Vlasová kůra
s „Brazilským keratinem“
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Vmasírujte Novex Brazilian Keratin
Deep Treatment Conditioner
do jednotlivých pramenů a zakryjte
vlasy aluminiovou folii.
Nechte působit 15 minut.
Opláchněte a lehce vysušte.
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5. fáze
Vlasy rozčešte kartáčem
a pro konečný efekt můžete
zažehlit do celé délky vlasů.
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2. fáze
Naneste Novex Max Liquid Keratin
do celé délky vlasů a nechte působit
5 minut. Neoplachujte.
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3. fáze

1 190 Kč
47,60 €

›
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4. fáze
Aplikujte Novex Brazilian
Keratin Blindagem
Leave-in Treatment.
Neoplachujte.

Naneste malé množství Novex
Absolut Keratin Serum na konečky
suchých vlasů.

Při zakoupení celé vlasové kůry
s „Brazilským keratinem“ (fáze 1–6)

Obzvláště vhodné pro vlasy barvené,
melírované a chemicky narušené.

PRO EXTRÉMNĚ POŠKOZENÉ VLASY APLIKUJTE NÁSLEDOVNĚ:
1.měsíc: jednou týdně
2.měsíc: jednou každých 14 dní
3.měsíc: jednou měsíčně
Pro lehce poškozené vlasy: jednou měsíčně
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PRO KAŽDODENNÍ PÉČI:
1) Vitay Novex Brazilian Keratin – šampon
2) Novex Brazilian Keratin Deep Treatment Conditioner – vlasový kondicionér
3) Novex Brazilian Keratin Blindagem Leave-in Treatment – vlasový kondicionér
4) Novex Absolut Keratin Serum – pro konečky 100% suchých vlasů
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6. fáze

Ušetříte 200 Kč / 8 EUR
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Pečlivě umyjte vlasy šamponem
Vitay Novex Brazilian Keratin
Shampoo a lehce vysušte.
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1. fáze

Professional Food Therapy

OR

1

Professional Food Therapy

(časově omezeno)

BRAZILSKÝ KERATIN
Pro všechny kteří chtějí mít
zdravé, lesklé a přirozené vlasy

5141

Vitay Novex Brazilian Keratin Shampoo (fáze 1)

5276

Šampon s brazilským keratinem.
• Vhodný pro všechny typy vlasů
• Obohacený čistým keratinem
• Vlasy zůstávají odolné vůči všem negativním vlivům, jsou jemné a lesklé po celý den.

Tento produkt spojil dva velké hity – brazilskou keratinovou masku a kapilární ošetření
struktury vlasu „Leave-in“. Tento účinný kondicionér vydatně chrání vlasovou strukturu
a současně pokožku. Významně snižuje poškození vlasu vlivem volných radikálů.
• tepelná ochrana před žehlením a fénováním
• rekonstrukce, hydratace a tvorba ochranné bariéry. Vlasy jsou zářivé a jemné.
• vhodné pro použití před kartáčováním

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Aplikujte Novex Brazilský keratin šampon
do vlhkých vlasů. Jemně vmasírujte a poté
dobře opláchněte.
V případě potřeby tento postup opakujte.

5141

249 Kč
9,76 €

BALENÍ:

• lahvička 300 ml

 ovex Brazilian Keratin Capillary Leave-in
N
Treatment (fáze 4, 5)

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Vmasírujte malé množství Brazilian Keratin Capillary Leave-in Treatment do
vlasů, dobře pročešte a nechte působit. Neoplachovat.

BALENÍ:

• tuba 200 g

4475

5276

289 Kč
11,56 €

Novex Max Liquid Keratin (fáze 2)

Novex Max Keratin obsahuje super koncentrát brazilského keratinu, který vyživuje a současně zpevňuje vlasové
prameny. Tato jedinečná formule obsahuje hydrolyzovaný keratin, který se rychleji vstřebává do vlasů, hloubkově
posiluje a oživuje. Novex Max Keratin má aktivní hydratační prvky, které dodávají lesk a přírodní vzhled vlasu.
Novex Max Keratin oživí a regeneruje vlasové vlákna.
Super koncentrovaný balzám pro celkovou rekonstrukci vlasové struktury obsahující hydrolyzovaný keratin.
• pro všechny typy vlasů, vhodné i pro vlasy prodloužené
• pro zpevnění vlasového vlákna, rychlé vstřebávání a okamžité výsledky
• PH 3,4
• 0% formaldehydu

5155

Nutrire Novex Absolut Keratin Tips Fixer (fáze 6)

Utěsňuje vlasové kutikuly, zanechává vlasové vlákna mnohem silnější, odolnější
a eliminuje třepení a krepatění vlasů
• vhodný pro všechny typy vlasů
• pro větší měkkost a hebkost
• obohacený o keratin

ZPŮSOB POUŽITÍ:

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Naneste do celé délky vlasů a nechte působit 5 minut. Neoplachujte.
1. měsíc 1×týdně,
2. měsíc 1×14 dní,
3. měsíc jednou měsíčně

4475

237 Kč
9,48 €

BALENÍ:

Vmasírujte malé množství do konečků
100% suchých vlasů, poté pročeště
a nechte působit. Neoplachovat.

5155

225 Kč
9€

BALENÍ:

• lahvička 30 ml

• lahvička 250 ml

Novex Brazilian Keratin Deep Treatment Conditioner (fáze 3)
Keratin je důležitý protein, který posiluje a vyživuje strukturu vlasových vláken. Revitalizuje vlas a zajišťuje
výrazný lesk. Vlasy jsou jemné, lesklé a vyživující proteiny dodávají přirozený a zdravý vzhled.
Brazilský Keratin je hydrolyzován, což zaručuje rychlejší vstřebání do vlasových vláken pro hlubokou regeneraci
a výživu vlasů.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Vmasírujte Brazilian Keratin Treatment do vlasů, zakryjte folii a nechte působit 5 minut. Poté opláchněte a vysušte.
Pro intenzivnější účinek a hlubší regeneraci nechte působit 25 minut zakryté fólií nebo 15 minut pod sušící helmou.

BALENÍ:

4965

4483

4482

46 Kč
1,80 €

196 Kč
7,69 €

390 Kč
15,29 €

• kelímek 1000 g, 400 g
• sáček 30 g

PÉČE O VL ASOVÉ VL ÁKNO A VL ASOVOU POKOŽKU

