
KVĚTINOVÁ 
SÍLA
AKCE 01-02 2018

Akce platí od 8. 1. do 28. 2. 2018 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny. 

MUST HAVE ODSTÍNY
SOCOLOR.BEAUTY

BIOLAGE AQUA GELS
PRO JEMNÉ VLASY

TOTAL RESULTS
SLUŽBY



AKCE BARVY

40 tub SCB nebo CS
Min. cena: 5960 Kč
Bonus: 25 %

25 tub SCB nebo CS
Min. cena: 3725 Kč
Bonus: 22 %

10 tub SCB nebo CS
1 oxidant nebo vyvíječ
Min. cena: 1677 Kč
Bonus: 18 %

5x SCB tuba
4x oxidant nebo vyvíječ
1x technický katalog
1x sada technických listů
1x seminář Color Matching v hodnotě 670 Kč
Hodnota: 1 493 Kč

3x SCB tuba
2x oxidant nebo vyvíječ
1x technický katalog
1x sada technických listů
1x seminář Color Matching v hodnotě 670 Kč
Hodnota: 821 Kč

2x SCB tuba
1x technický katalog
1x sada technických listů
1x seminář Color Matching v hodnotě 670 Kč
Hodnota: 298 Kč

ZAKOUPÍTE: ZÍSKÁTE:

= 8x MXD

= 5x MXD

= 2x MXD

OBJEVTE S NÁMI PALETU  
NEZBYTNÝCH ODSTÍNŮ 

MÁTE DOSTATEK ODSTÍNŮ BAREV PRO USPOKOJENÍ VŠECH 
ZÁKAZNIC?

PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍT PALETU NEZBYTNÝCH ODSTÍNŮ?
PŘEČTĚTE SI NÁZORY NAŠICH MATRIX ŠKOLITELŮ

Zákazníci mají 6 základních očekávání od své barvy:

• Sestavili jsme pro vás TOP 20 nejoblíbenějších odstínů SOCOLOR Beauty, které by měl mít na salónu každý!
• Váš obchodní zástupce je s vámi projde a zjistíte, které Vám chybí.

Přijďte na naše školení a dozvíte se více!
Ke každé zakoupené animaci na barvy dostanete voucher na 
školení Color Matching zdarma. Více informací Vám sdělí Váš 

obchodní zástupce.

ZÁKLADNÍ PŘIROZENÉ ODSTÍNY
Většina klientek má ráda přirozený vzhled pro své vlasy.

 Nejprodávanější odstíny, které musí mít v portfoliu každý 
salón.

 NEZBYTNÉ ODSTÍNY: 2N, 4N, 6N, 10N.

KRYTÍ
Krytí šedin je jednou z nejžádanějších služeb všech salónů.

 Matrix přináší odpověď na všechna přání vašich klientek 
ohledně krytí šedin.

 Jemnější i syté krytí, módní i přirozené odstíny.
 NEZBYTNÉ ODSTÍNY: 507N, 509N, 508NA.

BARVA NA MÍRU
Klientky často přicházejí s fotkou celebrit, podle které chtějí 
vytvořit i vlastní účes.

 Mokka odstíny přináší přirozené, ale módní výsledky s 
vyváženým poměrem teplé a studené. S nimi nikdy nešlápnete 
vedle!

 NEZBYTNÉ ODSTÍNY: 5M, 6M, 8MM, 10MM.

STUDENOST BARVY
Většina klientek nemá ráda, pokud se jim jejich barva vymývá 
do tepla.

 Popelavé a fialové odstíny jsou tu od toho, aby tomuto 
procesu zabránily.

 NEZBYTNÉ ODSTÍNY: 9A, 11A, 10P, 10AV, 10SP.

INTENZITA A STÁLOST BARVY
Klientky, které mají rády intenzivní odstíny si stěžují, že se 
rychle vymývají.

 Matrix nabízí díky speciálním technologiím módní barvy, 
které zůstanou intenzivní i týdny po barvení.

 NEZBYTNÉ ODSTÍNY: 8CC, 6RC+, 6RV+, 7RR+.

EXTRA LESK
I  přes velmi šetrné složení permanentních barev můžou vlasy 
časem ztrácet lesk.

 Zapojte Color Sync do procesů barvení!
 Do délek stačí aplikovat už jen Color Sync, zaručí vlasům 

extra lesk a nebude docházet k nechtěnému vrstvení barvy. 
Volte odpovídající odstíny. 

