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    TECHNICKÝ MANUÁL 



 

FANOLA CREMA COLOR 
PERMANENTNÍ KRÉMOVÁ BARVA NA VLASY 
 
PROFESIONÁLNÍ KRÉMOVÁ BARVA NA VLASY 
100 ml FA860XX 
 
Obsahuje Ginkgo Bilobu a vitaminy E a C, které slouží jako antioxidanty. 
Zaručuje vysokou stabilitu odstínů a dokonalé krytí šedin. Široká škála odstínů 
umožňuje vytvořit brilantní barvy s vysokou trvanlivostí. Díky speciálnímu složení 
dosáhneme při barvení vynikajících výsledků, vlasy jsou zářivé a zdravé. Pro co 
nejlepší efekt doporučujeme používat v kombinaci s krémovými oxidanty Fanola. 
Pro barvení  bílých vlasů doporučujeme míchat barvu s 3% a v případě sklovitých 
vlasů s 6% krémovým oxidantem. Pro ztmavení anebo barvení zesvětlených vlasů 
doporučujeme míchat barvu s 3% oxidantem. 
 
Charakteristika 
Krémová konzistence – jemný kosmetický krém 
72 přírodních a módních odstínů 
6 superzesvětlujících odstínů 
1 kontrastní odstín (red contrast) 
5 korektorů 
Maximální zesvětlující schopnost u přírodních a módních odstínů o 4 tóny 
Maximální zesvětlení superzesvětlujících odstínů o 5 tónů 
Krycí schopnost bílých vlasů přírodními odstíny 100% 
Krycí schopnost bílých vlasů módními odstíny 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 obsahují stabilizátory peroxidu vodíku a krémový 

oxidant 40 Vol. Dermoprotektivní složky. 
 
Použití 
Poměr míchání: 1:1,5 1:2 
pro  barvení tón v tónu s aktivátorem 1,05%    1:2 
Kompaktní probarvení     1:1,5 
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Přirozené probarvení       1:2 



Superzesvětlující odstíny  1:2 
Aplikace: na suché vlasy 
 
První aplikace na nebarvené, přírodní vlasy: 
Aplikujte barvu na všechny vlasy od odrostů, přes délky až do konců vlasů. Po 
ukončení doby působení (viz doby působení) barvu naemulgujte, dobře 
vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete šamponem a péčí pro barvené vlasy. 
 
Opakovaná aplikace: 
Aplikujte barvu nejprve na odrosty a nechte barvu působit. Po ukončení doby 
působení aplikujte barvu na délky a konce a opět nechte barvu působit. (viz doby 
působení)  Barvu naemulgujte, dobře vypláchněte vodou a poté vlasy ošetřete 
šamponem a péčí pro barvené vlasy. 
 
Doby působení: 
Oxidant      celková doba působení       aplikace 
3,5 vol          20-30 min. 
10 vol.          20-30 min.                       odrosty:20 min / délky a konce:10 min 
20 vol.          25-35 min.                       odrosty:20 min / délky a konce:10 min 
30 vol.          30-40 min.                       odrosty:20 min / délky a konce:10 min 
Super Blond 
40 vol.          45-50 min 
V případě barvení bílých /šedivých vlasů 30-40 min 
 
 
Použití red contrast 
 
Samostatné použití red contrast mícháme 1:2 s oxidantem 3,5, 10, 20, 30 a 40 
vol 
podle požadovaného stupně zesvětlení. 
 
Použití s pernamentní barvou se doporučuje mísit max. 25% celkového 
množství barvy tj. 100ml barvy 25ml red contrast  a 150ml oxidantu 

 
 
 
NAROVNÁNÍ A ODSTRANĚNÍ BARVY 
 
Pernamentní krémový narovnávací krém 
FA86670 – 100ml +120ml 
 
Krémový narovnávač obsahuje olej a proteiny ze sladkých mandlí, olej 
z lněného semínka a silikonové složky, které vytvářejí film, jenž přirozené vlnité 
vlasy narovnává.  Je nutné jej používat výhradně z neutralizátorem Fanola, který 
obsahuje olej ze sladkých mandlí. V případě použití na barvené či ztrvalené vlasy 
je nutné věnovat vlasům velkou pozornost během narovnávacího procesu. 
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Použití: 
1) Rozdělte vlasy na prameny a aplikujte narovnávací krém směrem od týlu k horní 
části hlavy. 
2) Vlasy jemně pročešte hřebenem s řídkými zuby. 
3) Po aplikaci krému na celou hlavu opět všechny vlasy pročešte. 
4) Doba působení je 10 minut, ale může být odlišná podle typu vlasů (neměla by 
přesáhnout 15 minut) 
5) Opláchněte krém z vlasů vlažnou vodou. 
6) Zafixujte vlasy pomocí Neutralizátoru Fanola.  V případě, že je nutné celý proces 
opakovat, doporučujeme pauzu mezi jednotlivými ošetřeními 8-10 dnů. 
 
