
vlasová péče



Nová profesionální značka nabízí
kadeřníkům to nejlepší z luxusu. 

OroExpert kombinuje vlastnosti mikročásteček 
zlata a exkluzivní eko-certifikované ingredience 

pro dosažení nejlepších výsledků a respekt 
k životnímu prostředí. 



všechny produkty obsahují zlatý kolagen (C-GolD), 
speciální bio-molekulární peptid, sloučený 
s mikročástečkami zlata.

C-GOLD funguje jako restrukturační katalyzátor 
pro zvýšení účinku všech ostatních 
aktivních ingrediencí.

Technologie
C-GolD



ZlaTÝ KolaGeN

Technologie
C-GolD

C-GOLD syntetický peptid sloučený 
s mikro částečkami zlata. 

Unikátní spojení těchto dvou prvků 
znamená největší technologický 
průlom v oblasti kosmetického 
užití zlata.



péče Na vlasy



oCHRaNa BaRvy a oBNova lesKU
Barvené nebo melírované vlasy

ColoUR sTaR

pRoFesIoNálNÍ ReKoNsTRUKCe
poškozené nebo chemicky namáhané vlasy

KeRaTIN pRoDIGy

KoMpleTNÍ vÝŽIva
suché a oslabené vlasy

aRGaN esseNCe

ZJeMŇUJÍCÍ pRoGRaM
Krepaté, nepoddajné a vlnité vlasy

aRGaN DIsCIplINe

péče pRo TvaR a oBJeM
Jemné a zplihlé vlasy

volUMe FIlleR

Šampon Kondicionér Maska sérum scelující
krém

Šampon Kondicionér Maska elixír scelující
krém

péče
10 v 1

Šampon Kondicionér Maska olej2-fázová
péče

Šampon Maska Termo-ochranný
sprej

Šampon vyplňující
sérum

Kondicionér sprej ke
kořínkům

C-GOLD KYSELINA
HYALURONOVÁ

C-GOLD

KERATINC-GOLD

ARGANOVÝ
OLEJ

C-GOLD KOLAGEN

C-GOLD ARGANOVÝ
OLEJ



pRo DloUHoTRvaJÍCÍ 
ZáŘIvoU BaRvU

ColoUR sTaR

Colour Star je ideální volbou všech žen, jejichž 
cílem je udržet si zářivou a intenzivní barvu vlasů. 

Díky kombinaci C-Gold, kyseliny hyaluronové, 
oleje z hroznových jader a oleje Nyamplung 
zanechávají produkty z řady Colour Star vlasy 
lesklé, hedvábně jemné a neuvěřitelně zářivé. 

Zároveň zvyšují intenzitu přírodních vlasových 
tónů pro vytvoření dokonalého a přirozeného 
vzhledu.



ColoUR sTaR

POPIS PARFEMACE
MIlleResINe
Orientální, květinová, 

dřevitá, jantarová

TĚlo: Benzoe, Vetiver,
 Vanilka, Jantar

sRDCe: Jasmín,
 Santalové dřevo, Pačula,

 Cedrové dřevo

Hlava: 
Bergamot,

 Myrta,
Opoponax



oCHRaNa BaRvy a oBNova lesKU

ColoUR sTaR

C-GolD (ZlaTÝ KolaGeN)
Zvyšuje lesk a hebkost vlasů, zpomaluje proces stárnutí. 
Distribuuje všechny cenné látky zlata a restrukturalizuje vnitřní vlasovou kohezi. 

KyselINa HyalURoNová
Vyplňuje nedostatečně hydratovaná místa vlasů. Její molekuly mají elastické, hydratační 
a zpevňující schopnosti. Zaceluje vlasovou kutikulu a zlepšuje kvalitu vlasů. 

oleJ Z HRoZNovÝCH JaDeR
Přirozeně bohatý na mastné kyseliny (lipidy) a PCO (procyanidolic oligomery), které jsou 
známé tím, že oproti vitamínu E jsou mnohem účinnější v boji proti volným radikálům, 
čímž je výrazně snížen oxidační proces a zajištěna dlouhotrvající intenzita barvy. Vyráběn 
v Itálii, bio certifikován.

oleJ NyaMplUNG (eCoCeRT)
Olej Nyamplung, známý také pod názvem olej Tamanu, je panenský olej extrahovaný 
z  ořechů indonéského stromu Calophyllum Inophyllum, zvaného Tamanu. Poskytuje 
prevenci proti stárnutí díky svým třem doplňkovým činnostem: posiluje ochranný 
sluneční faktor (zvýšená ochrana proti slunečnímu záření), chrání DNA (85% ochrana před 
ultrafialovým zářením), má antioxidační účinky (až čtyřikrát účinnější než polyfenoly).



pRo DloUHoTRvaJÍCÍ ZáŘIvoU BaRvU

ColoUR sTaR

ŠaMpoN
na barvené vlasy

KoNDICIoNéR
na barvené vlasy

MasKa
na barvené vlasy

séRUM
pro oslnivý lesk

BeZoplaCHová péče

UlTRa loCK
scelující 

krém



Ultra jemné složení:
bez obsahu sulfátů a chloridu sodného

pH: 5,5

aktivní ingredience: C-Gold, kyselina hyaluronová, olej z 
hroznových jader, olej nyamplung

Účinky: 
   Extra jemné složení efektivně čistí a hydratuje vlasová    
   vlákna, navrací vlasům vitalitu bez zatížení.
   Udržuje stálost barvy a zaceluje vlasovou kutikulu.
   Jedinečné spolupůsobení kosmetických ingrediencí 
   posiluje a zvyšuje lesk barvy a její dlouhotrvající účinek.

použití: Aplikujte na mokré vlasy, jemně vmasírujte a 
poté opláchněte.

Dávkování: 1-2 pumpičky na krátké vlasy, 
3-4 na středně dlouhé, 4-5 na dlouhé.

1000 ml          500ml

ochranný šampon pro zachování dokonalé barvy.
vhodný na barvené a melírované vlasy.

ColoUR sTaR

Šampon
na barvené vlasy



Kondicionér
na barvené vlasy
Ultra jemné složení:
bez obsahu sulfátů a chloridu sodného

pH: 4,5

aktivní ingredience: C-Gold, kyselina hyaluronová, olej z 
hroznových jader, olej nyamplung

Účinky: 
   Extra jemné složení zaceluje vlasovou kutikulu a      
   napomáhá rozčesávání bez zatížení. Vlasy jsou 
   vyživené, hedvábně jemné a lesklé.   
   Ideální pro oživení melírovaných vlasů nebo světlejších 
   tónů. Chrání a zvyšuje dlouhotrvající účinek barvy.   

použití: Aplikujte na šamponem umyté a ručníkem 
vysušené vlasy, pročesejte. Nechte působit maximálně 3 
minuty a poté opláchněte.

Dávkování: 1 pumpička na krátké vlasy, 
2 na středně dlouhé, 3-4 na dlouhé.

1000 ml          300ml

ochranný kondicionér pro zachování dokonalé 
barvy. vhodný na barvené a melírované vlasy.

ColoUR sTaR



Maska
na barvené vlasy
Ultra jemné složení:
bez obsahu sulfátů a chloridu sodného

pH: 4,5

aktivní ingredience: C-Gold, kyselina hyaluronová, olej z 
hroznových jader, olej nyamplung

Účinky: 
   Extra jemné složení zaceluje vlasovou kutikulu a      
   napomáhá rozčesávání bez zatížení. Vlasy jsou 
   vyživené, hedvábně jemné a lesklé.   
   Ideální pro oživení melírovaných vlasů nebo světlejších 
   tónů. Chrání a zvyšuje dlouhotrvající účinek barvy.   

použití: Aplikujte na šamponem umyté a ručníkem 
vysušené vlasy, pročesejte. Nechte působit maximálně 3 
minuty a poté opláchněte.

Dávkování: 1 pumpička na krátké vlasy, 
2 na středně dlouhé, 3-4 na dlouhé.

1000 ml          500ml

ochranná maska pro zachování dokonalé barvy.
vhodná na barvené a melírované vlasy.

ColoUR sTaR



UlTRa loCK
scelující krém

pH: 3,8

aktivní ingredience: C-Gold, kyselina hyaluronová, 
olej z hroznových jader, olej nyamplung

Účinky: 
   Koncentrované složení pro zakončení procesu barvení.
   Po nanesení dochází ke stabilizaci barevných mikropigmentů,   
   díky tomu je barva intenzivnější a zářivější. 
   Zaceluje vlasovou kutikulu a chrání barvu před ztrátou 
   intenzity a zvyšuje její dlouhotrvající účinek.

použití: 
   po barvení: po smytí barvy aplikujte na vlhké vlasy, pročesejte 
   a nechte působit 2 minuty. Opláchněte a aplikujte šampon 
   Colour Star, jako závěrečná péče může být Ultra Lock nebo 
   jakákoliv jiná péče vhodná pro daný typ vlasů.
   pravidelná péče: aplikujte 1x týdně na umyté a ručníkem 
   vysušené vlasy a pročesejte, opláchněte po 2 minutách.

Dávkování: 6ml na krátké vlasy, 10ml na středně dlouhé, 20ml na dlouhé.

300 ml

scelující krém pro zachování dokonalé barvy.
vhodný na barvené a melírované vlasy.

ColoUR sTaR



séRUM
pro oslnivý lesk

pH: 3,8

aktivní ingredience: C-Gold, kyselina hyaluronová, 
olej z hroznových jader, olej nyamplung

Účinky: 
   Speciální složení chrání barvu před ztrátou intenzity.
   Zlepšuje a zvýrazňuje lesk barvených vlasů v průběhu 
   pravidelného používání. Zanechává je okamžitě zářivé 
   a hedvábně jemné bez zatížení.  
   Výjimečný účinek: obaluje vlasy ochranným filmem, který zjemňuje 
   vlasovou kutikulu a zaceluje poškozené konečky.
   Působí proti krepatění.

použití: Aplikujte několik kapek na vlhké nebo suché vlasy, 
neoplachujte a upravte jako obvykle. 

Dávkování: 1 pumpička na krátké vlasy, 1-3 na středně dlouhé, 
3-4 na dlouhé. Závisí na hustotě vlasů. 

100 ml

sérum pro zachování dokonalé barvy.
vhodné na barvené a melírované vlasy.

ColoUR sTaR



pRo vyŽIveNÍ a HeBKosT 
sUCHÝCH a oslaBeNÝCH vlasŮ

Pokud jsou vlasy suché, jemné, bez lesku a 
těžko se rozčesávají, Argan Essence je tou 
správnou volbou. 

Unikátní řada Argan Essence je tvořena 
jedinečným spojením C-Gold a vzácného 
arganového a makadamiového oleje. 

Každý  vlas  je obalen ochrannou vrstvou, 
kutikula vlasu je hydratovaná, vlasy vyživené, 
hedvábně  jemné,  zářivé  a  snadno 
rozčesatelné.

aRGaN esseNCe



POPIS PARFEMACE
ReD sUNseT

Květinová, dřevitá,
vanilková

TĚlo: Jantar, Cedrové dřevo,
Koření Cold spices

sRDCe: Růže,
Vanilka, Tonka fazolky

Hlava: 
Magnolie,

Citrusový koktejl

aRGaN esseNCe



KoMpleTNÍ vÝŽIva pRo sUCHé a oslaBeNé vlasy

C-GolD (ZlaTÝ KolaGeN)
Zvyšuje lesk a hebkost vlasů, zpomaluje proces stárnutí. 
Distribuuje všechny cenné látky zlata a restrukturalizuje vnitřní vlasovou kohezi. 

aRGaNovÝ oleJ (eCoCeRT)
Hydratační vlastnosti. Bohatý na vitamín A a E. Obsahuje antioxidanty chránící vlasy 
proti působení volných radikálů, které poškozují horní vrstvu pokožky hlavy a vlasů. 

MaKaDaMIovÝ oleJ
V produktech Argan Essence využíváme makadamiový olej zejména pro jeho vysoké 
hydratační účinky, aniž by docházelo k zatížení vlasů a ztrátě jejich objemu. Oproti 
tomu řada Argan Discipline je určena pro ty, kteří touží po uhlazení vlasů a odstranění 
nadbytečného a nežádoucího objemu.

aRGaN esseNCe



pRo vyŽIveNÍ a HeBKosT sUCHÝCH a oslaBeNÝCH vlasŮ

aRGaN esseNCe

vyživující
ŠaMpoN

vyživující
KoNDICIoNéR

vyživující
MasKa

Dvoufázové 
vyživující 
ošetření

BeZoplaCHová 
péče

GoDDess
vyživující olej
BeZoplaCHová 

péče



aRGaN esseNCe

Jemné složení:
bez obsahu SLES (Sodium Laureth Sulfat)

pH: 5,5

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, 
makadamiový olej

Účinky: 
   Jemně vlasy čistí a vyživuje.
   Navrací jim jejich přirozenou obranyschopnost.
   Ochranné a antioxidační účinky zejména 
   pro oslabené vlasy bez vitality.

použití: Aplikujte na mokré vlasy, jemně 
vmasírujte a poté opláchněte.

Dávkování: 1-2 pumpičky na krátké vlasy, 
3-4 na středně dlouhé, 4-5 na dlouhé.

1000 ml          500ml

vyživující šampon pro lesk vlasů.
vhodný na suché a oslabené vlasy.

vyživující šampon



aRGaN esseNCe

pH: 4,0

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, 
makadamiový olej

Účinky: 
   Usnadňuje rozčesávání a zjemňuje 
   vlasy bez jejich zatížení. 
   Zanechává vlasy hydratované a pružné.
   Revitalizuje lesk a dodává vlasům okamžitou hebkost. 

použití: Aplikujte na šamponem umyté a ručníkem 
vysušené vlasy a pročesejte. Nechte působit maximálně 
3 minuty a poté opláchněte.

Dávkování: 1 pumpička na krátké vlasy, 
2 na středně dlouhé, 3-4 na dlouhé.1000 ml         300ml

vyživující kondicionér pro lesk vlasů.
vhodný na suché a oslabené vlasy.

vyživující kondicionér



aRGaN esseNCe

pH: 4,5

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, 
makadamiový olej

Účinky: 
   Hloubkové hydratační ošetření, které dodává 
   vlasům výjimečný lesk a hebkost.
   Vlasy jsou dlouhodobě chráněné, zdravé 
   a sametově hebké na dotek. 

použití: Aplikujte na umyté a ručníkem vysušené vlasy a 
pročesejte. Nechte působit maximálně 5 minut a poté 
opláchněte.

Dávkování: 10 ml na krátké vlasy (velikost lískového 
oříšku), 15 ml na středně dlouhé vlasy, 
24 ml na dlouhé vlasy.

1000 ml                500ml

vyživující maska pro lesk vlasů.
vhodná na suché a oslabené vlasy.

vyživující maska

Doporučení pro intenzivnější regenerační péči: Aplikujte pár kapek 
vyživujícího oleje GODDESS do vyživující masky pro ještě větší posílení 
hydratačních a vyživujících schopností a dokonalého lesku. Povrch 
vlasových vláken je obalen ochranným filmem, který zachovává aktivní 
látky krému a chrání tak vlasy během fénování či žehlení.



Dvoufázové 
vyživující ošetření

pH: 4,0

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, makadamiový olej

Účinky: 
   Hydratuje, napomáhá rozčesávání, chrání a navrací vlasům hebkost. 
   Obnovuje vitalitu vlasů bez jejich zatížení.
   Zanechává vlasy permanentně lesklé a zářivé.
   Chrání přírodní a barvené tóny vlasů.

použití: 
Na umyté a ručníkem vysušené vlasy nasprejujte po celé délce až ke 
konečkům, promasírujte, pročesejte a neoplachujte. Před použitím 
protřepejte.

Dávkování:  
3 pumpičky na krátké vlasy, 6-8 na středně dlouhé, 8-10 na dlouhé.

150 ml

Dvoufázové vyživující ošetření pro lesk vlasů.
vhodné na suché a oslabené vlasy.

aRGaN esseNCe



GoDDess
Zázračný vyživující olej

pH: 4,0

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, makadamiový olej

Účinky: 
   Speciální složení inspirované dávnými rituály krásy.
   Pouze pár kapek oleje poskytne nepřekonatelný lesk, hebkost a 
   unikátní reparační schopnost.
   Zanechává vlasy lesklé, uhlazené, chráněné proti stárnutí 
   a volným radikálům či změnám počasí. 
   Rychlé působení bez zatížení vlasů.
   Nezanechává zbytky.  

použití: 
   pro ochranu a lesk: aplikujte několik kapek 
   na suché vlasy, neoplachujte.
   pro hydrataci, snadnější rozčesávání a proti krepatění: aplikujte pár   
   kapek na vlhké vlasy, neoplachujte a upravte jako obvykle.

150 ml

Zázračný vyživující olej s arganovým olejem.
vhodný na suché a oslabené vlasy.

aRGaN esseNCe



KeRaTIN pRoDIGy

pRo vNITŘNÍ ReKoNsTRUKCI 
poŠKoZeNÝCH NeBo CHeMICKy 

oslaBeNÝCH vlasŮ

Jakmile je vnitřní struktura vlasu oslabená  
díky četným chemickým nebo mechanickým 
úpravám, vlasy potřebují kromě výživy a 
hydratace také hloubkovou rekontrukci.

Rekonstrukční péče řady Keratin Prodigy 
s jedinečnou formulací C-Gold, keratinu, 
ceramidů a oleje Inca zvyšuje schopnost 
vlasu udržet si vlhkost a zároveň posiluje jeho 
přirozenou ochranu proti lámavosti. 

Vyhlazuje povrch každého vlasu, zanechává je 
hedvábně hladké, silnější, pružnější a odolnější.



POPIS PARFEMACE
pINK peppeR

Květinová, ovocná, 
kořenitá

TĚlo: Santalové dřevo,
 Kašmír, Vanilka, Jantar

sRDCe: Koření,
Heliotrope, Růže

Hlava: 
Pomeranč,

 Citrón,
Červené bobule

KeRaTIN pRoDIGy



C-GolD (ZlaTÝ KolaGeN)
Zvyšuje lesk a hebkost vlasů, zpomaluje proces stárnutí. 
Distribuuje všechny cenné látky zlata a restrukturalizuje vnitřní vlasovou kohezi. 

KeRaTIN
Klíčový stavební kámen vlasů, kůže a nehtů. Přibližně 80% vlasů je tvořeno právě keratinem 
(jedná se také o protein, ale s  vysokým obsahem cysteinu, díky němuž jsou vlasy odolnější). 
Keratin umí zaplnit mezery ve vlasové kůře, bojuje s pórovitostí a zanechává vlasy zpevněné a 
pružnější.

CeRaMIDy
Ceramidy jsou druhy lipidů, které jsou běžnou součástí pokožky a jsou nezbytné pro udržování 
mezibuněčné soudržnosti struktury vlasů. Zamezují obrušování vlasových vláken, které vzniká 
třením. Jakmile jsou vlasy poškozené a chybí jim ceramidy, pak je mezibuněčná výplň oslabena 
a vlasy jsou matné, suché, hrubé na dotek, náchylnější k  poškození a ztrácí svou schopnost 
hydratace.

oleJ INCa (BIo-CeRTIFIKováNo)
Hydratační a omlazující účinky, velmi bohatý na Omega 3, 6 a 9 mastné kyseliny. Chrání vlasy 
před vnějším poškozením, zatímco ceramidy a keratin působí zejména uvnitř vlasového vlákna.

pRo vNITŘNÍ ReKoNsTRUKCI poŠKoZeNÝCH NeBo 
CHeMICKy oslaBeNÝCH vlasŮ

KeRaTIN pRoDIGy



pRo vNITŘNÍ ReKoNsTRUKCI poŠKoZeNÝCH NeBo 
CHeMICKy oslaBeNÝCH vlasŮ

KeRaTIN pRoDIGy

Rekonstrukční
ŠaMpoN

Rekonstrukční
KoNDICIoNéR

Rekonstrukční
MasKa

MIRaCle
Rekonstrukční 

elixír

scelující 
krém 

BeZoplaCHová 
péče

alMIGHTy
Rekonstrukční 
ošetření 10 v 1

BeZoplaCHová 
péče



Jemné složení:
bez obsahu SLES (Sodium Laureth Sulfat)

pH: 5,5

aktivní ingredience: C-Gold, keratin, ceramidy, olej inca

Účinky: 
   Jemně čistí, posiluje a vyživuje vlasové vlákno.
   Zanechává vlasy hebké, silné a mimořádně lesklé.
   Posiluje vnitřní soudržnost a zaceluje vlasovou kutikulu.

použití: Aplikujte na mokré vlasy, jemně 
vmasírujte a poté opláchněte.

Dávkování: 1-2 pumpičky na krátké vlasy, 
3-4 na středně dlouhé, 4-5 na dlouhé.

1000 ml         500ml

Rekonstrukční šampon s keratinem.
vhodný na poškozené nebo chemicky oslabené vlasy.

Rekonstrukční  šampon

KeRaTIN pRoDIGy



pH: 4,0

aktivní ingredience: C-Gold, keratin, ceramidy, olej inca

Účinky: 
   Okamžitě usnadňuje rozčesávání.
   Posiluje a vyživuje vlasová vlákna.   
   Zanechává vlasy hebké, lesklé a silné. 
   Vhodné pro chemicky namáhané vlasy, které jsou 
   náchylné k lámavosti, u pórovitých vlasů posiluje     
   vnitřní kohezi a zaceluje vlasovou kutikulu.

použití: Aplikujte na šamponem umyté a ručníkem 
vysušené vlasy a pročesejte. Nechte působit 
3 minuty a opláchněte.

Dávkování: 1 pumpička na krátké vlasy, 
2 na středně dlouhé, 3-4 na dlouhé.

1000 ml        300ml

Rekonstrukční kondicionér s keratinem.
vhodný na poškozené nebo chemicky oslabené vlasy.

Rekonstrukční  kondicionér

KeRaTIN pRoDIGy



pH: 4,5

aktivní ingredience: C-Gold, keratin, ceramidy, olej inca

Účinky: 
   Usnadňuje rozčesávání.
   Zanechává vlasy permanentně hebké.
   Hloubková rekonstrukční péče.
   Vhodné pro chemicky namáhané vlasy, které jsou 
   náchylné k lámavosti, u pórovitých vlasů posiluje     
   vnitřní kohezi a zaceluje vlasovou kutikulu.

použití: Aplikujte na šamponem umyté a ručníkem 
vysušené vlasy a pročesejte. Nechte působit 
5 minut a opláchněte.

Dávkování: 10 ml na krátké vlasy (velikost lískového 
oříšku), 15 ml na středně dlouhé vlasy, 
24 ml na dlouhé vlasy.

1000 ml                 500ml

Rekonstrukční maska s keratinem.
vhodná na poškozené nebo chemicky oslabené vlasy.

Rekonstrukční  maska

KeRaTIN pRoDIGy



MIRaCle
Rekonstrukční elixír

pH: 4,0

aktivní ingredience: C-Gold, keratin, ceramidy, olej inca

Účinky: 
   Bohaté koncentrované složení s hloubkovým působením.  
   Díky působení KERATINU společně s cennými látkami CERAMIDŮ, 
   poskytuje rekonstrukční a revitalizační účinky. 
   Rychlá absorbce.
   Tekutá nemastná struktura, s intenzivní hydratační a rekonstrukční 
   schopností, zanechává vlasy plné síly a výjimečného lesku 
   bez jejich zatížení.

použití: 
Aplikujte několik kapek na šamponem umyté a ručníkem vysušené vlasy 
a jemně vmasírujte. Nechte působit 1-2 minuty, poté přelijte vlasy trochou 
teplé vody a pročesejte. Důkladně opláchněte. Před použitím protřepejte. 
Dávkování: 
6 ml na krátké vlasy, 10 ml na středně dlouhé, 20 ml na dlouhé.

150 ml

Rekonstrukční inovativní oplachový keratinový elixír. Tekutá 
nemastná struktura s intenzivní hydratační a rekonstrukční 
schopností. Zanechává vlasy plné síly a lesku.
vhodný na všechny typy vlasů, včetně těch jemných, doporučeno 
zejména na poškozené a chemicky oslabené vlasy. 

KeRaTIN pRoDIGy



alMIGHTy
Rekonstrukční ošetření 
bez oplachování 10 v 1

pH: 4,0

aktivní ingredience: C-Gold, keratin, ceramidy, olej inca

Účinky: 
   Vyživuje a hydratuje 
   Napomáhá rozčesávání a vlasy zjemňuje bez zatížení 
   Dodává tvar a objem 
   Zaceluje vlasovou kutikulu 
   Zabraňuje krepatění 
   Účinně odstraňuje vlivy statické elektřiny 
   Chrání před vlivem tepla, vlhkosti a UV paprsků (vhodné k vodě a na pláž) 
   Zdokonaluje a chrání barvu 
   Zabraňuje vzniku roztřepených konečků 
   Dodává vlasům zářivý lesk

použití: Nastříkejte na vlhké vlasy a pročesejte. 
Vlasy neoplachujte a upravte jako obvykle.
Dávkování: 
3 pumpičky na krátké vlasy, 4 na středně dlouhé, 5 na dlouhé.

200 ml

vhodné na poškozené nebo chemicky oslabené vlasy.

KeRaTIN pRoDIGy



scelující krém 
na roztřepené konečky

pH: 7,0

aktivní ingredience: C-Gold, keratin, ceramidy, olej inca

Účinky: 
   Napravuje a předchází tvorbě roztřepených konečků.
   Uhlazující efekt, zabraňuje krepatění.
   Obnovuje lesk vlasů.
   Dodává vlasům mimořádnou hebkost.
   Rychlá absorbce, nezatěžuje vlasy. 
   Odolný proti vlhkosti.

použití: 
Aplikujte malé množství na suché nebo vlhké vlasy, neoplachujte.
Dávkování: 
Množství o velikosti lískového oříšku.100 ml

scelující krém na roztřepené konečky.
vhodný na poškozené nebo chemicky oslabené vlasy

KeRaTIN pRoDIGy



volUMe FIlleR

pRo DoDáNÍ oBJeMU JeMNÝM
a ZplIHlÝM vlasŮM

Když jsou vlasy až příliš jemné, řídké a je těžké 
docílit objemného a nadýchaného účesu, 
Volume Filler je tím správným řešením. 

Volume Filler je tvořen kombinací C-GOLD, 
kolagenu, rostlinných kmenových buněk z 
hroznů a oleje Sweet Cyperus. Tato unikátní 
formule vyplňuje vlasová vlákna zevnitř. Vlasy 
jsou znatelně pevnější na dotek, plné síly a 
vitality. 

Volume Filler působí na vlasy po celé jejich 
délce unikátní vyplňující funkcí a vytváří tak 
okamžitý a neodolatelný „volume-up“ efekt. 
Vlasy jsou viditelně hustší, pružnější, účes je 
plnější a déle vydrží.



POPIS PARFEMACE
paCIFIC

Citrusová, ovocná, 
sladká, pižmo

TĚlo: Pižmo, Santalové dřevo, 
Šedý jantar

sRDCe: Banán, Bílá květina, 
Moučkový cukr, Passion Fruit

Hlava: 
Limetka,
Ananas,
Kokos

volUMe FIlleR



C-GolD (ZlaTÝ KolaGeN)
Zvyšuje lesk a hebkost vlasů, zpomaluje proces stárnutí. 
Distribuuje všechny cenné látky zlata a restrukturalizuje vnitřní vlasovou kohezi. 

KolaGeN
Nejhojněji zastoupená forma bílkoviny v našem těle, která slouží jako, ,,cement‘‘ držící 
lidské tkáně pohromadě. Dodává pokožce a vlasům pevnost a elasticitu.

RosTlINNé KMeNové BUŇKy Z HRoZNŮ
Kmenové buňky, které se vyskytují v živých organismech, se od ostatních buněk liší ze dvou 
důvodů. Za prvé mají samoobnovovací schopnost a za druhé – za určitých podmínek z nich 
můžeme vytvořit buňky s dopředu stanovenou specifickou funkcí pro organismus. Jsou důležité 
pro jejich regenerační vlastnosti. Výzkumy prokázaly, že lokálně aplikované kmenové buňky 
mohou zvýšit tvorbu kolagenu a buněčnou obnovu.

oleJ sWeeT CypeRUs (BIo-CeRTIFIKováNo)
V produktech Volume Filler využíván pro jeho schopnost navracet vlasům 
elasticitu a vytvářet objem. 

pRo DoDáNÍ oBJeMU JeMNÝM a ZplIHlÝM vlasŮM

volUMe FIlleR



pRo DoDáNÍ oBJeMU JeMNÝM a ZplIHlÝM vlasŮM

volUMe FIlleR

ŠaMpoN
pro objem

volUpTUoUs
ošetření pro objem

KoNDICIoNéR
pro objem

ZeRo 
GRavITy

sprej s ,,push-up‘‘ 
efektem



lehké složení:
zbytečně nezatěžuje vlasy

pH: 5,5

aktivní ingredience: C-Gold, kolagen, rostlinné 
kmenové buňky, olej sweet cyperus

Účinky: 
   Jemně čistí a navrací jim hustotu zevnitř.
   Zanechává vlasy silné,  dodává jim plný tvar a objem. 
   Vlasy jsou hustší a snáze upravitelné.
   Účes déle vydrží. 

použití: Aplikujte na mokré vlasy, jemně 
vmasírujte a poté opláchněte.

Dávkování: 1-2 pumpičky na krátké vlasy, 
3-4 na středně dlouhé, 4-5 na dlouhé.

1000 ml         500ml

Šampon pro objem. vhodný na jemné a zplihlé vlasy.

Šampon pro objem

volUMe FIlleR



volUpTUoUs
ošetření pro hustotu vlasů

pH: 3,5

aktivní ingredience: C-Gold, kolagen, rostlinné kmenové 
buňky, olej sweet cyperus

Účinky: 
   Mimořádná vyplňující schopnost,  mění konzistenci a texturu vlasu,    
   obnovují plný tvar a objem vlasů od prvního použití.
   Posilují vlasové vlákno v jeho nejslabších částech (vnitřní část) a zpevňuje 
   vlasovou kutikulu (vnější část) bez zatížení vlasů. 
   Vlasy jsou silnější, hustší, mají plný tvar a jsou plné života. Účes vydrží déle.
   Rychlé vstřebání.

použití: 
Aplikujte na umyté a ručníkem vysušené vlasy pomocí speciálního 
aplikátoru po celé délce vlasů až ke konečkům. Jemně vmasírujte 
krouživými pohyby, dokud se přípravek nevstřebá, pročesejte 
a nechte působit 5 minut. Neoplachujte a ošetření doplňte 
použitím kondicionéru ve spreji. 
Dávkování:
6 ml na krátké vlasy, 12 ml na středně dlouhé, 15-20 ml na dlouhé.

200 ml

vhodné na jemné a zplihlé vlasy.

volUMe FIlleR



Kondicionér ve spreji 
pro hustotu vlasů

pH: 4,0

aktivní ingredience: C-Gold, kolagen, rostlinné kmenové 
buňky, olej sweet cyperus

Účinky: 
   Napomáhá ke snadnému rozčesání vlasů bez jejich zatížení.
   Zvyšuje objem vlasů.
   Zanechává vlasy hustší, pružnější, účes má plný tvar.
   Mimořádně hydratuje a obnovuje vlasové vlákno. 
   Usnadňuje styling, účes déle vydrží.

použití: 
Aplikujte několik kapek na ručníkem vysušené vlasy a jemně vmasírujte. 
Nechte působit 1-2 minuty, poté přelijte vlasy trochou teplé vody a 
pročesejte. Důkladně opláchněte. Před použitím protřepejte.
Dávkování:
3-5 pumpičky na krátké vlasy, 5-10 na středně dlouhé, 10-15 na dlouhé.

250 ml

vhodné na jemné a zplihlé vlasy.

volUMe FIlleR



ZeRo GRavITy 
sprej pro objem vlasů

pH: 5,5

aktivní ingredience: C-Gold, kolagen, rostlinné kmenové 
buňky, olej sweet cyperus

Účinky: 
   Dodává vlasům tvar a extra objem.
   Vytváří na vlasech neviditelný ochranný film, který vlasy zpevňuje 
   a dodává jim lesk.
   Neobyčejný ,,push-up‘‘ efekt.
   Nezanechává žádné stopy.

použití: 
Nastříkejte na fénem prosušené vlasy přímo ke kořínkům, 
pročesejte a vysušte jako obvykle.
Dávkování:
10-15 pumpiček. Množství závisí na tom, zda nanášíme sprej 
pouze ke kořínkům nebo i do celých délek. 250 ml

sprej s ,,push-up‘‘ efektem pro objem vlasů od kořínků.
vhodný na jemné a zplihlé vlasy.

volUMe FIlleR



pRo UHlaZeNÍ KRepaTÝCH, 
NepoDDaJNÝCH a vlNITÝCH vlasŮ

Profesionální péče Argan Discipline je speciálně 
vyvinuta pro vlasy s nadbytečným a nežádoucím  
objemem, které  se  problematicky upravují a 
mají sklon ke krepatění. 

V produktech řady Argan Discipline je obsažen 
arganový olej a hedvábí, jejichž působením se 
snižuje nežádoucí objem a dochází k uhlazení 
povrchu vlasů. 

Vlasy jsou hladké, hebké, disciplinované a 
snadno upravitelné.

aRGaN DIsCIplINe



POPIS PARFEMACE
RICe MIlK

Zemitá, květinová, 
jantarová, bílé pižmo

TĚlo: Bílé pižmo, Jantar, Vanilka,
Santalové dřevo

sRDCe: Jasmín, Akácie,
Zimolez, Malina, Anýz

Hlava:
Rozmarýn,

Cypřiš, Pelargónie,
Borovice přímořská

aRGaN DIsCIplINe



C-GolD (ZlaTÝ KolaGeN)
Zvyšuje lesk a hebkost vlasů, zpomaluje proces stárnutí. 
Distribuuje všechny cenné látky zlata a restrukturalizuje vnitřní vlasovou kohezi. 

aRGaNovÝ oleJ (eCoCeRT)
Hydratační vlastnosti. Bohatý na vitamín A a E. Obsahuje antioxidanty chránící vlasy 
proti působení volných radikálů, které poškozují horní vrstvu pokožky hlavy a vlasů. 

pRoTeINy HeDváBÍ
Jsou získávány z jednoho z nejsilnějších přírodních vláken na světě a vytváří ochrannou 
bariéru vlasovým pramenům. Hydrolyzované proteiny hedvábí dodají vlasům lesk, tvar 
a učiní je snadněji upravitelnými. Proteiny hedvábí poskytují vlasům největší hladkost 
a hebkost ze všech dostupných proteinů/ aminokyselin.

UHlaZUJÍCÍ ŘaDa pRo KRepaTé, NepoDDaJNé 
a vlNITé vlasy

aRGaN DIsCIplINe



UHlaZUJÍCÍ ŘaDa pRo KRepaTé, NepoDDaJNé 
a vlNITé vlasy

aRGaN DIsCIplINe

Uhlazující
ŠaMpoN

Uhlazující
MasKa

UlTRa lIss
uhlazující sprej

BeZoplaCHová 
péče



Jemné složení:
bez obsahu SLES (Sodium Laureth Sulfat)

pH: 5,5

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, proteiny hedvábí

Účinky: 
   Jemně vlasy čistí a okamžitě odstraňuje krepatění, 
   navrací hebkost a lesk. 
   Vlasy obalí do ochranného filmu, který je zjemní 
   po celé délce bez zatížení.

použití: Aplikujte na mokré vlasy, jemně vmasírujte 
a poté opláchněte.

Dávkování: 1-2 pumpičky na krátké vlasy, 
3-4 na středně dlouhé, 4-5 na dlouhé.

500ml

Uhlazující šampon s efektem proti krepatění.
vhodný na krepaté, nepoddajné a kudrnaté vlasy.

Uhlazující šampon

aRGaN DIsCIplINe



pH: 4,5

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, proteiny hedvábí

Účinky: 
   Vlasy uhlazuje a intenzivně vyživuje, eliminuje 
   krepatění a nadměrný objem.
   Obohacena o mikrosilikony, které vlasy hydratují a 
   zacelují vlasovou kutikulu, dodávají jim tvar 
   a disciplinovanost. 
   Vlasy hydratuje a usnadňuje jejich rozčesávání, 
   eliminuje vlivy statické elektřiny a vlhkosti. 
   Zanechává vlasy pružné a zářivé.

použití: Aplikujte na šamponem umyté a ručníkem 
vysušené vlasy a pročesejte. Nechte působit maximálně 
5 minut, poté opláchněte.

Dávkování: 10 ml na krátké vlasy (velikost lískového oříšku), 
15 ml na středně dlouhé vlasy, 24 ml na dlouhé vlasy.

1000 ml

Uhlazující maska s efektem proti krepatění.
vhodná na krepaté, nepoddajné a kudrnaté vlasy.

Uhlazující maska

aRGaN DIsCIplINe



UlTRa lIss
Uhlazující termoaktivní sprej

pH: 2,5

aktivní ingredience: C-Gold, arganový olej, proteiny hedvábí 

Účinky: 
   Progresivní efekt: s každou aplikací jsou vlasy hladší, disciplinovanější, 
   lesklejší a hedvábnější na dotek, je eliminován nadbytečný objem.
   Speciální termoaktivní technologie založená na arganovém oleji a 
   hedvábí usnadňuje foukání – je rychlejší a jednodušší.
   Vlasy jsou hebké, hedvábně jemné, zářivé a jednodušeji upravitelné, 
   chráněné proti teplu a mechanickému poškození. 
   Chrání vlasy před vnějšími vlivy, působí proti krepatění vlasů. 

použití: 
    Foukání: nastříkejte na vlhké vlasy, upravte s pomocí kartáče a fénu. 
    Žehlení: vysušte vlasy, sprej nastříkejte pramen po prameni, nechte 
   působit a jakmile se sprej vstřebá, vyžehlete. Vyhněte se kontaktu s očima. 
   V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte.
Dávkování:
5 pumpiček na krátké vlasy, 10 pumpiček na středně dlouhé, 10-15 na dlouhé

150 ml

vhodný na krepaté, nepoddajné a kudrnaté vlasy.

aRGaN DIsCIplINe



vŠe, Co poTŘeBUJeTe K vyTvoŘeNÍ 
KRásNÝCH BloND oDsTÍNŮ

Produkty řady Blonde Nirvana jsou vhodné pro 
ženy toužící po čisté jednotné a dlouhotrvající 
blond. 

Péče Keep Cool se také hodí pro ženy s přírodními 
blond nebo šedivými vlasy, pro dočištění a 
vyleštění vlasů s luxusním ledovým nádechem. 

BloNDe NIRvaNa



popIs paRFeMaCe
Orientální, pudrová

TĚlo: Tonka, Vanilka
Santalové dřevo

sRDCe: Růže, Damašská
růže. Heliotropa

Hlava:
Hořký

pomeranč,
Mandle

BloNDe NIRvaNa



C-GolD (ZlaTÝ KolaGeN)
Zvyšuje lesk a hebkost vlasů, zpomaluje proces stárnutí. 
Distribuuje všechny cenné látky zlata a restrukturalizuje vnitřní vlasovou kohezi. 

KyselINa HyalURoNová
Vyplňuje nedostatečně hydratovaná místa vlasů. Její molekuly mají elastické, hydratační 
a zpevňující schopnosti. Zaceluje vlasovou kutikulu a zlepšuje kvalitu vlasů. 

vyváŽeNÝ poDÍl MoDRo FIalovÝCH pIGMeNTŮ
Modré a fialové pigmenty pro potlačení nechtěných žlutých a žluto-oranžových odlesků. 

pRo UDRŽeNÍ čIsTé, JeDNoTNé, leDové BloND

BloNDe NIRvaNa



Korektivní šampon pro zesvětlené, 
blond nebo šedé vlasy

pH: 5,5

aktivní ingredience: C-Gold, kyselina hyaluronová, 
speciální kombinace fialového a modrého pigmentu

Účinky: 
    Potlačení nežádoucích žlutých až žluto oranžových  
    nechtěných odlesků
    Lesk 
    Trvalejší ledová blond
    Lze použít i v kombinaci péče Colour Star

použití: Nasaďte rukavice. Aplikujte jednu pumpičku 
šampónu do dlaní, důkladně rozpěňte v dlaních a až poté 
aplikujte rovnoměrně ke kořínkům vlasů. Akci opakujte až 
bude pěna rovnoměrná po celých délkách.  Pro extra ledový 
efekt nechte působit 5-10 minut.

Dávkování: 1-2 pumpičky na krátké vlasy, 
3-4 na středně dlouhé, 4-5 na dlouhé.

500ml

Šampon s modro-fialovými pigmenty.
vhodný na blond / šedivé vlasy.

Keep Cool šamponBloNDe NIRvaNa



Korektivní maska pro zesvětlené, 
blond nebo šedé vlasy

pH: 3,8

aktivní ingredience: C-Gold, kyselina hyaluronová, 
speciální kombinace fialového a modrého pigmentu

Účinky: 
    Jako nedílná součást Keep Cool šamponu/ lze použít 
    i v kombinaci šamponu Colour Star
    Kyselé pH napomáhá k uzavření vlasu a dodání lesku 
    Anti-yellow efekt

použití: Nasaďte rukavice. Masku aplikujeme rovnoměrně do 
celých délek vlasů. Nechte působit 3 až 5 minuty. Pro zvýšení 
opečování vlasů lze kombinovat s péčí Ultra Lock! TOP efekt!

Dávkování: Dle potřeby a délky vlasů, tak aby byl 
produkt aplikován rovnoměrně. 

300ml

Maska s podílem modro-fialových pigmentů.
vhodná na blond / šedivé vlasy.

Keep Cool maska

BloNDe NIRvaNa



vlasy BeZ sTylINGU 
JsoU JaKo TváŘ BeZ MaKe-UpU

lIFesTyle

Produkty řady Oroexpert Life-Style činí vlasy zářivé 
a zdravě vypadající, zanechávají minimální stopy, 
snadno se vyčesávají a vymývají. Napomáhají k udržení 
vynikající kvality vlasů při provádění jakýchkoliv úprav. 

S výrobky Life-Style mají vlasoví stylisté veškeré 
možnosti pro vytvoření nápaditého, elegantního a 
výjimečného účesu ve svých rukou: lesk, objem, fixace, 
disciplína a definice tvarů.
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extra silný lak na vlasy

Účinky: 
   Zajišťuje dlouhotrvající fixaci.
   Chrání vlasy před vlhkostí.
   Vlasy jsou pružné a neslepené.
použití: Nastříkejte na suché vlasy ze vzdálenosti 30 cm.

   Extra výdrž
   Dodává pružnost
   Lehce vyčesatelný

500 ml

extra silný lak na vlasy.
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lak na vlasy pro objem

Účinky: 
   Vytváří lehký a pružný vzhled. 
   Chrání vlasy před vlhkostí.
   Fixuje vlasy bez slepení.
použití: Nastříkejte na suché vlasy ze vzdálenosti 30 cm.

   Extra objem
   Dodává vlasům pružnost
   Přirozený a lehký vzhled

500 ml

lak na vlasy pro objem.
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extra silný kompaktní gel

Účinky: 
   Vytváří, tvaruje a upravuje účesy s dlouhotrvajícím působením.     
   Hydratační účinky.
   Rychle zasychá a nezanechává zbytky.
   Ideální pro tvarování a modelování různých účesů, 
   vlasy nezatěžuje a nemastí.
   Silná a dlouhotrvající fixace s paměťovým efektem.
použití: Aplikujte na vlhké vlasy pro mokrý vzhled; na suché vlasy pro 
tvoření a tvarování účesu. Ideální pro úpravu vlasů pomocí prstů.

   Extra výdrž
   Dokonalá fixace
   Pružný vzhled

300 ml

extra silný kompaktní gel.
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Modelační matující pasta

Účinky: 
   Zvýrazňuje tvar, texturu a objem vlasů.
   Finální matný efekt pro přirozený 
   a dlouhotrvající vzhled.
použití: V dlaních rozehřejte malé množství 
přípravku, aplikujte na vlhké nebo suché vlasy. 
Upravte jako obvykle.

   Extra výdrž
   Dokonalá fixace
   Tvaruje účes

100 ml

Modelační matující pasta.
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vosk s leskem

Účinky: 
   Přirozená a dlouhotrvající fixace.
   Ideální pro lehké, dynamické a pružné účesy. 
   Vytváří jedinečný vinylový lesk, živý 
   a dlouhotrvající vzhled.
použití: Aplikujte na vlhké nebo suché vlasy, 
upravte pomocí prstů.

   Dodává vlasům lesk
   Dokonalá fixace
   Mokrý vzhled100 ml

vosk s leskem.
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Uhlazující sérum

Účinky: 
   Uhlazuje nepoddajné vlasy.
   Dodává vlasům hedvábnou jemnost a lesk.
   Působí proti krepatění.
   Chrání před teplem a vlhkostí.
   Vhodný na suché a vlnité vlasy. 
použití: Na umyté a ručníkem vysušené vlasy naneste malé množství 
po celé délce vlasů, dobře pročesejte, upravte jako obvykle. 
Dávkování:  1 pumpička na krátké vlasy, 
2 na středně dlouhé, 3-5 na dlouhé.

   Uhlazující efekt
   Dodává lesk
   Termo ochrana

225 ml

Uhlazující sérum.
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Tvarovací krém 
pro vlnité vlasy

Účinky: 
   Formuje vlny a navrací jim vitalitu, pružnost a lesk, 
   dodává jim jemný a plný tvar.
   Působí proti krepatění.
   Ideální pro přirozeně vlnité, kudrnaté vlasy nebo vlasy po trvalé.
použití: Aplikujte na umyté a ručníkem vysušené vlasy, při nanášení 
respektujte přirozený tvar vln. Nechte uschnout přirozeně, 
případně vyfénujte.
Dávkování:  1-2 pumpičky na krátké vlasy, 3 na středně dlouhé, 
3-5 na dlouhé. Závisí na hustotě vlasů. 

   Silná fixace
   Dodává pružnost
   Proti krepatění

225 ml

Tvarovací krém pro vlnité vlasy.
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Termo ochranný sprej

Účinky: 
   Zajišťuje ochranu, pružnost a lesk ve všech fázích tepelné úpravy vlasů.
   Vytváří ochranný film okolo vlasových vláken, díky němu 
   jsou vlasy chráněné během tepelných úprav.
   Zanechává vlasy hedvábně jemné a zářivé. 
   Antistatické účinky.

použití: Nastříkejte na vlhké vlasy při fénování; 
na suché vlasy při žehlení.

   Termo ochrana
   Usnadňuje styling
   Působí proti krepatění

300 ml

ochranný sprej na vlasy při žehlení či fénování.
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sprej pro lesk vlasů 
proti krepatění

Účinky: 
   Navrací výjimečný lesk bez zatížení všem typům vlasů.
   Zabraňuje krepatění a má antistatický účinek. 
   Díky ultralehkému složení se i nejobtížněji upravitelné vlasy 
   stávají hebkými, uhlazenými a úžasně lesklými.
   Nezanechává zbytky a je vhodný pro použití do každého počasí.

použití: Nastříkejte rovnoměrně na suché vlasy.
Dávkování: 3 stlačení 30 cm od vlasů.

   Mimořádný lesk
   Lehké složení
   Proti krepatění100 ml

sprej pro lesk vlasů proti krepatění.

lIFesTyle