STUDENOST
BARVY

PŘIROZENOST KRYTÍ BARVA
NA MÍRU

EXTRA
LESK

INTEZITA & 
STÁLOST BARVY

BÁLINT PATKÓ
Senior školitel Matrix, HU

,,Správný kadeřník by měl používat všechny dostupné barvy, ale i já mám určité 
oblíbené odstíny.  Mezi ně patří určitě M a MM odstíny, protože obsahují teplé 

i studené pigmenty a zákazníkům se tyto barvy velmi líbí. Preferuji také neutrální odstíny, 
obzvlášť z řady 500 pro krytí šedin. Při tónování nikdy nezapomínám na ColorSync.‘‘

JIŘÍ TOMEV
Senior školitel Matrix, CZ

,,Vybraných 20 odstínů opravdu odpovídá odstínům, které i já často používám. Co
se týká výrazných a sytých tónů červené, fialové a měděné, tyto barvy dodávají sebedůvěru. Klientkám, které 

vyzařují určitým sebevědomím a rády vybočují z davu, mohu tyto dlouhotrvající módní odstíny podpořit řadou So.Red pro ještě 
větší hloubku a především intenzitu. Paleta odstínů je nyní tak bohatá, že mohu používat různé varianty odstínů mokka pro 
techniky stínování dle typu obličeje nebo colormelting. Vrstvením různých odstínů a výšek tónů v různých délkách dokážeme 
dodat každé mokka barvě nový rozměr, protože barva by měla vypadat vždy přirozeně a podtrhávat styl klientky. Barvy určené pro 
krytí šedin by neměly chybět v salónu nikomu. Z mojí praxe kadeřníka vím, že klientky s bílými vlasy se vracejí pravidelně a jsou 
často nejvěrnějšími zákazníky. Proto vyžaduji dokonalý výsledek u každého krytí.‘‘

GIZELA KEVÉLYOVÁ
Senior školitelka Matrix, SK

,,Tato paletka doopravdy odpovídá tomu, co i já pravidelně objednávám 
do salónu. S těmito odstíny dokážu splnit přání klientkám, které mají rády 
přirozenost, ale i takovým, které potřebují zakrýt bílé vlasy. Módní i mokka odstíny jsou 
,,jistotou‘‘, ty nesmí chybět nikomu. A samozřejmě pokud potřebujeme extra lesk, šáhneme 
po ColorSyncu. Zkrátka tato sestava barev je ZÁKLADNÍ VÝBAVA salónu, k ní si potom 

kadeřník může doobjednat další odstíny podle potřeb své klientely.‘‘

JAROSLAVA BRYCHNAČOVÁ 
Regionální manažerka a školitelka Matrix, CZ

,,Nezbytnou součástí každého kadeřníka by měla být základní škála TOP odstínů, aby dokázal vyhovět všem svým 
zákazníkům. To znamená, že by v této paletě neměli chybět odstíny přirozené, studené, teplé, krycí a módní. Výšky 

v daných odstínech můžeme kompenzovat i jedinečným Clearem, který by neměl žádnému kadeřníkovi chybět.‘‘



pr e dstavu j e m e 
novou NEVSEDNI techniku

co lo r  
m ar b li n g

Od jemných odstínů barvy až po výrazné,  
neočekávané barevné kombinace - mramorování vlasů je cestou,  

jak vytvořit nový rozměr pro barvu vlasů! 

Využijte několik vrstev barev  
a reflektivních tónů k vytvoření mramorového vzoru na pramenech vlasů. 
Každá klientka tak může mít svůj unikátní, personalizovaný, vícebarevný 

vzhled, který zaručeně oslní.

 Inspirací při vytváření této kolekce 
nám byly krásné pivoňky, fialové irisy  
a úžasné divoké luční květiny. Vstupte  

s námi do botanické říše divů!

JAK  NA  TO

Č T Y Ř I  T R I K Y  P R O  P E R F E K T N Í 
M A R B L I N G

• Ujistěte se, že použijete stejně velké prameny jako jste vytvořili zvlněný vzor na fólii.
 

• Ujistěte se, že pramen vlasů je dost tenký, aby při položení na fólii  barva pronikla na 
každý vlas.

• Nepoužívejte více než dvě barvy pro jednu vlasovou sekci.

• Zmačkejte fólii okolo vybraného pramenu tak, aby byl úplně izolovaný.

Naneste kapky různých barev na fólii. 
Mezi tyto kapky umístěte clear.

Pomocí prstů nebo koncem 
štětce smíchejte jednotlivé barvy 
dohromady a vytvořte tak 
mramorový vzor.

Vezměte pramen předem odbarvených vlasů a přiložte 
na připravenou fólii s barvící směsí. Uzavřete shora 
přiložením čisté fólie.

LÍBÍ SE VÁM NOVÁ TECHNIKA? SEZNAMTE SE S NÍ BLÍŽE NA 
ŠKOLENÍ TRENDY V PRAXI NEBO TRENDY INSPIRACE. 

Stejně jako u Color Meltingu, i u této techniky se dá zvolit mezi expresivní či 
minimalistickou paletou! Zvolte to nejvhodnější pro své klienty.  



Systém pro ochranu vazeb 

AKCE BOND ULTIM8

1x Velká Bond sada do salónu
1x oxi
Cena: 3 002 Kč
Výhodnost 30 %

1x Malá Bond sada do salonu
Cena: 1 600 Kč
Výhodnost 22 %

,,Bond je v dnešní době nezbytným produktem pro 
každého kadeřníka. Klienti chtějí často zkoušet nové 
trendy a bez Bondu velké a časté změny nebyly dříve 
možné. Nyní už se nemusíme ničeho bát, jelikož 
Bond ochrání vlasy za jakýchkoliv okolností. Doba je 
pokroková a my musíme být také!‘‘

,,Bond je pro mě dokonalý přípravek, který používám nejen při každém odbarvování, 
ale i barvení se SCB a CS, protože vím, že zabrání případnému poškození vlasů při 
chemickém procesu. Jeho aplikace je jednoduchá, nemusím měnit sílu oxidantu 
ani čas působení. Používám ho také pro regeneraci vlasů, klientky samy cítí, že se 
vlasy méně lámou a jsou na dotyk pružné a vyplněné. Bez Bonda už si svou práci 
ani nedovedu představit!‘‘

1x Light Master
3x Krok 3
1x plakát
Hodnota: 917 Kč

 
1x Light Master
1x plakát
Hodnota: 356 Kč

ZAKOUPÍTE:

MATRIX ŠKOLITELÉ DOPORUČUJÍ

UDĚLĚJME SVĚT KRÁSNĚJŠÍM!

POKROČILÁ OCHRANA. NÁDHERNÝ 
ÚČES. TROUFNĚTE SI NA VÍC.

ZUZANA
TRINKOMOCOVÁ 
Senior školitelka Matrix, CZ

ZUZANA  
ULIČNÁ
Senior školitelka Matrix, SK

BOND BY MĚL BÝT AUTOMATICKOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ 
SLUŽBY ODBARVOVÁNÍ!

ZÍSKÁTE:

Posláním kadeřníka je starat se krásu vlasů svých zákazníků. 
Bond je zárukou toho, že při barevní/ odbarvování zůstanou 
vlasy stále pevné a zářivé.

• BOND Ultim8 je systém, který předchází lámání vazeb v průběhu
   chemických služeb.

• Bez nutnosti měnit stávající zvyklosti při barvení.

• Prevence je základ i v případě zesvětlování – Light Master a Bond jsou nejlepší přátelé a při jejich společném 
používání se nemusíte bát jakékoliv změny barvy vlasů.
  
• Při správném nacenění přinese Vašemu salónu Bond Ultim8 služba více výdělků a zákaznice již nebudou muset 
dělat kompromisy  mezi vysněnou barvou a kvalitou vlasů. 

NOVÉ SEMINÁŘE 2018

A SAMOZŘEJMĚ POKRAČUJEME I S OBLÍBENÝMI SEMINÁŘI!

… a  mnoho dalších! Bližší informace u obchodního zástupce Matrix.

VZDĚLÁVÁNÍ 
MATRIX 2018

1.K
R

O
K

SEZNAMTE SE
Začněte svoji cestu s Matrix 
vzděláváním na našich úvod-
ních seminářích Connect 
me. Nebo se přijeďte nezá-
vazně inspirovat na Trendy 
inspirace.

Poznejte principy koloristiky 
a metodologii CRAFT v praxi 
a rozvíjejte znalosti z úvodních 
školení. Upevněte základy pro 
rozvoj vaší kreativity i služeb  
v salonu.

Na pevných základech CRAFTu 
zdokonalujte své schopnos-
ti na různorodých školeních  
z oblasti barev, trendů, sty-
lingu a posuňte svůj byznys  
o několik kroků dál.

Absolvovali jste už předešlé 
kroky a chcete se speciali-
zovat na výčesy, střihy nebo 
se stát Color Mastrem? Tato 
skupina seminářů je tu pro 
vás! 

2.K
R

O
K

ROZVÍJEJTE SE
3.K

R
O

K

ZDOKONALUJTE SE
4.K

R
O

K

SPECIALIZUJTE SE

TRENDY V PRAXI 2018
Nová technika Color Marbling v kombinaci s novými odstíny ColorSync a SOCOLOR.beauty, 
inspirace střihů z New Yorku na rok 2018 – vyzkoušejte si novinky během praktické části na 
školení Trendy v praxi už v prvním pololetí 2018!
 Krok 3, 7h, 10 MX $ / 1200 Kč + nutná cvičná hlava  990 Kč

STYLE ME
Celodenní školení v praxi na techniky foukání a stylingu a využití TOP produktů od STYLE 
LINK, TOTAL RESULTS A VAVOOM.  Jak foukat dle aktuálních trendů, rychleji a efektivněji. 
Tipy a triky od senior školitelek Fatimy Růžičkové a Kristýny Dvořákové. Dostupné od jara 
2018.
 Krok 3, 6h, 10 MX $ / 1120 Kč 

SEZÓNNÍ SEMINÁŘE BARVENÍ
Série sezónních školení dle aktuálních novinek a uvedení. S každou novinkou pro vás 
připravujeme školení na aktuální období zaměřené na nové odstíny a jejich využití, 
techniku Color Matchingu nebo novinky z řady salónních služeb jako například  
Re-Bond od Total Results. Každé z těchto školení je časově i kapacitně omezeno a váže se 
k aktuálním obchodním nabídkám.
 Krok 3, 6h, 6 MX $ / 670 Kč / voucher

MŮJ SALON
Jak využívat jednoduché vychytávky pro rozvoj byznysu, jak si správně 
nacenit službu a příklady marketingových aktivit od zkušeného 
profesionála z oboru - Slávky Caklové. 
 Krok 3, 6h, 6 MX $ / 670 Kč

UDRŽITELNÝ SVĚT BIOLAGE
Chcete poznat a vyzkoušet produkty Biolage? Značku inspirovanou 
přírodou včetně řady Biolage R.A.W., které má až 100% přírodního 
původu? 
 Krok 1, 7h, ZDARMA

= 1x MXD



AKCE BIOLAGE GELOVÉ BALZÁMY

Umyjte vlasy šamponem Volume Bloom.

Umístěte přehnutý ručník pod krk zákazníka.

Vysušte vlasy ručníkem.

Naneste Volume Bloom gelový balzám ke kořínkům.

Namasírujte klienta.

Naneste do konců Hydra Source gelový balzám.

Sundejte ručník.

Dobře opláchněte.

Aplikujte ke kořínkům Full Density  
sprej pro zahuštění vlasů.

Umyjte vlasy šamponem Color Last.

Umístěte přehnutý ručník pod krk zákazníka.

Vysušte vlasy ručníkem.

Naneste Hydra Source gelový balzám ke kořínkům.

Namasírujte klienta.

Navrstvěte Color Last gelový balzám.

Sundejte ručník.

Dobře opláchněte.

Aplikujte Volume Bloom objemový sprej.

RELAXAČNÍ MASÁŽ: Začněte u spánků a posouvejte 
se směrem ke krku. Střídejte krouživé pohyby 
a jemný tlak. Dopřejete tak klientovy moment 
odpočinku a uvolnění.

A Q U A L  G E L  H Y D R A T A C E  B A R V Y

4x šampon 400 ml
4x hvězda přírody
4x balzám (klasický nebo gelový)
Cena: 2 848 Kč
Bonus: 33%

3x šampon 400 ml
4x hvězda přírody
Cena: 1 743 Kč
Bonus: 37%

1x šampon 1L
1x balzám 1L
1x Aqua gel technický list
10x produktový leták pro klienty
1x Biolage brandbook
Hodnota: 950 Kč

3x balzám (klasický nebo gelový)
1x Aqua gel technický list
10x produktový leták pro klienty
1x Biolage brandbook
Hodnota: 648 Kč

ZAKOUPÍTE: ZÍSKÁTE:

= 2x MXD

= 1x MXD

Upravte služby jemným vlasum na míru!
Konzultace

Když si vlasy upravujete doma, s čím nejvíce bojujete?
Jaké vlasové přípravky doma používáte?
Jaké máte očekávání ohledně Vašich vlasů dnes i v budoucnu? 
Máte extra 10 minut na službu na míru?

A Q U A  G E L  H L A D K Y  O B J E M

B I O L A G E  S L U Z B Y
Objevte nový přístup k výživě vlasů! Dodejte vlasům 
to správné množství péče, objemu a pocitu svěžesti. 
Díky lehkému složení můžete použít i u kořínků.

Tři osvěžující balzámy na bázi vodního gelu,  
i pro ty nejemnější vlasy.

216 Kč/250 ml
Používejte jako běžný balzám.

A Q U A - G E L
B A L Z A M Y

Seznamte se s

pro  
jemné vlasy

Mýty o balzámu jemných vlasech
Balzám jen do konců.
Nepoužívat balzám po každém umytí.
Balzám mi sebere objem, který jsem vytvořila šamponem.  
Balzámy, které nejsou určené pro objem, mi zatíží vlasy.

H Y D R A  S O U R C E 
Jemné a suché vlasy 

se promění v hebké 

na dotek a snadno se 

upravují. C O L O R  L A ST Jemné, barvené vlasy získají na lesku  a zářivosti barvy. 

Fakta o Aqua gelech
Zplihlým vlasům dodají plnost.
Pomáhají posílit jemné prameny.
Poskytují odlehčenou výživu od kořínků po konečky.
Mohou se nanášet i k pokožce.
Škrobové polymery pomáhají vytvořit texturu a objem.
Osvěžení  a zklidnění pokožky díky mentolu a glycerinu.

VO L U M E  B L O O M 
Velmi jemné vlasy jsou 

vyživené a je podpořen 

objem. 

Tip školitele:
“Skvělý produkt pro klienty, kteří řeší zatížení nejen krémovým kondicionérem - můj tip pro zákazníky s mastnou pokožkou: 
šampon Biolage Scalp pro mastící se pokožu + Aqua gel dle diagnózy vlasu.” Jiří Tomev, senior školitel Matrix

   
“Jsem nadšená z gelového balzámu na objem. Pro jemné, plihnoucí vlasy je úžasný- vůbec nezatíží a krásně uzavře vlas. Líbí 
se mi také konzistence. Perfektně se nanáší.” Kristýna Dvořáková, senior školitelka Matrix

Gelový balzám

Krémový balzámCo je vodní gel?
Technologie vodního gelu je nová textura, která obsahuje vodní 
bázi a má spíše gelovou, nežli krémovou konzistenci. 

Biolage byla vytvořena se závazkem poskytovat jedinečnou profesionální péči 

o vlasy. Díky exkluzivní směsi jedinečných rostlin a nejnovější technologii nabízí 

Biolage šetrné, ale zároveň účinné složení, které učiní každé vlasy krásnějšími.

Okamžitá regenerace 

vlasů intenzivní 

kúrou Cera Repair.

Regenerace vlasů 

intenzivní kúrou Cera

Repair spojená 

s relaxační masáží.

Služba jemným 

vlasům na míru, 

která kombinuje 

různé produkty 

u pokožky 
a v délkách vlasů.

ZEPTEJTE SE SVÉHO KADEŘNÍKA NA SLUŽBY BIOLAGE!

BIO EXPRES
BIO RELAX

AQUA GEL

10
min

10
min17

min

HYDRASOURCE

Toužíte po hydratovaných, 

hebkých, pružných vlasech 

a přirozeném lesku?

Hydratace díky složení s Aloe Vera.

Šampon 400 ml,

250 ml
Jemně myje 

suché vlasy 

a připravuje 

je na příjem 

hydratačních 

složek.

Balzám, 
200 ml
Brání 
zacuchání 

vlasů, dodává 

jim výživu 

pro lesklý 

a hebký vzhled.

Maska, 

150 ml
Dodává 
suchým 
pramenům 

intenzivní 

dávku 
hydratace.

Hydratační 

sprej, 125 ml

Dodává vlasům 

extra dávku 

hydratace 

a lesku, chrání 

je před krepa-

těním.

Aqua gel 

balzám, 250 ml

Jemné a suché 

vlasy se promění 

v hebké na dotek 

a snadno se 

upravují. 

Mytí

Bezoplachová péče

Péče

Představte si svěží 

vlasovou pokožku 

po delší dobu...
po delší dobu...

AMINEXIL, 10 x 6 ml

Program proti

vypadávání vlasů

1 ampule denně 

po dobu 6 - 8 týdnů

Inovace 
laboratoří  

L’Oréal

Mytí

Přejete si, aby vaše 

barva vydržela 

dlouho sytá a zářivá?

Toužíte po oslnivém lesku? 

Cestou je očista vlasového 

vlákna a hydratace!

Ochrana barvy díky složení s výtažky z orchideje.

Oslnivý lesk a hydratace díky očistné síle cukru. 

Ochrana barvy díky složení s výtažky z orchideje.

oslnivém lesku? 

očista vlasového 

Oslnivý lesk a hydratace díky očistné síle cukru. 

Mytí

Mytí

Mytí
Péče

Péče

Péče

Bezoplachová péče

Šampon 400 ml, 

250 ml
Obsahuje nízké pH 

a díky tomu chrání při 

mytí sytost barvy.

Šampon 400 ml,

Tvoří jemnou pěnu, 

která odstraňuje 

nečistoty a rezidua, 

kvůli kterým vlasy 

vypadají mdle.

Balzám, 200 ml

Vyživuje vlasy

a zachovává jejich 

zářivou barvu.

Zanechává vlasy 

hebké a chrání je 

před zacucháním.

Balzám, 200 ml

Dodává vlasům lehkou 

hydrataci a zanechává 

je tak pružné 

a vyživené.

Aqua gel balzám, 

250 ml
Jemné, barvené 

vlasy získají na 

lesku a zářivosti 

barvy. 

Rozjasňující sprej, 

125 ml
Pomáhá uzavřít ve vla-

sech lesk. Pomáhá uhla-

dit vlasy, zkrotit poletující 

vlásky a zároveň zajistit 

termální ochranu.

Toužíte po vzdušném 

účesu s nádherným 

objemem v pohybu? 

Složení s výtažky z bavlníku pomáhá 

rozšiřovat prostor mezi vlasovými vlákny.

Mytí
Péče

Bezoplachová péče

Šampon 400 ml,

250 ml
Jemně čistí vlasy, 

dodává jim objem 

bez zatížení a lesk.

Aqua gel bal-

zám, 250 ml

Velmi jemné 

vlasy jsou 

vyživené a 

je podpořen 

objem.

Objemový sprej, 

125 ml
Neoplachující sprej, 

který vyplňuje prostor 

mezi vlasovými 

vlákny  a dodává 

jim objem, který 

nezplihne.

VOLUMEBLOOM

SUGARSHINE
NOVINKA!

Představte si zklidněnou vlasovou pokožku bez lupů.

Šampon 
na mastné vlasy, 

250 ml
Důkladně čistí vlasy 

a vlasovou pokožku

bez pocitu vysoušení. 

Zanechává ve vla-

sech pocit svěžesti.

Mytí

Šampon proti 

lupům, 250 ml

Složení s pyrithionem 

zinku šetrně bojuje 

s lupy. Při častém 

použití ulevuje od 

podráždění pokožky.

Cooling mint 

šampon, 250 ml

Šetrně čistí vlasovou 

pokožku a vlasy od 

nadbytečného mazu. 

Zanechává svěží pocit 

ve vlasech.

Šampon, 250 ml

Myje, kontroluje 

krepatění a zahaluje 

hladké a lesklé vlasy 

do ochranného štítu.

Balzám, 200 ml

Usnadňuje rozčesávání, zbavuje 

krepatosti a pomáhá chránit vlasy 

před vlhkostí. Vlasy tak zůstávají 

snadno upravitelné. 

Balzám, 
200 ml
Dodává vlasům 

výživu bez 

zatížení a za-

bezpečuje jejich 

poddajnost

a objem.

Pro 
normální 

vlasy

Pro 
jemné 
vlasy

Pro
normální 

vlasy

Pro
jemné 
vlasy

pro
normální 

vlasy

Pro
jemné 
vlasy

Biolage byla vytvořena se závazkem poskytovat jedinečnou profesionální péči 

o vlasy. Díky exkluzivní směsi jedinečných rostlin a nejnovější technologii nabízí 
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vlasům na míru, 
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u pokožky 
a v délkách vlasů.

ZEPTEJTE SE SVÉHO KADEŘNÍKA NA SLUŽBY BIOLAGE!

BIO EXPRES
BIO RELAX

AQUA GEL

10
min

10
min17

min

HYDRASOURCE
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250 ml
Jemně myje 
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hydratačních 
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Maska, 

150 ml
Dodává 
suchým 
pramenům 

intenzivní 

dávku 
hydratace.

Hydratační 
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Dodává vlasům 
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hydratace 
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je před krepa-

těním.
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Jemné a suché 
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v hebké na dotek 
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upravují. 

Mytí

Bezoplachová péče

Péče

Představte si svěží 

vlasovou pokožku 

po delší dobu...
po delší dobu...
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bez zatížení a lesk.
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Velmi jemné 
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vyživené a 

je podpořen 

objem.

Objemový sprej, 

125 ml
Neoplachující sprej, 

který vyplňuje prostor 

mezi vlasovými 

vlákny  a dodává 

jim objem, který 

nezplihne.
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Představte si zklidněnou vlasovou pokožku bez lupů.
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na mastné vlasy, 
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a vlasovou pokožku

bez pocitu vysoušení. 

Zanechává ve vla-

sech pocit svěžesti.
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Šampon proti 

lupům, 250 ml

Složení s pyrithionem 

zinku šetrně bojuje 
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použití ulevuje od 

podráždění pokožky.

Cooling mint 

šampon, 250 ml

Šetrně čistí vlasovou 

pokožku a vlasy od 

nadbytečného mazu. 

Zanechává svěží pocit 

ve vlasech.

Šampon, 250 ml

Myje, kontroluje 

krepatění a zahaluje 

hladké a lesklé vlasy 
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Balzám, 200 ml
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normální 
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Pro
jemné 
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JIŽ NIKDY 
VÍCE ZPLIHLÉ 
VLASY!

STOP 
KREPATĚNÍ 
VLASŮ!

ZKROŤTE SVÉ 
NEPODDAJNÉ 
VLASY!

=

=

=

+

+

+

DOPŘEJTE SVÉ ZÁKAZNICI PROFESIONÁLNÍ PÉČI  
O JEJÍ VLASY VE 3 JEDNODUCHÝCH KROCÍCH.

TOUŽÍ VAŠE ZÁKAZNICE PO …. KRÁSNÉ VLASY POTŘEBUJÍ  
VYJÍMEČNOU PÉČI.

DEJTE SVÉ ZÁKAZNICI NĚCO NAVÍC.

DOKONALÉM UHLA-
ZENÍ:
Použijte:
1 – mega sleek šampon
2 – mega sleek balzám
3 – mega sleek blow
      down cream
4 – vlasy vyžehlete 

MORPHERY
• Nebojte se kombinovat více zázračných kúr 
• Oživte vlasy klientky za pouhé 3 minuty

MIRACLE CREATOR
• Univerzální produkt s 20 blahodárnými
   účinky
• Vyživuje, dodává lesk, uhlazuje kutikulu, 
   pomáhá bránit lámání při česání,  
   hydratuje, zmírňuje poréznost a chrání 
   vlas před  vnějšími vlivy

5+ PROTOPAK
• Pomáhá vyhlazovat kutikulu vlasů

• Zlepšuje texturu a vzhledextrémně 
   suchých, poškozenýcha barvených

   vlasů

INSTACURE
• Pomáhá vyhlazovat kutikulu vlasů
• Bezoplachová péče před každých
   chemickým procesem

ZÁŘIVÉ BARVĚ:
Použijte:
1 – color obsessed šampon
2 – color obsessed balzám
3 – zázračnou péči 
4 – vlasy vyfoukejte 
      kulatým kartzáče

NÁDHERNÝCH VLNÁCH:
Použijte:
1 – curl please šampon
2 – curl please balzám
3 – curl please contouring
      lotion 
4 – vlasy vyfoukejte 
      fénem s difuzérem

AKCE LAKY STYLELINK 4+2

4x Volume Fixer
   nebo
4x Style Fixer
Cena: 596 Kč
Bonus: 33 %

ZAKOUPÍTE: ZÍSKÁTE:
2x Volume Fixer
   nebo
2x Style Fixer
Hodnota: 298 Kč

AKCE TOTAL RESULTS

2x šampón 1L
2x balzám 1L
2x morpher
Cena: 1 888 Kč
Bonus: 28 % 

5x šampón 300 ml
5x balzám 300 ml
Cena: 1 475 Kč
Bonus: 19 % 

1x šampón 1L
1x balzám 1L
2x zázračné produkty
Cena: 1 067 Kč
Bonus: 22 % 

ZAKOUPÍTE: ZÍSKÁTE:
1x Pro Solutionist Protopak 500 ml
1x Pro Solutionist maska 500 ml
1x Pro Solutionist Instacure 500 ml
1x technický list na služby
10x letáček pro klienta
Hodnota: 745 Kč

2x Total Results maska 150 ml
1x technický list na služby
10x letáček pro klienta
Hodnota: 340 Kč

1x Total Results morpher 500 ml
1x technický list na služby
10x letáček pro klienta
Hodnota: 297 Kč

= 1x MXD

= 2x MXD

Každá z řad Total Results kvalitně pečuje o vlasy a odráží jejich individuální potřeby. Vy, jako odborník, 
dokážete na základě diagnostiky posoudit, co vlasy Vaší klientky přesně potřebují, a poradit jí nejen s výběrem 
té správné řady vlasové péče, ale také s jejím správným použitím.

Víme, jak je pro Vás důležité, aby Vaše klientka odcházela ze salonu spokojená. Pokud tedy ještě ve Vašem 
salónu chybí ta správná péče o vlasy, která je šitá na míru každé zákaznici, vyberte si ze široké škály produktů 
Total Results a vytvořte, tak skvělou kombinaci s barvami SOCOLOR.beauty či Color Sync. 

Má Vaše klientka oslabené, krepaté nebo zplihlé 
vlasy? Poskytněte ji okamžité řešení v podobě 
MORPHERŮ – ZÁZRAČNÝCH KÚR, které účinně 

bojují se zásadními problémy vlasů 

NO STAIN 
ODSTRAŇOVAČ 
SKVRN OD BARVY

KRÉMOVÁ 
MASKA  
TOTAL TREAT

KÚRA 5+ 
PROTOPAK

BEZOPLACHOVÁ 
PÉČE 
INSTACURE

Znovuobjevte kouzlo profesionální řady PRO 
SOLUTIONIST, která je ideálním řešením pro 

extrémně poškozené vlasy

MORPHERY

TOTAL RESULTS PRODUKTY NA SLUŽBY

PRO SOLUTIONIST

KICK UP PROTEIN 
(pro OBJEM a SÍLU)

SLIM DOWN LIPID
(na UHLAZENÍ)

CORRECT IT CERAMIDE
(na REGENERACI)

SO LONG DAMAGE 
pro výživu lámavých 
vlasů

HIGH AMPLIFY  
pro nadýchaný objem

CURL ME PLEASE  
pro nádherně 
definované vlny

COLOR OBSSESED 
pro zářivou barvu 

MOISTURE ME 
RICH pro přirozenou 
hydrataci vlasů

HELLO BLONDIE  
pro lesk a výživu 
blond vlasů 

TEXTURE GAMES  
pro dodání textury

BRASS OFF pro 
neutralizaci mosazných 
tónů brunetek 

MEGA SLEEK  
pro nekonečné 
uhlazení 

SO SILVER pro 
neutralizaci žlutých 
tónů blondýn

Laky není možné vzájemně kombinovat. Př.: Při koupi laku Style Fixer také získáváte Style Fixer zdarma. 



OBJEVTE VÝHODY MATRIX TOPSTYLIST CLUBU  
I V ROCE 2018!

PRODUKTOVÁ NABÍDKA ÚNOR - DUBEN

Na co se s námi můžete těšit?

JAK SE MŮŽETE STÁT ČLENEM KLUBU?  
JE TO TAK SNADNÉ …

Při jednorázovém 
nákupu min. 10 tub 

barev Matrix.

Za každých 5 tub 
získáte 1 Matrix 

dolar.

Plnil/a jste podmínku minimálního nákupu barev již v roce 2017? Výborně! 
Automaticky jsme vám členství prodloužili! Výdej klubových odměn začíná 1. 2. 2018!

VZDĚLÁVÁNÍ      TECHNICKÉ PRODUKTY       VÝZDOBA SALONU      MINIPRODUKTY       NÁSTROJE DO SALONU

TOTAL RESULTS 
COLOR OBSESSED
Šampon 1000 ml 
V hodnotě 
297 Kč

DÍKY TECHNICKÝM BALENÍM BUDE PRO 
VÁS KAŽDODENNÍ RUTINA V SALONU 
MNOHEM ZISKOVĚJŠÍ!

TOTAL RESULTS 
COLOR OBSESSED
Balzám 1000 ml 
V hodnotě 
350 Kč

TOTAL RESULTS 
ZÁZRAČNÉ PRODUKTY
V hodnotě 
210 Kč

(á 1 ks)

Vyměňte si své Matrix 
dolary za odměny u svého 

obchodního zástupce.

= 5x MXD

= 5x MXD

= 7x MXD


