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FANOLA CREMA COLOR 

Permanentná krémová farba na vlasy 

PROFESIONÁLNA KRÉMOVÁ FARBA NA VLASY 

100 ml FA860XX 

Obsahuje Ginko bilobu a vitamíny E a C, ktoré slúžia ako antioxidanty. Zaručuje vysokú 

stabilitu odtieňov a dokonalé krytie šedín. Široká škála odtieňov umožňuje vytvoriť brilantné 

farby s vysokou trvanlivosťou. Vďaka špeciálnemu zloženiu dosiahneme pri farbení 

vynikajúcich výsledkov, vlasy sú žiarivé a zdravé. Pre čo najlepší efekt odporúčame používať v 

kombinácii s krémovými oxidantmi Fanola. 

Na farbenie bielych vlasov odporúčame miešať farbu s 3% a v prípade sklovitých vlasov s 6% 

krémovým oxidantom. Pre stmavenie alebo farbenie zosvetlených vlasov odporúčame 

miešať farbu s 3% oxidantom. 

Charakteristika 

 Krémová konzistencia - jemný kozmetický krém 

 72 prírodných a módnych odtieňov 

 6 super zosvetľovacích odtieňov 

 1 kontrastný odtieň (red contrast) 

 5 korektorov 

Maximálna zosvetľujúca schopnosť u prírodných a módnych odtieňov o 4 tóny. 

Maximálne zosvetlenie super zosvetľovacích odtieňov o 5 tónov. 

Krycia schopnosť bielych vlasov prírodnými odtieňmi 100%. 

Krycia schopnosť bielych vlasov módnymi odtieňmi 80%. 

Krémový aktivátor 3,5 Vol. (1,05%)   FA86160 -1.000 ml, FA86167 - 300 ml 

Krémový oxidant 10 Vol. (3%)  FA86161 -1.000 ml, FA86168 - 300 ml 

Krémový oxidant 20 Vol. (6%)   FA86162 -1.000 ml, FA86169 - 300ml 

Krémový oxidant 30 Vol. (9%)   FA86163 -1.000 ml, FA86170 - 300 ml 

Krémový oxidant 40 Vol. (12%)   FA86164 -1.000 ml, FA86171 - 300 ml 

Krémové oxidanty a aktivátory obsahujú stabilizátory peroxidu vodíka a krémový  

oxidant 40 Vol. dermoprotektívne zložky. 

Použitie 

Pomer miešania: 1: 1,5 1: 2 

 pre farbenie tón v tóne s aktivátorom 1,05%  1: 2 

 kompaktné prefarbenie     1: 1,5 

 prirodzené prefarbenie     1: 2 

 super zosvetľovacie odtiene    1: 2 
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Aplikácia: na suché vlasy. 

Prvá aplikácia na nefarbené, prírodné vlasy: 

Aplikujte farbu na všetky vlasy od odrastov, cez dĺžky až do koncov vlasov. Po ukončení doby 

pôsobenia (pozri doby pôsobenia) farbu naemulgujte, dobre vypláchnite vodou a potom 

vlasy ošetrite šampónom a starostlivosťou pre farbené vlasy. 

Opakovaná aplikácia: 

Aplikujte farbu najprv na odrasty a nechajte farbu pôsobiť. Po ukončení doby pôsobenia 

aplikujte farbu na dĺžky a konce a opäť nechajte farbu pôsobiť. (Pozri doby pôsobenia) Farbu 

naemulgujte, dobre vypláchnite vodou a potom vlasy ošetrite šampónom a starostlivosťou 

pre farbené vlasy. 

Doby pôsobenia: 

Oxidant  celková doba pôsobenia   aplikácie 

3,5 vol    20-30 min. 

10 vol.    20-30 min.   odrasty: 20 min / dĺžky a konca: 10 min 

20 vol.    25-35 min.   odrasty: 20 min / dĺžky a konca: 10 min 

30 vol.    30-40 min.   odrasty: 20 min / dĺžky a konca: 10 min 

Super Blond 

40 vol.    45-50 min 

V prípade farbenia bielych / šedivých vlasov 30-40 min 

Použitie red contrast 

Samostatné použitie red contrast miešame 1: 2 s oxidantom 3,5, 10, 20, 30 a 40 vol 

podľa požadovaného stupňa zosvetlenia. 

Použitie s permanentnou farbou sa odporúča miešať max. 25% celkového množstva farby  

tj. 100ml farby 25ml red contrast a 150ml oxidantu 

 

NAROVNANIE A ODSTRÁNENIE FARBY 

Permanentný krémový narovnávací krém 

FA86670 - 100ml + 120ml 

Krémový narovnávač obsahuje olej a proteíny zo sladkých mandlí, olej z ľanového semienka 

a silikónové zložky, ktoré vytvárajú film, ktorý prirodzené vlnité vlasy narovnáva. Je nutné ho 

používať výhradne z neutralizátorom Fanola, ktorý obsahuje olej zo sladkých mandlí. V 

prípade použitia na farbené či ztrvalené vlasy je nutné venovať vlasom veľkú pozornosť 

počas narovnávacieho procesu. 
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Použitie: 

1) Rozdeľte vlasy na pramene a aplikujte narovnávací krém smerom od tyla k hornej časti 

hlavy. 

