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PRODUKTY INSIGHT

jsou výživné, bohaté na aktivní  
a ochranné složky, které jsou  
nezbytné jako celek pro zdraví  
a čistotu Vašich vlasů.
Účinnost a jednoduchost  
je naše volba.INSIGHT

je řada vyvinutá v naší laboratoři
pro vytvoření vzájemného působení mezi

starodávnou moudrostí rostlinných  
extraktů a olejů a etické volby pracovat 

pomocí organických složek.  
Příroda je naším zdrojem inspirace.

NEKONVENČNÍ
A INOVATIVNÍ FORMULE

zaměřené na ochranu zdraví
a lesku vlasů přes pečlivý
výběr surovin, při zajištění

absolutní dokonalosti stylu
a profesionálního know-how.

LÉČEBNÉ PROGRAMY

na míru pro všechny typy vlasů
k vytvoření Vašich vlastních
denních rituálů krásy a wellness.

Každý z nás má svou vlastní identitu,
svou jedinečnost, své preference pro
své vlasy. To je důvod proč jsme pro Vás
vytvořili kompletní systém ve kterém si
můžete vybrat tu správnou kombinaci.
Vaše vlasy jsou vždy naší vášní.

VAŠE VLASY
NAŠE VÁŠEŇ



BEZ SLS / SLES

Všechny naše šampony 
jsou vyráběny bez SLS 
a SLES (Lauryl sulfát  
sodný a Lauryl ether 
sulfát sodný), které
jsou považovány za 
agresivní a potenciálně 
dráždivé aktivní látky. 

Jako náhradu jsme se 
rozhodli použít mnohem 
šetrnější látku (SODÍK 
COCETH SULFÁT)  
odvozený z kokosu. 
Použít šetrný přípravek 
na pokožku znamená 
chránit zdraví a rovnová-
hu vlasové pokožky  
na dlouhý čas.

NAŠE LABORATOŘE
PŘI TVORBĚ PRODUKTŮ 
PRO VÁS, POSTUPOVALY 
V SOULADU S ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍM A ZDRAVÍ 

PROSPĚŠNÝCH  
PARAMETRŮ.

Zde jsou složky, které  
jsme se rozhodly použít  

a které ne!

BEZ PARAFÍNŮ

Parafíny jsou rafinované 
ropné deriváty, a mají  
vlastnost tvořit film, který 
brání řádnému dýchání
a okysličení pleti a vlasů.

Nahradili jsme je přírod- 
ními ingrediencemi. Jsou 
více dermo-kompatibilní  
se stejnými vlastnostmi,  
ale s mnohem menším 
počtem nežádoucích
vlastností pro zdraví.  
Kůže a vlasy by měli mít 
možnost dělat tu nejpřiro-
zenější věc – dýchat.



BEZ SILIKONŮ

Silikony jsou anorganické 
polymery odvozené ze 
silikonu, jsou vyráběny 
při některých proce-
sech chemické syntézy. 
Je pravda, že dávají 
okamžitou hebkost a lesk 
vlasům, díky svému efektu 
tvořícímu film, ale časem 
poškodí strukturu vlasů. 
Ucpávají póry na pokožce 
a brání účinným složkám 
k pronikání do vlasů.  
To je důvod proč jsme je 
z našich přípravků kde to 
bylo možné vyřadili.

BEZ PARABENŮ

Parabeny jsou druhem 
konzervačního prostředku 
a jsou předmětem častých 
diskusí, jestli jsou škodlivé 
nebo ne a v jaké míře jsou 
potřeba. Vědecký výzkum 
dosud definitivně nerozho-
dl. Při čekání na odpověď, 
která by mohla rozptýlit 
jakékoliv pochyby, jsme se 
rozhodli použít bezpečnější 
konzervační systém.

100% MADE IN ITALY

Rádi by jsme zdůraznili  
italské know-how od počátku 
až do současnosti. Kvalita 
našich výrobků je garantována 
výrobou v našich laboratořích. 
Naše výrobky dodáváme do 
více než 20 zemí po celém  
světě. Hodnota, která je  
znakem dokonalosti a stylu.

BEZ BARVIV  
A ALERGENŮ

Rozhodli jsme se použít 
pouze vůně bez alergenů 
aby naše péče byla co  
nejvíce šetrná a jemná  
i na tu nejcitlivější pokožku. 
Všechny Insight produkty 
jsou bez barviv.