Cleaner – odstraňovač barvy A+B 
FA86378  
 
Sada pro celkové či částečné odstranění oxidační barvy z vlasů. 
 
Použití: 
Vždy míchat  ve stejném poměru 1/a a 1/b  (1:1). Nikdy nepoužívat přípravky 
samostatně, tj. pouze 1/a nebo 1/b. Neagresivní složení odstraňuje oxidační barvy, 
aniž by poškodilo přirozené pigmenty. Jedná se o ideální přípravek, který umožňuje 
střídání barev podle požadavků klienta a který nepoškozuje strukturu vlasů. Po 
aplikaci důkladně přípravek opláchněte, poté jemně vysušte od přebytku vody a 
aplikujte šampon Cleaner, který poté také důkladně smyjte. Následně jsou vlasy 
připraveny k dalšímu barvení. Před každým použitím doporučujeme pečlivě přečíst 
upozornění a obrázkový návod, který je uvnitř balení. Pouze pro profesionální 
použití. 
 
Sada obsahuje:  
Fáze 1 
Fáze 2 
Šampon Cleaner – aplikace: 25ml šamponu pomocí kartáče/štětce rozetřete po celé 
délce vlasů až po konečky, důkladně promněte (3 minuty), ale vyhněte se  tření 
vlasové pokožku . Nechte působit 5 minut a poté opláchněte. 
 
 
Částečné odstranění barvy: 

1) Smíchejte fázi 1 s fází 2 v nekovové nádobce. 
2) Rozetřete štětcem na suché vlasy (nemyté), začněte od konečků po kořínky a 

vlasy promněte. 
3) Doba působení (vždy za pomoci čepice) : 5/15 minut – bez zdroje tepla. 
4) Důkladně opláchněte vodou. 
5) Pomocí štětce naneste šampon po celé délce až po konečky, důkladně vlasy 

promněte po dobu 3 minut (bez toho, aniž byste mnuli vlasovou pokožku!) 
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6) Nechte působit 5 minut a poté důkladně umyjte vodou. 



 
Kompletní odstranění barvy: 

1) Smíchete fázi 1 s fází 2 v nekovové nádobce. 
2) Rozetřete štětcem na suché vlasy (nemyté), začněte od konečků po kořínky a 

vlasy promněte. 
3) Doba působení (vždy za pomoci čepice) : 25  minut – bez zdroje tepla. 
4) V případě, že není dosaženo požadovaného výsledku, odstraňte přebytek 

přípravku pomocí hřebenu s širokými zuby a znovu aplikujte směs. 
5) Důkladně opláchněte vodou. 
6) Pomocí štětce naneste šampon po celé délce až po konečky, důkladně vlasy 

promněte po dobu 3 minut (bez toho, aniž byste mnuli vlasovou pokožku!) 
7) Nechte působit 5 minut a poté důkladně umyjte vodou. 

 
 
 
Upozornění: 
Přípravek byl navržen tak, aby redukoval rizika spojená s použitím jak  pro klilenta, 
tak i pro kadeřníka. Každopádně před každou aplikací si pozorně přečtěte upozornění 
a podívejte se na návod, aby se případná rizika spojená s působením minimalizovala. 
Výrobek je určen výhradně pro profesionální použití. Nikdy nemíchejte přípravky s 
oxidantem nebo jinými výrobky na bázi oxidantu. Přípravek může vyvolat alergickou 
reakci, a proto se doporučuje před aplikací provést test snášenlivosti. Vyhněte se 
kontaktu s očima. V případě, že se přípravek dostane do kontaktu s pokožkou či 
očima, okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody. V případě používání 
kontaktních čoček si je před vypláchnutím vodou sundejte. Když bude podráždění 
přetrvávat, konzultujte toto s odborníkem. Nepoužívejte v případě citlivosti či alergie 
na některou z obsažených složek, které jsou v přípravku obsaženy (viz INCI složení).  
Po aplikaci vlasy důkladně opláchněte. Během manipulace a všech fází aplikace 
(včetně mytí  šamponem a oplachování) mějte nasazeny ochranné rukavice.  
Udržujte mimo dosah dětí. Neaplikujte v případě podrážděné či nemocné vlasové 
pokožky (ekzém, lupénka apod.). Neaplikujte trvalou na vlasy těsně před nebo po 
aplikaci tohoto přípravku. Nevdechujte či nepozřívejte přípravek. Aplikujte v dobře 
větrané místnosti. Doporučujeme směs míchat pod vhodným odsávacím zařízením. 
Po přípravě směsi ihned aplikujte. Zbytky směsi není možné skladovat a znovu 
používat, proto je vyhoďte. Nikdy směs nenechávejte v uzavřené nádobě. Nikdy 
nepřekračujte doporučenou dobu působení. Nepoužívejte jinak, než je uvedeno v 
tomto návodu.  
Rada pro správné použití: Sada Cleaner odstraňuje pouze oxidační pigmenty a nemá 
žádný účinek na přímé pigmenty. Výsledek bude méně zřetelný v případě velmi 
tmavých vlasů, které byly barveny již před delší dobou. Respektujte dobu působení. 
Neodstraňuje přírodní vlasové pigmenty. Nikdy nepoužívejte samostatně fázi 1 nebo 
fázi 2. Vždy míchejte ve stejném poměru, tj. 1:1. 
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POMŮCKY K BARVENÍ A OCHRANA POKOŽKY 
 