2) Vlasy jemne prečešte hrebeňom s riedkymi zubami. 

3) Po aplikácii krému na celú hlavu, opäť všetky vlasy prečešte. 

4) Doba pôsobenia je 10 minút, ale môže byť odlišná podľa typu vlasov (nemala by 

presiahnuť 15 minút) 

5) Opláchnite krém z vlasov vlažnou vodou. 

6) Zafixujte vlasy pomocou neutralizátora Fanola. V prípade, že je nutné celý proces 

opakovať, odporúčame pauzu medzi jednotlivými ošetreniami 8-10 dní. 

Cleaner - odstraňovač farby A + B 

FA86378 

Sada pre celkové alebo čiastočné odstránenie oxidačnej farby z vlasov. 

Použitie: 

Vždy miešajte v rovnakom pomere 1 / a a 1 / b (1: 1). Nikdy nepoužívať prípravky 

samostatne, tj. Iba 1 / a alebo 1 / b. Neagresívne zloženie odstraňuje oxidačné farby, bez 

toho, aby poškodilo prirodzené pigmenty. Jedná sa o ideálny prípravok, ktorý umožňuje 

striedanie farieb podľa požiadaviek klienta, a neškodí štruktúre vlasov. Po aplikácii dôkladne 

prípravok opláchnite, potom jemne vysušte od prebytku vody a aplikujte šampón Cleaner, 

ktorý potom tiež dôkladne zmyte. Následne sú vlasy pripravené k ďalšiemu farbeniu. Pred 

každým použitím doporučujeme pozorne prečítať upozornenia a obrázkový návod, ktorý je 

vo vnútri balenia. Len pre profesionálne použitie. 

Sada obsahuje: 

 fáza 1 

 fáza 2 

Šampón Cleaner - aplikácia: 25ml šampónu pomocou kefy / štetca rozotrite po celej dĺžke 

vlasov až po končeky, dôkladne premasírujte (3 minúty), ale vyhnite sa treniu vlasovej 

pokožky. Nechajte pôsobiť 5 minút a potom opláchnite. 

Čiastočné odstránenie farby: 

1)Zmiešajte fázu 1 s fázou 2 v nekovové nádobke. 

2)Rozotrite štetcom na suché vlasy (neumývané), začnite od končekov po korienky a vlasy 

premasírujte. 

3)Doba pôsobenia (vždy za pomoci čiapky): 5/15 minút - bez zdroja tepla. 

4)Dôkladne opláchnite vodou. 

5)Pomocou štetca naneste šampón po celej dĺžke až po končeky, dôkladne vlasy 

premasírujte po dobu 3 minút (bez toho, aby ste mädlili vlasovú pokožku!) 

6)Nechajte pôsobiť 5 minút a potom dôkladne umyte vodou. 
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Kompletné odstránenie farby: 

1)Zmiešajte fázu 1 s fázou 2 v nekovovej nádobke. 

2)Rozotrite štetcom na suché vlasy (neumývané), začnite od končekov po korienky a vlasy 

premasírujte. 

3)Doba pôsobenia (vždy za pomoci čiapky): 25 minút - bez zdroja tepla. 

4)V prípade, že sa nedosiahne požadovaný výsledok, odstráňte prebytok prípravku pomocou 

hrebeňa so širokými zubami a znovu aplikujte zmes. 

5)Dôkladne opláchnite vodou. 

6)Pomocou štetca naneste šampón po celej dĺžke až po končeky, dôkladne vlasy 

premasírujte po dobu 3 minút (bez toho, aby ste mädlili vlasovú pokožku!) 

7)Nechajte pôsobiť 5 minút a potom dôkladne umyte vodou. 

 

Upozornenie: 

Prípravok bol navrhnutý tak, aby redukoval riziká spojené s použitím ako pre klienta, tak aj 

pre kaderníka. Každopádne pred každou aplikáciou si pozorne prečítajte upozornenie a 

pozrite sa na návod, aby sa prípadné riziká spojené s pôsobením minimalizovali. Výrobok je 

určený výhradne pre profesionálne použitie. Nikdy nemiešajte prípravky s oxidantom alebo 

inými výrobkami na báze oxidantu. Prípravok môže vyvolať alergickú reakciu, a preto sa 

odporúča pred aplikáciou vykonať test znášanlivosti. Vyhnite sa kontaktu s očami. V prípade, 

že sa prípravok dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, okamžite opláchnite 

dostatočným množstvom vody. V prípade používania kontaktných šošoviek si ich pred 

vypláchnutím vodou zložte. Keď bude podráždenie pretrvávať, konzultujte toto s 

odborníkom. Nepoužívajte v prípade citlivosti či alergie na niektorú z obsiahnutých zložiek, 

ktoré sú v prípravku obsiahnuté (pozri INCI zloženie). Po aplikácii vlasy dôkladne opláchnite. 