FYTO A ORGANICKÉ 
EXTRAKTY

Hlavní účinné složky  
v našich přípravcích 
pocházejí z ekologického 
zemědělství a z certi-
fikovaných plodin. Směs 
olejů a másla přírodně 
působí v synergii s těmito 
extrakty a zvyšuje působení 
výživy vlasů. Zvolíme-li 
přírodní principy aktivních 
látek, znamená to,  
že chráníme svoje zdraví,  
tím chráníme i své pra-
covníky, kteří jsou součástí 
produkce a v důsledku 
i celou planetu.

IONIZOVANÁ VODA

Volba typu úpravy vody je strategická, protože je klíčovou 
složkou pro naši výrobu. Použití ozónu zajišťuje rychlou, 
bezpečnou, hlubokou a absolutně ekologickou sanitaci.
Výzkumy provedené v posledních letech zjistili, že ozon 
může nahradit tradiční dezinfekce jako je chlor a jeho 
sloučeniny, mající větší oxidační sílu, která mu dává širší 
antibakteriální spektrum.



NOURISHING
SHAMPOO

Šampon s vyživujícími  
vlastnostmi. Nabízí hloub- 
kovou rekonstrukci vla-
sového vlákna k získání 
silnějších a zdravějších 
vlasů. Vlasy jsou vyživené, 
od kořínků ke konečkům. 
Vrátí pružnost, lesk a sílu 
Vašim vlasům. 

PŘÍRODNÍ OVESNÝ
EXTRAKT
Uklidňující, změkčující,
rekonstrukční. 

VÝŽIVNÝ
KOMPLEX
Olej ze sladkých mandlí, kokosový olej,
změkčující, výživný, rekonstrukční.

SPECIÁLNÍ SMĚS SLOŽEK URČENÝCH PRO VÝŽIVU SUCHÝCH VLASŮ, KTERÉ 
JSOU BEZ LESKU. Bez vedlejšího efektu zatížení vlasů. Regenerační procedura 
posílí tenké a slabé vlasy. Pronikavé kapilární složky dávají objem, pružnost  
a hebkost.

NOURISHING
CONDITIONER

Výživný kondicionér určený 
pro suché a dehydrato-
vané vlasy. Pro snadné 
rozčesávání nepoddajných 
vlasů. Vyživuje a hloubkově 
rekonstruuje suché vlasy. 
Obnovuje lesk a hebkost 
vlasů.

NOURISHING
MASK

Maska vyvinutá pro suché 
a dehydrované vlasy, již od 
první aplikace jsou jemné 
a lesklé. Pro snadné rozče-
sávání nepoddajných vlasů. 
Vyživuje a rekonstruuje 
suché vlasy do hloubky. 
Obnovuje vlasové vlákno 
a obnoví lesk.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 500ml - 1000ml Balení: 250ml - 500ml



REJUVENATING
SHAMPOO

Šampon vhodný pro 
všechny typy vlasů. Chrá-
ní vlasové vlákno před 
škodlivými účinky volných 
radikálů. Beta-karoten 
chrání vlasy před znečiš-
ťujícími látkami.

PŘÍRODNÍ MRKVOVÝ
EXTRAKT
Mineralizující, uklidňující
a pro snadné rozčesávání.

ANTIOXIDAČNÍ KOMPLEX
Aojové máslo, jojobový olej,  
lísko-oříškový olej. Bohatý na Vitamín E,  
uklidňující, ochranný, posilující.

PRODUKTOVÁ ŘADA KTERÁ BYLA VYTVOŘENA PRO SPECIFICKÉ POTŘEBY 
VLASŮ, KTERÉ JSOU VYSTAVENY POČASÍ, MECHANICKÉMU ZNEČIŠTĚNÍ, 
STRESU A BARVENÍ. Obsahuje přírodní mrkvový extrakt bohatý na beta-karo-
ten, který chrání vlasy před škodlivými účinky volných radikálů.

REJUVENATING
CONDITIONER

Složení tohoto kondicioné-
ru je zaměřeno na oživení 
a posílení vlasového vlák-
na od kořínků, pro silnější 
a více chráněné vlasy.  
Pro snadné rozčesá-
vání bez zatížení vlasů.  
Má obnovující, hydratační  
a tonizující efekt.

REJUVENATING
MASK

Díky svému specifické-
mu složení dodává tato 
maska hloubkovou výživu 
a intenzivní lesk, chrání 
vlasové vlákno. Vyhlazuje 
vlasové vlákno a zinten-
zivňuje jeho lesk.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 500ml - 1000ml Balení: 250ml - 500ml



ENERGIZING
SHAMPOO

Šampon vhodný pro časté 
používaní, díky svému jem-
nému složení. Obnovuje 
vitalitu vlasů, zanechává 
je jemné a lesklé. Zvyšuje 
pevnost vlasového vlákna 
a vyživuje vlasy hluboko ke 
kořínkům, což dává maxi-
mální jas a lesk.