Odstraňovač skvrn 
FA86276 –150 ml 
 
Čistící pasta, která díky obsahu mikronizovaných minerálů odstraňuje skvrny 
z pokožky. 
 
Použití: 
vatu nebo odličovací houbičku navlhčete vodou a poté na ni přidejte trochu 
odstraňovače skvrn. Následně jemně třete pokožku, dokud skvrna nezmizí. 
 
 
Ochranný krém před barvením 
FA86277 – 150ml 
 
Zabraňuje podráždění pokožky a vzniku skvrn. Aplikujte pečlivě na linii vlasového 
růstu před zahájením procesu barvení vlasů.  Odstraňuje se snadno při závěrečném 
mytí šamponem. 
 
 
Ochranný krém na ruce 
FA86183 – 100 ml 
 
Hloubkově hydratuje pokožku rukou, zanechává ji jemnou, pružnou a ochráněnou. 
Rychle se absorbuje a jeho účinky jsou dlouhodobé. Aplikujte pomocí jemné masáže. 
 
 
ZESVĚTLUJÍCÍ SYSTÉMY 
 
Odbarvovací prášek bílý (zesvětlující) 
FA86155 – 500 g 
 
Neprašný přípravek pro melíry a odbarvení. Vhodný pro všechny techniky.  Jeho 
specifické složení redukuje možné reakce a podráždění, které často vznikají díky 
prašnosti přípravku. 
Zesvětluje až o 7 tónů. 
Doporučujeme se míchat s oxidanty Fanola 10 Vol. (3%), 20 Vol. (6%), 30 Vol. 
(9%), 40 Vol (12%). 
Míchací poměr 1:2 
Maximální délka působení je 50 minut. 
 
Odbarvovací prášek modrý (zesvětlující) 
FA86156 – 500 g 
FA86266 – 75 g 

 - 6 - 

 



 
Neprašný přípravek pro melíry a odbarvení. Vhodný pro všechny techniky.  Jeho 
specifické složení redukuje možné reakce a podráždění, které často vznikají díky 
prašnosti přípravku. 
Maximální zesvětlující schopnost až o 7 tónů. 
Doporučujeme se míchat s krémovými oxidanty Fanola 10 Vol. (3%), 20 Vol. (6%), 
30 Vol. (9%), 40 Vol (12%). 
Míchací poměr 1:2 
Maximální délka působení je 50 minut. 
 
Odbarvovací prášek MODRÝ BEZ AMONIAKU  
FA41163 – 500 g (sáček) 
 
Modrý odbarvovací prášek bez amoniaku obohacený o Aloe  Vera a jemné aroma 
lesního ovoce  je ideálním přípravkem pro melíry, zesvětlení, odbarvení a stažení 
barvy, přičemž maximálně respektuje vlasové vlákno (díky modré barvě zabraňuje 
vzniku nežádoucích žlutých odstínů a snižuje riziko vdechnutí).  Zesvětlující 
schopnost  je až o 5-6 tónů postupným působením, čímž nám poskytuje větší 
kontrolu nad procesem zesvětlení a dosažení lepšího jednolitého výsledku. Může se 
míchat s krémovým oxidantem Fanola o síle 7 vol (2,1%), 10 vol (3%) a 20 vol 
(6%).  
 
Použití:  Smíchejte 1 odměrku prášku (30 gr) s 30, 45, 60 nebo 90 ml krémového 
oxidantu (=poměr 1:1 – 1:1,5 – 1:2 – 1:3) podle Vámi  aplikované techniky. Nechte 
působit na vlasech do té doby, dokud nebude dosaženo požadovaného výsledku. 
Doba působení je 10-35 minut. Upozornění:  Nepoužívat pod zdrojem tepla. 
 
 
CHEMICKÁ PREPARACE 
Výborné ondulační a zároveň  pěstící účinky, které vlasy maximálně chrání. Obsahuje 
bylinné výtažky. 
 
