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Vse od našega začetka, kot poslovne družine  
iz Berlina, smo vedno skrbeli za oživitev las. Danes 
se naša frizerska skupnost razteza po vsem svetu  
z eno skupno vezjo: absolutno strastjo do las. 

Ustvarjamo s frizerji za frizerje, da vam ponudimo 
vrhunske izdelke z ustreznimi storitvami, prej kot  
vsi ostali. Prinašamo vam najnovejše trende sezone  
preko Essential Looks-a in digitalnih influencerjev, 
globalno izobraževanje ter podporni salonski  
program, prilagojen & ustvarjen skupaj z izjemno 
strastnimi ljudmi. 

Naše partnerstvo temelji na dodajanju resnične  
vrednosti vašemu poslu, da vi lahko izstopate. Zakaj? 
Ker je vaš uspeh tudi naš uspeh.

TOGETHER. A PASSION FOR HAIR.



IGORA 
GOODBYE YELLOW 
FIBREPLEX 
ESSENSITY

BLONDME 
MAD ABOUT 
[3D]MEN

BC BONACURE 
OIL ULTIME

OSiS+

SILHOUETTE 
NATURAL STYLING 
STRAIT STYLING

ZNAMKE
1 | BARVA

2 | MEŠANA KATEGORIJA

3 | NEGA

4 | STYLING

5 | RAZNO

PRIPOMOČKI
BC SALONSKI PRIPOMOČKI
DIZAJNERSKI PRIPOMOČKI
OSNOVNI PRIPOMOČKI



IGORA
Dobrodošli v IGORA svet,  
barvo navdiha in prvi barvni  
brend ustvarjen s koloristi za koloriste.  
Z združevanjem izdelkov in storitev  
za ustvarjanje individualnih  
barv za lase nam ta fascinantna  
linija daje vse, od usklajenih  
naravnih do glamuroznih &  
vznemirljivih, modnih tonov.  
IGORA predstavlja najboljše  
delovanje, najnovejše inspiracije  
& resnično partnerstvo. 



IGORA ROYAL OPULESCENCE

IGORA ROYAL SENEA

IGORA COLOR10

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

IGORA ROYAL NUDE TONES

IGORA ROYAL ABSOLUTES 

IGORA ROYAL ABSOLUTES AGE BLEND

IGORA ROYAL

IGORA ROYAL ABSOLUTES  
SILVERWHITE

IGORA ROYAL PEARLESCENCE

Kolekcija barv inspiriranih iz obdobja renesanse

Hitra barva

Barvni odtenki namenjeni izboljšanju naravno belih ter srebrnih 
tonov las

60 ml

• Asortiman 6-ih bogatih, razkošnih nians
• Za najnovejši trend izgled inspiriran iz oljnega barvanja
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (3%, 6% ali 9%)

• Asortiman 4-ih Tonal Refiner nians in 1 spreja za osvetlitev
• Osvetljevanje, mešanje in nevtralizacija naravno belih las in nians soli 

& popra
• Takojšen anti-rumen učinek & sijaj
• Zagotavlja nežno toniranje, brez vidnega narastka
• Tonal Refiner nianse se lahko mešajo
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (3%)
• Osvetlitveni sprej s C vitaminom za nemudoma svetle, gladke in 

sijoče bele lase ter nianse v barvi soli & popra

Prva barva za posvetlitev z integrirano Fibre Bond tehnologijo

60 ml

• Asortiman 13-ih nians
• Do 4 stopnje posvetlitve s serijo 10, do 5 stopenj posvetlitve  

s serijo 12
• Prva barva za posvetlitev s Fibre Bond tehnologijo
• Brez potrebe za dodatek v barvi
• Zmanjšano lomljenje las!*
• Najbolj hladni blond rezultati kadarkoli doslej v IGORA ROYAL
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (9% ali 12%)

• Asortiman 4-ih nians
• Za pristno obogatitev barve z modnim pridihom
• Nova generacija več-tonirnih beige barv z rožnatimi podtoni
• Stopnje pokrivanja od 4 do 8 omogočajo uporabo za številne stranke
•  Za uporabo z IGORA Royal Oljnim razvijalcem 

(3%, 6% or 9%)

V primerjavi s storitvijo svetlenja z IGORA ROYAL 10- in 12-serijo brez Fibre Bond tehnologije

PERMANENTNE BARVE

Permanentna barvna krema  - Resnična Barva v Visoki Definiciji
• Asortiman 158-ih nians za vse potrebe in zahteve strank
• Absolutno skladni rezultati z barvno karto
• Perfektno prekrivanje belih las
• Do 50% daljša barvna obstojnost*
• Do 25% svetlejša barvna živahnost
• Popolna barvna izenačitev - tudi na poroznih laseh
• Najbolj jasni odtenki za svetlenje in napredna nega za maksimalen 

kontrast in sijaj**
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (3%, 6%, 9%, 12%).

* v primerjavi s prejšnjo IGORA ROYAL barvno kremo
**Napredna nega dosežena z 12% 40 Vol.IGORA ROYAL Oljnim  razvijalcem

60 ml 
1000 ml

Barva za posvetlitev - vrhunska intenzivnost, maksimalen kontrast

60 ml

60 ml

60 ml

• Asortiman 27-ih nians, ki se lahko mešajo
• Čas delovanja končan v samo 10-ih minutah
• Perfektno prekrivanje belih las
• Dolgotrajno ohranjanje barve & živahnost
• Amino Acid Carrier tehnologija
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (3%, 6% ali 9%)

Permanentna barvna krema za 100% prekrivanje belih las in 
nežen, koži prilegajoč rezultat 

60 ml

• Asortiman 10-ih nians
• 100% prekrivanje belih las plus mehke, dvojno-refleksne nianse za 

naraven izgled, skladen s tenom kože
• Ekstra nega za zrele lase: Pro-Age-Complex s siliaminom in 

kolagenom
• Tehnologija zmanjšanega vonja
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (9%)***

***uporabite 6% kadar ima stranka 90-100% belih las

60 ml

60 ml

Permanentna barvna krema za do 100% prekrivanje belih las in 
intenzivne modne tone v 1 koraku

***uporabite 6% kadar ima stranka 90-100% belih las

Modna barva za več-tonirne, biserne učinke

Tonirna barva v peščeno-pudrastih odtenkih

Permanentna barvna krema za visoko udobje lasišča

KOLEKCIJA BARV
60 ml

60 ml 
350 ml

• Asortiman 10-ih nians
• Brez amoniaka, brez vonja, brez dišav
• Do 90% pokrivanje belih las
• Dolgotrajni barvni rezultati plus sijoč lesk
• Za uporabo z IGORA Royal Oljnim razvijalcem (3%, 6%)

• Asortiman 4-ih IGORA ROYAL modnih nians in 4-ih pastelnih 
tonerjev

• Biserna tehnika nežno združuje katerokoli kombinacijo teh odtenkov 
v biserni trend izgled na blond in svetlo rjavih laseh, od nežnega do 
izrazitega

• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (3%, 12%)

• Asortiman 24-ih nians
• 100% prekrivanje belih las plus intenzivni modni toni v enem, brez 

dodajanja naravne osnove
• Ekstra nega za zrele lase: Pro-Age-Complex s siliaminom in 

kolagenom
• Tehnologija zmanjšanega vonja
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (9%)***

NOVO

• Asortiman 8-ih nians
• Svetlenje & barvanje v enem koraku s Fibre Bond tehnologijo
• Do 5 stopenj posvetlitve za maksimalen kontrast
• Intenziven kontrast celo na temnih ali barvanih laseh
• Neubranljiv sijaj
• Perfekten sijaj, intenzivnost in kontrast
• Za vse tehnike in učinke posvetlitev stran od lasišča
• Za uporabo na osnovi 6 in temnejše z IGORA ROYAL Oljnim 

razvijalcem (samo 12%)



IGORA #RoyalTakeOver  
DUSTED ROUGE

IGORA #RoyalTakeOver  
PASTELFIER

IGORA #RoyalTakeOver  
DISHEVELED NUDES

IGORA #RoyalTakeOver
KOLEKCIJA BARV

Permanentna barvna krema - Soustvarjena s 6-imi, najbolj 
navdihujočimi, svetovno priznanimi koloristi
Dusted Rouge kreatorja Lesley Jennison & Jean Philippe Santos

• Pristna in prefinjena prevlada rdečih barv
• 6 osupljivih nians, od nežno rdečih do globokih, vintage tonov
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (3%, 6% ali 9%)

Permanentna barvna krema - Soustvarjena s 6-imi, najbolj 
navdihujočimi, svetovno priznanimi koloristi
Kreativni odtenki, ki jih je razvilo vseh 6 influencerjev skupaj, kot 
pripomoček za:

• Zmanjšanje intenzivnosti tonov vseh IR nians, za kreiranje najbolj 
neverjetnih pastelov

• Okrepitev moči svetlenja vseh IR nians
• Dodajanje nežno hladne smeri tona in nevtralizacijo ob svetlenju, za 

bolj pudrast rezultat ter odpravljanje neželjenih toplih tonov
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem 

(3%, 6%, 9% ali 12%)

60 ml

60 ml

60 ml

Permanentna barvna krema - Soustvarjena s 6-imi, najbolj 
navdihujočimi, svetovno priznanimi koloristi
Disheveled Nudes kreatorja Matt Clements & Jorge Cáncer

• Nežna, vendar izrazita variacija Nude tonov
• 6 subtilnih nians od pudrasto blond & pastelnih, do temnejših, 

senčnih tonov
• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem 

(3%, 6%, 9% ali 12%)

NOVO

NOVO

NOVO



IGORA EXPERT MOUSSE

BONACROM

IGORA VIBRANCE

IGORA VARIO BLOND

IGORA COLORWORX

• 43 nians, ki se lahko mešajo 
• Vključuje čisti odtenek (Diluter 0-00) za zmanjšanje globine in tona 

ter za kreiranje pastelnih tonov
• Brez amoniaka, demi-permanentna barva
• Živahni, izraziti toni za do 70% več sijaja
• Več slojna barvna tehnologija z Monoi de Tahiti oljem
• Zagotavlja do 70% prekrivanje belih las
• Samo za uporabo z IGORA VIBRANCE razvijalcem (1,9%/ 4%)

BELJENJE/SVETLENJE

Varen & enostaven sistem za perfektno delovanje beljenja

Ton-na-ton koloracija

Negovalna barvna pena
• 16 nians, ki se lahko mešajo med seboj
• Brez amoniaka
• Enostavna uporaba za različne storitve barvanja
• Doda briljanten lesk
• Ohranja lase v perfektni kondiciji
• Obstojnost do 8 pranj
• Zagotavlja do 20% prekrivanje belih las

60 ml
450 g

DEMI-PERMANENTNA BARVA

60 ml 
1000 ml

SEMI-PERMANENTNA BARVA
100 ml

IGORA COLOR REMOVER

IGORA SKIN ZAŠČITNA KREMA 

• Nežno odstrani sledi barve s kože, ki se lahko pojavi med barvanjem
• Nežen losion, ki ne poškoduje ali iritira kože
• Prijeten vonj

• Ščiti kožo na konturah pred obarvanjem in iritacijami
• Uporaba pred pričetkom barvanja za zaščito kože pred obarvanjem 

ali iritacijami
• Oljno-vodna emulzija se enostavno odstrani s kože

250 ml

100 ml

STROKOVNI SET

Barva za obrvi in trepalnice

15 ml

• Permanenten barvni komplet za obrvi in trepalnice
• Enostavna uporaba
• Kratek čas delovanja
• Zanesljivi rezultati
• Barva: Črna / Rjava

POSEBNOSTI

*9% samo za aplikacije stran od lasišča

• Visoko delujoče belilo z integrirano Fibre Bond tehnologijo za perfekten 
rezultat svetlenja, od pramenov do popolnega beljenja

• IGORA Vario Blond Plus: do 7 stopenj posvetlitve z maksimalnim 
delovanjem nevtralizacije, zahvaljujoč hladnim pigmentom

• IGORA Vario Blond Super Plus: do 8 stopenj posvetlitve z visokim 
delovanjem nevtralizacije

• IGORA Vario Blond Cool Lift: belilni dodatek za hladna blond pramena v 1 
koraku. Samo za aplikacije stran od lasišča. 
Mešajte z IGORA Vario Blond.

• Za uporabo z IGORA ROYAL Oljnim razvijalcem (3%/ 6%/ 9%***)

• Asortiman 7-ih koncentratov, 4-ih INTENSE odtenkov ter 1 Diluterja 
• Direktna aplikacija: na blond ali predhodno posvetljenih osnovah za 

najbolj intenzivne barve
• Pastelno mešanje: zmešajte katerokoli IGORA ColorWorx direktno 

barvo z belim diluterjem za nežne, pastelne tone
• Prilagoditev, okrepitev, korekcija ali nevtralizacija katerekoli 

Schwarzkopf Professional nianse: uporabite ColorWorx koncentrat kot 
mix ton v IGORA ROYAL, IGORA Vibrance, Essensity ali BlondMe

• Razvijalec ni potreben

Najbolj raznolika paleta direktnih barv! Od kreativnosti z IGORA® 
ColorWorx®, do barvne živahnosti z IGORA® ColorWorx® 
INTENSE

NOVO

100 ml



GOODBYE  
YELLOW

GOODBYE YELLOW

Visoko pigmentiran nevtralizacijski 
šampon brez SLS/SLES sulfatov*  
za nežno delovanje čiščenja  
in takojšen tonski nanos,  
za preprečevanje in nevtralizacijo 
neželjenih toplih tonov.