PŘÍRODNÍ CITRONOVÝ
EXTRAKT
Regeneruje, čistí a má 
antiseptický účinek. 

ENERGIZUJÍCÍ
KOMPLEX
Meruňkové máslo, slunečnicový olej,
kukuřičný olej. Vyživuje, hydratuje a chrání.

PRO KAŽDODENNÍ PÉČI O VŠECHNY TYPY VLASŮ. Naše laboratoře vyvinu-
ly řadu ve které nutriční hodnoty přírodních extraktů dělají vlasy hydratované, 
zdravé a příjemné na dotek. Jemná formule, která zlepšuje česání a zajišťuje 
lesk od kořínků až ke konečkům.

ENERGIZING
CONDITIONER

Kondicionér s lehkým 
hydratačním účinkem. 
Vyživuje vlasové vlákno 
bez zatížení. Složení je 
obohaceno o oleje rostlin-
ného původu, které zane-
chávají vlasy lesklé. Vlasy 
se snadněji rozčesávají. 
Ovocné výtažky obnovují 
vitalitu vlasů.

ENERGIZING
MASK

Revitalizační vlasová 
maska. Hydratuje vlasy 
bez zatížení a vrací jim 
jejich vitalitu. Odstraňuje 
zacuchání vlasů, zane-
chává je lesklé, hebké 
a snadněji se rozčesávají. 
Ovocné výtažky vracejí 
pevnost a pružnost vlasům.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 500ml - 1000ml Balení: 250ml - 500ml



HYDRATING
SHAMPOO

Šampon s vysokou hyd-
ratační vlastností. Proti 
zacuchávání vlasů. Již od 
první aplikace získávají 
kudrnaté vlasy hedvábný 
lesk.

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z LNĚNÉHO SEMÍNKA
Vyživuje a pomáhá pro 
lepší rozčesávání vlasů.

ANTI-FRIZZ
KOMPLEX
Kakaové máslo, olej z bavlny, konopný olej.
Uklidňující a změkčující.

PRO SPECIFICKOU PÉČI O KUDRNATÉ, SUCHÉ A OBTÍŽNĚ ZVLÁDATELNÉ 
VLASY. Uhlazující vlastnosti přírodních extraktů snižují krepatění a hloubkově 
vyživují vlasové vlákno. Tato řada byla vytvořena, aby Vaše vlasy byly dokonale 
hladké a lesklé.

HYDRATING
CONDITIONER

Lehký hydratační kondici-
onér působí proti vzhledu 
matných a kudrnatých 
vlasů. Vlasy jsou uvolně-
né a vyživené.

HYDRATING
MASK

Intenzivní hydratační kůra 
pro vyhlazení kudrnatých 
vlasů. Zajišťuje snadné 
rozčesávání a má osvěžu-
jící účinek.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 500ml - 1000ml Balení: 250ml - 500ml



RESTRUCTURIZING
SHAMPOO

Šampon pro zničené 
a poškozené vlasy. Díky 
svému složení výživných 
a účinných složek vy-
hlazuje vlasové vlákno 
a zintenzivňuje jeho jas. 
Posiluje vlasové kořínky 
a dodává vlasům lesk, 
elasticitu a objem. 

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ
Hydratuje, regeneruje
a dodává lesk. 

REGENERAČNÍ
KOMPLEX
Olivové máslo, arganový olej, rýžový olej. 
Vyživuje vlasy a vlasovou pokožku.

PRO OBNOVENÍ LESKU A VITALITY VLASŮ. Chemické úpravy, barvy, sezónní 
změny a zvýšené teploty jsou faktory, které mohou poškodit vlasy. Tyto faktory 
zanechávají vlasy křehké, suché, matné a bez života. Právě proto naše laboratoře 
vytvořili tuto specifickou řadu pro intenzivní regenerační procedury.

RESTRUCTURIZING
CONDITIONER

Speciální složení tohoto 
kondicionéru, bohaté na 
vitamíny a mastné ky-
seliny, obaluje vlasové 
vlákno a pomáhá chránit 
vlasy. Vyživuje do hloubky 
a zanechává vlasy jasné 
a lesklé. Výsledkem jsou 
hedvábně a zdravě vypa-
dající vlasy.