P1S Trvalá na přírodní silné vlasy 
FA86655 – 500 ml 
 
P1 Trvalá na přírodní normální vlasy 
FA86654 – 500 ml 
FA86690 – 120 ml neutralizátor + 100 ml trvalá 
 
P2 Trvalá na barvené a ošetřované vlasy 
FA86656 – 500 ml 
FA86691 – 120 ml neutralizátor + 100 ml trvalá 
 
 
Univerzální neutralizátor trvalé 
FA86657 – 1000 ml 
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Použití: 
Po umytí vlasů je lehce vysušte ručníkem a vlasy po pramenech natočte na natáčky. 
Jednotlivé prameny důkladně navlhčete přípravkem s tím, že postup začněte 
v zátylku. Nechte působit 10-25 minut. Během doby působení kontrolujte průběh 
ondulace. Poté opláchněte dostatečným množstvím vlažné vody a aplikujte rostlinný 
Neutralizátor Fanola (nechte působit 8-10 minut). 
 
 
FANOLA – PÉČE O VLASY A VLASOVOU POKOŽKU 
 
Nutri Care – výživná a rekonstrukční řada 
 
NUTRI CARE – VÝŽIVNÝ ŠAMPON 
FA86231 – 350 ml 
FA86232 – 1.000 ml 
FA86233 – 10 l 
 
Šampon pro suché a poškozené vlasy. Složení obohacené o mléčné proteiny 
dodává hydrataci a výživu vlasům suchým, slabým a poškozeným. Dodává jim 
jemnost a vitalitu.  
 
Použití: aplikovat na mokré vlasy, důkladně promnout a následně opláchnout 
vodou.  
 
 
NUTRI CARE – VÝŽIVNÁ VLASOVÁ MASKA  
FA86234- 500 ml 
FA86235 – 1.500 ml 
 
Výživná maska pro suché a poškozené vlasy. Díky specifickému složení, které je 
obohacené o mléčné proteiny, má tato maska výborné vyživující účinky. Vlasy jsou 
po aplikaci snadno rozčesatelné a hebké.  
 
Použití: po umytí vlasů Výživným šamponem Fanola usušit vlasy ručníkem a 
následné nanést potřebné množství masky od kořínků až ke konečkům. Nechat 
působit 5 minut a opláchnout dostatečným množstvím vody. 
 
 
NUTRI CARE – VÝŽIVNÝ KONDICIONÉR 
FA86236 – 350 ml 
FA86237 – 1.000 ml 
FA86685 – 5 l 
FA86692 – 10 l 
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Výživný kondicionér pro suché, chemicky ošetřované a poškozené vlasy je obohacený 
o výtažky z lněného semínka. Intenzivně vyživuje a hydratuje vlasy, usnadňuje 
rozčesávání, vlasům dodává hebkost a lesk.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy umyté šamponem a důkladně pročešte. Následně 
opláchněte vodou. Aplikace malého množství přípravku nevyžaduje následné 
oplachování vodou. 
 
 
NUTRI CARE – KONDICIONÉR VE SPREJI (BEZ OPLACHOVÁNÍ) 
FA86686 – 200 ml 
 
Kondicionér vhodný pro suché a chemicky ošetřované vlasy. Navrací vlasům vitalitu a 
objem, aniž by je zatěžoval. Vlasy jsou po aplikaci jemné a snadno upravitelné.  
 
Použití: po umytí vlasů šamponem aplikujte přípravek do vlasů (na délky a konce) a 
následně upravte. Přípravek se neoplachuje. 
 
 
NUTRI CARE – VÝŽIVNÉ SÉRUM 
FA86238 – 100 ml 
 
Výživné sérum, které vlasy posiluje a usnadňuje jejich rozčesávání. Složení 
obohacené o Aloe Vera a výtažek z lněného semínka vlasům dodává lesk. Ideální 
pro vlnité, poškozené a ztrvalené vlasy. Zaceluje rozdvojené konečky.  
 
Použití: aplikujte pár kapek na čisté suché nebo vlhké vlasy. 
 
 
NUTRI CARE – HYDRATAČNÍ AMPULE BEZ OPLACHOVÁNÍ 
FA86687- 12 x 10 ml 
 
Sérum pro suché, poškozené a ošetřované vlasy obohacené o výtažek z lněného 
semínka podporuje revitalizaci a zjemnění vlasů. Zeslabeným vlasům navrací 
pružnost, lesk a tonus.  
 
Použití: po umytí šamponem usušte vlasy ručníkem a aplikujte přípravek na délky a 
konečky vlasů. Promasírujte a učešte. Následně přejděte k finální úpravě. Přípravek 
se neoplachuje. 
 
Frequent – řada pro časté použití 
 
FREQUENT – ŠAMPON PRO ČASTÉ POUŽITÍ 
FA86239 – 350 ml 
FA86240 – 1.000 ml 
FA86241 – 10 l 
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Specifické složení na bázi šetrných tenzoaktivních složek a výtažku 
z pomeranče čistí do hloubky všechny typy vlasů, aniž by je oslaboval. 
 
