Short Mania 75 ml - ultra ľahká tvarujúca pasta..................................................................................................................................21,00 €
Touch Finale 30 ml - rozjasňujúce a uhladzujúce sérum na končeky...............................................................................................21,00 €
Powder Bluff 200 ml - tvarujúci suchý šampón vo forme púdrového spreja...................................................................................21,00 €
V.I.P.Volume 250 ml - púdrový sprej pre efekt tupírovaných vlasov.................................................................................................21,00 €
Lauque Couture 300 ml - fixačný lak s mikrodifuzérom pre dokonalú fixáciu................................................................................21,00 €
Laque Noir 300 ml - fixačný lak vo forme hmly s extra silnou fixáciou...........................................................................................21,00 €
SOLEIL - INOVÁCIA V OCHRANE PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM
SOLEIL - INOVÁCIA V OCHRANE PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM
Bain Apres soleil cheveux colorés 250 ml - 1. šampónový kúpeľ s ochranným photo filtrom........................................................17,50 €
Lait Richesse 200 ml - denná regeneračná starostlivosť pre okamžitú hebkosť a lesk vlasov....................................................23,00 €
Maska UV Défense active 200 ml - 1. regeneračná starostlivosť s ochranným photo filtrom......................................................33,00 €
Aqua-Seal 125 ml - ochranný fluid-krém pre veľmi scitlivené vlasy.................................................................................................23,00 €