RESTRUCTURIZING
MASK

Maska vyvinutá pro revitali-
zaci poškozených a lámavých 
vlasů. Díky obsahu, bohaté-
mu na mastné kyseliny a vi-
tamíny je schopna proniknout 
do hloubky vlasů a účinně je 
rekonstruovat. Posiluje vlasy 
a dělá je mnohem silnějšími. 
Výsledkem jsou hedvábně 
a zdravě vypadající vlasy.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 500ml - 1000ml Balení: 250ml - 500ml



PROTECTIVE
SHAMPOO

Šampon pro barvené 
vlasy s vysokým leskem. 
Chrání vlasové vlákno. 
Hloubkově vyživuje vlasy 
a zároveň chrání a pro-
dlužuje životnost barvy. 
Vlasy jsou jemné a lesk-
lé.

PŘÍRODNÍ
MAKADAMOVÝ OLEJ
Výživný,
ochranný.

KOMPLEX OCHRANY BARVY
Extrakt z heny. Mangové máslo.  
Olej z hroznových jader.
Uklidňující a antioxidační účinek.

TATO ŘADA ROZJASŇUJE A ZLEPŠUJE BARVU REVITALIZACÍ VLASŮ. Díky ob-
sahu, bohatému na přírodní oleje a extrakty chrání vlasy při zachování jasu bar-
vy, která vydrží déle a je odolnější vůči vymývání.

PROTECTIVE
CONDITIONER

Tento kondicionér dopl-
ňuje působení šamponu 
pro zachování barvy bez 
zatížení. Vlasy jsou jem-
né a lesklé. Chrání barvu 
a její lesk. Výsledkem jsou 
hedvábné a lesklé vlasy.

PROTECTIVE
MASK

Antioxidační a ochranná 
maska na vlasy. Chrání 
a zachovává barvu vla-
sů a zvyšuje jejich lesk. 
Chrání vlasové vlákno 
před vnějšími vlivy a zlep-
šuje jas barvy, který je  
viditelně prodloužen.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 500ml - 1000ml Balení: 250ml - 500ml



PURIFYING
SHAMPOO

Čistící šampon proti  
lupům. Funguje od prv-
ního použití proti výskytu 
lupů a zabraňuje jejich 
znovuobjevení. Má anti- 
septický, uklidňující a vy-
rovnávající účinek na  
podrážděnou pokožku.

EXTRAKT
Z ROZMARÝNU
Antibakteriální,
posilující. 

OČIŠŤUJÍCÍ KOMPLEX
Přírodní extrakt z tymiánu
a šalvěje. Antiseptický
a uklidňující účinek.

ŘADA PROTI LUPŮM. Péče, která v sobě spojuje moderní technologie společně 
s přírodními extrakty pro odmašťující, čistící a osvěžující výsledek.

PURIFYING
TREATMENT

Péče na očištění a ošet-
ření v boji proti lupům. 
Poskytuje aktivní léčbu 
pro vlasovou pokožku 
a uklidňuje podráždění. 
Má antiseptický, uklidňu-
jící a vyrovnávající účinek 
na podrážděnou pokožku.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 100ml



FORTIFYING
SHAMPOO

Specifický šampon proti 
vypadávání vlasů a posí- 
lení vlasového vlákna. 
Obnovuje sílu a vitalitu od 
kořínků až ke konečkům. 
Má vyživující a stimulující 
účinek na vlasové cibulky. 
Zklidňuje pokožku a dává 
pocit svěžesti.

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z KAŠTANU
Posilující,
protizánětlivý.

OČIŠŤUJÍCÍ KOMPLEX
Přírodní extrakt z tymiánu
a šalvěje. Antiseptický
a uklidňující účinek.

POSILUJÍCÍ KOMPLEX
Extrakt z Mentolu a Guarany.
Výtažek z echinacey. Energizující,
povzbuzující, stimulující.

ŘADA PROTI VYPADÁVÁNÍ. Vypadávání vlasů je fyziologický proces, který může 
být ovlivněn prostřednictvím preventivních opatření. Naše laboratoře vyvinuli  
intenzivní péči ve dvou fázích, která je zaměřena na řešení problému úbytku vlasů.

FORTIFYING
TREATMENT

Posilující léčba pro vla-
sové cibulky k zabrá- 
nění vypadávání vlasů.  
Stimuluje mikrocirkulaci  
a posiluje vlasové vlákno. 
Dodává pocit svěžesti  
Vašim vlasům a pokožce.

Balení: 500ml - 1000ml Balení: 100ml



SEBUM CONTROL 
SHAMPOO

Hloubkově čistící šampon, 
který navrací rovnováhu  
pokožce a zabraňuje  
nadměrné produkci kož-
ního mazu. Má efektivní  
stahující, zvláčňující a uklid-
ňující účinek. 

OLEJ
Z ČAJOVNÍKU
Čistící,
antibakteriální. 

