




DETOX PRE KRÁSNE VLASY

Vlasy sú každodenne vystavené následním 
problémom:

Zima 
Inverzia 
Smog 

Oslabenie 
Stres

Tieto vonkajšie vplyvy majú negativný vplyv na 
účinky farbenia, zesvetlovania a dalších 
technických služieb.





NOVÉ TRENDY

VEGAN
ZLOŽENIE

100%
PRÍRODNÉ 
PRÍSADY

BEZ 
SILIKÓNOV 
SULFÁTOV 

PARABÉNOV

PRÍRODNEJŠIE 
ZLOŽENIE

RECYKLOVATEĽNÉ 
a

MENEJ 
PLASTOV





DETOX PRE KRÁSNÉ VLASY



STAROSTLIVOSŤ

Karbon 9 je prvá rada STAROSTLIVOSTI 

PRE DETOX a ČISTENIE vlasov 

Rada KARBON je špeciálne navrhnutá pre 

OBNOVU vlasov, ktoré sú poškodené 

pôsobením agresívnych vonkajších vplyvov a 

ktoré sú oslabené tradičnými chemickými 

procedúrami.

Založené na 100% prírodnom 

rastlinnom AKTÍVNOM UHLÍ

Obohatené o SUPER-MIX 9 PRÍRODNÝCH 

A REVITALIZUJÚCICH RASTLINNÝCH 

VÝŤAŽKOCH



TECHNICKÉ PRODUKTY

Inovatívna rada KARBON 9 

obsahuje prevratné 

TECHNICKÉ PRODUKTY pro 

rýchle a účinné 

ODFARBOVANIE

a TÓNOVANIE na 

blond.

Úplne bezpečným spôsobom 

tak môžete v salóne vylepšiť 

PRIRODZENÚ KRÁSU vlasov.



Technické produkty sa kombinujú s 
technickými šampónmi S1, S6

TECHNICKÉ PRODUKTY



ESENCIE

. Zloženie s AKTÍVNYM UHLÍM

. MIX 9 PRÍRODNÝCH a REVITALIZUJÚCICH RASTLINNÝCH VÝŤAŽKOV 

. UHLÍK = prvok podielajúci sa na vzniku ŽIVOTA

. Zesvetlenie až o 9 TÓNOV



MESTSKÝ ŽIVOT

Náš MODERNÝ A MESTSKÝ spôsob 

života vystavuje naše vlasy 

každodenným problémom:

• STRES

• OSLABENIE

• POŠKODENIE vonkajšími vplyvmi 

a ZNEČIŠŤUJÚCIMI látkami,

kvôli ktorým sú vlasy vyblednuté, bez 

života a bez prirodzenej čistoty.



MESTSKÝ ŽIVOT

Postupom času, dlhodobé 

pôsobenie negatívnych vplyvov 

môže narušit aj účinky

• FARBENIA,

• ZOSVETLOVANIA

• TECHNICKÝCH SLUŽIEB v salóne.



DETOX PRE KRÁSNE VLASY

ECHOSLINE prináša tajnú zbraň 

pre REGENERÁCIU vlasového 

vlákna a obnovu poškodených a 

oslabených vlasov. Vrátí im

• ČISTOTU

• VITALITU

• HEBKOSŤ

• LESK

tým, že účinne odstráni 

nečistoty a nánosy.



DETOX PRE KRÁSNE VLASY

Špeciálna ČISTIACA a PROTISTRESOVÁ 

technológia tiež umožňuje dosiahnúť 

PERFEKTNÝCH

a

PRESNÝCH VÝSLEDKOV

pri zosvetlovaní a farbení na BLOND.



TECHNOLÓGIA AKTÍVNEHO UHLIA

• Od pradávna známe čistiace a 
detoxikujúce účinky aktívneho uhlia

• Odstraňuje nečistoty, mastnotu a usadeniny 
spôsobené znečistením a daľšími 
negatívnymi vplyvmi.

• Poškodené a chemicky upravované vlasy 
budu zas plné života, čisté, hebké a 
lesklé.

BAMBUSOVÉ AKTÍVNE UHLIE 100% 
PRÍRODNÉ EKO-CERTIFIKOVANÉ



SUPER-MIX 9 

SUPERMIX 9 PRÍRODNÝCH A 
REVITALIZUJÚCICH RASTLINNÝCH VÝŤAŽKOV

3 OLEJE 
Chránia a 
zvlhčujú

3 EXTRAKTY Z 
EXOTICKÉHO OVOCIA 

Dodávajú energiu

3 EXTRAKTY Z 
BYLÍN 

PREČISŤUJÚ

Neem

Čierny kmín

Baobab

Mango

Papája

Ananás

Žihlava

Šalvia

Rebríček



STAROSTLIVOSŤ

ŠAMPÓN S AKT. UHLÍM   MASKA S AKT. UHLÍM   KRYŠTÁLY S AKT. UHLÍM

KARBON 

OLEJ 
ČIERNY



ŠAMPÓN S AKTÍVNYM UHLÍM
ŠAMPÓN S AKTÍVNYM UHLÍM

Pre poškodené a chemicky ošetrované vlasy

• Čistí a odstraňuje nečistoty a usadeniny

• Dodává vlasom život, hebkost a lesk

• Ideálne pre pokožku a vlasy poškodené 
chemickými prípravkami a negativnými 
vonkajšími vplyvmi

• POUŽITIE: naneste do vlhkých vlasov, 
premasírujte a následne opláchnite

• Objem: 100, 350, 1000 ml



MASKA S AKTÍVNYM UHLÍM

MASKA S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre poškodené a chemicky ošetrené vlasy

• Zanechává Vaše vlasy rozčesané, 
hebké a hlboko vyživené

• Vlasy sú jemné, zdravé a plné života

• Ideálna pre regeneráciu vlasového 
vlákna a pre zmiernenie účinku 
negatívnych vonkajších vlyvov v 
mestskom prostredí

• Použitie: po umytí vlasov 
šampónom naneste malé množstvo 
do uterákom vysušených vlasov, 
rovnomerne rozprestrite, vmasírujte 
a prečešte. Nechajte pôsobiť 3 až 5 
minút, potom opláchnite.