Počas manipulácie a všetkých fáz aplikácie (vrátane umývania šampónom a oplachovania) 

majte nasadené ochranné rukavice. Udržujte mimo dosahu detí. Neaplikujte v prípade 

podráždenej či chorej vlasovej pokožky (ekzém, lupienka a pod.). Neaplikujte trvalú na vlasy 

tesne pred alebo po aplikácii tohto prípravku. Nevdychujte či nepoužite prípravok. Aplikujte 

v dobre vetranej miestnosti. Odporúčame zmes miešať pod vhodným odsávacím zariadením. 

Po príprave zmesi ihneď aplikujte. Zvyšky zmesi nie je možné skladovať a znovu používať, 

preto ich vyhoďte. Nikdy zmes nenechávajte v uzavretej nádobe. Nikdy neprekračujte 

odporúčanú dobu pôsobenia. Nepoužívajte inak, než je uvedené v tomto návode. 

Rada pre správne použitie: Sada Cleaner odstraňuje iba oxidačné pigmenty a nemá žiadny 

účinok na priame pigmenty. Výsledok bude menej zreteľný v prípade veľmi tmavých vlasov, 

ktoré boli zafarbené už pred dlhšou dobou. Rešpektujte dobu pôsobenia. Neodstraňuje 

prírodné vlasové pigmenty. Nikdy nepoužívajte samostatne fáze 1 alebo fáze 2. Vždy 

miešajte v rovnakom pomere, tj. 1: 1. 
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POMÔCKY K FARBENIU A OCHRANA POKOŽKY 

Odstraňovač škvŕn 

FA86276 -150 ml 

Čistiaca pasta, ktorá vďaka obsahu mikronizovaných minerálov odstraňuje škvrny z pokožky. 

Použitie: 

Vatu alebo odličovaciu hubku navlhčite vodou a potom na ňu pridajte trochu odstraňovača 

škvŕn. Následne jemne trite pokožku, kým škvrna nezmizne. 

Ochranný krém pred farbením 

FA86277 – 150 ml 

Zabraňuje podráždeniu pokožky a vzniku škvŕn. Aplikujte starostlivo na línie vlasového rastu 

pred začatím procesu farbenia vlasov. Odstraňuje sa ľahko pri záverečnom umývaní 

šampónom. 

Ochranný krém na ruky 

FA86183 - 100 ml 

Hĺbkovo hydratuje pokožku rúk, zanecháva ju jemnú, pružnú a chránenú. Rýchlo sa 

absorbuje a jeho účinky sú dlhodobé. Aplikujte pomocou jemnej masáže. 

 

ZOSVETĽUJÚCE SYSTÉMY 

Odfarbovacie prášok biely (zosvetľujúci) 

FA86155 - 500 g 

Neprašný prípravok na melíry a odfarbenie. Vhodný pre všetky techniky. Jeho špecifické 

zloženie redukuje možné reakcie a podráždenie, ktoré často vznikajú vďaka prašnosti 

prípravku. 

Zosvetľuje až o 7 tónov. 

Odporúčame miešať s oxidantom Fanola 10 Vol. (3%), 20 Vol. (6%), 30 Vol. (9%), 40 Vol 

(12%). 

Miešací pomer 1: 2 

Maximálna dĺžka pôsobenia je 50 minút. 

Odfarbovací prášok modrý (zosvetľujúci) 

FA86156 - 500 g 

FA86266 - 75 g 
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Neprašný prípravok pre melíry a odfarbenie. Vhodný pre všetky techniky. Jeho špecifické 

zloženie redukuje možné reakcie a podráždenie, ktoré často vznikajú vďaka prašnosti 

prípravku. 

Maximálna zosvetľujúca schopnosť až o 7 tónov. 

Odporúčame miešať s krémovými oxidantmi Fanola 10 Vol. (3%), 20 Vol. (6%), 30 Vol. (9%), 

40 Vol (12%). 

Miešací pomer 1: 2 

Maximálna dĺžka pôsobenia je 50 minút. 

 

Odfarbovací prášok MODRÝ BEZ AMONIAKU 

FA41163 - 500 g (sáčok) 

Modrý odfarbovací prášok bez amoniaku obohatený o Aloe Vera a jemnú arómu lesného 

ovocia je ideálnym prípravkom pre melíry, zosvetlenie, odfarbenie a stiahnutie farby, pričom 

maximálne rešpektuje vlasové vlákno (vďaka modrej farbe zabraňuje vzniku nežiadúcich 

žltých odtieňov a znižuje riziko vdýchnutia). Zosvetľujúca schopnosť je až o 5-6 tónov 

postupným pôsobením, čím nám poskytuje väčšiu kontrolu nad procesom zosvetlenia a 

dosiahnutia lepšieho jednoliateho výsledku. Môže sa miešať s krémovým oxidantom Fanola 

o sile 7 vol (2,1%), 10 vol (3%) a 20 vol (6%). 