Použití: aplikovat na mokré vlasy, důkladně promnout a následně opláchnout vodou 
 
FREQUENT – MASKA S 5 ÚČINKY 
FA86375 – 500 ml 
FA86242 – 1.000 ml 
 
Vlasová maska na bázi ovocných kyselin je vhodná pro suché, poškozené, jemné, 
ošetřované a elektrizující vlasy. Má vyživující, výživné a antioxidační vlastnosti. 
Působí proti statické elektřině, vlasům dodává objem a chrání je proti stárnutí.  
 
Použití: po použití Šamponu na časté použití Fanola naneste masku od kořínků až 
ke konečkům. Nechte působit 5 minut a poté opláchněte. 
 
 
FREQUENT – MULTIVITAMÍNOVÁ MASKA  
FA86243 – 1.000 ml 
FA86244 – 1.500 ml 
 
Intenzivní maska vhodná pro všechny typy vlasů. Složení obohacené o olivový olej 
a výtažek z česneku masce dodává výborné kondicionérové vlastnosti a vlasy se 
po použití snadno rozčesávají..  
 
Použití: po umytí vlasů  šamponem naneste masku na délky a konečky vlasů a 
rozčešte. Nechte působit 10-15 minut a poté opláchněte. 
 
 
 
Smooth Care- řada s uhlazujícími účinky 
 
SMOOTH CARE – UHLAZUJÍCÍ ŠAMPON 
FA86664 – 350 ml 
FA86665 – 1.000 ml 
 
Šampon obohacený o olej z bavlny usnadňuje uhlazení vlasů, zamezuje zacuchání a 
vlasy do hloubky myje a zároveň vyživuje. Zjemňuje a napomáhá kontrolovat  
nepoddajné vlasové vlákno.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, promněte a poté opláchněte vodou 
 
SMOOTH CARE – UHLAZUJÍCÍ MASKA 
FA86667 – 500 ml 
FA86668 – 1.000 ml 
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Maska obsahující olej z bavlny a kakaové máslo usnadňuje uhlazení vlnitých a 
neposlušných vlasů. Vlasy zjemňuje a zamezuje zacuchání. Působí na velmi 
nepoddajné vl. vlákno.  
 
Použití: po umytí vlasů šamponem naneste masku na délky a konečky, rozčešte a 
nechte působit 3-5 minut, poté opláchněte. 
SMOOTH CARE – UHLAZUJÍCÍ OCHRANNÉ SÉRUM 
FA86296 –100 ml 
 
Sérum vhodné pro použití s vlasovou žehličkou. Vlasům dodává ochranný film, který 
je zároveň chrání před vysušováním.  
 
Použití: aplikujte malé množství přípravku na délky a konečky vlasů ještě před 
použitím vlasové žehličky. 
 
After Colour – řada pro barvené vlasy 
 
AFTER COLOUR – ŠAMPON PO BARVENÍ 
FA86225 – 350 ml 
FA86226 – 1.000 ml 
FA86227 – 10 l 
 
Šampon pro barvené a ošetřované vlasy zajišťuje intenzitu, lesk a trvanlivost barvy 
na vlasech díky speciálnímu složení, které je obohacené o vitamin E a olej 
z lněného semínka s antioxidačními účinky. 
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, důkladně promněte a následně opláchněte vodou. 
 
 
AFTER COLOUR – MASKA  PO BARVENÍ 
FA86228 – 500 ml 
FA86229 – 1.500 ml 
 
Maska pro barvené a ošetřované vlasy se speciálním složením na bázi oleje z 
lněného semínka a betakarotenu má vyrovnávací účinky a usnadňuje 
rozčesávání. Vlasům dodává jemnost a snadnou upravitelnost.  
 
Použití: po umytí vlasů Šamponem po barvení  Fanola vlasy vysušte ručníkem a 
naneste masku od kořínků ke konečkům vlasů. Nechte působit 5 minut a následně 
opláchněte vodou.  
 
 
AFTER COLOUR – SÉRUM PO BARVENÍ 
FA86230 – 100 ml 
 
Složení séra s antioxidačními a ochrannými účinky betakarotenu navrací lesk a 
hebkost vlasům barveným a ošetřovaným. Uzavírá rozdvojené konečky.  
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Použití: aplikujte pár kapek na čisté suché nebo mokré vlasy. 
 
 
 
 
No Yellow -  Péče o šedivé a odbarvené vlasy 
 
NO YELLOW – ŠAMPON NA ŠEDIVÉ A ODBARVENÉ VLASY 
FA86666 – 350 ml 
FA86688 – 1.000 ml 
 
Šampon určený pro šedivé, zesvětlené, melírované a odbarvené vlasy, na kterých 
zjemňuje žlutavé nádechy. 
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, promněte a nechte působit 1-5 minut. Poté znovu 
promněte a opláchněte vodou. V případě potřeby tento postup zopakujte. 
 
 
Curly Shine – řada pro vlnité vlasy 
 
CURLY SHINE – ŠAMPON PRO VLNITÉ VLASY 
FA86286 – 350 ml 
FA86287 – 1.000 ml 
 
Šampon obohacený o hedvábné proteiny šetrně vlasy myje a dodává jim pružnost, 
vitalitu a hydrataci. Usnadňuje následnou úpravu vlasů díky tomu, že na vlasech tvoří 
jemný ochranný film dodávající vlasům navíc také lesk.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, promněte a opláchněte vodou.  
 
CURLY SHINE – MASKA PRO VLNITÉ VLASY 
FA86288 – 500 ml 
 
Maska určená pro vlnité a ondulované vlasy je obohacená o hedvábné proteiny. 
Zabraňuje zacuchávání a vlasy hydratuje, aniž by je zatěžovala. Vlasy jsou po aplikaci 
pružné, lehké a zářivé. Maska má antistatické účinky a vlasy izoluje proti vlhku.  
 
Použití: po umytí vlasů šamponem aplikujte masky na délky a konečky, pročešte, 
nechte 5 minut působit a poté opláchněte vodou. 
 
Volume – řada pro objem vlasů 
 
VOLUME – ŠAMPON PRO OBJEM VLASŮ 
FA86289 – 350 ml 
FA86290 – 1.000 ml 
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Objemový šampon obohacený o panthenol vlasy myje, aniž by je zatěžoval. Vlasy 
zanechává pružné a vitální. Dodává  vlasům objem od kořínků, délky vlasů zahaluje 
do jemného ochranného filmu, který podporuje tvar účesu.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, promněte a poté opláchněte vodou. 
 
VOLUME – KONDICIONÉR PRO OBJEM VLASŮ 
FA86291 – 350 ml 
 
Kondicionér s panthenolem účinně zabraňuje zacuchávání vlasů, aniž by je 
zatěžoval. Vlasům dodává objem od kořínků, na délkách vlasů tvoří jemný ochranný 
film, který podporuje tvar účesu. Vlasy jsou po aplikaci pružné a vitální.  
 
Použití: po umytí vlasů šamponem aplikujte masku na délky a konečky, pročešte a 
nechte působit 3-5 minut, poté opláchněte vodou. 
 
 
Speciální programy pro řešení anomálií 
 
Sensi Therapy- péče o citlivou vlasovou pokožku 
 
SENSI THERAPY –ŠAMPON NA CITLIVOU VLASOVOU POKOŽKU 
FA86192 – 350 ml 
FA86193– 1.000 ml 
 
Zklidňující vlasový šampon pro citlivou vlasovou pokožku obsahuje Aloe Vera a 
Pantenol. Jemná čistící schopnost napomáhá redukovat nepříjemné pocity pálení. 
Hydratuje a znovu nastoluje rovnováhu  jak vlasů,  tak  i vlasové pokožky. Parfém 
bez alergenů.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy a vlasovou pokožku,  promněte a následně 
opláchněte vodou. 
 
 
SENSI  THERAPY–MASKA NA CITLIVOU VLASOVOU POKOŽKU 
FA86194 – 500 ml 
FA86195– 1.000 ml 
 
Zklidňující vlasová maska určená pro citlivou vlasovou pokožku je obohacena o Aloe 
Vera a Pantenol. Díky svým klidnícím účinkům redukuje podráždění vlasové 
pokožky. Obnovuje rovnováhu vlasové pokožky a vlasy zanechává jemné a plné 
vitality.  Parfém bez alergenů. 
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, nechte působit 3-5 minut a poté opláchněte.  
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SENSI THERAPY –AMPULE BEZ OPLACHOVÁNÍ NA CITLIVOU VLASOVOU 
POKOŽKU 



FA86196– 12x 10ml 
 
Roztok na zklidnění vlasové pokožky bez oplachování. Ideální pro citlivou vlasovou 
pokožku. Díky své hydratační schopnosti napomáhá zklidnit nepříjemné pocity pálení. 
Jedná se o ideální přípravek pro aplikaci před nebo po barvení.   Parfém bez 
alergenů.  
 
Použití:  aplikujte na specifické partie , nebo na celou plochu vlasové pokožky. 
Rozetřete a po dobu jedné minuty masírujte. Neoplachujte. 
 
 
ENERGY, PURITY, RE BALANCE: PRE-SHAMPOO – GELOVÝ PEELING 
FA866689 – 150 ml 
 
Gelový přípravek čistící vlasovou pokožku se  3 účinky: stimulační, mazoregulační a 
zamezující tvorbě lupů.  
 
Použití: před umytím vlasů šamponem aplikovat na suchou vlasovou pokožku, 
promasírovat a nechat působit 3 minuty. Poté znovu promnout a opláchnout vlažnou 
vodou. Pak aplikovat jeden ze tří šamponů. 
 
 
ENERGY – ŠAMPON PROTI PADÁNÍ VLASŮ 
FA86247 – 350 ml 
FA86248 – 1.000 ml 
 
Šampon s obsahem stopových prvků, bylinných výtažků a rostlinných 
proteinů je ideálním přípravkem pro slabé a jemné vlasy, přičemž působí jako 
prevence proti jejich padání.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy ošetřené Pre-shampoo (gelovým peelingem), 
důkladně promněte a opláchněte vodou. 
 
ENERGY – AMPULE PROTI PADÁNÍ VLASŮ 
FA86249 – 12x 10ml 
 
Díky obsahu výtažků z rozmarýnu, kopřivy a stopových prvků s čistícími a 
vyrovnávacími účinky toto sérum vyživuje a stimuluje vlasový kořínek. Stimulační 
účinky sojových proteinů vlasům dodávají vitalitu a lesk.  
 
Použití: po umytí vlasů šamponem aplikujte přípravek na čistou vlasovou pokožku a 
promasírujte. Neoplachuje se.  
 
Doporučená aplikace intenzivní kůry je 2x až 3x týdně po dobu 3 měsíců. 
Energy – Tonikum proti padání vlasů 
FA86250 – 125 ml 
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Díky obsahu výtažků z rozmarýnu, kopřivy a stopových prvků s čistícími a 
vyrovnávacími účinky toto sérum vyživuje a stimuluje vlasový kořínek. Stimulační 
účinky sojových proteinů vlasům dodávají vitalitu a lesk. Může způsobit dočasné 
zčervenání vlasové pokožky.   
 
Použití: po umytí vlasů šamponem aplikujte přípravek na čistou vlasovou pokožku a 
promasírujte. Neoplachuje se. 
PURITY– ŠAMPON PROTI LUPŮM 
FA86251– 350ml 
FA86252 – 1.000 ml 
 
Mazoregulační šampon proti lupům obohacený o Piroctone Olamine účinně 
napomáhá odstranit problém s lupy díky čistícím a antibakteriálním účinkům.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, důkladně promněte a následně opláchněte vodou. 
 
 
PURITY– TONIKUM PROTI LUPŮM 
FA86253 – 125 ml 
 
Tonikum s obsahem výtažku z lopuchu a kopřivy a složkou Piroctone Olamine 
s čistícími a antibakteriálními účinky účinně bojuje proti problému s lupy.  
 
Použití: po umytí vlasů Šamponem proti lupům aplikujte tonikum na vlasovou 
pokožku a promasírujte. Neoplachuje se. 
 
 
RE BALANCE– ŠAMPON PROTI MASTNÉ POKOŽCE 
FA86245 – 350 ml 
FA86246 – 1.000 ml 
 
Šampon se šetrnými tenzoaktivními složkami a pšeničnými proteiny účinně 
odstraňuje nahromaděný maz z vlasů a zároveň jim dodává lesk a vitalitu. Čistí 
vlasovou pokožku a napomáhá vyrovnávacímu procesu.  
 
Použití: aplikujte na mokré vlasy, důkladně promněte a následně opláchněte vodou. 
 
 
REPAIR CARE– REPARAČNÍ PROTEINOVÝ ŠAMPON 
FA86186 –350 ml 
FA86184 – 1.000 ml 
 
Šampon obohacený o pšeničné proteiny a másla z karité podporuje rekonstrukci 
a obnovu poškozených vlasů. Vlasům dodává jemnost a tonus a připravuje je na 
přijetí aktivních látek. 
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Použití: aplikujte na mokré vlasy, promněte až do dosažení bohaté pěny a následně 
opláchněte vodou. 



 
 
REPAIR CARE– REPARAČNÍ PROTEINOVÁ MASKA 
FA86188 – 500 ml 
FA86185 – 1.000 ml 
 
Maska, která hloubkově obnovuje vlasové vlákno. Díky zjemňujícím a vitaminovým 
složkám poškozené a ošetřované vlasy vyživuje a podporuje jejich odolnost.  
 
Použití: po umytí vlasů šamponem aplikujte masku na délky a konečky vlasů. 
Promněte a nechte působit 5 minut, poté opláchněte vodou. 
 
 
REPAIR CARE– REPARAČNÍ PROTEINOVÉ TONIKUM 
FA86191 – 100 ml 
 
Intenzivní reparační tonikum s obsahem keratinu, másla z karité a pšeničných 
proteinů je vhodné díky své hloubkové regenerační  schopnosti pro velmi 
poškozené, suché či etnické vlasy. Díky silikonové mikroemulzi napomáhá jejich 
zpevnění a zanechává je zářivě lesklé a jemné.  
 
Použití: po umytí vlasů šamponem (případně po ošetření maskou)  aplikujte 
tonikum na délky a konečky vlasů a poté přejděte k finální úpravě. Neoplachuje se. 
Nezanechává mastné zbytky na  vlasech. 
 
 
REPAIR CARE– PÉČE O ROZDVOJENÉ KONEČKY 
FA86190 – 100 ml 
 
Intenzivní péče o rozdvojené konečky. Speciální složení na bázi pantenolu a másla 
z karité zaceluje rozdvojené konečky a předchází jejich vzniku. Dodává tvar a vitalitu 
struktuře vlasů, přičemž  jim navrací lehkost, jemnost a jas. 
 
Použití:  Aplikujte malé množství na vlasové konečky. Neoplachujte.   
 
FANOLA – STYLING 
 
ULTRA GLOSS – LESKLÉ KRYSTALY 
FA86262 – 100 ml 
 
Složení vhodné pro péči a prevenci vzniku rozdvojených konečků. Určeno pro suché a 
melírované vlasy, kterým dodává lesk, aniž by je zatěžoval.  
 
Použití: aplikujte pár kapek na čisté suché nebo mokré vlasy. 
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ULTRA GLOSS – LESKLÝ VOSK 



FA86263 – 100 ml 
 
Ideální přípravek pro tvorbu a fixaci účesu. Vlasům dodává lesk a kryje rozdvojené 
konečky.  
 
Použití: aplikujte malé dávky na suché vlasy pomocí konečků prstů a vytvarujte 
požadovaný účes. 
 
 
SMOOTH CONTROL – TERMOOCHRANNÝ SPREJ 
FA86275 – 150 ml 
 
Sprej s antistatickým účinkem určený pro použití před žehlením nebo před 
vysoušením pomocí vysoušeče. Díky svým specifickým vlastnostem usnadňuje 
uhlazení vlasů a chrání je před působením tepla – ať mokré vlasy před vysoušečem, 
tak suché vlasy před žehlením. Vlasy zanechává hebké a zářivé. 
 
 
CURL & VOLUME  – KRÉM  PRO ZVÝRAZNĚNÍ VLN 
FA86295 – 200 ml 
 
Odděluje a modeluje kadeře nebo ondulované vlasy. Dodává jim pružnost, texturu a 
lesk.  
 
Použití: aplikujte na vlhké vlasy, vytvarujte kadeře a následně usušte (přirozeně 
nebo pomocí vysoušeče). 
 
CURL & VOLUME  – PĚNA PRO ZVĚTŠENÍ OBJEMU VLASŮ 
FA86265 – 400 ml 
 
Pěna, která vytváří na vlasech ochranný film, vlasy vyživuje a hydratuje. Účesu 
dodává objem a pružnost s možností maximální kreativity. Rychle usychá a snadno 
se odstraňuje vyčesáním nebo šamponem, aniž by na vlasech zůstaly zbytky 
přípravku.  
 
Použití: aplikujte 3-4 malé dávky pěny na umyté a ručníkem vysušené vlasy, učešte 
a přejděte k úpravě účesu. V případě aplikace na suché vlasy můžete dosáhnout 
požadovaného stylingu účesu. 
 
 
EXTRA POWER  – EXTRÉMNĚ TUŽÍCÍ GEL 
FA86255 – 500 ml 
 
Bohatý a krémový gel s extrémním fixačním účinkem je vyvinutý pro tvorbu pevných 
tvarů. Vlasům navíc dodává lesk.  
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Použití: aplikujte na čisté suché nebo vlhké vlasy a pomocí prstů vytvarujte 
prameny. 
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EXTRA POWER  – EXTRA SILNÝ GEL 
FA86256 – 500 ml 
FA86680 – 250 ml 
 
Extra silný krémový gel, který tvoří, tvaruje a modeluje trendové účesy. Zajišťuje 
kontrolu nad účesem, který dlouho udrží tvar.  
 
Použití: aplikujte na čisté suché nebo vlhké vlasy a pomocí prstů vytvarujte 
prameny. 
 
 
EXTRA POWER  – TVAROVACÍ PASTA 
FA86258 – 100 ml 
 
Tvarovací pasta určená pro tvorbu moderních stylů účesů. Nedodává lesk. 
 
Použití: aplikujte malé množství přípravku a pomocí prstů vytvaruje požadovaný 
účes.  
 
 
EXTRA POWER  – EXTRA SILNÝ LAK 
FA86260 – 750 ml  
 
Fixuje, modeluje účes. Na vlasech vytváří pružný a jemný film, který zároveň vlasy 
chrání před vlhkostí. Vlasy nezatěžuje.  
 
Použití: nastříkejte na vlasy ze vzdálenosti cca 30 cm. 
 
 
EXTRA POWER  – EKOLOGICKÝ EXTRA SILNÝ LAK 
FA86259 – 350 ml  
 
Fixuje a dodává účesu lesk, pružnost a tepelnou, mechanickou a solární ochranu. 
Ultra rychlé působení a ochrana před vlhkostí.  
 
Použití: aplikujte na suché vlasy nebo na vlasy lehce vlhké. Nastříkejte ke kořínkům 
vlasů, pro podporu objemu účesu, na délky vlasů pro definici tvaru. 
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