VYVAŽUJÍCÍ PHYTOKOMPLEX
Přírodní extrakt z břízy,  
grapefruitu a levandule.
Protizánětlivý, zklidňující, osvěžující.

ŘADA PRO ROVNOVÁHU VLASOVÉ POKOŽKY. Někdy vlasy mohou vypadat mast-
né, lesklé a těžké. Tento jev je způsoben vyšší produkcí kožního mazu. Příčiny  
mohou být stresující životní styl, nevyvážená strava či znečištění okolního životního  
prostředí. V tomto případě je třeba očistit vlasy šamponem, který stimuluje  
další činnost mazových žláz a čistí podrážděnou pokožku. Navrací rovnováhu 
Vaší pokožce i vlasům.

Balení: 500ml - 1000ml



HOLD CEMENT
GEL

Gel na vlasy s extra silnou  
fixací, pro strukturovaný sty- 
ling. Dodává Vašim vlasům  
objem a lesk.

• Přírodní extrakt z Ginko Biloby
• Přírodní extrakt z Aloe

STRONG STYLING
GEL

Gel na vlasy se silnou fixací 
pro všechny druhy stylu. Styl 
pro Vaše vlasy, který zanechá-
vá vlasy hydratované a lesklé. 

• Přírodní extrakt z Ginko Biloby
• Přírodní extrakt z Aloe

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z GINKO BILOBY
Zpevňuje, 
tónuje.

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z ALOE
Uklidňující, hydratační,
posilňující.

ŘADA STYLINGU INSIGHT UMOŽŇUJE, ABY JSTE MOHLI KAŽDÝ DEN VYJAD-
ŘOVAT A ZNOVU OBJEVOVAT SAMI SEBE. Mezi sortimentem výrobků si můžete 
vybrat ty, které nejlépe vyhovují Vaší osobnosti a Vašemu stylu. Zároveň chrání 
 a hydratují vlasy, díky výživným olejům a přírodním extraktům, které dávají  
vitalitu a pevnost vlasům.

Balení: 250ml - 500ml Balení: 500ml



 

PŘÍRODNÍ SEZAMOVÝ
OLEJ
hydratuje,
restrukturalizuje. 

OLEJ Z LNĚNÉHO
SEMÍNKA
vyživuje, posiluje, dodává lesk. 

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z ALOE
uklidňující, hydratační,
posilňující.

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z GINKO BILOBY
zpevňuje, tónuje.

ŘADA STYLINGU INSIGHT UMOŽŇUJE, ABY JSTE MOHLI KAŽDÝ DEN VYJAD-
ŘOVAT A ZNOVU OBJEVOVAT SAMI SEBE. Mezi sortimentem výrobků si můžete 
vybrat ty, které nejlépe vyhovují Vaší osobnosti a Vašemu stylu. Zároveň chrání 
 a hydratují vlasy, díky výživným olejům a přírodním extraktům, které dávají  
vitalitu a pevnost vlasům.

LIQUID*
CRYSTALS

Zanechává vlasy více lesklé 
a tvárné. Přináší Vašim vlasům 
třpyt a hydrataci. Chrání vlasy 
před vnějšími vlivy, vlhkostí 
a vlasy jsou méně citlivé.

• Přírodní sezamový olej
• Olej z lněného semínka

* Obsahuje silikony.

Balení: 100ml Balení: 250ml

OIL
NON OIL

Modelující fluid k formování 
a definování vlasů přirozeným 
a neviditelným způsobem.  
Dodává objem a pružnost.

• Přírodní extrakt z Ginko Biloby
• Přírodní extrakt z Aloe



 

ELASTIC
MOLDING WAX

Elastický vosk se střední 
fixací. Zaručuje lesk-
lý efekt pro dynamický 
a moderní vzhled. Defi-
nuje tvary, vlny a kudrliny.

• Přírodní zázvorový 
extrakt

• Přírodní extrakt ze 
zeleného čaje

ZÁZVOROVÝ
EXTRAKT
posiluje, bohatý
na vitamín E. 

ARGANOVÉ
MÁSLO
vyživuje,
regeneruje. 

PŘÍRODNÍ
OLIVOVÝ OLEJ
zpevňuje,  
proti stárnutí

EXTRAKT ZE
ZELENÉHO ČAJE
antioxidační,
anti-radikální. 

TŘEŠŇOVÝ
EXTRAKT
vyživuje,  
regeneruje 

EXTRAKT  
ZE SLADKÝCH 
MANDLÍ
vyživuje, uklidňuje. 

ELASTIC
FIBRE PASTE

Vláknitá pasta se střed-
ní fixací a matujícím 
efektem. Je ideální pro  
objem a definování  
každého detailu stylingu.