Použitie: Zmiešajte 1 odmerku prášku (30 gr) s 30, 45, 60 alebo 90 ml krémového oxidantu (= 

pomer 1: 1 - 1: 1,5 - 1: 2 - 1: 3) podľa Vami aplikovanej techniky. Nechajte pôsobiť na vlasoch 

do tej doby, kým sa nedosiahne požadovaný výsledok. Doba pôsobenia je 10-35 minút. 

Upozornenie: Nepoužívať pod zdrojom tepla. 

 

CHEMICKÁ PREPARÁCIA 

Výborné ondulačné a zároveň ošetrujúce účinky, ktoré vlasy maximálne chránia. Obsahuje 

bylinné výťažky. 

P1S Trvalá na prírodné silné vlasy 

FA86655 - 500 ml 

P1 Trvalá na prírodné normálne vlasy 

FA86654 - 500 ml 

FA86690 - 120 ml neutralizátor + 100 ml trvalá 

P2 Trvalá na farbené a ošetrované vlasy 

FA86656 - 500 ml 

FA86691 - 120 ml neutralizátor + 100 ml trvalá 

Univerzálny neutralizátor trvalej 

FA86657 - 1000 ml 
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Použitie: 

Po umytí vlasov ich ľahko vysušte uterákom a vlasy po prameňoch natočte na natáčky. 

Jednotlivé pramene dôkladne navlhčite prípravkom s tým, že postup začnite v zátylku. 

Nechajte pôsobiť 10-25 minút. Počas doby pôsobenia kontrolujte priebeh ondulácie. Potom 

opláchnite dostatočným množstvom vlažnej vody a aplikujte rastlinný Neutralizátor Fanola 

(nechajte pôsobiť 8-10 minút). 

FANOLA - STAROSTLIVOSŤ O VLASY A VLASOVÚ POKOŽKU 

Nutri Care - výživná a rekonštrukčná rada 

NUTRI CARE - VÝŽIVNÝ ŠAMPÓN 

FA86231 - 350 ml 

FA86232 - 1.000 ml 

FA86233 - 10 l 

Šampón pre suché a poškodené vlasy. Zloženie obohatené o mliečne proteíny dodáva 

hydratáciu a výživu vlasom suchým, slabým a poškodeným. Dodáva im jemnosť a vitalitu. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, dôkladne pretrite a následne opláchnite vodou. 

NUTRI CARE - VÝŽIVNÁ VLASOVÁ MASKA 

FA86234- 500 ml 

FA86235 - 1.500 ml 

Výživná maska pre suché a poškodené vlasy. Vďaka špecifickému zloženiu, ktoré je 

obohatené o mliečne proteíny, má táto maska výborné vyživujúce účinky. Vlasy sú po 

aplikácii ľahko česateľné a hebké. 

Použitie: po umytí vlasov výživným šampónom Fanola osušte vlasy uterákom a následne 

naneste potrebné množstvo masky od korienkov až ku končekom. Nechajte pôsobiť 5 minút 

a opláchnite dostatočným množstvom vody. 

NUTRI CARE - VÝŽIVNÝ KONDICIONÉR 

FA86236 - 350 ml 

FA86237 - 1.000 ml 

FA86685 - 5 l 

FA86692 - 10 l 

 

Výživný kondicionér pre suché, chemicky ošetrované a poškodené vlasy je obohatený o 

výťažky z ľanového semienka. Intenzívne vyživuje a hydratuje vlasy, uľahčuje rozčesávanie, 

vlasom dodáva hebkosť a lesk. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy umyté šampónom a dôkladne prečešte. Následne 

opláchnite vodou. Aplikácia malého množstva prípravku nevyžaduje následné 

oplachovanie vodou. 
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NUTRI CARE – KONDICIONÉR V SPREJI (BEZ OPLACHOVANIA) 

FA86686 - 200 ml 

Kondicionér vhodný pre suché a chemicky ošetrované vlasy. Navracia vlasom vitalitu a 

objem, bez toho aby ich zaťažoval. Vlasy sú po aplikácii jemné a ľahko upraviteľné. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom aplikujte prípravok do vlasov (na dĺžky a konce) a 

následne upravte. Prípravok sa neoplachuje. 

NUTRI CARE - VÝŽIVNÉ SÉRUM 

FA86238 - 100 ml 

Výživné sérum, ktoré vlasy posilňuje a uľahčuje ich rozčesávanie. Zloženie obohatené o Aloe 

Vera a výťažok z ľanového semienka vlasom dodáva lesk. Ideálny pre vlnité, poškodené a 

ztrvalené vlasy. Zaceľuje rozdvojené končeky. 

Použitie: aplikujte pár kvapiek na čisté suché alebo vlhké vlasy. 

NUTRI CARE - HYDRATAČNÁ AMPULKA BEZ OPLACHOVANIA 

FA86687- 12 x 10 ml 

Sérum pre suché, poškodené a ošetrované vlasy obohatené o výťažok z ľanového semienka 

podporuje revitalizáciu a zjemnenie vlasov. Zoslabeným vlasom navracia pružnosť, lesk a 

tonus. 

Použitie: po umytí šampónom usušte vlasy uterákom a aplikujte prípravok na dĺžky a 

končeky vlasov. Premasírujte a učešte. Následne prejdite k finálnej úprave. Prípravok sa 

neoplachuje. 