* SLS/SLES Sulfati: Sodium Lauryl Sulfate &  
Sodium Laureth Sulfate

300 ml 
1000 ml

GOODBYE YELLOW 
NEVTRALIZACIJSKI ŠAMPON
Naš prvi visoko pigmentiran anti-rumen šampon,  
brez SLS/SLES sulfatov
• Nevtralizira rumene podtone
• Pomaga pri podaljšanju sijaja hladnih tonov med obiski v salonu
• Za uporabo na osnovi 9 in svetlejše, za uravnoteženje anti-rumene 

korekcijske tehnike
• Takoj dodaja hladen ton, po tehniki s folijo ali prostoročni tehniki 

svetlenja

NEVTRALIZACIJSKI ŠAMPON



FIBREPLEX

FIBREPLEX

200 ml
1000 ml

500 ml

100 ml

• Lahko se meša v katerikoli sistem za beljenje, svetlenje ali barvanje
• Povezuje se z lasnimi vlakni za okrepitev strukturnih vezi
• Zmanjšuje lomljenje las

FIBREPLEX ŠT. 1 BOND BOOSTER 500 ml

Prvi sistem iz Schwarzkopf  
Professionala za močne lasne vezi, 
za zaščito las pred lomljenjem med 
postokom svetlenja, beljenja ali  
barvanja. FIBREPLEX, sistem  
v 3-eh korakih, zmanjša lomljenje las 
do 94%* in osvobodi koloriste strahu 
glede kompromisov za kvaliteto las 
med kemičnimi procesi.

* Storitev svetlenja s FIBREPLEX-OM v primerjavi s  
storitvijo svetlenja 

• Očisti in obnovi lase
• Ustvari nove vezi znotraj lasnih vlaken
• Uravnava pH stopnjo, da perfektno zapre barvne pigmente
•  Zagotavlja intenzivno nego, lase naredi močne, voljne in polne sijaja

FIBREPLEX ŠAMPON

• Stabilizira vezi okrepljene v koraku 1
• Ustvari nove vezi znotraj lasnih vlaken
• Uravnava pH stopnjo, da perfektno zapre barvne pigmente
•  Zapre zunanjo lasno površino za dolgo obstojno moč, voljnost in sijaj

FIBREPLEX NO. 2 BOND SEALER

• Vzdržuje znatno izboljšano kvaliteto las za nego doma
• Ustvari nove vezi znotraj lasnih vlaken
• Uravnava pH stopnjo, da perfektno zapre barvne pigmente
• Zagotavlja intenzivno nego
• Ščiti pred mehanskimi poškodbami

FIBREPLEX NO. 3 BOND MAINTAINER



ESSENSITY

• 58 nians za najbolj naraven izgled barvanja
• Upošteva večtonske refleksije las
• Zagotavlja do 100% prekrivanje belih las
• Močna zmogljivost olja brez amoniaka

OLJNI RAZVIJALEC 2.5% / 8 Vol.

5.5% / 18 Vol.

8.5% / 28 Vol.

11.5% / 38 Vol.

• Razvijalec z visoko vsebino rastlinskega olja, s čimer se poveča 
delovanje barve

PERMANENTNA BARVA BREZ AMONIAKA 60 ml

ESSENSITY KOLEKCIJA BARV

Odkrijte našo prvo permanentno  
barvo brez amoniaka s Phytolipid  
tehnologijo. 



BLONDME
SAMOZAVESTEN. MOČEN.  
EDINSTVEN. IKONIČEN.

BLONDME je prvi brend za močne 
vezi v barvi & negi, ki zagotavlja  
popolne blond modne izglede,  
varnejše kot kdajkoli prej.
BLONDME je edini  
profesionalni brend posvečen  
izključno blond lasem. Mi razumemo, 
da blondinke potrebujejo posebne 
rezultate barve in nege za dosego  
ter ohranitev blond perfekcije. 



KOLEKCIJA BARV
BOND ENFORCING BLONDE LIFTING

BOND ENFORCING WHITE BLENDING

BOND ENFORCING BLONDE HI-LIGHTING

PREMIUM RAZVIJALEC

BOND ENFORCING PREMIUM  
BELILO 9+

BLEACH & TONE

BLONDE TONING

INSTANT BLUSH

BOND ENFORCING PAINT-ON BELILO 

60 ml

60 ml

60 ml

2% / 7 Vol.

6% / 20 Vol.

9% / 30 Vol.

12% / 40 Vol.

450 g

60 ml

60 ml

250 ml

250 ml

• 3 nianse
• Do 5 stopenj posvetlitve
• Posvetlitev & toniranje in/ali nevtralizacija v 1 enostavnem koraku
• Za uporabo z BLONDME Premium razvijalcem 9% in 12%

• 4 nianse
• Posvetlitev & prekrivanje belih las v 1 koraku
• Posvetlitev do 4 stopnje
• Do 100% prekrivanje belih las
• Za uporabo z BLONDME Premium razvijalcem 9% in 12%

• 2 niansi
• Do 5 stopenj posvetlitve
• Posvetli naravno temne osnove 4 stopnje in svetlejše do 5 stopenj  

in predhodno barvane lase osnove 6 in svetlejše 
• Perfektno za vse tehnike s folijo stran od lasišča ali  

prostoročne tehnike
• Za uporabo z BLONDME Premium razvijalcem 12%

• Sistem oljnih razvijalcev za ekstra nego

• Posvetlitev do 9 stopenj
• Primeren za vse tehnike
• Za uporabo z BLONDME Premium razvijalcem 2%, 6% in 9%  

 (9% samo za aplikacije stran od lasišča)

• Tonirni dodatek za posvetlitev in toniranje v enem koraku
• Specialno za pramena
• Aplikacije stran od lasišča
• Za mešanje z Bond Enforcing Premium belilom 9+

• 7 kreativnih pastelnih tonerjev
• Daje subtilne tone predhodno posvetljenim ali zelo svetlim  

naravnim osnovam
• Lahko se meša z vsemi BLONDME Bond Enforcing Lifting  

in White Blending odtenki
• Za uporabo z BLONDME Premium razvijalcem 2% in 6%

• 4 pastelne nianse
• Tonerji v spreju, enostavni za uporabo, zlahka se izperejo
• Mehki, prosojni, pastelni odsevi
• Formula direktnih barv za začasno barvanje las, ki traja do 3-eh pranj

• Posvetlitev do 7 stopenj
• Brez amoniaka
• Perfekten za vse prostoročne tehnike
• Za uporabo z BLONDME Premium razvijalcem 2% in 6%

RAZVIJALEC

POSVETLITEV

TONIRANJE

BARVANJE

• 4 pastelne nianse
• Šamponi brez SLS/SLES sulfatov* za takojšne, prosojne  

barvne reflekse in nežno čiščenje
• Hitre in enostavne storitve pri umivalniku
• Formula direktnih barv za začasno barvanje las, ki traja do 5 pranj 
• Uravnava pH in ustvarja nove vezi znotraj lasnega vlakna

* SLS/SLES Sulfati: Sodium Lauryl Sulfat & Sodium Laureth Sulfat

NOVO

• 3 nianse
• Posvetlitev in toniranje v enem koraku
• Do 5-6 stopenj posvetlitve
• Primerno za temnejše naravne osnove
• Za uporabo z BLONDME Premium razvijalcem 9% in 12%

NOVO
60 ml

BOND ENFORCING BLONDE  
SUPERLIFT

BLUSH WASH250 ml



KOLEKCIJA NEGE
TONE ENHANCING BONDING ŠAMPON

TONE ENHANCING SPRAY BALZAM

TONE ENHANCING BONDING MASKA

KERATIN RESTORE BONDING ŠAMPON

KERATIN RESTORE BONDING MASKA

KERATIN RESTORE BONDING  
CLEANSING BALZAM

KERATIN RESTORE BONDING POTION  
ZA INTENZIVNO NEGO

SHINE ELIXIR

KERATIN RESTORE BONDING BALZAM

250 ml

150 ml

200 ml

250 ml 
1000 ml

200 ml 
500 ml

500 ml

150 ml 

150 ml 

200 ml

• Pigmentiran šampon brez sulfatov za vse hladne blond barve
• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Nudi usmerjeno nego hladnim pigmentom za osvežitev & vzdrževanje 

čistih, hladnih blond tonov
• Pomaga zgladiti in obnoviti lase, jih naredi mehke in voljne

• Sprej brez izpiranja
• Ohranja in obogati hladne smeri tonov
• Razvozla lase in izboljša česanje
• Zagotavlja moč in vlago, lase naredi mehke, zdrave & sijoče

• Obnovi notranjo strukturo krhkih, posvetljenih in barvanih blond las
• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Razvozla porozne lase in olajša razčesavanje
• Vzdržuje, osveži in obogati hladne blond smeri tonov

• Šampon brez sulfatov za vse blondinke
• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Pomaga zgladiti in obnoviti lase, jih naredi mehke in voljne

• Intenzivno obnovi notranjo strukturo krhkih, posvetljenih  
in barvanih blond las

• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Izboljša česanje
• Gladi površino poroznih las za optimalen blond sijaj

• Nežno čiščenje brez sulfatov za posvetljene in barvane blond lase
• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Izboljša česanje
• Gladi površino poroznih las

• Ultimativen, profesionalni koncentrat za nego vezi
• Povečuje učinek BLONDME maske
• Prvi korak intenzivnega, salonskega režima nege v 2-eh korakih
• Za uporabo z BLONDME masko

• Luksuzni serum, ki se ne izpira, za vse vrste blond las
• Zagotavlja gladkost in luksuzen, končni sijaj
• Lase naredi mehke, s svilnatim dotikom
• Kontrolira statičnost in daje lahko definicijo 

• Ščiti in obnovi posvetljene in barvane blond lase
• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Izboljša česanje
• Gladi površino poroznih las za optimalen blond sijaj

TONE ENHANCING BONDING ŠAMPON

TONE ENHANCING BONDING MASKA

250 ml 

200 ml

• Pigmentiran šampon brez sulfatov za tople blond nianse
• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Zagotavlja natančno raven toplih pigmentov za osvežitev & 

vzdrževanje bogatih in toplih blond tonov
• Pomaga zgladiti in obnoviti lase, jih naredi mehke in voljne

• Nudi intenzivno nego notranji lasni strukturi beljenih, posvetljenih  
in barvanih blond las

• Ustvari nove vezi v strukturi las
• Naravno topli barvni pigmenti za osvežitev toplih blond  

in za obogatitv pustih, zbledelih blond nians

TOPLE BLOND NIANSE

ZA VSE BLOND NIANSE HLADNE BLOND NIANSE



SKP  
MAD ABOUT  
CURLS &  
WAVES
Prvi holističen režim nege,  
ki spoštuje in slavi različne lasne  
teksture. Zagotavlja prečudovite  
valovite in skodrane lase,  
ki so obstojni brez napora.
Kombinacija low poo formulacij  
z unikatnim Aquarine kompleksom 
omogoča otipljivo kontrolo  
kodrov & izjemno hidratacijo. 



MAD ABOUT CURLS MAD ABOUT WAVES
SKODRANI LASJE VALOVITI LASJE

300 ml 
1000 ml MAD ABOUT CURLS  

HIGH FOAM ŠAMPON
Za fine do grobe lase
• Nežno očisti vse vrste kodrov
• Lasem daje mehkobo in obvladljivost
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

150 ml MAD ABOUT CURLS  
LIGHT WHIPPED PENA
Za fine do normalne lase
• Navlaži žejne kodre
• Okrepi lahkotno definicijo brez lepljenja ali sprijemanja 
• Naravno nežen dotik
• Toplotna zaščita do 80°C*

300 ml 
1000 ml MAD ABOUT CURLS  

LOW FOAM ŠAMPON
Za normalne do grobe lase
• Nežno očisti & neguje lase v enem koraku, brez da odstrani naravna 

olja v laseh
• Lasem zagotavlja mehkobo, sijaj in obvladljivost
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

250 ml MAD ABOUT CURLS  
TWO-WAY BALZAM
Za fine do grobe lase
• Navlaži in neguje vse kodre ter olajša česanje
• Mehki, prožni in sijoči kodri brez vihravosti 
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

200 ml 
500 ml MAD ABOUT CURLS  

BUTTER TRETMA
Za normalne do grobe lase
• Globinsko nahrani skodrane lase, intenzivna hidracija za ekstremno 

suhe kodre
• Ukroti kodre, olajša česanje in doda sijaj
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

200 ml MAD ABOUT CURLS  
QUENCHER OLJNATO MLEKO
Za fine do grobe lase
• Razvozla, definira in ščiti kodre pred začetkom stiliranja
• Reducira kodranje
• Preoblikuje kodre dan po obdelavi
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

200 ml MAD ABOUT CURLS  
TWISTER DEFINITION KREMA
Za normalne do grobe lase
• Pomiri neubogljive lase in navlaži suhe lase
• Kontrolira kodre in jih definira
• Ustvari sijoč zaključek
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

300 ml 
1000 mlMAD ABOUT WAVES 

SULFATE FREE ŠAMPON
Za fine do grobe lase
• Nežno očisti valovite lase in okrepi ohlapne kodre
• Prvi korak za morski izgled pričeske
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

250 ml 
1000 mlMAD ABOUT WAVES 

WINDSWEPT BALZAM
Za fine do grobe lase
• Neguje in definira vse vrste valovitih las brez obtežitve
• Za mehke, ne-vihrave valovite lase
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

250 mlMAD ABOUT WAVES 
LIGHT SPLASH BALZAM
Za fine do normalne lase
• Razvozla in neguje valovite lase za nežen, morski izgled
• Doda lahkotno vlažnost
• Okrepi lase*
• Toplotna zaščita do 80°C*

200 mlMAD ABOUT WAVES 
SEA BLEND TEXTURE SPREJ
Za fine do normalne lase
• Obogati definicijo valovitih las
• Okrepi volumen

150 mlMAD ABOUT WAVES  
WINDY TEXTURE BALM
Za normalne do grobe lase
• Ukroti vihravost in skrbi za definicijo
• Okrepi polnost brez obtežitve

150 mlMAD ABOUT WAVES 
REFRESHER SUHI ŠAMPON
Za fine do grobe lase
• Brez vode osveži valovite lase dan po umivanju
• Absorbira odvečni sebum
• Učinek dviga las pri korenu

* v primerjavi z neobdelanimi prameni las



[3D] MEN je prva moška linija za nego in styling  
s tridimenzionalnim pristopom. Sestavine delujejo  

v treh dimenzijah za maksimalno učinkovitost.  
Styling asortiman odgovarja trem ključnim  

dimenzijam moške frizure. 



Zaključek

KOLEKCIJA NEGE
HAIR & BODY ŠAMPON

DEEP CLEANSING ŠAMPON

ANTI-DANDRUFF ŠAMPON

ROOT ACTIVATOR ŠAMPON

250 ml 
1000 ml

250 ml

250 ml 
1000 ml

250 ml

• PANTENOL deluje na laseh, jih naredi močne in zdrave
• MENTOL deluje na lasišču, nudi učinek hlajenja na koži in lasišču
• KOFEIN stimulira korenine las

• SCLERO PROTEIN deluje na laseh in obnavlja strukturo
• PANTENOL vlaži lasišče
• KOFEIN stimulira lasne korenine

• KERATIN okrepi lase
• CINK PIRITION učinkovito in nežno odstrani luske prhljaja
• ALANTOIN pomaga preprečiti srbenje in rdečico, ki se lahko  

pojavi na lasišču s prhljajem

• PANTENOL lasem zagotavlja vlago
• TAVRIN okrepi lasišče
• KARNITIN stimulira in aktivira korenine las. Šampon pomaga 

pridobiti gostoto z redukcijo izpada las ob izvajanju  
24-tedenskega režima

Globinsko osvežilni šampon za lase in telo

Povsem čisti lasje v 15-ih sekundah

Takojšna in učinkovita odstranitev lusk prhljaja

Aktivacija korenin. Preprečuje izpadanje, da bi lasje ostali gosti.

*ne-patološko

Oblika

Premagovanje gravitacije

KOLEKCIJA STYLINGA
STRONG HOLD GEL

MOLDING WAX

TEXTURE CLAY

• Gel za ekstremno oporo
• Za kreiranje strukturiranih oblik
• Sijoč zaključni učinek

• Kremni vosek za maksimalno preoblikovanje
• Ustvari in kreira stile brez gravitacije

• Močna opora
• Tekstura za oblikovanje razmršenega izgleda 
• Mat zaključek

150 ml

100 ml

100 ml



BC 
BONACURE
Temelj vsakega sodelovanja med frizerji  
in strankami je zaupanje. Zaupanje, da bodo  
stranke dobile najboljšo storitev med vsakim  
obiskom. Zaupanje, da bodo frizerji uporabili  
najboljše produkte na tržišču. Zaupanje,  
da bodo stranke odšle iz salona zadovoljne  
in lepe, tako od zunaj kot od znotraj. 

Izhajajoč iz 120 letne dediščine v prodorni  
negi las, Schwarzkopf Professional  
predstavlja najnovejši režim nege, ki slavi  
napredno tehnolgijo z enostavno uporabo  
za čudovite lase. Novi BC Bonacure

Z BC Bonacure verjamemo v zagotavljanje  
prilagojene storitve za nego las,  
za vsako stranko posebej. 

Verjamemo v zagotavljanje najbolj naprednih 
tehnologij za frizerje, osnovanih na kozmetičnih 
sestavinah, inspiriranih iz nege kože.

Verjamemo, da je lepota občutek, da je resnična 
in enostavna. Lepota je zaupanje.

Mi z novo BC Bonacure verjamemo v zaupanje 
#BELIEVEINCONFIDENCE



BC PEPTIDE REPAIR RESCUE

• Intenzivno negovalen micelarni šampon za normalne do močne, 
poškodovane lase

• Nežno očisti in nahrani poškodovane lase
• Znatno izboljša notranjo strukturo
• Obnovi zaščitni sloj lasne površine
• Nudi ekstra nego in sijaj

• Intenziven kremni balzam za poškodovane lase
• Izboljša moč in prožnost
• Gladi in zapre lasno površino
• Razvozla lase
• Olajša česanje
• Doda sijaj

• Micelarni balzam za nežno čiščenje & nego poškodovanih las
• Nežno očisti & nahrani poškodovane lase v enem koraku
• Obnovi lase
• Izboljša moč & prožnost
• Gladi lasno površino

• Tretma za rekonstrukcijo finih do normalnih, poškodovanih las
• Globinsko obnovi notranjo in zunanjo lasno strukturo
• Uravnava stopnjo vlage
• Zagotavlja dodatno okrepitev
• Izboljša prožnost las
• Razvozla lase in olajša česanje
• Doda sijaj

• Intenziven tretma za normalne do močne, poškodovane lase
• Globinsko nahrani poškodovane lase
• Izboljša notranjo moč
• Gladi lasno površino
• Nudi ekstra nego in sijaj
• Zagotavlja dolgotrajen učinek nege po enem pranju

• Intenziven dvojni serum za dolžino in konice las
• Izboljša obvladljivost, moč in prožnost
• Olajša sušenje
• Ščiti lase pred vročino styling naprav do 230°C
• Zapre površino las za nežen, svilnat dotik
• Doda briljanten lesk

• Zapre in preprečuje cepljenje konic
• Nahrani porozne konice las
• Preprečuje lomljenje las
• Ukroti lase in deluje proti kodrom
• Lase naredi gladke in voljne
• Doda sijaj

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
MICELLAR ŠAMPON

250 ml 
1000 ml

• Negovalen micelarni šampon za fine do normalne, poškodovane lase
• Nežno očisti poškodovane lase
• Obnovi lase in izboljša notranjo moč
• Gladi lasno površino
• Zagotavlja nego in sijaj

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
DEEP NOURISHING MICELLAR ŠAMPON

NI V  
PONUDBI

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
SPRAY BALZAM

200 ml 

• Balzam brez izpiranja za takojšno moč obnove poškodovanih las
• Napolni lase s takojšno vitalnostjo
• Nemudoma razvozla lase in olajša česanje
• Izboljša moč in prožnost
• Zmehča in zapre lasno površino
• Doda briljanten lesk

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
TRETMA

200 ml 
750 ml

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
DEEP NOURISHING TRETMA

NI V  
PONUDBI

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
NUTRI-SHIELD SERUM

28 ml + 28 ml 

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
SEALED ENDS

75 ml

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
MICELLAR CLEANSING BALZAM

500 ml

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
BALZAM

200 ml 
1000 ml

POŠKODOVANI LASJE



BC pH 4.5 COLOR FREEZE

• Nežen micelarni šampon za barvane lase
• Nežno in učinkovito očisti barvane lase
• Okrepi in stabilizira matrico tako, da barvne pigmente zamrzne 

globoko v laseh
• Nevtralizira kemične ostanke, hkrati pa prilagaja lasno strukturo do 

optimalnega pH 4.5
• Ščiti strukturo las tako znotraj kot zunaj

• Visoko negovalen micelarni šampon za prekomerno obdelane in 
puste, barvane lase

• Nežno in učinkovito očisti lasišče in prekomerno obdelane,  
barvane lase

• Okrepi lasno strukturo z optimalnim pH 4.5, s čimer se barvani lasje 
bolj približajo ničelnosti v bledenju barve

• Nudi ekstra nego in sijaj

• Pigmentiran micelarni šampon za hladne barvne tone
• Nežno in učinkovito očisti lase in lasišče
• Pomaga okrepiti strukturo las z optimalnim pH 4.5, s čimer se 

barvani lasje bolj približajo ničelnosti v bledenju barve
• Nevtralizira neželjene tople podtone
• Ohranja in oživlja hladne smeri tonov
• Doda cendré lesk belim lasem in zelo svetlim osnovam 

• Pigmentiran šampon, ki obogati rdeče osnove
• Nežno in učinkovito očisti lase
• Vidno poudari rdeče barvane osnove
• Okrepi strukturo las z optimalnim pH 4.5, s čimer se barvani lasje 

bolj približajo ničelnosti v bledenju barve

• Micelarni balzam za nežno čiščenje & nego rahlo poroznih ter 
barvanih las

• Nežno očisti in neguje barvane lase v enem koraku
• Pomaga okrepiti strukturo las z optimalnim pH 4.5, s čimer se 

barvani lasje bolj približajo ničelnosti v bledenju barve
• Oživi puste barvne tone
• Nudi ekstra nego in sijaj

• Lahek negovalni balzam za barvane lase
• Pomaga okrepiti strukturo las, z optimalnim pH 4.5, s čimer se 

barvani lasje bolj približajo ničelnosti v bledenju barve
• Nemudoma razvozla lase in olajša česanje
• Oživi puste barvne tone
• Doda briljanten lesk

• Bogat kremni balzam za barvane lase
• Pomaga okrepiti strukturo las z optimalnim pH 4.5, s čimer se 

barvani lasje bolj približajo ničelnosti v bledenju barve
• Zagotavlja učinkovito nego
• Razvozla lase in olajša česanje
• Oživi puste odtenke in doda sijaj barvanim lasem
• Zmanjša vihravost in gladi površino las

• Kremni tretma za intenzivno obnovo barvanih las
• Pomaga okrepiti strukturo las z optimalnim pH 4.5, s čimer se 

barvani lasje bolj približajo ničelnosti v bledenju barve
• Zagotavlja globinsko nego
• Reducira kodre in gladi površino las
• Doda briljanten lesk

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SILVER MICELLAR ŠAMPON

250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

250 ml 
1000 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SULFATE-FREE MICELLAR ŠAMPON

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
RICH MICELLAR ŠAMPON

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
GOLD SHIMMER MICELLAR ŠAMPON

250 ml

• Pigmentiran šampon za tople blond osnove
• Nežno in učinkovito očisti lase
• Vidno izboljša puste blond osnove
• Okrepi strukturo las z optimalnim pH 4.5, s čimer se barvani lasje 

bolj približajo ničelnosti v bledenju barve

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
VIBRANT RED MICELLAR ŠAMPON

250 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE 
MICELLAR CLEANSING BALZAM

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
SPRAY BALZAM

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
BALZAM

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
TRETMA

500 ml

200 ml

200 ml
1000 ml

200 ml 
750 ml

BARVANI LASJE



BC HYALURONIC MOISTURE KICK

BC KERATIN SMOOTH PERFECT
NEUBOGLJIVI, GOSTI, GROBI LASJE

BC KERATIN SMOOTH PERFECT 
MICELLAR ŠAMPON

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
BALZAM

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
TRETMA

• Šampon za ukrotitev neubogljivih, grobih las
• Nežno očisti lase
• Zgladi lasno površino
• Lasje se lažje oblikujejo
• Deluje antistatično

• Balzam, ki učinkovito ukroti neubogljive, grobe lase
• Intenzivno razvozla lase
• Gladi lasno površino
• Izboljša ubogljivost & česanje las
• Doda intenziven sijaj
• Zaščita pred vlago

• Tretma, ki intenzivno ukroti in nahrani neubogljive, grobe lase
• Intenzivno nahrani lase
• Olajša česanje
• Gladi površino las
• Znatno izboljša ubogljivost las
• Doda intenziven sijaj
• Zaščita pred vlago