• Přírodní olivový olej
• Přírodní extrakt ze 

sladkých mandlí

SHAPING *
CREAM

Poskytuje dlouhodobou 
silnou fixaci. Nabízí velkou 
podporu ke kořínkům. 
Přidává objem, směr 
a kontrolu, perfektně 
definuje vlny a kudrliny.
• Arganové máslo
• Přírodní třešňový 

extrakt

* Obsahuje silikony.

ŘADA STYLINGU INSIGHT UMOŽŇUJE, ABY JSTE MOHLI KAŽDÝ DEN VYJAD-
ŘOVAT A ZNOVU OBJEVOVAT SAMI SEBE. Mezi sortimentem výrobků si můžete 
vybrat ty, které nejlépe vyhovují Vaší osobnosti a Vašemu stylu. Zároveň chrání 
 a hydratují vlasy, díky výživným olejům a přírodním extraktům, které dávají  
vitalitu a pevnost vlasům.

Balení: 150mlBalení: 90ml Balení: 90ml



ŘADA STYLINGU INSIGHT UMOŽŇUJE, ABY JSTE MOHLI KAŽDÝ DEN VYJAD-
ŘOVAT A ZNOVU OBJEVOVAT SAMI SEBE. Mezi sortimentem výrobků si můžete 
vybrat ty, které nejlépe vyhovují Vaší osobnosti a Vašemu stylu. Zároveň chrání 
 a hydratují vlasy, díky výživným olejům a přírodním extraktům, které dávají  
vitalitu a pevnost vlasům.

OLEJ
Z BAVLNY
ochranný,
výživný. 

PŘÍRODNÍ BROSKVOVÝ
EXTRAKT
mineralizující, antioxidační,
bohatý na vitamíny C a A. 

OLEJ
Z ŠÍPKU
regenerační,
ochranný.

PŘÍRODNÍ REGENERUJÍCÍ
PHYTOCOMPLEX
Výtažky ze sléze, althey a měsíčku.
Hydratuje a zpevňuje.

ECOSPRAY
STRONG HOLD

Lak s mechanickým rozprašo-
vačem, který zaručuje vysokou 
definici a podporu. Nezatěžuje 
vlasy a dodává jim vlhkost. 
Nezanechává žádné zbytky. 

• Přírodní broskvový extrakt
• Olej z bavlny

Balení: 250ml Balení: 50ml

HAIR REPAIR *
COMPLEX

Chrání vlasy před zdroji tepla 
a vlhkosti. Účinně zaceluje 
roztřepené konečky. Hydratu-
je vlasy, zanechává je jemné 
a lesklé.

• Olej z šípku
• Přírodní regenerující  

phytocomplex

* Obsahuje silikony.



BEAUTY BORN 
FROM SIMPLICITY
AND NATURE.



ORGANIC ROOIBOS EXTRACT

WHAT IT IS

Rooibos, known also as African red tea, is obtained from the 
leaves of a plant belonging to the legume family of plants, 
Aspalathus linearis, which grows on the South African moun-
tain ranges. This plant has excellent properties for the 
health and balance of the body, making it the perfect ingre-
dient for a cosmetic line whose objective is the skin’s well-
being and beauty.  

CHARACTERISTICS AND BENEFITS

Rooibos leaves are caffeine-free and contain numerous anti-
oxidants and minerals (magnesium, potassium, manga-
nese, iron and zinc). The extract is especially indicated for 
skin care, because of its distinguishing qualities.

    ANTI-BACTERIAL

Rooibos Extract is hypo-
allergenic and anti-bacterial. 
It is excellent for fighting 
skin irritations, whilst being 
extremely gentle. Leaves 
the skin velvety soft.

    ANTI-OXIDANT

The high flavonoid content, besides directly 
counteracting the main causes of cellular 
ageing, is able to reactivate the vitamin 
E destroyed previously by free radicals, 
which in its turn nourishes and repairs 
the tissues. 

In particular, we chose a common denominator for all the products.

Aspalathus Linearis Leaf Extract
PŘÍRODNÍ ROOIBOS EXTRAKT
Výtažek z listů rostliny nazývané čajovec kapský

Společná ingredience pro všechny výrobky řady SKIN

CO TO JE
Rooibos, známý také jako africký červený čaj se získává z listů rostliny čajovce 
kapského, který roste v Jížní Africe. Rostlina má výborné vlastnosti pro zdraví  
a rovnováhu těla, což z ní dělá ideální složku pro použití v kosmetickém  
průmyslu.

