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(podstatné jméno) in· sight

The ability to see 

and understand clearly

the inner nature of things.

Schopnost vidět

a jasně porozumět

vnitřní podstatu věcí.



5

INSIGHT HODNOTY
5

NAŠE VOLBY
6

NAŠE PLUSY
7

NAŠE OBALY
8

NAŠE FILOZIFIE
11

CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI DNV
12

INSIGHT HAIR
13

SPECIFIC TREATMENTS
23

STYLING
28

INCOLOR
33

INCOLOR MAN
40

PIGMENTS
42

INTECH
47

COSMOS NATURAL CERTIFIKOVANÉ ŘADY
57

CERTIFIKOVANÉ ŘADY ICEA ECO BIO
65

INSIGHT SKIN
69

INSIGHT MAN
73

MERCHANDISING
79

OBSAH



5

NAŠE INSPIRACE: PŘÍRODA VE MĚSTĚ

INSIGHT je značka vyvinutá v našich laboratořích s cílem vytvořit synergii 
mezi antickou moudrostí rostlinných výtažků a rostlinných olejů a etic-
kou volbou pro práci s organickými ingrediencemi. Příroda v urbanistic-
kém kontextu je zdrojem inspirace.

NAŠE VOLBA: ZÁKLAD + ÚČINNOST

Produkty INSIGHT vyživují, jsou bohaté na ingredience, které chrání a zá-
roveň jsou aktivní v souladu se zdravou volbou čistoty receptur. Inovativní 
a nekonvenční receptury, chrání zdraví vlasů a jejich lesk pomocí přís-
ného výběru surovin a zároveň zaručují absolutní stylistickou dokonalost 
a vysoký profesionální obsah.

NAŠE MISE: EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST 

Posláním značky INSIGHT je ekologická udržitelnost, a to jak ve vztahu 
k prostředí, tak i ke společnosti. Je na dosah všem, nabízí lehké a přesto 
účinné zelené receptury: profesionální kvalita za dostupnou cenu. 

INSIGHT HODNOTY
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Naše laboratoře vyvíjejí receptury podle přesných ekologických a zdraví prospěšných parametrů. 
Zde je seznam ingrediencí, které jsme vybrali, a které nepoužíváme:

NAŠE VOLBY

POUŽÍVÁME 
VŮNĚ BEZ ALERGENŮ  
Rozhodli jsme se používat pouze vůně bez 
alergenů, takže naše ošetření je co nejcitlivější 
dokonce i pro ty velmi citlivé vlasové pokožky. 

NEPOUŽÍVÁME 
SILIKONY
Silikony jsou anorganické polymery odvozené 
z křemíku, které se vyrábí pomocí chemických 
syntetických procesů. I  když je pravdou, že 
vlasům dodávají okamžitou hebkost a lesk, tak 
díky povlaku, který vytváří na  povrchu vlasů, 
zabrání penetraci aktivních složek, protože 
zároveň uzavírají šupinatou vrstvu (kutikulu).  
To je důvod, proč je v rámci možností v našich 
recepturách nepoužíváme. 

NEPOUŽÍVÁME 
MINERÁLNÍ OLEJE 
A VAZELÍNY
Vazelína (parafinum liquidum) je rafinovaný 
ropný produkt, který je schopný vytvářet pov-
lak, který brání správné transpiraci a  oxidaci 
vlasové pokožky a vlasů. Tam, kde je to možné, 
jsme jako náhradu zvolili ingredience kom-
patibilnější s  pokožkou, které jsou derivované 
z  přírodních produktů a  mají stejné vlastnos-
ti, ale mají méně neznámých pro lidské zdraví  
a životní prostředí. 

NEPOUŽÍVÁME 
SYNTETICKÁ BARVIVA
Všechny přípravky INSIGHT jsou bez syn-
tetických barviv s  výjimkou jednoho produktu 
(šampon proti žloutnutí vlasů), u  kterého je 
nutné použít barvivo, protože je nezbytné pro 
správný účinek receptury. 

NEPOUŽÍVÁME 
SLS/SLES
Všechny naše šampony jsou připravovány 
bez SLS a  SLES, které se považují za  agre-
sivní a  možné dráždivé povrchové aktivní lát-
ky (surfaktanty). Místo toho jsme se rozhodli 
použít čisticí prostředek, SODIUM COCETH 
SULFATE, který se získává z  kokosu. Použití 
čisticích prostředků, které jsou více kompat-
ibilní s  pokožkou, představuje ochranu zdra-
ví vlasové pokožky a  během času i  vytvoření 
rovnováhy.

NEPOUŽÍVÁME 
PARABENY A MIT
Parabeny a  MIT (methylisothiazolinone) jsou 
konzervační látky, které se staly předmětem 
polemiky. Vědecký výzkum stále ještě nedošel 
k  závěru, zda jsou nebo nejsou škodlivé. Za-
tímco čekáme na  odpověď, která rozptýlí 
veškeré pochybnosti, rozhodli jsme se použít 
alternativní konzervační systémy. Ve  všech 
našich šamponech tedy používáme biolog-
icky odbouratelnou směs ovocných kyselin: 
Benzoát sodný a  sorban draselný. U  masek 
a kondicionérů používáme konzervační směsi, 
které se skládají z benzylalkoholu, a prostřed-
ky derivované z  přírodních produktů, Glyceryl 
Laurate. 
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IONIZOVANÁ VODA  
Voda je klíčovou složkou pro výrobu našich 
přípravků a  je také nosičem aktivních ingre-
diencí a výtažků v recepturách: z  toho důvodu 
použila firma Eley ozón pro ošetření vody, která 
se používá ve výrobě. Některé studie potvrdily, 
že ozón - molekula tvořená třemi atomy kyslí-
ku, je hodnotná alternativa tradičních prostřed-
ků, jako je chlór a jeho sloučeniny; ve srovnání 
s nimi má ozón vyšší oxidační sílu, která je účin-
ná proti větší škále bakterií.  Při nízké koncen-
traci hladiny není ozón toxický a vrací se do své 
původní podoby (kyslík) za  krátkou dobu bez 
toho, aniž by zanechával rezidua. Jeho použití 
také zaručuje rychlou, bezpečnou, hloubkovou 
a  kompletně ekologickou sanitaci, v  důsledku 
čehož je voda mikrobiologicky čistá, v perfekt-
ním stavu, aby aktivně zahrnovala funkční prin-
cipy.

VÝROBA JE 100% 
ZAJIŠTĚNÁ V ITÁLII 
Rádi bychom zdůraznili, že je to naše 100% ital-
ské know-how: kvalita přípravků je zaručená 
od  laboratoře až po dodávku, a  to ve více než 
40 zemích světa. Je to známka mimořádnosti, 
dokonalosti a stylu.

TESTOVÁNO NA NIKL  
Všechny naše receptury se testují na nikl, ‹ 0,5 
PPM, aby byla zajištěna větší bezpečnost pro 
případ přecitlivělosti. 