250 ml 
1000 ml

200 ml

200 ml 
750 ml

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
BB HYDRA PEARL

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
CURL POWER 5

100 ml

125 ml

• Lahek vlažilni tretma brez izpiranja za normalne do suhe lase
• Lahkotna nega za suhe lase
• Uravnava naravno stopnjo vlažnosti las
• Obnovi in doda sijaj
• Izboljša moč in prožnost
• Pomaga pri zaščiti pred poškodbami zaradi toplote

• Bogata vlažilna krema za definicijo valovitih in skodranih las 
• Nudi 5 glavnih koristi za skodrane lase
  1) Globinska navlažitev
  2) Do 48-urna definicija
  3) Voljnost
  4) Kontrola proti kodrom
  5) Prožnost

• Globinsko vlažilni tretma za normalne do suhe, lomljive lase
• Globinsko navlaži lase
• Zagotavlja in veže vlago v lase 
• Močno izboljša voljnost in ubogljivost las
• Obnovi notranjo moč in prožnost 

BC HYALURONIC MOISTURE KICK  
MICELLAR ŠAMPON

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
SPRAY BALZAM

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
MICELLAR CLEANSING BALZAM

250 ml 
1000 ml

200 ml 
400 ml

500 ml

• Vlažilni micelarni šampon za normalne do suhe, lomljive lase
• Nežno očisti lase in lasišče
• Zagotavlja in veže vlago v lase
• Preprečuje dehidracijo

• Lahek balzam v spreju za normalne do suhe, lomljive, skodrane lase, 
za takojšno hidracijo

• Zagotavlja in veže vlago v lase
• Nemudoma razvozla lase in olajša česanje
• Gladi površino las
• Doda zdrav sijaj

• Micelarni balzam nežno očisti & neguje normalne do suhe, lomljive, 
skodrane lase

• Nežno očisti in neguje suhe lase v enem koraku
• Uravnava naravno stopnjo vlažnosti las
• Izboljša moč in prožnost

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
BALZAM

200 ml 
1000 ml

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
TRETMA

200 ml 
750 ml

• Vlažilni balzam brez obtežitve za normalne do suhe lase
• Lahkotna nega
• Uravnava naravno stopnjo vlažnosti las
• Obnovi lase in doda sijaj
• Izboljša česanje, moč in prožnost

NORMALNI DO SUHI, LOMLJIVI LASJE



BC COLLAGEN VOLUME BOOST

BC DEEP CLEANSING

BC Q10+ TIME RESTORE
ZRELI LASJEFINI IN OSLABLJENI LASJE

BC COLLAGEN VOLUME BOOST 
MICELLAR ŠAMPON

BC COLLAGEN VOLUME BOOST  
WHIPPED BALZAM

BC COLLAGEN VOLUME BOOST 
PERFECT PENA

250 ml 
1000 ml

150 ml

200 ml

• Čistilni šampon za fine in oslabljene lase
• Nežno očisti lase in lasišče
• Doda lahkotno vlažnost
• Izboljša polnost in doda moč
• Pomaga preprečiti statičnost

• Lahka tekočina za penasto nego finih in oslabljenih las
• Neguje fine lase brez obtežitve
• Olajša česanje
• Doda polnost in moč
• Lasje so močnejši na otip

• Pena za razvozlanje, ki poveča polnost
• Nežno razvozla lase
• Olajša česanje
• Ob sušenju privzdigne lase pri korenu
• Finim lasem doda polnost in stabilnost
• Daje občutek večje polnosti las
• Doda zdrav sijaj

BC Q10+ TIME RESTORE  
REJUVENATING SPREJ
• Lahek, 2-fazni sprej za razvozlanje in večji volumen las
• Zagotavlja breztežnostno delovanje nege
• Razvozla lase in olajša česanje
• Okrepi volumen & polnost las
• Doda sijaj

200 ml

BC Q10+ TIME RESTORE 
MICELLAR ŠAMPON
• Micelarni šampon za nežno čiščenje zrelih las
• Nežno očisti lase in lasišče
• Izboljša jakost in prožnost las
• Lasje se lažje oblikujejo

250 ml 
1000 ml

BC Q10+ TIME RESTORE  
BALZAM

BC Q10+ TIME RESTORE  
TRETMA

• Bogat balzam za suhe in lomljive, zrele lase
• Zaščita pred zunanjimi dejavniki
• Zagotavlja moč in odpornost 
• Razvozla lase in olajša česanje
• Doda sijaj

• Tretma za okrepitev zrelih las
• Zagotavlja globinsko nego in okrepitev
• Obnovi strukturne poškodbe na zrelih laseh
• Razvozla lase in olajša česanje
• Doda zdrav sijaj

200 ml 
1000 ml

200 ml 
750 ml

BC Q10+ TIME RESTORE 
REJUVENATING SERUM 
• Vrhunski serum, vse-v-enem, za zaščito, nego in prožnost
• Navlaži in pomiri občutljivo ter suho lasišče
• Sprosti napeto lasišče
• Pomaga pri obnovi prožnosti lasišča
• Ščiti lase in lasišče pred zunanjimi dejavniki
• Zapolni strukturne praznine v laseh in na lasišču
• Ponovno vzbudi proces obnove lasišča
• Zagotavlja zdrav in močen občutek na laseh

30 ml

VSE VRSTE LAS

BC DEEP CLEANSING  
ŠAMPON

1000 ml

• Globinsko čistilni šampon za vse vrste las
• Nežno in hkrati temeljito očisti lase & lasišče
• Učinkovito odstrani ostanke produktov
• Prečisti lase & lasišče in ohrani njihova hranila
• Pripravi lase na kemične tretmaje



200 ml BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL 
OLJNI ŠAMPON

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL 
PULP TRETMA

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL 
REFINED OIL BOOSTER

• Nežno očisti lase
• Vsebuje manj površinsko aktivnih snovi
• Omogoča vrhunsko absorbcijo sestavin
• Lahka formula brez obtežitve
• Gladi lasno površino
• Doda sijaj in živahnost barve

• Intenzivno nahrani lase
• Odstrani nečistoče in naredi lase otipljivo gladke
• Razvozla, olajša razčesavanje & obvladljivost
• Nudi vrhunsko hidratacijo
• Perfektno zapre površino las
• Ščiti pred UV žarki
• Doda vrhunski sijaj

• Primeren za vse vrste las
• Okrepi učinkovitost Brazilnut Oil Pulp tretmaja
• Globinsko obnovi lase za prilagojeno delovanje nege
• Intenzivno obogati sijaj in barvno živahnost

200 ml

150 ml

100 ml

15 x 1 ml

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL  
TALENT 10 
Oljni tretma, ki se ne izpira in nudi 10 izjemnih koristi: 
1. Sijaj barve 
2. Vrhunski lesk 
3. Razvozlanje 
4. Gladkost 
5. Zaščita pred soncem 
6. Sprostitev dišav 
7. Zaščita pred lomljenjem 
8. Hidratacija 
9. Ukrotitev las 
10. Obnovitev

BC OIL MIRACLE - BRAZILNUT OIL
BARVANI LASJE

NI V 
PONUDBI

BC OIL MIRACLE - ARGAN OIL 

NI V 
PONUDBI

BC OIL MIRACLE ARGAN OIL OLJNI 
ŠAMPON

BC OIL MIRACLE GOLD SHIMMER 
BALZAM

• Globinsko navlaži & nahrani lase
• Lasje so gladki na otip
• Razvozla, olajša razčesavanje & obvladljivost
• Izboljša moč & naravno prožnost
• Perfektno zapre površino las
• Doda vrhunski sijaj

• Nahrani in okrepi lase
• Gladi in mehča lase
• Razvozla & izboljša česanje
• Pospeši čas sušenja
• Zagotavlja stil & kontrolo statičnosti
• Zaščita pred vlago
• Doda vrhunski sijaj

BC OIL MIRACLE GOLD SHIMMER  
TRETMA

BC OIL MIRACLE  
FINISHING TRETMA

NI V  
PONUDBI

NI V PONUDBI

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL & 
KERATIN RESTORATIVE NEGOVALNO MLEKO

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL & 
KERATIN RESTORATIVE MASKA

NI V  
PONUDBI

NI V 
PONUDBI

NI V 
PONUDBI

NI V 
PONUDBI

• Nahrani in gladi lase
• Razvozla in izboljša česanje
• Olajša sušenje grobih, suhih las
• Zagotavlja kontrolo proti kodranju in ščiti pred vlago
• Doda čudovit sijaj

• Nemudoma nahrani suhe, grobe in oslabljene lase
• Razvozla lase & takoj izboljša česanje
• Lasje so mehki in voljni
• Deluje proti kodranju in statičnosti
• Izboljša sijaj

SUHI IN KRHKI LASJE
BC OIL MIRACLE - BARBARY FIG OIL

NORMALNI DO MOČNI LASJE

• Nežno očisti lase
• Nežno nahrani lase
• Doda briljanten lesk in naredi lase mehke

• Globinsko nahrani lase
• Pusti občutek gladkosti
• Razvozla & izboljša česanje
• Perfektno zapre površino las
• Doda vrhunski sijaj
• Formula brez silikona
• Brez obtežitve

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL & 
KERATIN OLJNI ŠAMPON
• Nežno očisti močne in grobe vrste las
• Lahka formula brez obtežitve
• Gladi površino las in doda sijaj
• Deluje proti kodranju las

• Globinsko nahrani in navlaži lase
• Lasje so mehki in voljni
• Razvozla, izboljša česanje in obvladljivost
• Izboljša moč in ohrani naravno prožnost
• Perfektno zapre površino las
• Deluje proti kodranju in doda briljanten sijaj

BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL &  
KERATIN RESTORATIVE FINISHING 
TRETMA



BC FIBRE FORCE BC SUN PROTECT
BC FIBRE FORCE  
BONDING KREMA

BC FIBRE FORCE  
BOND CONNECTOR INFUZIJA

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING ŠAMPON

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING SEALER

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING PRIMER

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING MASKA

BC FIBRE FORCE  
SCALP & HAIR SMART RESET SERUM

• Ponovno spoji vezi za nemudoma obnovljeno notranjo strukturo
• Intenzivno prestrukturira integriteto in moč
• Lase napolni s keratinom
• Uravnava vlažnost
• Razvozla & izboljša česanje
• Perfektno zapre lasno površino in doda sijaj

• Znatno okrepi delovanje BC Fibre Force Bonding kreme
• Obnavlja strukturo las

• Nežno očisti in obnavlja lase
• Ustvari vezi znotraj matrice las in zapre kutikulo
• Okrepi moč lasih vlaken in jih ščiti
• Specialno ustvarjen za okrepitev, vzdrževanje in podaljšanje BC Fibre 

Force salonske nege
• Ne obteži niti tankih las

• Ustvari vezi znotraj matrice za okrepitev lasnih vlaken
• Zapre kutikulo in ustvari zaščitni sloj okoli vlakna
• Razvozla & izboljša česanje
• Ščiti pred vročino styling pripomočkov
• Lase naredi gladke, mehke in polne sijaja

• Okrepi lasna vlakna
• Perfektno zapre lasno površino in doda sijaj
• Razvozla & izboljša česanje
• Nudi zaščito pred toploto sušilcev za lase
• Ne obteži niti tankih las

• Prodira v lase in obnovi razpokane vezi s keratinom
• Ustvari vezi znotraj matrice in zapre kutikulo
• Okrepi lasna vlakna in doda sijaj
• Razvozla & izboljša česanje
• Ne obteži niti tankih las

• Globinsko prodre v oslabljene temelje las, da okrepi celično vezavo
• Napolni lase s keratinom za izboljšano prožnost in zmanjšano 

lomljenje
• Pomaga ohraniti naravno kvaliteto las
• Lasje so močni, sijoči in svilenkasti

12 x 10 ml

200 ml 
1000 ml

150 ml 

200 ml

150 ml

30 ml

500 ml 

LASJE IN LASIŠČE IZPOSTAVLJENI SONCU

BC SUN PROTECT  
ŠAMPON

BC SUN PROTECT 
BALZAM V SPREJU

• Nežno očisti vse vrste las
• Odstrani vse škodljive ostanke kot so sol, pesek & klor
• Uravnoteži stopnjo vlage v laseh in lasišču
• Preprečuje bledenje barve
• Ščiti pred učinki izpostavljanja soncu

• Ščiti pred UV žarki
• Izboljša česanje
• Navlaži lase
• Preprečuje bledenje barve
• Gladi lasno površino
• Okrepi sijaj

100 ml 
200 ml

100 ml

BC SUN PROTECT  
MASKA

150 ml

BC SUN PROTECT  
BLEŠČEČE OLJE

100 ml 
150 ml

• Razvozla & izboljša obvladljivost
• Uravnoteži stopnjo vlage dehidriranih las
• Globinsko obnovi lase po izpostavljanju soncu
• Daje sijaj
• Preprečuje bledenje barve

• Ščiti pred UV žarki
• Ščiti pred škodljivimi prostimi radikali
• Preprečuje bledenje barve
• Gladi lasno površino
• Doda izjemen, bleščeč lesk

EKSTREMNO POŠKODOVANI & OBDELANI LASJE



SCALP GENESIS
SALONSKA STORITEV

PURIFYING LINIJA ZA VSE VRSTE LAS & MASTNO LASIŠČE

SOOTHING LINIJA ZA VSE VRSTE LAS & SUHO ALI OBČUTLJIVO LASIŠČE

100 ml

200 ml  
1000 ml

BC SCALP GENESIS 
SELF-WARMING DETOX PREP-TRETMA

BC SCALP GENESIS 
PURIFYING ŠAMPON

Za vse vrste las & normalno do mastno lasišče

Za mastno lasišče in lase

• Za uporabo v kombinaciji z detoksikacijsko masažo
• Pomaga aktivirati mikrocirkulacijo krvi
• Očisti nečistoče iz lasišča
• Pripravi korenine za nadaljne korake čiščenja

• S StemCodeTM Complex-om in derivati Vitamina B3
• Globinsko očisti mastno lasišče in lase pred odvečnim sebumom ter 

nečistočami
• Pomaga uravnotežiti lasišče in zagotavlja optimalno kvaliteto las za 

vnaprej
• Uravnava stopnjo vlage v laseh in lasišču

200 ml 

100 ml

BC SCALP GENESIS 
SOOTHING ŠAMPON

BC SCALP GENESIS 
SOOTHING SERUM

Za vse vrste las & suho ali občutljivo lasišče nagnjeno k iritacijam

Za vse vrste las & suho ali občutljivo lasišče nagnjeno k iritacijam

• S StemCodeTM Complex-om in Vitaminom B5
• Nežno in učinkovito očisti
• Pomaga pomiriti, uravnotežiti in navlažiti lasišče
• Zagotavlja optimalno kvaliteto las za vnaprej

• S StemCodeTM Complex-om in Vitaminom B5
• Pomiri in uravnoteži lasišče
• Pomaga uravnotežiti stopnjo vlage v laseh in na lasišču
• Zagotavlja optimalno kvaliteto las za vnaprej

ANTI-DANDRUFF LINIJA ZA VSE VRSTE LAS & LASIŠČE NAGNJENO K PRHLJAJU

200 ml

100 ml

BC SCALP GENESIS 
ANTI-DANDRUFF ŠAMPON

BC SCALP GENESIS 
REBALANCING SERUM

Za vse vrste las & lasišče nagnjeno k prhljaju

Za vse vrste las & lasišče nagnjeno k prhljaju

• S StemCodeTM Complex-om in Vitaminom E
• Nežno in učinkovito očisti
• Nežno in učinkovito deluje proti prhljaju
• Ščiti lasišče pred zunanjimi vplivi
• Za redno uporabo v kombinaciji z BC Scalp Genesis Rebalansing 

serumom

• S StemCodeTM Complex-om in Vitaminom E
• Ponovno uravnoteži občutljivo lasišče in pomaga preprečiti vidne 

luske prhljaja
• Ščiti lasišče pred zunanjimi vplivi
• Zagotavlja optimalno kvaliteto las za vnaprej
• Za redno uporabo v kombinaciji z BC Scalp Genesis Anti-Dandruff 

šamponom

ROOT ACTIVATING LINIJA ZA LASE, KI SO REDKI IN JIM MANJKA MOČI & GOSTOTE

200 ml

100 ml  
7 x 10 ml

150 ml 

BC SCALP GENESIS 
ROOT ACTIVATING ŠAMPON

BC SCALP GENESIS 
ROOT ACTIVATING SERUM

BC SCALP GENESIS 
ROOT ACTIVATING DENSIFYING PENA

Za redke lase

Za redke lase

Za lase, katerim manjka moči in gostote

• S karnitin tartratom, tavrinom in ehinacejo
• Prvi korak BC Scalp Genesis Root Activating režima
• Nežno očisti in aktivira korenine las*
• Zmanjša ne-patološko izpadanje las po 6-ih tednih
• Izboljša kvaliteto las in vitalnost

• S karnitin tartratom, tavrinom in ehinacejo
• Drugi korak BC Scalp Genesis Root Activating režima
• Aktivira korenine las*
• Zmanjša ne-patološko izpadanje las po 6-ih tednih
• Izboljša kvaliteto las in vitalnost

• S StemCodeTM Complex-om in Biotinom
• Lahkotno dvigne lase za do 30% več volumna
• Ustvari gostejši izgled in občutek
• Lase naredi 5x bolj odporne na lomljenje
• Zagotavlja optimalno kvaliteto las za vnaprej

* Povečano razmerje aktivnih lasnih foliklov



OIL ULTIME
Preoblikovanje las in duha: Vstopite  
v nov svet premium nege las, delujoče  
na osnovi olj.

#RESNIČNALEPOTA je več kot le prijeten 
videz. Je tudi bistvo človekove notranje  
harmonije, ki odseva skozi zunanjo podobo. 

Za razvoj Oil Ultime smo izbrali le najbolj 
dragocene sestavine - od visoko učinkovitih 
naravnih, prečiščenih olj, do poživljajočih 
aromatičnih, eteričnih olj.  
Znani so po svoji moči, da obogatijo  
zunanji izgled z briljantnim, lahkotnim  
sijajem, medtem ko pomagajo pobegniti 
pred vsakodnevno rutino in najti notranje 
ravnovesje med senzualnimi postopki  
nege v salonu. 



OIL ULTIME
SALONSKA STORITEV

30 ml

30 ml

OIL ULTIME 
ESSENTIAL RELAXING OLJE

OIL ULTIME 
ESSENTIAL ENERGIZING OLJE

Za vse vrste las & proti tesnobi in stresu

Za vse vrste las & utrujena in napeta čutila

• Z dragoceno mešanico aromatičnega olja sivke in jasmina
• Sveža nota citrusov in nežna nota lesa
• Sprošča, pomirja in uravnoteži um
• Uporablja se lahko samostojno ali v kombinaciji z Oil Ultime oljnim 

pilingom ter sproščujočo masažo

• S poživljajočim aromatičnim oljem ylang ylang in mandarina
• Bogate, cvetlične note v kombinaciji s sladkimi, sadnimi notami
• Poživi, daje energijo in dvigne razpoloženje
• Uporablja se lahko samostojno ali v kombinaciji z Oil Ultime oljnim 

pilingom in sproščujočo masažo

250 ml OIL ULTIME 
OLJNI PILING
Za vse vrste las
• Z mešanico 100% naravnih, prečiščenih olj, kombiniranih z 

razkošnimi izvlečki cvetov lotusa & delci arganove lupine
• Čisti, sprošča zamaščene lasne mešičke in nečistoče
• Pripravlja lase in lasišče za lepotno nego
• Priporočljiva je uporaba z Oil Ultime eteričnimi olji ter sproščujočo 

masažo

300 ml 
1000 ml

OIL ULTIME 
LIGHT OLJNI ŠAMPON
Za fine do srednje lase
• S 100% naravnim, prečiščenim marula oljem & oljem vrtnice
• Nežno očisti in polepša lase
• Obnovi in poveča sijoč lesk & gladkost
• Samotopno olje zagotavlja lahek občutek na laseh

200 ml

200 ml 
500 ml

OIL ULTIME 
LIGHT OLJNI BALZAM V SPREJU

OIL ULTIME 
LIGHT OLJNI TRETMA V PENI

Za fine do srednje lase

Za fine do srednje lase

• S 100% naravnim, prečiščenim marula oljem & oljem vrtnice
• Luksuzna, 2-fazna formula obnovi in polepša lase 

1) Pomaga razvozlati 
2) Okrepi sijaj & gladkost

• S 100% naravnim, prečiščenim Marula & Rose oljem
• Aerosolna pena neguje in razvaja lase
• Ustvarja brezhibno površino las, s čimer poveča naravni sijaj
• Zagotavlja lahkoten občutek na laseh

MARULA & ROSE OIL LINIJA ZA FINE DO SREDNJE LASE

300 ml 
1000 ml

OIL ULTIME 
OLJNI ŠAMPON
Za srednje do grobe lase
• S 100% naravnim, prečiščenim arganovim oljem & oljem indijske fige
• Nežno očisti in polepša lase
• Globinsko dopolnjuje in povečuje sijaj & gladkost
• Samotopno olje zagotavlja lahek občutek na laseh

200 ml

200 ml 
500 ml

OIL ULTIME 
OLJNI BALZAM

OIL ULTIME 
OLJNI KREMNI TRETMA

Za srednje do grobe lase

Za srednje do grobe lase

• S 100% naravnim, prečiščenim arganovim oljem & oljem indijske fige
• Luksuzna emulzija nahrani, neguje in razvozla lase
• Okrepi naraven sijaj in gladek dotik
• Zagotavlja lahkoten občutek na laseh

ARGANOVA & BARBARY FIG OIL LINIJA ZA SREDNJE DO GROBE LASE

• Z najvišjo količino 100% naravnega, prečiščenega arganovega olja & 
olja indijske fige v celotni liniji

• Bogata formula globinsko dopolni, razvozla in ukroti lase
• Izboljša obvladljivost, hkrati pa ustvari čudovit sijaj in gladkost
• Zagotavlja lahkoten občutek na laseh



OIL ULTIME
ZAKLJUČNA OLJA

100 ml

100 ml

OIL ULTIME 
ROSE FINISHING OLJE

OIL ULTIME 
MARULA FINISHING OLJE

Za fine do srednje lase in lase pod stresom

Za fine do srednje lase

• Z dragoceno mešanico 100% naravnega, prečiščenega šipkovega  
olja & olja damaščanske vrtnice

• Neguje in nežno ovije lase
• Pomiri, navlaži in nahrani
• Izboljša lesk in ekstra gladek dotik
• Formula s samoizhlapevanjem zagotavlja breztežnosten občutek  

na laseh

• S 100% naravnim, prečiščenim marula oljem
• Neguje in polepša 
• Gladi kutikulo in deluje proti kodranju
• Okrepi briljanten sijaj in gladkost
• Formula s samoizhlapevanjem zagotavlja breztežnosten občutek na laseh

100 ml

100 ml

OIL ULTIME 
ARGAN FINISHING OLJE

OIL ULTIME 
BARBARY FIG FINISHING OLJE

Za srednje do grobe lase

Za suhe in krhke lase

• S 100% naravnim, prečiščenim arganovim oljem
• Pomaga nahraniti, deluje proti kodranju in izboljša obvladljivost
• Osvetli lase s sijočim leskom in gladkostjo
• Formula s samoizhlapevanjem zagotavlja breztežnosten občutek na laseh

• S 100% naravnim, prečiščenim oljem indijske fige
• Bogata formula intenzivno dopolni in nahrani lase
• Deluje proti kodranju in izboljša obvladljivost
• Izboljša briljanten lesk in za gladek dotik
• Formula s samoizhlapevanjem zagotavlja breztežnosten občutek na laseh



OSiS+
OSiS+ je najbolj kreativna styling 
linija, osnovana na posameznih  
izgledih, ki premikajo vaše meje  
in omogočajo ustvarjanje individualnih 
stilov, zahvaljujoč najbolj inovativnim 
proizvodom unikatnih konsistenc. 
OSiS+ vas navdihuje z vrhunsko  
kolekcijo trendov, ki v vaš salon  
že danes prinaša trende jutrišnjega dne!



OSiS+

UNDERCOAT

UPLOAD HAIRBODY

BLOW & GO

FLATLINER

BIG BLAST

GRIP

TAME WILD

TOPPED UP

FAB FOAM

STILIRANJE

PRIPRAVA:

ZGLAJENO:

75 ml

• Brezhibna površina las
• Izenačuje poroznost
• Učinek proti kodranju

Primer osnova
Perfektna osnova za vsako frizuro

200 ml

• Lahka kontrola in volumen
• Izredno lahka nega
• Anti-statičen učinek

Sprej za pripravo
Ekstremno lahek, negovalni styling sprej

Priprava

Priprava

• Luksuzna gladkost
• Izboljšana kontrola stila
• Sprej za zaščito las pri sušenju

Sprej za hitro sušenje
Hitrejše in lažje sušenje za super gladke izglede

200 ml

• Zaščita las do 230°C 
• Zmanjša lomljenje las
• Zaščita pred vlago

Sprej za toplotno zaščito
Pomaga zaščititi lase pred toplotnimi poškodbami

200 ml

150 ml

• Zaščita pred kodri & zaščita pred vlago do 7 dni
• Gladi površino las
• Toplotna zaščita do 220°C

Gladilna krema proti kodrom
Ukroti uporne lase

Srednja kontrola

Močna kontrola

Močna kontrola

200 ml

Krema za volumen
Lahka krema za takojšen volumen

200 ml

Gel za volumen
Lahek gel za volumenske stile

Srednja kontrola

Močna kontrola

VOLUMEN:

Brez-aerosolna pena za nežno oporo volumna
Za naraven izgled volumna
• Nežen dvig naravnega volumna
• Zdrav sijaj
• Zaščiti lase pri sušenju

Lahka kontrola

200ml 

• Maksimalna podpora za masiven volumen
• Naraven sijaj
• Zaščiti lase pri sušenju

Pena za ekstremno oporo
Za masiven volumen in glamurozne, visoke pričeske

Ultra močna kontrola

200 ml

• Dolgo obstojen in močen volumen
• Dvig las pri korenu
• Nelepljiv

Klasična pena za oporo las
Za teksturiran izgled volumna
• Vidna podpora za fleksibilen, teksturiran volumen
• Naraven sijaj
• Zaščiti lase pri sušenju Srednja kontrola

200 ml 

• Nega + naraven sijaj
• Takojšen, lahek volumen
• Srednja kontrola stila



DUST IT 

REFRESH DUST

DAMPED

MESS UP

VOLUME UP

THRILL

WIND TOUCH

SAND CLAY

BOHO REBEL

OSiS+OSiS+

BOUNCY CURLS

CURL HONEY

10 g

• 24-urna kontrola kodrov
• Lahek puder
• Dolgotrajna opora in močna tekstura

Mat puder za volumen
Za močne, grobe & mat rezultate

300 ml

• Osvežitev stila
• Lahka kontrola in oddelitev
• Lasje dlje ostanejo sveži

Puder v spreju 
Lahka tekstura in osvežitev stila med posameznimi šamponiranji

200 ml

100 ml

• Učinek mokrih las
• Močen sijaj
• Fleksibilna kontrola stila

Pomada za mokri videz
Za fleksibilne frizure mokrega videza

• Mat zaključek
• Suh učinek teksture
• Razmršen izgled

Mat pasta
Za vrhunske mat in razmršene stile

• Takojšen, teksturiran volumen
• Breztežnostna in prožna kontrola stila
• Naraven volumen in prožnost

Sprej za okrepitev volumna
Za takojšen, teksturiran volumen

250 ml

100 ml

• Za različne oblike frizure
• Oddelitve
• Mega elastična vlakna

Vlaknasta guma
Za elastično kontrolo stila

Močna kontrola

Srednja kontrola

Srednja kontrola

Lahka kontrola

Srednja kontrola

Lahka kontrola

TEKSTURA

• Močna definicija kodrov in prožnosti
• Močna kontrola za fine kodre
• Nežen občutek las

Gel za kodre z oljem
Močna kontrola kodrov za fine do srednje skodrane lase

200 ml

Močna kontrola

150 ml

• Definicija kodrov in prožnosti
• Naravna kontrola za grobe kodre
• Ukroti lase in deluje proti kodrom

Krema za kodre
Definira naravno grobe in skodrane/valovite lase

Srednja kontrola

300 ml

• Osvežitev las pri korenu & dvig las za normalne do rahlo mastne lase
• Neviden, naraven rezultat brez ostankov na laseh
• Suha tekstura & opora
• Na voljo v blond, rdeče-rjavi ali temni pigmentaciji

Nova dimenzija suhih šamponov
Za osvežitev stila in teksture, zahvaljujoč inovativnemu, direktno 
obarvanemu riževemu škrobu

Lahka kontrola

• Grob občutek na laseh
• Tekstura za oblikovanje
• Mat zaključek

Glina za teksturiranje
Za robustne in grobe videze

85 ml

Srednja kontrola

• Fleksibilno gibanje
• Lahka tekstura za preoblikovanje
• Naraven izgled & občutek

Pasta za volumen
Lahka opora za razmršene izglede

150 ml

Lahka kontrola

TEKSTURASTILIRANJE

KODRI:



ELASTIC

SPARKLER

FREEZE

SESSION

FREEZE PUMP 

MAGIC

OSiS+

MIGHTY MATTE

PLAY TOUGH

G.FORCE

FLEXWAX

ROCK HARD

WHIPPED WAX

OSiS+
ZAKLJUČEK

• Lahka, naravna opora
• Utrjevanje, ki je mehko na otip
• Zlahka se izčeše iz las

Lak za fleksibilno oporo
Za naravno kontrolo stila

300 ml
500 ml

• Čudovit sijaj
• Takojšen, lahek finiš
• Pomaga razvozlati lase

• Takojšna, močna opora
• Dolgotrajna kontrola
• Hitro sušenje

Sprej za sijaj
Za nemudoma sijoč lesk

Lak za močno oporo
Za obstojno utrjevanje

300 ml 
500 ml

300 ml

100 ml 
300 ml 
500 ml

• Ultra obstojna opora
• Močna kontrola
• Nelepljiv

Lak za ekstremno oporo
Formula za hitro sušenje in kreativen styling

200 ml

• Močna opora
• Omogoča svobodo stiliranja po aplikaciji
• Ultra fina razpršitev

Lak brez potisnega plina za močno oporo
Za močno utrjevanje

• Takojšen, bleščeč lesk
• Gladek in svilnat dotik
• Kontrola proti kodranju

Serum proti kodranju in za sijaj las
Za sijoče lase

50 ml

Močna kontrola

Srednja kontrola

Srednja kontrola

Lahka kontrola

Lahka kontrola

Lahka kontrola

85 ml

150 ml

• Ekstremna opora s suhim finišem
• Zelo močen mat učinek
• Močna tekstura in oddelitev

• Ultra močna opora in definicija
• Vodoodporna kontrola stila
• Nelepljiva konsistenca

Ultra močna mat krema
Za močne, mat izglede

Ultra močen, vodoodporen gel
Za ultra močno kontrolo stila

150 ml

85 ml

150 ml

85 ml

• Močna kontrola teksture
• Obstojna definicija
• Enostavno se izpere iz las

Gel za močno utrditev
Za obstojno oporo

• Močna tekstura in oddelitev
• Naravno sijoč finiš
• Preoblikovanje

Ultra močen kremni vosek
Konstantno preoblikovanje za brezmejne možnosti stila

• Ultra močna opora
• Dolgo obstojna kontrola
• Za radikalne stile in oblike

• Odlična tekstura in oddelitev
• Izredna fleksibilnost
• Izjemno lahka konsistenca

Ultra močen glue
Za drastične stile in obstojen zaključek

Vosek soufflé 
Močna kontrola brez obtežitve

Močna kontrola

Močna kontrola

Ultra močna 
kontrola

Ultra močna 
kontrola

Ultra močna 
kontrola

Ultra močna 
kontrola

TEKSTURA



OSiS+ SESSION LABEL

OSiS+ 
SESSION LABEL

POWDER CLOUD 

CRYSTAL GEL

COAL PUTTY

VOLUMIZING MOUSSE

• Nežna, pudrasta meglica
• Direkten nanos
• Dvig las pri korenu, volumen in subtilna mat tekstura

• Močna kontrola stila
• Obstojna definicija
• Suh občutek na laseh za razliko od ostalih gelov

• Suha, vendar prožna tekstura produkta
• Za mat izgled brez sijaja
• Srednja moč utrjevanja

• Takojšen dvig las pri korenu
• Zmogljiva tekstura za volumen
• Formula za fleksibilno oporo

Super fina - pudrasta meglica v spreju

Super koncentriran - kompakten gel za močno oporo

Super močna - mat pasta, ki ne masti

Super natančna - pena v spreju za usmerjen volumen

65 ml

65 ml

200 ml

8 g

300 ml
500 mlSUPER DRY FIX

SALT SPRAY

MIRACLE 15

SUPER DRY FLEX 

MOLDING PASTE

• Mikro nežna razpršitev laka
• Rezultati, ki se lahko češejo
• Močno utrjevanje za stile, ki zahtevajo maksimalno kontrolo

• Tekstura za živahno gibanje
• Daje ekstra polnost
• Fleksibilna opora

• Lahka nega s styling lastnostmi
• Večja obvladljivost
• Termalna toplotna zaščita (230°C) 

• Mikro nežna razpršitev laka
• Rezultati, ki se lahko češejo
• Lahko utrjevanje za stile, ki zahtevajo prožno kontrolo

• Prožna opora brez obtežitve 
• Tekstura in oddelitev
• Naraven sijaj

Super suh - napreden lak, ki nudi močno utrjevanje las

Super zračen - nežen in lahek sprej za teksturo

Super prilagodljiv - multi funkcionalen balzam za stiliranje

Super suh - napreden lak, ki zagotavlja lahko utrjevanje las

Super preoblikovanje - pasta za preoblikovanje

200 ml

50 ml

300 ml
500 ml

65 ml

Postavljanje novih standardov  
učinkovitosti za najbolj sofisticirane  
in najbolj zahtevne stranke. 
OSiS+ Session Label je prva linija  
za ikonično stiliranje s super lahkimi, mikro 
nežnimi formulami za super delovanje:

Super nežen 
Razpršitev produktov brez obtežitve

Super natančen 
Učinkovit & natančen format aplikacije

Super suh 
Ikonične formule lakov za lase



OSiS+ SOFT GLAM

OSiS+ 
SOFTGLAM

Multi-funkcionalen sprej za pripravo

Lahka pena za volumen

Eliksir za odpravljanje kodrov

Močen lak za utrjevanje

PRIME PREP SPRAY

PLUMPING SHINE MOUSSE

SMOOTH POLISH ELIXIR

STRONG GLOSSY HOLDSPRAY

• Ne-statična osnova za polnost & sijaj
• Ščiti pred toploto sušilcev & UV žarki
• Priprava za styling izdelke, ki sledijo

• Učinek volumna
• Polnost, opora in sijaj las
• Pomaga pri zaščiti pred UV žarki

• Gladkost in prečudovit sijaj
• Nanos na suhe lase: gladek, sijoč izgled in kontrola konic

• Močno in suho utrjevanje
• Žameten občutek na laseh
• Glamurozen, mineralen sijaj

200 ml

200 ml

75 ml

200 ml

Močna kontrola

HEATLESS WAVE GELEE

AIR-DRY SALT MIST

• Definicija in kontrola valovitih las
• S sijočimi pigmenti za dotik sijaja
• Pomaga pri zaščiti pred UV žarki

• Vsebuje morsko sol in kokosovo olje
• Razmršena tekstura z mineralnim sijajem
• Pomaga pri zaščiti pred UV žarki

Gel za morski videz kodrov brez sušenja

Sprej z morsko soljo in oljem za izgled las sušenih na zraku

150 ml

200 ml

Priprava

Srednja kontrola

Lahka kontrola

Srednja kontrola

Srednja kontrola

Prva styling linija samo  
za ženske, obogatena s tekočimi  
minerali - nudi prekrasne učinke  
sijaja brez obtežitve las ter otipljivo 
močne učinke delovanja. 



OSTALO



SILHOUETTE
SUPER HOLD FLEXIBLE HOLD

COLOR BRILLIANCE SUPER HOLD

SUPER HOLD LAK

SUPER HOLD PUMPSPRAY

SUPER HOLD GEL

• Za obstojno in nevidno, močno oporo brez obtežitve las
• Hitro sušenje brez lepljenja
• Zlahka se izčeše 

• Za dolgo obstojno, nevidno, močno oporo brez obtežitve las
• Hitro sušenje
• Zlahka se izčeše 

• Hitro sušenje in enostavno izčesavanje
• Ne pušča sledi na laseh

Zagotavlja super oporo in ohranja izjemen sijaj ter vitalnost

Zagotavlja super oporo in ohranja izjemen sijaj ter vitalnost las

Zagotavlja hitro super oporo, naraven sijaj in vrhunsko strukturo

500 ml

200 ml 
1000 ml

250 ml

FLEXIBLE HOLD LAK

• Za nevidno, dolgo obstojno oporo
• Za prožen volumen
• Brez obtežitve las
• Za super sijaj
• Hitro sušenje
• Zlahka se izčeše 

Zagotavlja izboljšano fleksibilnost

500 ml

Zagotavlja izboljšano fleksibilnost

Zagotavlja fleksibilen volumen in prožnost ter nego las

FLEXIBLE HOLD PENA

FLEXIBLE HOLD STYLING  
& CARE LOSION

• Za dolgo obstojno in hkrati nevidno, fleksibilno oporo
• Brez obtežitve las
• Super sijaj
• Zlahka se izčeše iz las

• Za dolgo obstojno in hkrati nevidno, fleksibilno oporo
• Brez obtežitve las
• Super sijaj
• Zlahka se izčeše iz las

500 ml

200 ml

Omogoča izjemen sijaj in močno, super oporo

Zagotavlja super sijaj in močno, super oporo

COLOR BRILLIANCE  
STRONG HOLD LAK

COLOR BRILLIANCE PENA

• Za ekstra sijaj barvanih las
• Z zaščitnim UV-filtrom
• Redna uporaba pripomore k zaščiti pred bledenjem barve
• Formulacija se hitro suši in daje dolgotrajno, super oporo
• Zlahka se izčeše iz las

• Za ekstra sijaj barvanih las
• Z zaščitnim UV filtrom
• Ne zlepi las
• Zlahka se izčeše, ne pušča ostankov

NI V  
PONUDBI

NI V  
PONUDBI

SUPER HOLD PENA

• Za maksimalen volumen, dolgo obstojno ter hkrati nevidno, super 
oporo brez obtežitve las

• Zlahka se izčeše 

Zagotavlja super oporo in ohranja izjemen sijaj ter vitalnost las

200 ml



NATURAL STYLING GLATT STYLING

Za vse vrste las. Formulacija s keratinom in specialnimi, 
kationskimi sestavinami za izenačitev poroznosti ter zaščito las 
med procesom trajne obdelave za perfekten rezultat. 

Losion vsebuje kombinacijo vlažilne tehnologije in hidroliziranega 
keratina, s katerimi Natural Styling zagotavlja perfektno 
oblikovane, dolgo obstojne kodre z nežnim dotikom in obstojnostjo 
do 12 tednov.

Formula vsebuje unikatno kombinacijo hidroliziranih, svilnatih 
proteinov in vlažilne tehnologije, ki zagotavlja nežne, luksuzno 
svilnate in gladke kodre z obstojnostjo do 12 tednov.

Creative gel in Creative fluid formuli z amino kislinami za vitalnost 
v kombinaciji s Hydrowave tehnologijo za perfektno oporo stila 
in volumen. Nudi raznolikost, ki podpira vašo kreativnost ter 
omogoča strankam personalizacijo stila.

PRE-TREATMENT BALANCE

NATURAL STYLING CLASSIC (0,1,2)

NATURAL STYLING GLAMOUR WAVE (0-3)

NATURAL STYLING CREATIVE

NATURAL STYLING NEUTRALISER

NATURAL STYLING NEUTRALISER +

• Vsebuje hidroliziran keratin
• Ustvarjen, da izenači poroznost in okrepi dolžino las pred in po 

postopku obdelave
• Gladi kutikulo las
• Perfekten za rahlo do srednje porozne lase

• Za definirane in obstojne kodre
• S hidroliziranim keratinom

• Za okrepljeno nego in svilnat dotik
• S svilnatimi proteini

• Za volumen
• Z amino kislinam
• Dva produkta za kreativne tehnike oblikovanja:
• Kreativen gel za trajno ondulacijo narastka in delne, modne tehnike
• Kreativen fluid za polobstojne rezultate

• Nudi natančno nevtralizacijo za zaključek rezultata trajne ondulacije 
in zagotovitev dolgotrajnih kodrov

• Perfektna nevtraliazcija za zaključek trajne ondulacije in zagotovitev 
dodatne nege za perfektno negovan rezulat, celo na poroznih laseh

200 ml

1000 ml

80 ml

500 ml

1000 ml

1000 ml

Odlično delovanje s hitro, klasično aplikacijo.  
Strait Styling Glatt je profesionalen proizvod za ravnanje las,  

na katerega se lahko zanesete! Rezultat: prečudovito ravni in mehki lasje z naravnim izgledom. 

STRAIT STYLING GLATT 82 ml

Profesionalen komplet za trajno ravnanje skodranih ali valovitih las

• Gladki, voljni, ravni lasje
• Prijetna salonska izkušnja
• Lahko se nanese na barvane lase
• 3 jakosti
•  0: Naravno zelo skodrani lasje
•  1: Naravno skodrani/zelo skodrani barvani lasje
•  2: Naravno skodrani barvani/porozni lasje
• Set vsebuje 1 x 82 ml kreme za ravnanje, 2 x 40 ml nevtralizator 

balzama



SALONSKI 
PRIPOMOČKI
Skrbno izbran portfelj salonskih  
pripomočkov navdihuje izjemen  
dizajn ter frizerska kreativnost.  
Vrhunska zasnova izpolnjuje vse 
zahteve za vsakdanje delo,  
upoštevajoč osnovno vodilo:  
da poenostavijo življenje in  
frizerjem omogočajo izražanje  
brezmejne kreativnosti. 
 
Pri dobavitelju preverite,  
kateri artikli so na zalogi,  
oz.na voljo po naročilu. 



MERILEC LAS
Za natančno merjenje premera in prereza las. Omogoča natančno 
diagnozo ter indicira, kako ravnati glede barve, nege in tehnik  
trajne ondulacije.
• Kos: 1

OSNOVNI PRIPOMOČKI
SREBRNA FOLIJA 550M

TRAKOVI ZA PRAMENA

SREBRNA FOLIJA 90M

BARVNA FOLIJA 90M

REZILNIK FOLIJE

Kvalitetna aluminijasta folija za frizerje, ki potrebujejo večje količine. 
• 100mm širina, 0.015mm debelina
• Dolžina: 550m
• Kos: 1

Hitra in enostavna uporaba za vse tehnike barvanja in pramenov. 
Omogoča aplikacijo blizu korena las in sledenje razvijanja barve.  
Čisto in preprosto odstranjevanje.
• Velikost dolge folije: 19.6 x 9.5cm
• Velikost kratke folije: 9.6 x 9.5cm
• Kos: 200 

Kvalitetna aluminijasta folija, perfektna za vse tehnike barvanja  
in idealne velikosti za naš rezilnik folije.
• 120mm širina, 0.015mm debelina
• Dolžina: 90m 
• Kos: 3

Folije za pregledno oddelitev različnih nians.
• 120mm širina, 0.015mm debelina
• Dolžina: 90m
• Kos: 3

Primeren za 90m folije, natančno odreže željeno dolžino ter hkrati 
zaključi robove. Enostaven za uporabo.
• Kos: 1

DIGITALNA TEHTNICA
Praktična digitalna tehtnica z ekstra velikim zaslonom za enostavno 
branje ter večjo površino za boljše pozicioniranje posode. Elegantna  
in preprosta oblika z velikim gumbom in avtomatskim izklopom. 
Baterije so vključene. Do 5000g. 
• Kos: 1

DIGITALNA URA
Natančna in koristna - z ekstra velikom zaslonom za enostavno branje. LCD 
100min odštevanje. S črnim najlonskim trakom za nošenje okoli vratu. 
• Kos: 1

ŠČIPALKE ZA SEKCIJE

DRŽALO ZA ŠKARJE

Izjemno obstojne ščipalke z močnim oprijemom, perfektne za oddelitve las.
• Velikost: 11.5.cm
• Kos: 10 

Klasično usnjeno držalo za škarje z odstranljivim in prilagodljivim 
trakom. Vgrajen ima prostor za 3 škarje, glavnike, ščipalke, itd. 
Zapiranje z magnetnim mehanizmom.
• Velikost: 12 x 21,5cm
• Kos: 1

PODLOGA ZA BARVANJE

GRIP ŠČIPALKE
Odličen oprijem, velika kapaciteta ter izjemna obstojnost. Moderen, 
ergonomičen dizajn je perfekten tudi za oddelitve gostih las.
• Velikost: 11.5 cm
• Kos: 10

OVRATNIK ZA STRIŽENJE
Omogoča perfekten oprijem okoli vratu in nudi učinkovito pomoč pri 
striženju. Narejen iz gume, ki se enostavno očisti, ekstra dolžina pa 
zagotavlja dodatno zaščito pred odvečnimi lasmi, barvo ali losionom. 
• Velikost: 26 x 31 cm
• Kos: 1

Praktična podloga za enostavne in hitre postopke barvanja/beljenja.  
Za udobne aplikacije. 
Kos: 1

PODLOGA ZA BALAYAGE
Perfekten pripomoček za kreiranje vrhunskega balayage izgleda.  
Daljša in širša podlaga za učinkovite prostoročne tehnike na daljših laseh. 
• Material: polipropilen
• Velikost: 29 x 15cm
Kos: 1



OSNOVNI PRIPOMOČKI

VELIK GLAVNIK

GLAVNIK Z IGLO

LESENA KRTAČA

KRTAČA ZA ČESANJE

Tradicionalen japonski stil in vrhunska kvaliteta konstrukcije predstavlja 
ta glavnik kot osnovni pripomoček za vsakega frizerja. Ročno izdelan, 
z zaobljenimi robovi, nežnimi do las ter lasišča. Anti-statičen, odporen 
pred vročino, kemikalijami in bakterijami.
• Dolžina: 20.3cm
• Enota: 1

Idealen za posamezne oddelitve, fina pramena in kompletne sekcije. 
Ekstra dolga igla omogoča različne tehnike dela. Ročno izdelan, z 
zaobljenimi robovi glavnika, nežnimi do las ter lasišča. Anti-statičen, 
odporen na vročino, kemikalije in bakterije.
• Dolžina: 22.2cm
• Kos: 1

Idealna za dodaten sija in negovan zaključek. S stožčasto konico  
za oddelitve. Impregnirane, vodo odporne ščetine dajejo močan  
in učinkovit oprijem in naraven sijaj. 
• Ščetine: kombinacija naravnih ščetin in najlona
• Velikost: S (8 nizov), M (12 nizov), L (24 nizov) 
• Kos: 1

Idealna za nego, kondicijo, sijaj in stimulacijo lasišča. Za zdrave, sijoče 
& brezhibno urejene lase. Impregniran, lesen ročaj odporen na vodo.
• Idealna za dolge in srednje dolge lase
• Ščetine: kombinacija naravnih in umetnih
• Velikost: 9 nizov 
• Kos: 1

TERMO KRTAČA
Odlična za razčesavanje mokrih las, dodajanje volumna in naravnega 
finiša med postopkom sušenja. Posebne odprtine na krtači omogočajo 
hitrejši dostop toplote, večji volumen pri korenu las in hitrejši postopek 
sušenja. Lahek oprijem z nežnim ročajem za priročno uporabo in 
kontrolo las.
• Idealna za kratke do srednje dolge lase
• Ščetine: najlon
• Velikost: 9 nizov 
• Kos: 1

PLOŠČATA KRTAČA

TERMO KERAMIČNA KRTAČA

Idealna za glajenje, nego in ravnanje las. Najlonske konice ščetin nežno 
masirajo lase in lasišče ter zagotavljajo raven izgled. Naravna gumijasta 
blazinica se prilagodi lasišču med česanjem, les je impregniran in 
odporen na vodo.
• Idealna za dolge in srednje dolge lase
• Ščetine: antistatičen najlon
• Velikost: 13 nizov 
• Kos: 1

Idealna za dodajanje volumna in kodrov med postopkom sušenja. 
Keramična prevleka ohranja toploto, za hitre stylinge brez poškodbe las.
Ščetine: najlon

• Velikost:  S (premer: 1.5cm), M (premer: 2cm), L (premer: 2.5cm) 
• Kos: 1
• Boljša absorbcija toplote & obstojnosti za hitrejši in enostavnejši styling
• Enakomerna porazdelitev toplote po laseh
• Gladek in sijoč zaključek za dodatno kondicijo ter sijaj
• Kos: 1

KRTAČA ZA ENOSTAVNO RAZČESAVANJE

ESSENTIAL ŠKARJE 5.5
Osnovni pripomoček za vse novo kvalificirane frizerje. Idealne  
za drseče striženje. Srednje težke.
• Dolžina: 5.5
• Kos: 1

PROFESSIONAL ŠKARJE 5.5
Perfektne po dizajnu in funkcionalnosti. Za izkušene stiliste, idealne  
za drseče striženje.
• Dolžina: 5.5
• Kos: 1

EXPERT ŠKARJE 5.75
Kompletno ročno izdelane škarje iz Japonske predstavljajo vzbočena 
rezila s povsem integriranimi konicami za striženje. Garantirajo 
maksimalno ostrino in izjemno, drseče striženje.
• Dolžina: 5.75
• Kos: 1

GLAVNIK ZA STRIŽENJE
Ročno zaključen, visoko kakovosten glavnik. Naravne substance v 
materialu sproščajo ione med česanjem. To pomaga lasem absor 
birati vlago ter daje zdrav sijaj. Dodatno zaobljeni robovi zob so nežni 
do las in lasišča. Brez statike, toplote in kemikalij. Primeren za vse 
tehnike striženja.
• Dolžina: 18.4cm
• Kos: 1

Nežno razvozla lase - z zmanjšanim lomljenjem. Enostavno in brez 
bolečin. Perfektna za česanje mokrih las. 
• Velikost: 18 x 18cm nizov
• Kos: 1



OGRINJALO ZA BARVANJE & STRIŽENJE
Eko ogrinjalo za barvanje in striženje je pripomoček, katerega mora 
imeti vsak frizer. Enostaven za čiščenje.
• Uporabljen eko material
• 100% tkani najlon
• Barvano z ekološkim procesom, ki varčuje z energijo
• Vodoodporen
• Prilagodljiva zaponka na vratu
• Žepi za roke
• Velikost 145 x 160 cm
• Kos: 1

PREDPASNIK ZA BARVANJE
Ultra lahek predpasnik za barvanje, za perfektno barvno storitev.
• Ekstra lahek in odporen material
• Poliuretanski film, laminiran na tkanini iz poliestra
• Vodoodporen
• Trak za okoli pasu
• 2 priročna žepa
• Prilagodljiv trak z gumbi
• Velikost: 70 x 80 cm 
Kos: 1

OSNOVNI PRIPOMOČKI

OGRINJALA ZA ENKRATNO UPORABO

BRISAČE ZA ENKRATNO UPORABO

Za zaščito vaših oblačil, na voljo v 1 barvi. 
• Velikost: univerzalna
• Kos: 30
• Barva: bela

Bele, izjemno vpojne brisače 
narejene iz 70% bombaža  
in 30% terilena.
• Velikost: 85 x 38cm
• Kos: 50 
• Barva: bela

ZAŠČITNE ROKAVICE, EKSTRA DOLGE
Zaščitne rokavice iz nitrila, brez pudra, ekstra dolge, s povečanim 
občutkom dotika. Pakirane v priročni embalaži.
• Velikost: M
• Kos: 100 

PENASTO OGLEDALO

ESSENTIAL SALONSKI VOZIČEK 
S PODSTAVKOM ZA BARVE

BRISAČE

Ultra lahko in moderno ogledalo. Praktično nezlomljivo, odlično se 
prilega Essential vozičku.
• Velikost: 35 x 28.5cm
• Kos: 1

Multi-funkcionalen salonski voziček - pametna rešitev za barvni nanos. 
Vključuje ločen podstavek za 4 posodice za barve, metalno držalo za 
fen in metalno košaro za proizvode ter razvijalce.
• 5 predalov velika kapaciteta
• Držalo za ogledalo
• Velikost: 90 x 35 x 37cm
• Kos: 1 (voziček + pladenj za barve)

Zelo vpojna in pralna brisača v stroju, narejena iz 380gr. bombaža.  
Na voljo v črni in beli barvi.
Bela:
• Večslojno pletenje
• Velikost: 50 x 90cm
• Kos: 5

Črna:
• Večslojno pletenje
• Indantherene barva
• Velikost: 50 x 90cm
• Kos: 5

Pumpa, ki prinaša 3.5ml količine. Za BC 750 ml velike embalaže.
• Kos: 1

Pumpa, ki prinaša 3.5ml količine. Za BC 1000ml velike embalaže.
• Kos: 1

Pumpa za doziranje ustreza 5L embalaži, omogoča enostavno uporabo 
pri umivalniku. 
• Kos: 1

PUMPA (ZA 750 ML EMBALAŽO)

PUMPA (ZA 1000 ML EMBALAŽO)

PUMPA (ZA 5L EMBALAŽO)



PROFESIONALEN SUŠILEC ZA LASE

Likalnik z dolgimi titanskimi ploščami, za sijoč zaključek
• Vrtljiv kontakt
• Eleganten, črn izgled
• Ultra-hiter element segrevanja (230°C v 30 sek.)
• Titanske plošče (24x 90 m)
• Nastavljiva temperatura od 80° do 230°C
• 360°/3D vrtljivi kabel
• Kos: 1

PODSTAVEK ZA VELIKE EMBALAŽE

Opremljen z Johnson DC motorjem, super lahek in super močen. Ta 
sušilec za lase je primeren za vsak salon. 
• Izpuh zraka usmerjen naravnost
• DC 2000 W motor
• Lahek (490 g)
• 2 hitrosti
• 3 temperature
• Kos: 1

PROFESIONALNA MAŠINCA/TRIMER
DLC (diamantni ogljik) in TiN (titanov nitrid) kombinacija za dvakratno 
obstojnost nerjavečega jekla. Trdna prevleka za dolgotrajno ostrino 
in natančno rezanje z robom 45 °. Lahka in ergonomična oblika z 
zaobljenim vrhom, ki je nežna na koži. Enostavno vzdrževanje in 
čiščenje.
•  6 dolžin striženja / 3 nastavki za rezila (3 & 6mm, 9 & 12mm,  

15 & 18mm)
• Polnjenje 1 uro
• Vsebuje nastavek za polnjenje & nastavke za rezila
• Kos: 1
• Dizajn: Panasonic

OSNOVNI PRIPOMOČKI

COLOR SMART BOX  2 X 3 X 7
Idealen za vse uporabnike barv. Smart Box iz prozornega polistirena 
ima kapaciteto za 14 različnih nians, z dimenzijo police v katero gre 
3x14 barv, skupaj kar 56 tub.
• Velikost: 30.7 x 30.7 x 17.2cm
• Kos: 1

LIKALNIK ESSENTIAL BC ČOPIČ ZA NEGO

Praktičen podstavek za velike artikle. Ustvarjen za potrebe salona.
• Velikost: 6 x 17 x 52 cm
• Kos: 1

BC POSODICA ZA NEGO 

BC PLADENJ ZA NEGO

BC VOZIČEK

Čopič za aplikacijo BC produktov. Izdelan iz bele plastike. Idealen za 
mešanje negovalnih produktov, kot tudi za direktno aplikacijo proizvoda 
na lase.
• Kos: 1

Specialno ustvarjena za negovalne produkte. Izdelana iz bele plastike.
• Volumen 30 - 240ml
Kos: 1

Specialno ustvarjen za BC storitve nege. Izdelan iz premium sijoče in 
odporne bele plastike.
• Kos: 1

Specialno ustvarjen za storitve BC nege. Izdelan iz sijoče in odporne 
bele plastike, ojačane s kovinsko strukturo. Ima zaprt del za 
shranjevanje na dnu ter prostor s 4-imi mesti za velike embalaže in 
prostor za varno shranjevanje drugih BC produktov. V zgornjem delu  je 
prostor za 3 velike embalaže in 1 prostor, da namestite BC pladenj.
• Velikost: 37 x 45 x 96.5 cm
• Kos: 1



KREATIVNI PRIPOMOČKI

ČOPIČ ZA BELILO V KREMI
Kozmetičen čopič, ki omogoča frizerjem različne kreativne, prostoročne 
tehnike svetlenja in pramenov.
• Kos: 1

Individualno, usklajeno, večtonsko barvanje še nikoli ni bilo tako 
preprosto in hitro. Eleganten podstavek lahko drži 120ml produktne 
mešanice. Dimenzije 145mm x 165mm so primerne za enostavno 
shranjevanje. Lahko se pere v pomivalnem stroju.
• Velikost: 145mm x 165mm
• Kos: 1

Gobica ima idealne specifikacije materiala in dimenzije, ki ustrezajo 
podstavku za gobice. Ima neravno površino za optimalen oprijem in lažji 
nanos barve na lase. Primerna je za različne tehnike prelivanja nians.
• Kos: 3

Uporaba papirnatih folij omogoča še bolj prelivajoče rezultate  
v primerjavi s klasičnimi aluminijastimi folijami. Papirnate folije 
zmanjšajo čas aplikacije normalne usluge pramenov za do 50% (ni 
potrebno zavijanje folij)

• Velikost: Dolge (120 x 500mm - 200 lističev) 

• Velikost: Srednje (120 x 240mm - 200 lističev) 

• Velikost: Kratke (120 x 160mm - 200 lističev)

ROZA GOBICA ZA BARVANJE
Praktičen pripomoček za barvanje. 
• Velikost: 6 x 8cm
• Kos: 3

KLASIČEN ČOPIČ ZA BARVANJE

ČOPIČ ZA BARVANJE / GLAVNIK

MEŠALNIK BARVE

Perfekten čopič za standardne tehnike barvanja. 
• Laski čopiča: 23mm dolgi, 43mm široki
• Kos: 1

Perfekten za vse tehnike barvanja-specialno za kompletno barvanje  
ali beljenje.
• Velikost glavnika: 70mm
• Laski čopiča: 23mm dolgi, 43mm široki
• Kos: 1

Pripomoček za mešanje barve ali belila, za gladek  
in enakomeren rezultat 
• Kos: 1

POSODICA ZA BARVO

POSODICE ZA MEŠANJE BARV

STISKALEC TUBE

Posodica nudi velik volumen za mešanje barv, prikazuje merilnik za 
lažje odmerjanje, inovativno zaponko za prikaz izbrane nianse ter 
nezdrsno osnovo za dodatno stabilnost. 
• Volumen: 30-240ml
• Kos: 1

Ustvarjene za enostavno mešanje barv. Edinstven klik mehanizem 
omogoča združitev nekaj skodelic, uporabljenih naenkrat. Ima tudi 
zaponko za prikaz nians, merilnik količine in nezdrsno osnovo.
• Volumen: 30 – 150ml
• Kos: 3

Unikaten sistem iztiskanja pomaga dodati več pritiska, kot če bi iztiskali 
tubo z rokami, gumasta podlaga pa zagotavlja varen oprijem. 
• Kos: 1

ČOPIČ ZA NARASTEK
Klasičen čopič za barvanje s krajšimi ščetinami, primeren za precizne 
tehnike barvanja narastka.
• Laski čopiča: 14mm dolgi, 43mm široki
• Kos: 1

ČRNA GOBICA ZA BARVANJE

PAPIRNATA FOLIJA

PODSTAVEK ZA GOBICE



STOJALO ZA EKSKLUZIVNE PRODUKTE

MARKETING SALONA

EKO PAPIRNATE VREČKE
Trajnostna papirnata vrečka iz recikliranega papirja
• 100 g/qm recikliran papir, bela
• Velikost: 28 x 31 cm
• Kos: 50 

MINI LIKALNIK
Praktičen mini likalnik primeren za potovanja. Mehka površina na dotik, 
20 W, 15cm in nano titanove plošče.
• 20 W moč
• Kos: 1

POTOVALNI SUŠILEC

STOJALO OTC STANDARD

STOJALO COUNTER 

ZUNANJE STOJALO

KLASIČEN DEŽNIK

OKVIR ZA POSTER

Samodejni dežnik s karbonskimi vlakni in praktičnim držalom
• Kos: 3

Srebrno mat, aluminijast okvir za poster s 4-imi zaponkami za varno 
držalo. Enostavno sestavljanje.  
• Velikost: za format postra 68 x 90cm 
• Kos: 1

PAPIRNATE BELE VREČKE
Premium vrečke za specialne namene
• Velikost: 20 x 10 x 27cm
• Kos: 50 

MAJICA KRATEK ROKAV
Črna, visoko kakovostna majica s srebrno natisnjenim znakom. Izdelana 
iz 100% najboljšega bombaža.
• Velikost: S/M, M/L
• Kos: 1

MINI PLOŠČATA KRTAČA
Manjše velikosti, idealna za glajenje, razčesavanje in ravnanje. 
Najlonske ščetine nežno masirajo lasišče in omogočajo zglajen izgled. 
Obloga iz naravne gume se med uporabo prilagodi lasišču.
• Idealna za kratke do srednje dolge lase
• Ščetine: najlon
• Velikost: 9 nizov
• Kos: 1

STOJALO GLORIFIER

Črn dizajn stojala za uporabo v salonu. Predstavite ekskluzivne 
produkte vašim strankam. 
• Velikost: 130 x 50 x 38 cm
• Kos: 1

Uporabite naše SP standardno stojalo za predstavitev profesionalnih 
produktov vašim strankam. Preglednost za lahek izbor. 
• Velikost: 190 x 57 x 22 cm
• Kos: 1

Ekspert stojalo z novim dizajnom. Za prikazovanje profesionalnih 
izdelkov strankam. Preglednost za lahek izbor.
• Velikost: 185 x 74 x 54 cm
• Kos: 1

Manjše in praktično stojalo za promocijo sezonskih ponudb in 
predstavitev izbranih produktov.
• Velikost: 25 x 19 x 12 cm 
• Kos: 1

Stojalo za praktičen način izpostavitve najbolj prodajanih produktov.
• Velikost: 35 x 14 x 27 cm
• Kos: 1

Enostaven način komuniciranja z mimoidočimi pred salonom. 
Standarden SKP dizajn, črna barva.
• Velikost: 140 x 65 cm
• Kos: 1

STOJALO OTC EKSPERTPraktičen sušilec primeren za potovanja.
• 1000 W
• Gumb za hlajenje
• 2 temperaturi
• 2 hitrosti
• Dodaten difuzor
• Kos: 1



www.schwarzkopfpro.com

HAIR BEAUTY d.o.o.
Obrtna cona Logatec 6, 1370 Logatec

Tel. 01 7564572
info@hairbeauty.si
www.hairbeauty.si

Shaping Futures izobražuje socialno depriviligirane 
mladostnike za frizerski poklic. 

Vse od ustanovitve dalje naša socialna pobuda temelji na skupini 
izredno strastnih Schwarzkopf professional zaposlenih, zvestih strank 

in mreži lokalnih ter globalnih NGO partnerjev. 

Imamo skupni cilj – da spremenimo socialno zapostavljenost  
v profesionalen uspeh. 

Podrobnejše informacije, kontakti in ideje, kako lahko 
sodelujete - na Schwarzkopf Professional strani  

s klikom na Shaping Futures.