Frequent - rad pre časté použitie 

FREQUENT – ŠAMPÓN NA ČASTÉ POUŽITIE 

FA86239 - 350 ml 

FA86240 - 1.000 ml 

FA86241 - 10 l 

Špecifické zloženie na báze šetrných tenzoaktívnych zložiek a výťažku z pomaranča čistí do 

hĺbky všetky typy vlasov, bez toho aby ich oslaboval. 

Použitie: aplikovať na mokré vlasy, dôkladne pretrieť a následne opláchnuť vodou 

FREQUENT - MASKA S 5 ÚČINKY 

FA86375 - 500 ml 

FA86242 - 1.000 ml 

Vlasová maska na báze ovocných kyselín je vhodná pre suché, poškodené, jemné, 

ošetrované a elektrizujúce vlasy. Má vyživujúce, výživné a antioxidačné vlastnosti. Pôsobí 

proti statickej elektrine, vlasom dodáva objem a chráni ich proti starnutiu. 
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Použitie: po použití šampónu na časté použitie Fanola naneste masku od korienkov až ku 

končekom. Nechajte pôsobiť 5 minút a potom opláchnite. 

FREQUENT - MULTIVITAMÍNOVÁ MASKA 

FA86243 - 1.000 ml 

FA86244 - 1.500 ml 

Intenzívna maska vhodná pre všetky typy vlasov. Zloženie obohatené o olivový olej a 

výťažok z cesnaku maske dodáva výborné kondicionérové vlastnosti a vlasy sa po použití 

ľahko rozčesávajú . 

Použitie: po umytí vlasov šampónom naneste masku na dĺžky a končeky vlasov a rozčešte. 

Nechajte pôsobiť 10-15 minút a potom opláchnite. 

Smooth Care - rad s uhladzujúcim účinkami 

SMOOTH CARE – UHLADZUJÚCI ŠAMPÓN 

FA86664 - 350 ml 

FA86665 - 1.000 ml 

Šampón obohatený o olej z bavlny uľahčuje uhladenie vlasov, zamedzuje strapatenie a vlasy 

do hĺbky umýva a zároveň vyživuje. Zjemňuje a napomáha kontrolovať nepoddajné vlasové 

vlákno. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, premasírujte a potom opláchnite vodou 

SMOOTH CARE - UHLADZUJÚCA MASKA 

FA86667 - 500 ml 

FA86668 - 1.000 ml 

Maska obsahujúce olej z bavlny a kakaové maslo uľahčuje uhladenie vlnitých a 

neposlušných vlasov. Vlasy zjemňuje a zamedzuje strapatenie. Pôsobí na veľmi nepoddajné 

vlasové vlákno. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom naneste masku na dĺžky a končeky, rozčešte a nechajte 

pôsobiť 3-5 minút, potom opláchnite. 

SMOOTH CARE - UHLADZUJÚCE OCHRANNÉ SÉRUM 

FA86296 -100 ml 

Sérum vhodné pre použitie s vlasovou žehličkou. Vlasom dodáva ochranný film, ktorý je 

zároveň chráni pred vysušovaním. 

Použitie: aplikujte malé množstvo prípravku na dĺžky a končeky vlasov ešte pred použitím 

vlasovej žehličky. 
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After Colour - rad pre farbené vlasy 

AFTER COLOUR – ŠAMPÓN PO FARBENÍ 

FA86225 - 350 ml 

FA86226 - 1.000 ml 

FA86227 - 10 l 

Šampón pre farbené a ošetrované vlasy zaisťuje intenzitu, lesk a trvanlivosť farby na vlasoch 

vďaka špeciálnemu zloženiu, ktoré je obohatené o vitamín E a olej z ľanového semienka s 

antioxidačnými účinkami. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, dôkladne premasírujte a následne opláchnite vodou. 

AFTER COLOUR - MASKA PO FARBENÍ 

FA86228 - 500 ml 

FA86229 - 1.500 ml 

Maska pre farbené a ošetrované vlasy so špeciálnym zložením na báze oleja z ľanového 

semienka a betakaroténu má nápravné účinky a uľahčuje rozčesávanie. Vlasom dodáva 

jemnosť a ľahkú upraviteľnosť. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom po farbení Fanola vlasy vysušte uterákom a naneste 

masku od korienkov ku končekom vlasov. Nechajte pôsobiť 5 minút a následne opláchnite 

vodou. 

AFTER COLOUR - SÉRUM PO FARBENÍ 

FA86230 - 100 ml 

Zloženie séra s antioxidačnými a ochrannými účinkami betakaroténu navracia lesk a hebkosť 

vlasom farbeným a ošetrovaným. Uzatvára rozdvojené končeky. 

Použitie: aplikujte pár kvapiek na čisté suché alebo mokré vlasy. 

 

No Yellow - Starostlivosť o šedivé a odfarbené vlasy 

NO YELLOW - ŠAMPÓN NA ŠEDIVÉ A ODFARBOVANÉ VLASY 

FA86666 - 350 ml 

FA86688 - 1.000 ml 

Šampón určený pre šedivé, zosvetlené, melírované a odfarbené vlasy, na ktorých zjemňuje 

žltkasté tóny. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, premasírujte a nechajte pôsobiť 1-5 minút. Potom znovu 

premasírujte a opláchnite vodou. V prípade potreby tento postup zopakujte. 
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Curly Shine - rad pre vlnité vlasy 

CURLY SHINE - ŠAMPÓN PRE VLNITÉ VLASY 

FA86286 - 350 ml 

FA86287 - 1.000 ml 

Šampón obohatený o hodvábne proteíny šetrne vlasy umýva a dodáva im pružnosť, vitalitu a 

hydratáciu. Uľahčuje následnú úpravu vlasov vďaka tomu, že na vlasoch tvorí jemný 

ochranný film dodávajúci vlasom naviac tiež lesk. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, premasírujte a opláchnite vodou. 

CURLY SHINE - MASKA PRE VLNITÉ VLASY 

FA86288 - 500 ml 

Maska určená pre vlnité a ondulované vlasy je obohatená o hodvábne proteíny. Zabraňuje 

zachuchvalcovaniu a vlasy hydratuje, bez toho aby ich zaťažovala. Vlasy sú po aplikácii 

pružné, ľahké a žiarivé. Maska má antistatické účinky a vlasy izoluje proti vlhku. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom aplikujte masky na dĺžky a končeky, prečešte, nechajte 

5 minút pôsobiť a potom opláchnite vodou. 

Volume - rad pre objem vlasov 

VOLUME - ŠAMPÓN PRE OBJEM VLASOV 

FA86289 - 350 ml 

FA86290 - 1.000 ml 

Objemový šampón obohatený o panthenol vlasy umýva, bez toho aby ich zaťažoval. Vlasy 

zanecháva pružné a vitálne. Dodáva vlasom objem od korienkov, dĺžky vlasov zahaľuje do 

jemného ochranného filmu, ktorý podporuje tvar účesu. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, premasírujte a potom opláchnite vodou. 

VOLUME - KONDICIONÉR PRE OBJEM VLASOV 

FA86291 - 350 ml 

Kondicionér s panthenolom účinne zabraňuje zachuchvalcovaniu vlasov, bez toho aby ich 

zaťažoval. Vlasom dodáva objem od korienkov, na dĺžkach vlasov tvorí jemný ochranný film, 

ktorý podporuje tvar účesu. Vlasy sú po aplikácii pružné a vitálne. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom aplikujte masku na dĺžky a končeky, prečešte a 

nechajte pôsobiť 3-5 minút, potom opláchnite vodou. 
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Špeciálne programy pre riešenie anomálií 

Sensi THERAPY- starostlivosť o citlivú vlasovú pokožku 

SENSI THERAPY -ŠAMPON NA CITLIVÚ VLASOVÚ POKOŽKU 

FA86192 - 350 ml 

FA86193- 1.000 ml 

Upokojujúci vlasový šampón pre citlivú vlasovú pokožku obsahuje Aloe Vera a Pantenol. 

Jemná čistiaca schopnosť napomáha redukovať nepríjemné pocity pálenia. Hydratuje a 

znova nastoľuje rovnováhu ako vlasov, tak aj vlasovej pokožky. Parfém bez alergénov. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy a vlasovú pokožku, premasírujte a následne opláchnite 

vodou. 

SENSI THERAPY-MASKA NA CITLIVÚ VLASOVÚ POKOŽKU 

FA86194 - 500 ml 

FA86195- 1.000 ml 

Upokojujúca vlasová maska určená pre citlivú vlasovú pokožku je obohatená o Aloe Vera a 

Pantenol. Vďaka svojim ukľudňujúcim účinkom redukuje podráždenie vlasovej pokožky. 

Obnovuje rovnováhu vlasovej pokožky a vlasy zanecháva jemné a plné vitality. Parfém bez 

alergénov. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, nechajte pôsobiť 3-5 minút a potom opláchnite. 

SENSI THERAPY -AMPULE BEZ OPLACHOVANIE NA CITLIVÚ VLASOVÚ 

POKOŽKU 

FA86196- 12x 10ml 

Roztok na upokojenie vlasovej pokožky bez oplachovania. Ideálne pre citlivú vlasovú 

pokožku. Vďaka svojej hydratačnej schopnosti napomáha upokojiť nepríjemné pocity 

pálenia. Jedná sa o ideálny prípravok pre aplikáciu pred alebo po farbení. Parfém bez 

alergénov. 

Použitie: aplikujte na špecifické partie, alebo na celú plochu vlasovej pokožky. Rozotrite a po 

dobu jednej minúty masírujte. Neoplachujte. 

ENERGY, PURITY, RE BALANCE: PRE-SHAMPOO - GELOVÝ PEELING 

FA866689 - 150 ml 

Gélový prípravok čistiaci vlasovú pokožku s 3 účinkami: stimulačné, mazoregulačné a 

zamedzujúce tvorbe lupín. 