VLASTNOSTI A VÝHODY
Rooibos listy jsou bez kofeinu a obsahují 
četné antioxidanty a minerální látky (hořčík, 
draslík, mangan, železo a zinek). Extrakt je 
zvláště určen pro péči o pleť, protože má ná-
sledující charakteristické vlastnosti:

Antioxidační
Vysoký obsah flavonoidů, který kromě toho, že zabraňuje příčinám 
buněčného stárnutí, je také schopný aktivovat vitamín E dříve zničený 
volnými radikály a tím vyživuje a opravuje tkáň.

Antibakteriální
Rooibos Extract je hypoa-
lergenní a anti-bakteriál-
ní. Je vynikající v boji proti  
podráždění kůže, zatím-
co je extrémně jemný. 
Zanechává pleť sametově 
hebkou.



PŘÍRODNÍ LÉKOŘICOVÝ 
EXTRAKT
protizánětlivý, odlehčující,
antioxidační, regenerační. 

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z RÝŽE VENERE
antioxidační,  ochranný,
změkčující, pružný. 

PŘÍRODNÍ EXTRAKT
Z TŘEZALKY
protizánětlivý, antiseptický,
elastický, regenerační.

PŘÍRODNÍ BAMBUCKÉ 
MÁSLO
změkčující, vyživující,
ochranný, antioxidační.

BODY
CLEANSER

Tato k pokožce šetrná formule 
jemně čistí, udržuje hydro- 
lipidovou rovnováhu pleti  
a přirozenou obranyschop-
nost. Má antioxidační, zklid-
ňující a hydratační účinek.  

• Přírodní extrakt z Rooibos 
(červeného čaje)

• Přírodní lékořicový extrakt
• Přírodní extrakt z rýže venere

SKIN

Balení: 100ml - 500ml Balení: 50ml - 250ml

NOURISHING BODY
CREAM

Bohatá směs přírodních 
účinných látek a emulgátorů 
v tomto krému ideálně vyžyvu-
jí pokožku do hloubky, zlepšují 
její kompaktnost, zanechávají 
pokožku více tónovanou a sa-
metovou.

• Přírodní extrakt z Rooibos 
(červeného čaje)

• Přírodní extrakt z třezalky
• Přírodní bambucké máslo



PŘÍRODNÍ MEDOVÝ
EXTRAKT
hydratační, výživný,
antioxidační, uklidňující. 

PŘÍRODNÍ BAMBUCKÉ 
MÁSLO
změkčující, vyživující,
ochranný, antioxidační.

PŘÍRODNÍ ARGANOVÝ 
OLEJ
vyživující, regenerační,
antioxidační, tónující.

PŘÍRODNÍ SLUNEČNICOVÝ  
OLEJ
antioxidační, ochranný,
pružný, vyživující.

HYDRATING HAND
CREAM

Neocenitelné zvláčňující a vy-
živující ošetření pro popraska-
né ruce. Snadno se vstřebává, 
čímž okamžitě zanechává 
pokožku měkkou a pružnou.  

• Přírodní extrakt z Rooibos 
(červeného čaje)

• Přírodní medový extrakt
• Přírodní bambucké máslo

SKIN

Balení: 75ml Balení: 150ml

REGENERATING BODY
OIL

Hydratace a ochrana v jednom 
produktu: díky výběru orga-
nických olejů zaručuje výživu 
a pružnost  pokožky. Obsahu-
je také přírodní antioxidační 
komplex, který působí proti 
volným radikálům a zachová-
vá vitalitu kůže.

• Přírodní extrakt z Rooibos 
(červeného čaje)

• Přírodní arganový olej
• Přírodní slunečnicový olej



FREE 
YOURSELF

MAN



ORGANIC ROOIBOS EXTRACT

WHAT IT IS

Rooibos, known also as African red tea, is obtained from the 
leaves of a plant belonging to the legume family of plants, 
Aspalathus linearis, which grows on the South African moun-
tain ranges. This plant has excellent properties for the 
health and balance of the body, making it the perfect ingre-
dient for a cosmetic line whose objective is the skin’s well-
being and beauty.  

CHARACTERISTICS AND BENEFITS

Rooibos leaves are caffeine-free and contain numerous anti-
oxidants and minerals (magnesium, potassium, manga-
nese, iron and zinc). The extract is especially indicated for 
skin care, because of its distinguishing qualities.

    ANTI-BACTERIAL

Rooibos Extract is hypo-
allergenic and anti-bacterial. 
It is excellent for fighting 
skin irritations, whilst being 
extremely gentle. Leaves 
the skin velvety soft.