• Objem: 100, 300, 1000ml



KRYŠTÁLY S AKTÍVNYM UHLÍM

OCHRANNÉ SÉRUM S AKTÍVNYM UHLÍM
Pre namáhané a chemicky ošetrované vlasy

KARBON
OIL

• Vráti vlasom ich prirodzenú krásu a chrání ich 
pred každodennými agresivními vplyvmi 
vonkajšieho prostredia pomocou ochranného 
filmu

• Okamžite dodává hebkost, živosť a lesk bez 
zaťaženia vlasov

• Lahké zloženie, ktoré sa rýchlo vstrebává

• Vhodné aj pre blond/odfarvené vlasy

• Použitie: naneste niekoľko kvapiek na vlhké alebo 
suché vlasy. Neoplachujte.

• Objem: 100 ml



TECHNICKÉ PRODUKTY

EXTRA ODFARVOVACÍ 
PRÁŠOK S AKTÍVNYM UHLÍM

POPOLAVÝ TONER S 
AKTÍVNYM UHLÍM

ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN 
S AKTÍVNYM UHLÍM

AŽ O

9 TÓNOV



EXTRA ODFARBOVACÍ PRÁŠOK S AKTÍVNYM UHLÍM 9T

BEZPRAŠNÝ ODBAFARBOVACÍ PRÁŠOK 
S AKTÍVNYM UHLÍM PRE ZOSVETLENIE AŽ O 9 TÓNOV

• Ideálny pre výrazné, rýchle zosvetlenie až o 9 tónov

• Zrýchluje proces zosvetlenia (maximálna rýchlosť 

zosvetlenia v prvých 30 minútach)

• Pri použití v kombinácií s Popolavým tonerom s aktívnym 

uhlím umožňuje dosiahnuť perfektných šedo-blond výsledkov

• Vysoký účinok zosvetlenia závisí na type vlasov (ošetrené 

či prírodné) a na základnej farbe

• Absorbčné vlastnosti aktívneho uhlia zaisťujú presnejší, 

spolahlivejší a rovnomernejší výsledok

• Vyvážené zloženie, ktoré nenabobtnává

• Pri zmiešaní s aktivátormi Echosline vytvárajú jemný krém, ktorý môžete 

jednoducho a presne aplikovať do vlasov, ku ktorým maximálně priľne

• Vylepšené popolavé mikropigmenty

• Obohatený špecialnými ochrannými a posilňujúcimi prísadami 

pre lepší účinok na vlasy

• Objem: 500 g

• Pomer miešania: 1:2 (3%, 6%, 9% oxidant)



POUŽITIE
Používajte jednorázové ochranné rukavice

Nasypte 20 až 50 gramov produktu do nekovovej nádoby a pridajte 
krémový aktivátor Echosline 7/10/20/30/40 Vol, podľa techniky práce a 
výsledku, ktorého chcete dosiahnuť. Pomer 1:2. Premiešajte zmes špachtlou 
alebo štetcom, pokiaľ nedosiahnete krémovitú a rovnomernú konzistenciu.

2.

Naneste zmes pomocou štetca na suché a neumyté vlasy, 
nechajte pôsobiť NIE VIAC ako 30 minút.

Opláchnite a zakončite technický servis podľa potreby klienta.

Skontrolujte farbu a stav vlasov, následne aplikáciu opakujte tak, aby 
celková doba pôsobenia prvej a druhej aplikácie nepresiahla 45 minút.

Pokiaľ potrebujete dosiahnuť silnejšieho zosvetlenia, po skončení 
aplikácie produkt odstráňte z vlasov prečesaním, bez oplachu.

1.

3.

4.

5.

6.



POPOLAVÝ TONER S AKTÍVNYM UHLÍM

POPOLAVÝ TONER S AKTÍVNYM UHLÍM 
Pre efekt Popolavej Blond

• Umožňuje dosiahnuť pozvolných a vyvážených 
odtieňov na blond, predsvetlených alebo vysoko 
zosvetlených vlasov

• Ideálny pre dosiahnutie POPOLAVÝCH BLOND odtieňov

• Odstraňuje nežiadúce odlesky pre dosiahnutie 
CHLADNÉHO efektu

• Vylepšený o popolavé mikropigmenty

• Miešanie: 1:2 (popolavý Toner s aktívnym uhlím 
1:2 Echosline aktivátor 7 nebo 10 Vol)

• Doba půôsobenia: 20 minút

• Objem: 100 ml



MAGIC CLEAN S AKTÍVNYM UHLÍM

ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN S AKTÍVNYM UHLÍM

• Účinne a šetrne odstráňuje zostatky farby 
z pokožky hlavy po farbení

• Hĺbkové čistenie

• Nedráždí pokožku hlavy vďaka 
šetrnejšiemu zloženiu

• Použitie: po farbení vlasov aplikujte malé 
množstvo na mokrú pokožku hlavy, 
nechajte pôsobiť 1 minútu a zostrite suchou 
vreckovkou

• Objem: 100 ml



PROMO BALENIE

SADA PRODUKTOV S AKTÍVNYM UHLÍM 2+1 ZDARMA:

Sada obsahuje:

ŠAMPÓN 350 ML 
OLEJ 100 ML 

MASKA 100 ML



Krása do poslednej kvapky
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