Použitie: pred umytím vlasov šampónom aplikovať na suchú vlasovú pokožku, premasírovať 

a nechať pôsobiť 3 minúty. Potom znovu pretrieť a opláchnuť vlažnou vodou. Potom 

aplikovať jeden z troch šampónov. 
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ENERGY - ŠAMPÓN PROTI VYPADÁVANIU VLASOV 

FA86247 - 350 ml 

FA86248 - 1.000 ml 

Šampón s obsahom stopových prvkov, bylinných výťažkov a rastlinných proteínov je 

ideálnym prípravkom pre slabé a jemné vlasy, pričom pôsobia ako prevencia proti ich 

vypadávaniu. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy ošetrené Pre-shampoo (gélovým peelingom), dôkladne 

premasírujte a opláchnite vodou. 

ENERGY - AMPULKA PROTI VYPADÁVANIU VLASOV 

FA86249 - 12x 10ml 

Vďaka obsahu výťažkov z rozmarínu, žihľavy a stopových prvkov s čistiacimi a 

vyrovnávajúcimi účinkami, toto sérum vyživuje a stimuluje vlasový korienok. Stimulačné 

účinky sójových proteínov vlasom dodávajú vitalitu a lesk. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom aplikujte prípravok na čistú vlasovú pokožku a 

premasírujte. Neoplachuje sa. 

Doporučená aplikácia intenzívne kúry je 2x až 3x týždenne po dobu 3 mesiacov. 

ENERGY - TONIKUM PROTI VYPADÁVANIU VLASOV 

FA86250 - 125 ml 

Vďaka obsahu výťažkov z rozmarínu, žihľavy a stopových prvkov s čistiacimi a vyrovnávacími 

účinkami toto sérum vyživuje a stimuluje vlasový korienok. Stimulačné účinky sójových 

proteínov vlasom dodávajú vitalitu a lesk. Môže spôsobiť dočasné začervenanie vlasovej 

pokožky. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom aplikujte prípravok na čistú vlasovú pokožku a 

premasírujte. Neoplachuje sa. 

PURITY- ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM 

FA86251- 350ml 

FA86252 - 1.000 ml 

Mazoregulačný šampón proti lupinám obohatený o Piroctone Olamine účinne napomáha 

odstrániť problém s lupinami vďaka čistiacim a antibakteriálnym účinkom. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, dôkladne premasírujte a následne opláchnite vodou. 

PURITY- TONIKUM PROTI LUPINÁM 

FA86253 - 125 ml 

Tonikum s obsahom výťažku z lopúcha a žihľavy a zložkou Piroctone Olamine s čistiacimi a 

antibakteriálnymi účinkami účinne bojuje proti problémom s lupinami. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom proti lupinám aplikujte tonikum na vlasovú pokožku a 

premasírujte. Neoplachuje sa. 
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RE BALANCE- ŠAMPÓN PROTI MASTNEJ POKOŽKE 

FA86245 - 350 ml 

FA86246 - 1.000 ml 

Šampón sa šetrnými tenzoaktivnými zložkami a pšeničnými proteínmi účinne odstraňuje 

nahromadený maz z vlasov a zároveň im dodáva lesk a vitalitu. Čistí vlasovú pokožku a 

napomáha vyrovnávajúcemu procesu. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, dôkladne premasírujte a následne opláchnite vodou. 

REPAIR CARE- REGENERAČNÝ PROTEÍNOVÝ ŠAMPÓN 

FA86186 -350 ml 

FA86184 - 1.000 ml 

Šampón obohatený o pšeničné proteíny a maslo z karité podporuje rekonštrukciu a obnovu 

poškodených vlasov. Vlasom dodáva jemnosť a tonus a pripravuje ich na prijatie aktívnych 

látok. 

Použitie: aplikujte na mokré vlasy, premasírujte až do dosiahnutia bohatej peny a následne 

opláchnite vodou. 

REPAIR CARE- REGENERAČNÁ PROTEÍNOVÁ MASKA 

FA86188 - 500 ml 

FA86185 - 1.000 ml 

Maska, ktorá hĺbkovo obnovuje vlasové vlákno. Vďaka zjemňujúcim a vitamínovým zložkám 

poškodené a ošetrované vlasy vyživuje a podporuje ich odolnosť. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom aplikujte masku na dĺžky a končeky vlasov. 

Premasírujte a nechajte pôsobiť 5 minút, potom opláchnite vodou. 

REPAIR CARE- REGENERAČNÁ PROTEÍNOVÉ TONIKUM 

FA86191 - 100 ml 

Intenzívne regeneračné tonikum s obsahom keratínu, masla z karité a pšeničných proteínov 

je vhodné vďaka svojej hĺbkové regeneračnej schopnosti pre veľmi poškodené, suché či 

etnické vlasy. Vďaka silikónovej mikroemulzii napomáha ich spevneniu a zanecháva ich 

žiarivo lesklé a jemné. 

Použitie: po umytí vlasov šampónom (prípadne po ošetrení maskou) aplikujte tonikum na 

dĺžky a končeky vlasov a potom prejdite k finálnej úprave. Neoplachuje sa. Nezanecháva 

mastné zvyšky na vlasoch. 
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REPAIR CARE- STAROSTLIVOSŤ O ROZDVOJENÉ KONČEKY 

FA86190 - 100 ml 

Intenzívna starostlivosť o rozdvojené končeky. Špeciálne zloženie na báze pantenolu a masla 

z karité zaceľuje rozdvojené končeky a predchádza ich vzniku. Dodáva tvar a vitalitu 

štruktúre vlasov, pričom im navracia ľahkosť, jemnosť a jas. 

Použitie: Aplikujte malé množstvo na vlasové končeky. Neoplachujte. 

FANOLA - STYLING 

ULTRA GLOSS - LESKLÉ KRYŠTÁLY 

FA86262 - 100 ml 

Zloženie vhodné pre starostlivosť a prevenciu vzniku rozdvojených končekov. Určené pre 

suché a melírované vlasy, ktorým dodáva lesk, bez toho aby ich zaťažoval. 

Použitie: aplikujte pár kvapiek na čisté suché alebo mokré vlasy. 

ULTRA GLOSS - LESKLÝ VOSK 

FA86263 - 100 ml 

Ideálny prípravok pre tvorbu a fixáciu účesu. Vlasom dodáva lesk a kryje rozdvojené končeky. 

Použitie: aplikujte malé dávky na suché vlasy pomocou končekov prstov a vytvarujte 

požadovaný účes. 

SMOOTH CONTROL - TERMOOCHRANNÝ SPREJ 

FA86275 - 150 ml 

Sprej s antistatickým účinkom určený pre použitie pred žehlením alebo pred vysúšaním 

pomocou sušiča. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam uľahčuje uhladenie vlasov a chráni 

ich pred pôsobením tepla - či mokré vlasy pred sušičom, aj suché vlasy pred žehlením. Vlasy 

zanecháva hebké a žiarivé. 

CURL & VOLUME - KRÉM PRE ZVÝRAZNENIE VLN 

FA86295 - 200 ml 

Oddeľuje a modeluje kadere alebo ondulované vlasy. Dodáva im pružnosť, textúru a lesk. 

Použitie: aplikujte na vlhké vlasy, vytvarujte kadere a následne usušte (prirodzene alebo 

pomocou sušiča). 

CURL & VOLUME - PENA na zväčšenie objemu vlasov 

FA86265 - 400 ml 

Pena, ktorá vytvára na vlasoch ochranný film, vlasy vyživuje a hydratuje. Účesu dodáva 

objem a pružnosť s možnosťou maximálnej kreativity. Rýchlo schne a ľahko sa odstraňuje 

vyčesaním alebo šampónom, bez toho aby na vlasoch zostali zvyšky prípravku. 
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Použitie: aplikujte 3-4 malé dávky peny na umyté a uterákom vysušené vlasy, učešte a 

prejdite k úprave účesu. V prípade aplikácie na suché vlasy môžete dosiahnuť požadovaného 

stylingu účesu. 

EXTRA POWER - EXTRÉMNE TUŽIACI GEL 

FA86255 - 500 ml 

Bohatý a krémový gél s extrémnym fixačným účinkom je vyvinutý pre tvorbu pevných tvarov. 

Vlasom naviac dodáva lesk. 

Použitie: aplikujte na čisté suché alebo vlhké vlasy a pomocou prstov vytvarujte pramene. 

EXTRA POWER - EXTRA SILNÝ GEL 

FA86256 - 500 ml 

FA86680 - 250 ml 

Extra silný krémový gél, ktorý tvorí, tvaruje a modeluje trendové účesy. Zaisťuje kontrolu nad 

účesom, ktorý dlho udrží tvar. 

Použitie: aplikujte na čisté suché alebo vlhké vlasy a pomocou prstov vytvarujte pramene. 

EXTRA POWER - TVAROVACIA PASTA 

FA86258 - 100 ml 

Tvarovacia pasta určená na tvorbu moderných štýlov účesov. Nedodáva lesk. 

Použitie: aplikujte malé množstvo prípravku a pomocou prstov vytvaruje požadovaný účes. 

EXTRA POWER - EXTRA SILNÝ LAK 

FA86260 - 750 ml 

Fixuje, modeluje účes. Na vlasoch vytvára pružný a jemný film, ktorý zároveň vlasy chráni 

pred vlhkosťou. Vlasy nezaťažuje. 

Použitie: nastriekajte na vlasy zo vzdialenosti cca 30 cm. 

EXTRA POWER - EKOLOGICKÝ EXTRA SILNÝ LAK 

FA86259 - 350 ml 

Fixuje a dodáva účesu lesk, pružnosť a tepelnú, mechanickú a solárnu ochranu. Ultra rýchle 

pôsobenie a ochrana pred vlhkosťou. 

Použitie: aplikujte na suché vlasy alebo na vlasy ľahko vlhké. Nastriekajte ku korienkom 

vlasov, pre podporu objemu účesu, na dĺžky vlasov pre definíciu tvaru. 