    ANTI-OXIDANT

The high flavonoid content, besides directly 
counteracting the main causes of cellular 
ageing, is able to reactivate the vitamin 
E destroyed previously by free radicals, 
which in its turn nourishes and repairs 
the tissues. 

In particular, we chose a common denominator for all the products.

Aspalathus Linearis Leaf Extract
PŘÍRODNÍ EXTRAKT Z DATLÍ
Datlovník pravý

Společná ingredience pro všechny výrobky řady MAN

CO TO JE
Ovoce typické pro severní Afriku a západní Asii. Jedná se o plody z datlovníku, 
velmi dlouho žijící strom, který může žít až 300 let a dokonce produkovat až 
50 kg datlí ročně.

Antioxidační, ochranný
Díky vysokému obsahu flavonoidů a vitamínů chrání 
pokožku proti agresivním vnějším vlivům.

Vyživující, zvláčňující
Má hydratační, tónova-
cí vlastnosti a pokožce 
dodává pružnost.

VLASTNOSTI A VÝHODY
Extrakt z datlí je bohatý na saponiny, 
látky s protizánětlivými vlastnostmi, 
vitamíny a minerální soli. Je bohatý 
na flavonoidy a antioxidační látky, 
které pomáhají předcházet stárnutí 
buněk.



MAN

PŘÍRODNÍ EXTRAKT 
Z OŘECHU
zvlhčující, obnovující,
protizánětlivý, antibakteriální. 

PŘÍRODNÍ EXTRAKT 
ZE ZÁZVORU
posilující, stimulující,
protizánětlivý, antioxidační.

BEARD
CLEANSER

Obsahuje jemné, povrchově 
aktivní látky, čistí a zároveň 
hydratuje vousy, pomáhá aby 
Vaše vousy byly měkké a hyd-
ratované. Ke každodennímu 
použití.

• Přírodní extrakt z datlí
• Přírodní extrakt z ořechu
• Přírodní extrakt ze zázvoru

Balení: 100ml - 250ml



PŘÍRODNÍ SLUNEČNICOVÝ  
OLEJ
antioxidační, ochranný,
pružný, vyživující.

PŘÍRODNÍ KONOPNÝ   
OLEJ
protizánětlivý, změkčující,
ochranný, revitalizační.

PŘÍRODNÍ SLUNEČNICOVÝ  
OLEJ
antioxidační, ochranný,
pružný, vyživující.

PŘÍRODNÍ OLEJ  
ZE SLADKÝCH MANDLÍ
výživný, regenerační,
tónující, pružný.

NOURISHING BEARD
OIL

Výživný olej pro zjemnění a 
lesk vousů, aniž by je zatěžo-
val. Pomáhá vousy rozčesávat 
a zabraňuje krepatění vousů.  

• Přírodní extrakt z datlí
• Přírodní slunečnicový olej
• Přírodní konopný olej

MAN

Balení: 50ml Balení: 50ml

MULTIFUNCTION BEARD
AND SHAVING OIL

Produkt s dvojí funkcí, používa 
se ke změkčení kůže a vousů, 
takže usnadňuje holení a Vaše 
vousy uhlazuje. 
Na holení a změkčení vousů.

• Přírodní extrakt z datlí
• Přírodní slunečnicový olej
• Přírodní olej ze sladkých mandlí



PŘÍRODNÍ NIMBOVÝ 
OLEJ
hydratační, výživný,
antioxidační, uklidňující. 

PŘÍRODNÍ EXTRAKT  
Z MYRTY 
antiseptický, stahující,
čistící, tónující.

TEA TREE  
OLEJ
antiseptický, čistící,
balzamový, osvěžující.

PŘÍRODNÍ EXTRAKT  
Z ALOE
uklidňující, protizánětlivý,
hydratační, obnovující.

EMOLLIENT FACE AND
AFTERSHAVE CREAM

Speciálně navržen pro nej-
náročnější a citlivou pleť, 
zklidňuje podráždění pokožky 
způsobené holením. Pokožku  
hydratuje a zanechává ji měk-
kou a pružnou po celý den. 
Také pro každodenní hydrataci. 
Krém poskytující pokožce 
pohodlí a hydrataci, není 
mastný.

• Přírodní extrakt z datlí
• Přírodní nimbový olej
• Přírodní extrakt z myrty

MAN

Balení: 100ml Balení: 250ml

HAIR & BODY
CLEANSER

Jemně čistí vlasy a tělo. Určen 
pro časté mytí, respektuje 
hydro-lipidovou rovnováhu 
pleti. Vlasový a tělový čistič.

• Přírodní extrakt z datlí
• Tea Tree olej
• Přírodní extrakt z aloe



VÝROBKY INSIGHT ZAKOUPÍTE:


