


 Krepaté, suché a elektrizují 

 Drsné na dotek, bez lesku

 Těžko upravitelné

 Náchylnější na vliv vlhkosti

 Křehké a oslabené vlivem tepla a mechanickým zacházením

Hlavní příčinou NEUPRAVENÝCH, NEDISCIPLINOVANÝCH, KREPATÝCH  

a NEPOSLUŠNÝCH vlasů jsou stresové podmínky.

Vytvoření ÚČESU a STYLINGOVÁ  úprava vyžadují z těchto důvodů neustálé 

používání žehličky na vlasy, kartáče a fénu, což vlasy podrobuje dlouhotrvajícímu 

TEPELNÉMU a MECHANICKÉMU STRESU.

Bez dostatečné hydratace ztrácí vnější vlasové vlákno svou přirozenou elasticitu  

a hebkost a vlasy jsou:

VLASY BEZ DISCIPLÍNY



ŘEŠENÍ

Seliár Discipline je nový program PROTI KREPATĚNÍ VLASŮ, který je obohacen o KAKAO a ARGANOVÝ 

OLEJ, aby tak KREPATÝM, NEDISCIPLINOVANÝM  a NEPOSLUŠNÝM  vlasům dodal disciplínu, hydrataci a ochranu 

pro dosažení BOŽSKÉHO UHLAZENÍ díky dlouhotrvajícímu a ÚČINNÉMU VÝSLEDKU.

KAKAO A ARGÁN



 RYCHLÉ ŘEŠENÍ, které usnadňuje práci
 s kartáčem a fénem (snižuje mechanický stres)

 SNIŽUJE čas potřebný na uhlazení žehličkou (vlasy jsou pod
 menším tepelným vlivem, a proto je toto řešení zdravější)

 MINIMÁLNÍ doba působení (šampon a maska) 

 Umožňuje různorodou stylingovou ÚPRAVU (ne nezbytně uhlazení vlasů)

 Působí proti vlivu VLHKOSTI, KREPATĚNÍ, a STATICKÉ ELEKTŘINY

 Neuvěřitelná hebkost a lesk

Speciální TERMOAKTIVNÍ technologie se aktivuje vlivem TEPLA
a způsobí, že Seliár DISCIPLINE vytvoří opravdové uhlazení  
jako žehlička a fén.

VÝHODY:

TERMOAKTIVNÍ TECHNOLOGE



FÉN a KARTÁČ

ŽEHLIČKA

TERMOAKTIVNÍ ÚČINEK

POUŽITÍ FÉNU A KARTÁČE PRO DISCIPLÍNU 

STYLINGOVÉ ÚPRAVY A PRO ZACHOVÁNÍ 

ÚČINNÉHO EFEKTU. 

TERMOPROGRESIVNÍ ÚČINEK

POUŽITÍ ŽEHLIČKY PRO BOŽSKÉ UHLAZENÍ

S PROGRESIVNÍM ÚČINKEM

POUŽITÍ

200 ml
kód: 20752

SPREJ PRO DISCIPLÍNU



Díky speciálním minerálním látkám 
(železo, magnesium, draslík, vápník 
a jód) a vitaminům VYŽIVUJE  
a dodává DISCIPLÍNU vlasům.

CHRÁNÍ vlasové vlákno, blokuje vliv vlhkosti

POSILUJE A KOMPENZUJE ztrátu vlasových látek, 
vlasům navrací kompaktnost

HYDRATUJE a UDRŽUJE vlasovou hydrataci,
vlasy si odpočinou a jsou vyživené a hebké

KAKAOVÉ MÁSLO

AKTIVNÍ PRVKY

Chrání, prozáří, vyživí a posílí vlasové 
vlákno. Bohatý na vitamin E, účinný přírodní 
antioxidant působící jako bariéra proti 
stárnutí a vlivu volných radikálů.

Účinné pro své výživné a reparační vla-
stnosti, dodávají objem a sílu a vlasy 
neslepují. Vlasům přináší překvapivý lesk  
a zajistí krásný vzhled.

ARGANOVÝ
OLEJ

HEDVÁBNÉ 
PROTEINY

Účinný pro své výživné a reparační 
vlastnosti, dodává objem a sílu, 
neslepuje vlasy a dodává jim překvapivý  
lesk a hezké vzezření.

OLEJ ZE LNĚNÝCH 
SEMÍNEK



VÝSLEDEK

 Hladké  a disciplinované

 Hedvábné  a jednotné

 Hebké  a pružné 

 Lesklé s objemem

 Bez nežádoucího krepatění

 Jednoduše upravitelné

Po několikeré aplikaci s využitím žehličky je možné  

používat už jen kartáč a fén pro zachování  

BOŽSKÉHO UHLAZENÍ.

VLASY JSOU:

PROGRESIVNÍ A DLOUHO-  
TRVAJÍCÍ ÚČINEK:



1000 ml
kód: 20749

15 ml
kód: 20757

ŠAMPON PRO DISCIPLÍNU VLASŮ

KAKAO A ARGAN
Přípravek: šampon pro disciplínu a proti krepatění vlasů s obsahem 
kakaového másla, arganového oleje, hedvábných proteinů a oleje ze 
lněných semínek.

Vhodný pro: nedisciplinované, krepaté a neposlušné vlasy.

pH: 5,5 

Vůně: Red Sunset

Účinky:
• jemně čistí a okamžitě odstraňuje efekt  
 krepatění pro hebký a pružný účes 
• vlasové vlákno obalí ochranným filmem, který 
 se rozšíří po celé délce vlasů a tím vlasům dodává disciplínu 
• dodává neuvěřitelnou sílu, hebkost a lesk bez slepení

Použití: aplikujte na vlhké vlasy, jemně vmasírujte a poté opláchněte. 

350 ml
kód: 20748

S KAKAEM A ARGANEMpH 
5,5



1000 ml
kód: 20751

15 ml
kód: 20758

MASKA PRO DISCIPLÍNU VLASŮ

KAKAO A ARGAN
Přípravek: maska pro disciplínu a proti krepatění vlasů s kakaovým máslem, 
arganovým olejem, hedvábnými proteiny a olejem ze lněných semínek. 

Vhodný pro: vlasy bez disciplíny, krepaté a neposlušné.

pH: 4,5 

Vůně: Red Sunset

Účinky:
• dodává intenzivní disciplínu a výživu vlasům, udržuje
 uhlazení a snižuje objem  
• obohacena o posilující mikrosilikony, zabraňuje vytváření šupinek
 a uhlazuje vlasové vlákno, které je jednotné a kompaktní 
• napomáhá rozčesávání a hydratuje vlasy, výrazný účinek
 proti krepatění, statické elektřině a vlivu vlhkosti 
• vlasům navrací hebkost, lehkost a lesk bez slepení 

Použití: po aplikaci šamponu naneste jednotnou vrstvu masky a pročesejte 
vlhké vlasy od kořínků ke konečkům. Masku nechte působit pod jednorázovou 
čepicí 3-5 minut a poté dostatečně opláchněte.

S KAKAEM A ARGANEM pH 
4,5

500 ml
kód: 20750



SPREJ PRO DISCIPLÍNU VLASŮ

KAKAO A ARGÁN
Přípravek: uhlazující sprej proti krepatění a pro uhlazení s termoprogre-
sivním účinkem obohacený o kakaové máslo, arganový olej, hedvábné 
proteiny a olej ze lněných semínek.

Vhodný pro: krepaté a neposlušné vlasy bez disciplíny

pH: 2,5 

Vůně: Ananas

Účinky:
• zabraňuje krepatění, vlasy uhlazuje a navrací jim hebkost, efektivní  
z hlediska času 
• speciální termoaktivní technologie na základu kakaového másla a arga-
nového oleje usnadňuje použití kartáče a fénu, zkracuje dobu sušení i uhlazení
• dodává okamžitou hebkost a pružnost pro hladké, pružné a jednoduše 
upravitelné vlasy, které chrání před nepříznivými vlivy způsobenými te-
plem a mechanickým stresem
•odolnost proti vlhkosti a obrana proti vnějším vlivům

Použití: aplikujte na vlhké vlasy, nastříkejte na celou plochu vlasů a vy- 
sušte s pomocí kartáče a fénu. S použitím žehličky: přípravek nastříkejte 
na suché vlasy, postupně na každý pramen a použijte žehličku.
 

S KAKAEM A ARGANEMpH 
2,5

200 ml
kód: 20752

P R O G R E S I V N Í  U H L A Z E N Í     



ČIŠTĚNÍ

VÝŽIVA

HLADKÝ VZHLED

Šampon pro disciplínu 
vlasů aplikujte na vlhké 
vlasy, jemně vmasírujte 
a poté opláchněte.

Na vlhké vlasy nane-
ste s pomocí štětce 
jednotnou vrstvu 
masky pro disciplínu 
vlasů, masku na 
každém prameni 
rozetřete od kořínku 
ke konečkům.

Vlasy vysušte  
s použitím ručníku, 
aby se tak 
odstranilo až 50% 
přebytku vody.

Použijte 
jednorázovou 
čepici a nechte 
působit 3-5 minut.

 Sprej pro disciplínu 
vlasů nastříkejte na 
vlasy, pročesejte  
a vysušte s pomocí 
kartáče a fénu.

Znovu nastříkejte 
sprej na celou 
plochu vlasů  
a každý pramen 
upravte s pomocí 
žehličky pro 
dosažení dokonale 
hladkého vzhledu.

Pročesejte hřebenem, 
který nezpůsobí 
elektrizaci vlasů, 
poté dostatečně 
opláchněte.
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

kód: 20754 - 12 stran
Produktový katalog Seliár Discipline

kód: 20755 - 12 stran 
Leták Seliár Discipline

kód: 20756 - A4
Arch novinka Seliár Discipline

Přední strana

Zadní strana

kód: 20753
Sada Seliár Discipline
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Výhradní distributor pro:

ČR: Primavera Andorrana, s.r.o., Business Park Košíře, Jinonická 80/804, 158 00 Praha 5 
SR: Primavera Andorrana SK, s.r.o., Jesenského 12, 927 01 Šaľa

www.primavera-and.cz
www.primavera-and.sk

Váš salon Echosline