CERTIFIKACE  
VEGAN OK
 
Celá vlasová řada INSIGHT má certifikaci 
VEGAN OK, a to včetně barvící řady INCOLOR. 
Tento standard byl vytvořený proto, aby se 
zajistilo šíření kultury, která respektuje život 
a životní prostředí i ve prospěch těch, kteří nej-
sou vegani nebo vegetariáni, takže takové hod-
noty se můžou stát společným dědictvím nás 
všech. Když si tedy zákazník kupuje přípravek 
s  logem VEGAN OK, tak dostává i  záruku 
od  výrobce, že přípravek neobsahuje zvířecí 
složky a nesouvisí tak přímo s využíváním a za-
bíjením zvířat.

ROSTLINNÉ A ORGA-
NICKÉ VÝTAŽKY
Hlavní funkční aktivní ingredience v  našich 
recepturách jsou derivovány z  organického 
zemědělství z  certifikovaných plodin.  Kom-
binace olejů a  másel derivovaných z  přírod-
ních produktů pak funguje v synergii s těmito 
výtažky a zvyšuje hebkost a výživu vlasů. Výběr 
organických aktivních ingrediencí znamená 
ochranu planety, ochranu pracovníků, kteří 
jsou součástí výrobního řetězce a  ochranu 
prosperity zákazníků.

VYSOKÉ PROCENTO 
PŘÍRODNÍ KVALITY  
Naše receptury obsahují vysoké procento 
přírodních derivovaných ingrediencí. V průmě-
ru je více než 96% všech receptur složeno ze 
surovin přírodního původu.

Složení našich přípravků má v některých případech  
společné charakteristiky.

NAŠE PLUSY
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NAŠE OBALY

Udržitelnost životního prostředí projektu Insight nekončí u receptur, 
ale zahrnuje také proces balení.
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rPET, NAŠE VOLBA

PET (polyethylentereftalát) je lehký a trvanlivý polyester, který má díky velkému počtu recyklačních 
možností vynikající profil z hlediska udržitelnosti životního prostředí.  PET patří k rodině termo-
plastických materiálů, které se transformují pomocí tepla do velice viskózních kapalin, které se 
pak lehce zpracovávají: při snížení teploty se vrací do pevného stavu. Protože jejich struktura nep-
odléhá modifikacím, materiál může být vystavený procesům přetvoření více než jednou, a to po-
mocí tepla: tato vlastnost dělá z PET 100% recyklovatelný materiál a je možné ho transformovat 
na rPET; naší volbou je použití 100% spotřebitelského recyklovaného PET pro všechny lahvičky 
a dózy řady přípravků INSIGHT.

VÍČKA  

Všechna víčka na dózy se vyrábí ze 100% recyklovaného PP.

TUBY A ETIKETY 

Naše tuby a jejich etikety se vyrábí z biomateriálu derivovaného z cukrové třtiny..

CO ZNAMENÁ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO PET?

• ochranu životního prostředí;
• snížení emisí oxidu uhličitého: na každý kg recyklovaného PET se ušetří až 3 kg CO2!
• úsporu energie: při výrobě produktů z recyklovaného PET je možné dosáhnout 50% úspory ener-

gie, snížit náklady a omezit poškozování životního prostředí.

100% recycled PET
100% recyclable PET 

PET LÁHVE

PET 
OD SPOTŘEBITELŮ

TŘÍDĚNÍ
SUROVIN

TRANFORMACE
V ČISTÉ 

RECYKLOVATELNÉ PET

VYTVOŘENÍ NOVÉ
FORMY

LÁHVE A DÓZY
Z RECYKLOVANÉHO PET

KONEČNÁ  
SPOTŘEBA 
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ETIKETY: RECYKLOVANÝ PET A RAFCYCLE®

Všechny etikety na lahvích nebo dózách s přípravky Insight jsou vyrobené z materiálu, který obsa-
huje minimálně 25% recyklované PET pryskyřice. 

Navíc jsme se zapojili do projektu RafCycle®, který sponzoruje UPM Raflatac - program, který je 
vyvinutý pro obnovu a zhodnocení útržků etiket v průběhu jejich životního cyklu. 

KDO JE UPM RAFLATAC?

UPM Raflatac je přední světový představitel ve  výrobě a dodávkách fólií a samolepicího papíru 
na štítky.

CO JE TO RAFCYCLE®?

Inovativní recyklační koncept založený na  opakovaném použití odpadního papíru, který vzniká 
z lepicích etiket, na výrobu nových materiálů. 

RafCycle® obnovuje vedlejší produkty lepicích etiket, které jsou určené pro spalování nebo likvi-
daci na skládkách, a transformuje je do nové podoby. Redukuje také množství odpadu, který je 
určený pro likvidaci na skládkách a nabízí nespočet výhod pro tiskárny, balírny a další operátory 
v  sektorech, kde se používají etikety, a  samozřejmě i  pro životní prostředí. Při zpracování od-
padu z etiket - útržky a matrice - se tyto obnovují a připravují pro konverzi z odpadu na energii 
v papírnách UPM a používají se jako palivo. Díky technologicky pokročilému procesu se pečící 
papír pokrytý silikonem obnoví a pošle k recyklaci do papíren UPM, kde se transformuje do nové 
celulózy, ze které se potom vyrobí papír.

+25% recycled PET
with system

APLIKACE
ETIKET

PODKLADOVÝ PAPÍR 
PO ODDĚLENÍ ETIKET

SBĚR PODKLADOVÉHO 
PAPÍRU

SVOZ PODKLADOVÉHO 
PAPÍRUPŘEMĚNA V NOVÉ 

RECYKLOVANÉ PET

NOVÁ ROLE ETIKET VČETNĚ
 +25% RECYKLOVANÉHO PET

POTISK NOVÝCH 
ETIKET
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Naše obaly nás reprezentují nejen kvůli tomu, 
jaké materiály jsme si vybrali, ale také kvůli 
sdělení, které identifikuje  

LIFE: ŽIVOT
in the Natural Connection

FEEL: VNÍMEJTE
vaši vnitřní krásu

LOVE: LÁSKA
k přírodě a planetě

CARE: PEČUJTE
o sebe

naši
filozofii
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 výrobce produktů INSIGHT obdržel 
ISO 9001 (Systém kvality) a ISO 22716 (GMP - 
dobrá výrobní praxe). Tento certifikační proces 
nám umožnil zvýšit naši schopnost uspokojovat 
potřeby a očekávání našich zákazníků prostřed-
nictvím lepší kontroly výrobních procesů. 

ISO 9001 

Uplatňování směrnic ISO 9001 v  rámci 
společnosti znamená vytvářet organizační sys-
tém, jehož požadavky jsou v souladu s požadav-
ky normy. Požadavky platí pro všechny obchod-
ní procesy, které musí podporovat odpovídající 
dokumentace (manuál kvality, postupy, pracov-
ní instrukce). Cílem systému kvality ISO 9001 je 
zajistit, že společnost vyrábí přípravek v  sou-
ladu se specifickými požadavky. To tedy ukazu-
je, že společnost je schopná jasně a důkladně 
reagovat na očekávání zákazníka a bude scho-
pná dosáhnout výrazných zlepšení v  organ-
izační efektivitě a kvalitě přípravků tím, že bude 
minimalizovat odpady, bude se vyhýbat chybám 
a zvyšovat produktivitu. 

ISO 22716 
(GMP - Good Manufacturing Practice - dobrá 
výrobní praxe) 

Směrnice UNI EN ISO 22716 definuje pravidla 
pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu ko-
smetických přípravků s cílem zajistit pro záka-
zníka vysoké standardy bezpečnosti a hygieny. 

GMP je tedy soubor pravidel, která popisu-
jí metody, zařízení, výrobní a  řídicí prostředky 
pro zajištění odpovídající úrovně kvality. Jejich 
cílem je jak výroba, tak i kontrola kvality a jsou 
použitelné pro všechny kosmetické přípravky 
a  berou v  úvahu všechny faktory a  činnosti, 
které jsou relevantní pro získání kosmetického 
přípravku.

CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI DNV
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HAIR

Jsou připravené na  míru pro 
všechny typy vlasů a pro váš 
každodenní rituál krásy a poho-
dy. 

Každý z nás má svou vlastní iden-
titu, vlastní jedinečnost, vlastní 
preference, vlastní vlasy: a  to je 
důvod, proč jsme pro vás vytvo-
řili kompletní systém, ve kterém 
si můžete vybrat správnou kom-
binaci právě pro vás. Vaše vlasy 
jsou vždycky naše vášeň.
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CÍL: DENNÍ POUŽITÍ PRO KAŽDÝ TYP VLASŮ. 

Řada přípravků, které obsahují vyživující organické extrakty pro hydrataci vlasů, které jsou po použití zdravé a hebké. Jemná 
receptura zlepšuje česání a dodává vlasům lesk od kořínků až ke konečkům.

ENERGIZING 

SHAMPOO

+ Organický citrónový extrakt
+ Rostlinný energizující komplex
 (Meruňkové máslo, slunečnicový olej,  
 kukuřičný olej)

Jemná receptura, ideální pro časté 
mytí. It respects the natural moisture 
level of the hair.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně 
vmasírujte. Důkladně opláchněte.

ENERGIZING 

CONDITIONER

+ Organický citrónový extrakt
+ Rostlinný energizující komplex
 (Meruňkové máslo, slunečnicový olej,  
 kukuřičný olej)

Dodává vlasům lesk a usnadňuje rozče-
sávání. Má hydratační a  revitalizační 
účinky a nezatěžuje vlasy.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů 
a rovnoměrně vtírejte. Nechte přípravek 
působit 3-5 minut a potom opláchněte.

ENERGIZING 

MASK

+ Organický citrónový extrakt
+ Rostlinný energizující komplex
 (Meruňkové máslo, slunečnicový olej,  
 kukuřičný olej)

Dodává všem typům vlasů hloubkovou 
a  stejnoměrnou hydrataci. Posiluje 
vlasy a dodává jim pružnost.

NÁVOD K POUŽITÍ
Vetřete rovnoměrně do  mokrých vlasů. 
Nechte působit 5-10 minut a  potom 
opláchněte.

code IDU007 size 900 ml
code IDU037 size 400 ml
code IDU060 size 100 ml

code IDU009 size 900 ml
code IDU039 size 400 ml
code IDU078 size 100 ml

code IDU008 size 500 ml
code IDU038 size 250 ml

DAILY USE
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CÍL: VÝŽIVA SUCHÝCH A MATNÝCH VLASŮ, BEZ ZATÍŽENÍ. 

Revitalizační péče, která posílí tenké a křehké vlasy tím, že prostupuje kapiláry  
a dodává vlasům pružnost, objem a hebkost.

DRY HAIR

NOURISHING

SHAMPOO

+ Organický ovesný extrakt
+ Vyživující rostlinný komplex
 (kokosový olej, ilipové máslo, 
 olej ze sladkých mandlí)

Citlivě čistí a  navrací pružnost a  lesk 
i těm nejsušším vlasům.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně 
vmasírujte. Důkladně opláchněte.

NOURISHING

CONDITIONER

+ Organický ovesný extrakt
+ Vyživující rostlinný komplex
 (kokosový olej, ilipové máslo, 
 olej ze sladkých mandlí)

Jemně uvolní  dehydrované vlasy, které 
jsou po použití kondicionéru lesklé a le-
hce se rozčesávají.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů 
a rovnoměrně vtírejte. Nechte přípravek 
působit 3-5 minut a potom opláchněte.

NOURISHING

MASK

+ Organický ovesný extrakt
+ Vyživující rostlinný komplex
 (kokosový olej, ilipové máslo, 
 olej ze sladkých mandlí)

Pomáhá uzavřít kutikulu suchých vlasů 
a dodává jim intenzivní hydrataci a heb-
kost už po první aplikaci. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Vetřete rovnoměrně do  mokrých vlasů. 
Nechte působit 5-10 minut a  potom 
opláchněte.

code IDR001 size 900 ml
code IDR031 size 400 ml
code IDR059 size 100 ml

code IDR003 size 900 ml
code IDR033 size 400 ml
code IDR077 size 100 ml

code IDR002 size 500 ml
code IDR032 size 250 ml
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CÍL: SPLNIT POTŘEBY VLASŮ, KTERÉ JSOU VYSTAVENÉ ZNEČIŠTĚNÍ, POČASÍ I MECHANICKÉMU ZATÍŽENÍ.

Obsahují výtažek z mrkve s velkým obsahem betakarotenu, který chrání vlasy před škodlivými účinky volných radikálů.

REJUVENATING

SHAMPOO
+ Organický extrakt z mrkve
+ Antioxidační rostlinný komplex
 (sojové máslo, jojobový olej, olej 
 z lískových oříšků)

Vhodný pro všechny typy vlasů. Jako 
antioxidant působí proti škodlivým 
účinkům volných radikálů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně 
vmasírujte. Důkladně opláchněte.

REJUVENATING

CONDITIONER
+ Organický extrakt z mrkve
+ Antioxidační rostlinný komplex
 (sojové máslo, jojobový olej, olej 
 z lískových oříšků)

Umožňuje snadnější rozčesávání 
a chrání vlasy před vnější agresí. 
Po použití jsou vlasy hebké a lesklé.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů 
a rovnoměrně vtírejte. Nechte přípravek 
působit 3-5 minut a potom opláchněte.

REJUVENATING

MASK
+ Organický extrakt z mrkve
+ Antioxidační rostlinný komplex
 (sojové máslo, jojobový olej, olej 
 z lískových oříšků)

Vyživuje vlasy do hloubky a dodává jim 
intenzivní lesk.

NÁVOD K POUŽITÍ
Vetřete rovnoměrně do  mokrých vlasů. 
Nechte působit 5-10 minut a  potom 
opláchněte.

code IAO004 size 900 ml
code IAO034 size 400 ml
code IAO099 size 100 ml

code IAO006 size 900 ml
code IAO036 size 400 ml
code IAO100 size 100 ml

code IAO005 size 500 ml
code IAO035 size 250 ml

ANTIOXIDANT
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Ochrana a hydratace jsou dvě nejběžnější potřeby pro vlasy vystavené vlivu počasí nebo slunečnímu světlu.
Z tohoto důvodu vytvořily naše laboratoře dva přípravky, které lze používat na pláži i ve městě: jeden pro ochranu vlasů,  

druhý pro osvěžení a hydrataci těla a vlasů.

ANTIOXIDANT

PROTECTIVE

HAIR SPRAY*
+ Organický kokosový olej 
+ Jojobový olej a olej z lískových oříšků

Ochranný sprej vhodný pro všechny typy vlasů, chrání proti 
vlivům počasí, slunečním paprskům, chlóru i mořské soli.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nastříkejte na vlasy před tím, než vyjdete na sluníčko a během 
pobytu na slunci.

* Obsahuje silikony

HYDRA-REFRESH
HAIR AND BODY WATER

+ Organická šťáva z Aloe Vera   
+ Organický kokosový olej  
+ Extrakt z Kau Pe 

Vodní péče s osvěžujícím, hydratačním a zklidňujícím účinkem: 
její speciální složení je zdrojem přirozené hydratace, ideální pro 
hydrataci pokožky a vlasů během dne.

NÁVOD K POUŽITÍ
Rozstříkněte dle potřeb na své tělo a vlasy ze vzdálenosti  
asi 20 cm. Dávejte pozor, aby se přípravek nedostal do očí.  
Bez UV filtrů. Bez obsahu alkoholu.

code IAO103 size 100 ml code IAO146 size 150 ml
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CÍL: PROJASNIT A ZVÝRAZNIT BARVU, OŽIVIT VLASY. 

Díky receptuře, která obsahuje výtažky a přírodní oleje, chrání vlasy a zároveň zachovává
lesklou barvu, která trvá déle a je odolnější vůči mytí.

PROTECTIVE 

SHAMPOO

+ Organický makadamový olej
+ Rostlinný komplex chránící barvu
 (extrakt z heny, mangové máslo, 
 olej z hroznových semínek) 

Doporučujeme pro barvené vlasy, chrání 
je a pomáhá prodloužit trvanlivost barvy.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně 
vmasírujte. Důkladně opláchněte.

PROTECTIVE 

CONDITIONER

+ Organický makadamový olej
+ Rostlinný komplex chránící barvu
 (extrakt z heny, mangové máslo, 
 olej z hroznových semínek)  

Usnadňuje rozčesávání, dodává vlasům 
lesk a zvýrazňuje barvu.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů 
a rovnoměrně vtírejte. Nechte přípravek 
působit 3-5 minut a potom opláchněte.

PROTECTIVE 

MASK

+ Organický makadamový olej
+ Rostlinný komplex chránící barvu
 (extrakt z heny, mangové máslo, 
 olej z hroznových semínek) 

Chrání barvu vlasů před vnějšími vlivy. 
Vyživuje vlasy do  hloubky a  dodává jim 
lepší hebkost.

NÁVOD K POUŽITÍ
Vetřete rovnoměrně do  mokrých vlasů. 
Nechte působit 5-10 minut a  potom 
opláchněte.

code ICO016 size 900 ml
code ICO046 size 400 ml
code ICO081 size 100 ml

code ICO018 size 900 ml
code ICO048 size 400 ml
code ICO082 size 100 ml

code ICO017 size 500 ml
code ICO047 size 250 ml

COLORED HAIR
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CÍL: PÉČE O KUDRNATÉ, SUCHÉ A OBTÍŽNĚ ZVLÁDATELNÉ VLASY.

Přírodní výtažky svými zklidňujícími vlastnostmi redukují efekt kudrnatých vlasů a hydratují vlas do hloubky. 
Složení dodává vašim vlasům lesk a hebkost.

HYDRATING 

SHAMPOO

+ Organický extrakt z lněného semínka
+ Anti-Frizz rostlinný komplex
 (kakaové máslo, olej z bavlny, 
 konopný olej) 

Zvláčňující účinek pro lesklé a  hebké 
vlasy, který začíná u každodenního mytí.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně 
vmasírujte. Důkladně opláchněte.

HYDRATING 

CONDITIONER

+ Organický extrakt z lněného semínka
+ Anti-Frizz rostlinný komplex
 (kakaové máslo, olej z bavlny, 
 konopný olej)  

Odstraňuje mdlý vzhled vlasů, který je 
typický pro střapaté vlasy. Má také vy-
živující účinek a usnadňuje rozčesávání. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů 
a rovnoměrně vtírejte. Nechte přípravek 
působit 3-5 minut a potom opláchněte.

HYDRATING 

MASK

+ Organický extrakt z lněného semínka
+ Anti-Frizz rostlinný komplex
 (kakaové máslo, olej z bavlny, 
 konopný olej) 

Intenzivní ošetření vlasů: vyživuje a ob-
novuje vlas, který je po  použití hebký 
a lesklý. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Vetřete rovnoměrně do  mokrých vlasů. 
Nechte působit 5-10 minut a  potom 
opláchněte.

code IAF010 size 900 ml
code IAF040 size 400 ml
code IAF079 size 100 ml

code IAF012 size 900 ml
code IAF042 size 400 ml
code IAF080 size 100 ml

code IAF011 size 500 ml
code IAF041 size 250 ml

ANTI-FRIZZ
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CÍL: VRÁTIT JAS A VITALITU POŠKOZENÝM VLASŮM.

Necitlivé chemické ošetření, barvení, střídání ročních období a zvýšené teploty můžou poškodit vlasy,  
které pak zůstávají křehké, suché a bez lesku.

RESTRUCTURIZING 

SHAMPOO

+ Organický extrakt z pšeničných klíčků
+ Rostlinný regenerační komplex
 (Olivové máslo, arganový olej, 
 olej z rýžových otrub)

Během mytí vlasy regeneruje a dodává 
jim pružnost a lesk.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně 
vmasírujte. Důkladně opláchněte.

RESTRUCTURIZING 

CONDITIONER

+ Organický extrakt z pšeničných klíčků
+ Rostlinný regenerační komplex
 (Olivové máslo, arganový olej, 
 olej z rýžových otrub)

Revitalizuje pomačkané a  poškozené 
vlasy a dodává jim zdravý vzhled.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů 
a rovnoměrně vtírejte. Nechte přípravek 
působit 3-5 minut a potom opláchněte.

RESTRUCTURIZING 

MASK

+ Organický extrakt z pšeničných klíčků
+ Rostlinný regenerační komplex
 (Olivové máslo, arganový olej, 
 olej z rýžových otrub)

Díky obsahu vitamínů a mastných kyse-
lin pomáhá při ochraně vlasů a obnově 
jejich přirozené hydratace.

NÁVOD K POUŽITÍ
Vetřete rovnoměrně do  mokrých vlasů. 
Nechte působit 5-10 minut a  potom 
opláchněte.

code IDA013 size 900 ml
code IDA043 size 400 ml
code IDA058 size 100 ml

code IDA015 size 900 ml
code IDA045 size 400 ml
code IDA076 size 100 ml

code IDA014 size 500 ml
code IDA044 size 250 ml

DAMAGED HAIR
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RESTRUCTURIZING 

SPRAY*
+ Organický extrakt z bambusu
+ Organický extrakt z pšeničných klíčků
+ Extrakt z mořských řas

Ošetření pro mdlé vlasy bez života. Díky svému obsahu dodává 
vlasům pružnost a energii.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nastříkejte na mokré vlasy a potom pokračujte v úpravě účesu. 
Neoplachujte. Před použitím protřepat.
* Drobná změna ve vzhledu indikuje přírodní materiály obsažené 
v receptuře.

RESTRUCTURIZING 

BOOSTER
+ Prášek z akácie
+ Prášek z mořských řas 

Směs rostlinných prášků pro okamžitý a  viditelný výsledek. 
Vhodný pro poškozené vlasy, dodává jim hebkost a pevnost. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Smíchejte 0,5 gramu prášku s 30 gramy obnovující masky. 
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů, nechejte působit 5-10 
minut. Důkladně opláchněte.

code IDA117 size 35 grcode IDA104 size 100 ml

Pro zlepšení účinku ošetření o poškozené vlasy jak doma, tak i u kadeřníka 
vyvinuly naše laboratoře dva přípravky, které doplňují řadu pro mytí vlasů.

DAMAGED HAIR

30 gr 0,5 grRestructurizing
Mask

Restructurizing
Booster

(or the tip of a teaspoon)

NÁVOD K POUŽITÍ

Restructurizing Booster

5/10 min

100%
vegetable 

origin
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CÍL: PEVNOST, TEXTURA A OBJEM TENKÝCH VLASŮ.

Pro splnění těchto potřeb jsme vyvinuli řadu, která zlepšuje i ty nejslabší vlasy.  

VOLUME UP

SHAMPOO
+ Organický extrakt z ženšenu 
+ Organický Psyllium extrakt 
+ Organický extrakt z hluchavky bílé

Šampon pro objem vlasů je jemně myje a dodává jim hebkost, 
pevnost a lehkost od kořínků až po konečky. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na  mokré vlasy, rovnoměrně vmasírujte. Důkladně 
opláchněte.

VOLUME UP HYDRATING

SPRAY
+ Organický extrakt z ženšenu 
+ Organický Psyllium extrakt 
+ Organický extrakt z hluchavky bílé

Tato receptura pomáhá zpevnit vlasy a  dodá jim plný a  stálý 
vzhled; účes lépe drží tvar. 

HOW TO USE
Nastříkejte na celou délku vlhkých a čistých vlasů.

code IVO131 size 900 ml
code IVO132 size 400 ml
code IVO133 size 100 ml

VOLUMIZING

code IVO134 size 100 ml
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SPECIFIC TREATMENTS

Změna ročních období, stres 
a  znečištění jsou jen některé 
z  fyziologických faktorů, které 
mohou pokožku hlavy dráždit, 
zvyšovat výskyt lupů nebo 
způsobovat vypadávání vlasů.

Pro tyto problémy nabízí Insight 
speciální péči, která uspokojí 
každou potřebu.
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CÍL: PŮSOBIT PROTI VZNIKU LUPŮ.

Léčba kombinující pokrokovou technologii s vlastnostmi přírodních výtažků, s čisticím a osvěžujícím účinkem.

PURIFYING

SHAMPOO
+ Extrakt z rozmarýnu
+ Čisticí rostlinný komplex
 (organický extrakt z tymiánu, organický extrakt z šalvěje)

Je účinný proti lupům už od  prvního použití a  omezuje jejich 
opakovaný výskyt. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na  mokré vlasy, rovnoměrně vmasírujte. Důkladně 
opláchněte.

PURIFYING

TREATMENT
+ Extrakt z rozmarýnu
+ Čisticí rostlinný komplex
 (organický extrakt z tymiánu, organický extrakt z šalvěje)

Synergické ošetření, které účinkuje proti lupům a  zmírňuje 
dráždění vlasové pokožky.  

NÁVOD K POUŽITÍ
Vmasírujte do pokožky vlasů po umytí s Anti-Dandruff  šampo-
nem. Intenzivní účinek: používejte jednou za den nebo alespoň 
třikrát za  týden po  dobu nejméně 2-3 po  sobě jdoucích týdnů. 
Preventivní nebo udržovací péče: používejte jednou nebo dvakrát 
za týden po dobu 5-6 po sobě jdoucích týdnů. Neoplachujte.

code IAD019 size 900 ml
code IAD049 size 400 ml code IAD020 size 100 ml

ANTI DANDRUFF
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CÍL: OMEZIT A ZABRÁNIT VYPADÁVÁNÍ VLASŮ.

Cílený a preventivní účinek podporující mikrocirkulaci v kůži.

FORTIFYING

SHAMPOO
+ Organický extrakt z kaštanu
+ Čisticí rostlinný komplex
 (mentol, extrakt z guarany, organický extrakt z echinacey)

Posiluje vlasovou cibulku a účinkuje proti vypadávání vlasů.  

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na  mokré vlasy, rovnoměrně vmasírujte. Důkladně 
opláchněte.

FORTIFYING

TREATMENT
+ Organický extrakt z kaštanu
+ Čisticí rostlinný komplex
 (mentol, extrakt z guarany, organický extrakt z echinacey)

Synergické ošetření, které pomáhá v prevenci vypadávání vlasů. 
Zlepšuje mikrocirkulaci ve vlasové pokožce.

NÁVOD K POUŽITÍ
Vmasírujte do  pokožky po  mytí s  šamponem proti vypadávání 
vlasů. Intenzivní účinek: používejte jednou za den nebo alespoň 
třikrát týdně, po  dobu alespoň 2-3 po  sobě jdoucích týdnů.  
Preventivní nebo udržující ošetření: používejte jednou nebo 
dvakrát týdně po dobu 5-6 po sobě jdoucích týdnů. Neoplachujte.

code ILC021 size 900 ml
code ILC051 size 400 ml code ILC022 size 100 ml

 LOSS CONTROL
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CÍL: ČIŠTĚNÍ POKOŽKY HLAVY.

A synergic treatment to improve the health and beauty of the hair, purifying the scalp. 

REBALANCING

SHAMPOO
+ Tea Tree Oil
+ Rebalancing rostlinný komplex 
 (organický extrakts z břízy, grapefruitu a levandule)

Napomáhá k obnovení rovnováhy pokožky a reguluje nadměrnou 
produkci kožního mazu díky aktivnímu stahujícímu účinku.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na  mokré vlasy, rovnoměrně vmasírujte. Důkladně 
opláchněte.

SCALP EXFOLIATING 

CREAM
+ Organický extrakt z šalvěje
+ Organický extrakt z levandule
+ peeling z karapy (andiroby)
+ Tea Tree Oil

Připravuje pokožku pro následné ošetření pomocí dvou funkcí: 
obnovující a čisticí účinek, jejichž pomocí odstraňuje lupy nebo 
nadměrný kožní maz. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikujte štětcem přímo na suchou pokožku po dobu 2-3 minut. 
Opatrně opláchněte a pak pokračujte v dalším ošetření.

code IRE062 size 900 ml
code IRE061 size 400 ml code IRE120 size 180 ml

REBALANCING
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Exfoliace vlasové pokožky může být velmi užitečná pro zdraví a krásu vlasů: Insight Scalp Exfoliat-
ing Cream má za cíl zbavit pokožku mrtvých buněk, zbytků technický přípravků a nečistot, a zno-
vu aktivovat krevní oběh v mikrocévách. Organické extrakty z  levandule a šalvěje mají zmírňující  
a uklidňující účinky, zatímco peeling z karapy čistí pokožku v synergii s dobře známými antibak-
teriálními účinky tea tree oleje. Tento krém je příjemný přípravek a má několik funkcí: obnovuje 
a čistí, pomáhá redukovat lupy nebo nadměrný kožní maz. Vhodný pro všechny typy vlasů. 

NÁVOD K POUŽITÍ: Nanášejte přímo na suchou pokožku 20 až 30 g. výrobku (podle hustoty vašich 
vlasů) pomocí štětce a masírujte po dobu 2-3 minut. Opatrně opláchněte a pokračujte v dalším vhod-
ným ošetřením (Rebalancing pro obnovu rovnováhy, Anti-Dandruff proti lupům, Loss Controll pro 
vypadávání vlasů).

Scalp exfoliating 
Cream

Fortifying
Shampoo

Fortifying
Treatment

Scalp exfoliating 
Cream

Purifying
Shampoo

Purifying
Treatment

2/3 min
Scalp exfoliating 

Cream
Rebalancing

Shampoo

NÁVOD K POUŽITÍ

Scalp exfoliating Cream

2/3 min

2/3 min
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Řada Insight STYLING vám 
umožní, abyste se projevili 
a měnili každý den.  

V  řadě přípravků si můžete vy-
brat ty, které nejlépe vyjadřu-
jí vaši osobnost a  styl. Zároveň 
tyto přípravky chrání a hydratu-
jí vlasy díky vyživujícím olejům 
a  organickým výtažkům, které 
dodávají vašim vlasům pevnost 
a energii.

STYLING
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STRONG STYLING 

GEL
+ Organický extrakt z Aloe 
+ Organický extrakt z Ginkgo Biloby 

Silně tužící, dodává lesk. 
Udrží účes všech typů vlasů po dlouhou dobu. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na vlhké nebo suché vlasy.

HOLD CEMENT 

GEL
+ Organický extrakt z Aloe
+ Organický extrakt z Ginkgo Biloby 

Extra silný, pro složitý účes. 
Lesklý efekt. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na vlhké nebo suché vlasy.

OIL 

NON OIL
+ Organický extrakt z Aloe
+ Organický extrakt z Ginkgo Biloby 

Dodává vlasům charakter a tvar přirozeným způsobem. 
Eliminuje kudrliny. Dodává objem. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na suché nebo mokré vlasy.

LIQUID 

CRYSTALS*
+ Organický olej z lněných semínek 
+ Organický sezmový olej

Vlasy jsou po použití lesklejší a snadněji se rozčesávají. 
Tekuté krystaly hrání vlasy před zdroji vlhkosti a tepla.

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste několik kapek na celou délku suchých nebo 
mokrých vlasů.

* Obsahuje Silikony 

code IST108 size 250 ml code IST072 size 250 ml

code IST027 size 100 mlcode IST025 size 250 ml

STYLING
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ELASTIC 

MOLDING WAX 
+ Organický extrakt ze zázvoru
+ Organický extrakt ze zeleného čaje

Elastický tvarovací vosk střední fixace, dodává vlasům lesk. 
Ideální pro dynamický a trendový vzhled.

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste na suché vlasy a vytvarujte účes.

ELASTIC 

FIBRE PASTE 
+ Organický olivový olej
+ Organický extrakt ze sladkých mandlí

Vláknitá tvarovací pasta střední fixace s matným efektem. 
Tvaruje a definuje každý detail účesu. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste na suché vlasy a vytvarujte účes.

SHAPING 

CREAM* 

+ Arganové máslo 
+ Organický višňový extrakt 

Silná fixace, dlouhotrvající účinek. Kontroluje a  tvaruje vlny 
a lokny. Doporučuje se pro středně husté až husté vlasy.

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste na vlhké nebo suché vlasy a vytvarujte účes. 

 * Obsahuje Silikony

HAIR REPAIR 

COMPLEX* 

+ Šípkový olej 
+ Rostlinný komplex pro obnovu 
 (organický extrakt ze slézu, proskurníku a měsíčku)

Toto sérum na vlasy opravuje roztřepené konečky vlasů, 
spojuje je a chrání vlasy před horkem a vlhkem.

NÁVOD K POUŽITÍ: Vetřete několik kapek do konečků vlasů. 
Používejte na mokré nebo suché vlasy. Neoplachujte. 

* Obsahuje Silikony 

code IST069 size 90 ml code IST070 size 90 ml

code IST071 size 50 mlcode IST068 size 150 ml

STYLING



30 3130

MEDIUM HOLD

ECOSPRAY
+ Organický extrakt z šípku
+ Olej z marakuji (passion fruit) 

Středně tužící lak na vlasy. Složení neobsahuje plyn, 
vyrovnává vlhkost a rychle schne. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nastříkejte na čisté a suché vlasy. 
Během 2-3 minut po nastříkání je možné vlasy upravit. 

STRONG HOLD

ECOSPRAY 
+ Organický extrakt z brokve
+ Olej z bavlny 

Silně tužící lak na vlasy. Složení neobsahuje plyn, 
definuje a udržuje účes během dne. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nastříkejte na čisté a suché vlasy. 
Během 2-3 minut po nastříkání je možné vlasy upravit. 

SHAPING VOLUMIZING

ECOMOUSSE 

+ Organický extrakt z ibišku 
+ Organický extrakt z hlohu 

Silně tužící pěna. Složení neobsahuje plyn, dodává vlasům 
objem a tvaruje zvlněné vlasy. Doporučuje se pro středně 
jemné až jemné vlasy. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Po vysušení vlasů ručníkem rovnoměrně včesávejte nebo 
vtírejte do vlasů. Pokračujte v tvarování účesu.

HAIR AND BEARD

FLUID GEL 
+ Organický extrakt z datlet 
+ Organický extrakt z Goji 

Středně tužící tekutý gel, dodává lesk. 
Definuje a tvaruje vousy, knír a vlasy. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Použijte malé množství přípravku a vtírejte 
do vousů nebo vlasů.

code IST102 size 250 ml code IST067 size 250 ml

code IST101 size 100 mlcode IST105 size 150 ml

STYLING





Insight nabízí INCOLOR - vys-
oce kvalitní systém na  barvení 
vlasů s  malým obsahem amo-
niaku a s vysokým hydratačním 
a ochranným účinkem.

Zaručuje intenzivní barvy a dlou-
hotrvající lesk, zároveň chrání 
vlasové vlákno. 

INCOLOR
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INCOLOR / HYDRA-COLOR® SYSTEM

Hydra-Color® je inovativní směs přírod-
ních esterů (Lauryl Lactate, Octyldodecyl 
Lactate, Tristearyl Citrate), odvozených od 
laktátu a citrátu, s ochranným, ale hlavně 
hydratačním účinkem.

Během barvení se z těchto esterů štěpe-
ním derivují:

• některé kyseliny, které snižují pH pokožky

• některé neutrální soli, které se vyt-
váří v kombinaci s uvolněným čpavkem 
(například laktát amonný, složka NMF, 
která je základním faktorem pro hydrat-
aci pokožky a kapilár; tímto způsobem se 
voda udrží uvnitř vlasů.

EXTRAKTY

+ ROSTLINNÝ FYTOKERATIN
Obsahuje hydrolyzovaný pšeničný protein 
s aminokyselinami, které jsou podobné těm, 
které se nacházejí ve vlasech a nehtech, posi-
luje vlasy a dodává jim objem a lesk.

+ ORGANICKÝ ARGANOVÝ OLEJ
Říká se mu „tekuté zlato“ kvůli jeho výhodám; 
tento olej vlasy zjemňuje, dodává jim pružnost 
a usnadňuje rozčesávání. Je bohatý na vitamín 
E, kyselinu linolovou, mastné kyseliny Ome-
ga 3 a 6; tento olej redukuje účinky volných 
radikálů, zlepšuje pružnost vlasů. Zjemňuje 
vlasy a usnadňuje jejich rozčesávání, vyživuje 
a chrání je během barvení.

+ MÁSLO Z HROZNOVÝCH SEMÍNEK
Obsahuje vitamíny a  polyfenoly z  rostlin; je 
dobře známé pro své antioxidační vlastnos-
ti. Dodává vlasům vitalitu a  obnovuje je, což 
umožňuje lepší kontrolu nad hydratací vlasů. 
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INCOLOR / HYDRA-COLOR® SYSTEM

CERTIFIKACE VEGAN OK 
Incolor má certifikaci VEGAN OK. Tento stand-
ard byl vytvořený proto, aby se zajistilo šíření
kultury, která respektuje život a životní pros-
tředí i ve prospěch těch, kteří nejsou vegani 
nebo vegetariáni, takže takové hodnoty se 
můžou stát společným dědictvím nás všech.

TESTOVÁNÍ NA NIKL 
Všechny naše receptury se testují na nikl, ‹ 0,5 
PPM, aby byla zajištěna větší bezpečnost pro 
případ přecitlivělosti.

VYSOKÉ PROCENTO PŘÍRODNÍ KVALITY
Receptura Hydra-Color® obsahuje vysoké pro-
cento přírodních derivovaných ingrediencí. V 
průměru je více než 90% všech receptur složeno 
ze surovin přírodního původu.

NÍZKÝ OBSAH AMONIAKU 
Fytoprotektivní barvicí krém Hydra-Color® 
obsahuje nízké procento amoniaku, které se 
může lišit v závislosti na vybraném odstínu.

PŘIROZENÁ BARVA
Incolor je předem naturalizovaná barva: takže 
pro dosažení požadovaného efektu není nutné 
používat základovou barvu, a to ani v případě 
šedin. 

PEČUJÍCÍ ZÁKLAD S VYNIKAJÍCÍ 
MOŽNOSTÍ TVAROVAT ÚČES 
Díky obsahu aktivních složek přírodního 
původu v barvicím krému Hydra-Color® jsou 
vlasy jemné a snadno se rozčesávají.

VŮNĚ BEZ ALERGENŮ
Rozhodli jsme se používat pouze vůně bez 
alergenů, abychom co nejvíce snížili riziko po-
dráždění.

• 100 ml tuby 
 (60 ml pro korektory);

• Standardní použití 1:1,5 
 s požadovaným aktivátorem;

• Incolor Nourishing Activator, 
 obohacený o rýžové proteiny;

• Doba působení: 35-40 minut.

Vlastnosti

• Jemnější, vyživené a obnovené vlasy;

• Vyšší ochrana pokožky hlavy při barvení;

• 100% krytí šedin;

• Dlouhotrvající barva;

• Intenzivní a hluboké odstíny.

Výsledky

výhody
INCOLOR
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PŘI VYTVÁŘENÍ STABILNÍ, KRÉMOVÉ A VOŇAVÉ SMĚSI 
JE VŽDYCKY NUTNÉ POUŽÍVAT VYŽIVUJÍCÍ AKTIVÁTOR INCOLOR.  

NOURISHING COLOR

ACTIVATOR
+ Rýžový protein 

Stabilizovaný aktivátor pro barvení a odbarvování. Intenzivní od-
stíny zajišťuje perfektní vývoj každého mikropigmentu. Vůně bez 
alergenů. K dispozici v objemu 6, 10, 20, 30, 40 vol.

code INC137 size 900 ml  6 vol.
code INC089 size 900 ml 10 vol.
code INC052 size 900 ml 20 vol.
code INC054 size 900 ml 30 vol.
code INC056 size 900 ml 40 vol.
code INC135 size 150 ml 20 vol.
code INC136 size 150 ml 30 vol.

INCOLOR

KDYŽ BLONĎATÉ NEBO ŠEDÉ VLASY ZEŽLOUTNOU, ZTRATÍ VITALITU A LESK. 
To se stává i díky povětrnostním podmínkám a znečištění, které proniká do vlasů, které jsou pak mdlé. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zahrnout do řady INCOLOR šampon proti žloutnutí vlasů, který odstraňuje 
nežádoucí žluté a zlaté zabarvení typické pro šedé nebo blond vlasy (obojí přirozené a odbarvené).

ANTI-YELLOW

SHAMPOO*
+ Organický extrakt z heřmánku
+ Extrakt ze šafránu
+ Organický extrakt z citrónu

Zlepšuje a rozjasňuje šedé a odbarvené vlasy, neutralizuje ten-
denci ke žloutnutí. Jemně čistí, vlasy jsou po použití hebké a le-
sklé.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na vlhké vlasy, vmasírujte hlavně do kritických míst. 
Nechte působit 2-3 minuty a potom důkladně opláchněte. 

* Obsahuje barvivo, které je nutné pro správný účinek přípravku.

code INC107 size 900 ml
code INC106 size 400 ml



36 37

PO BARVENÍ JE NUTNÉ VLASŮM POSKYTNOUT SPECIÁLNÍ PÉČI, 
ABY SE OBNOVILO PŘIROZENÉ PH VLASŮ A UZAVŘELY SE ŠUPINKY NA VLASOVÉ POKOŽCE. 

Tyto přípravky pomáhají udržet krásnou barvu po dlouhou dobu a zároveň chrání vlasy a jejich zdraví.

POST CHEMISTRY

NEUTRALIZING 

SHAMPOO
+ Phytokeratin  
+ Ochranný rostlinný komplex 
 (Organický extrakt malin a černého rybízu, 
 extrakt z granátového jablka) 

Jemně čistí, uzavírá pigmenty uvnitř vlasu. 
Prodlužuje a zlepšuje trvanlivost barvy. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně vtírejte. 
Důkladně opláchněte. 

NEUTRALIZING

MASK
+ Phytokeratin  
+ Ochranný rostlinný komplex 
 (Organický extrakt malin a černého rybízu, 
 extrakt z granátového jablka) 

Napomáhá zpomalovat oxidační proces po barvení. 
Zlepšuje pružnost a lesk vlasů. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte rovnoměrně na mokré vlasy. 
Nechte působit 5-10 minut, potom opláchněte.

code INC066 size 500 mlcode INC064 size 900 ml
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SPRÁVNÉ POUŽITÍ ODBARVOVACÍCH PŘÍPRAVKŮ JE VELMI DŮLEŽITÉ.
Když hovoříme o odbarvování vlasů, máme na mysli chemický proces, který zesvětluje 

přirozený pigment vlasového vlákna - melanin.

WHITE BLEACHING POWDER
WITH AMMONIA

+ Organický arganový olej 

Kompaktní, bezprašný odbarvovací prášek. Účinkuje rychle 
a během aplikace neuvolňuje nepříjemný zápach. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Míchání: Míchejte s požadovaných aktivátorem v poměru 1:2 
tak dlouho, až dostanete krémovou konzistenci.
Doba působení: cca 45 minut Ponechte působit na vlasy, dokud 
nedosáhnete požadovanou úroveň zesvětlení.

BLEACHING PASTE
WITH AMMONIA 

+ Organické bambucké máslo  
+  Organický olivový olej

Odbarvovací pasta, která během chemického procesu 
zachovává správnou hydrataci. Má vlastnosti kondicionéru. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Míchání: Mix Smíchejte s požadovaných aktivátorem v poměru 
1:2
Doba působení: do 50 minut. Kontrolujte změnu pravidelně 
a tak dlouho, až dostanete požadovaný odstín.

code INC073 size 500 gr code INC118 size 500 gr

INCOLOR
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code INC142 size 500 gr

INCOLOR

code INC145 size 260 ml

BLEACHING

FLUID
+ Organický rýžový extrakt
+  Phytokeratin

Multifunkční přípravek lze použít pro: 
• ošetření před barvením
• přirozené projasnění 
• zjemnění vlivu (efektu) odrůstání vlasů
• zvyšování lesku vlasů a odstranění přetížení barvami 

NÁVOD K POUŽITÍ
Míchání: Smíchejte odbarvovací tekutinu v nádobě, která není 
vyrobena z kovu, se zvoleným aktivátorem INCOLOR v poměru 
1:1 a vytvořte homogenní krém. Naneste na suché nebo dobře 
zvlhčené vlasy. 
Doba působení: 5 až 20 minut v závislosti od požadovaného 
výsledku a struktury vlasů. 

BLUE BLEACHING POWDER
WITH AMMONIA

+ Organický amaranthový olej 
+  Organický olej ze slunečnice

Kompaktní bezprašný modrý odbarvovací prášek proti žlout-
nutí. Udržuje vlasy během odbarvování hydratované.

NÁVOD K POUŽITÍ
Míchání: Míchejte s požadovaných aktivátorem v poměru 1:2 
tak dlouho, až dostanete krémovou konzistenci.
Doba působení: cca 45 minut Ponechte působit na vlasy, dokud 
nedosáhnete požadovanou úroveň zesvětlení.

PRO PŘIROZENĚJŠÍ A JEMNĚJŠÍ PROJASNĚNÍ A BAREVNÉ ČIŠTĚNÍ:
projasňující tekutina Incolor je důležitým spojencem pro více technik v salonu.
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INCOLOR MAN je vysoce kvalitní 
barvící systém, navržen pro pán-
ské vlasy. 

Obsahuje nízké množství amoni-
aku, je zvlhčující a ochranný. 

INCOLOR MAN
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• Tuba 40 ml; 
• Standardní aplikace s požadovaných 
 aktivátorem v poměru 1:1;
• Vyživující aktivátor obohacený o rýžový 
 protein; 
• Doba působení: 10 minut.

Vlastnosti

• Jemné hydratované vlasy;
• Lepší ochrana pokožky hlavy během barvení; 
• Pokrytí s přirozenými výsledky; 
• Dlouhodobé zabarvení.

Výsledky 

+ Hydra-color blend 
Podobně jako řada INCOLOR obsahuje také 
INCOLOR  MAN směs Hydra-Color® Blend:   
inovativní směs esterů přírodního původu,  
s ochrannými a hlavně zvlhčujícími vlastnostmi.  

+ Organický olej Baobab
Vysoký obsah mastných kyselin a vitaminů, 
důležitý spojenec pro ochranu vlasů před 
počasím a znečištěním. Pomáhá vyživovat 
poškozené vlasy, dává jim sílu a měkkost. 

+  Extrakt s vlašských ořechů
Tento extrakt, známý svými silnými antioxi-
dačními vlastnostmi, pomáhá chránit vlasy 
před UV zářením a škodlivými účinky volných 
radikálů.

• Certifikace Vegan OK; 
• Testováno na nikl;
• Vysoký podíl přírodních složek;
• Nízký obsah amoniaku; 
• Základní ošetření
 s velice dobrou možností tvarovat účes;
• Vůně bez alergenů.

INCOLOR MAN

pluses
INCOLOR MAN
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Pro ty, kteří chtějí změnit svůj 
vzhled nebo oživit vzhled,  
INCOLOR nabízí Enhancing  
direct pigments - Zvýrazňující 
přímé pigmenty - nové složení 
v podobě gelu, které má jedno- 
duché použití. 

Zintenzivňuje přirozenou barvu 
a zvýrazňuje kosmetickou barvu, 
sjednocuje melíry a dodává vám 
energický módní vzhled. 

PIGMENTS
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• Přípravek se může použít okamžitě 
 a nevyžaduje aktivátor; 

• Aplikace je jednoduchá;

• Hydratační složení;

• Vůně bez alergenů;

• Dvě velikosti: 100 ml a 250 ml; 

• Dostupný ve 12 odstínech;

• Doba působení: max 20 minut 

Vlastnosti

• Oživená barva; 

• Intenzivní odlesky; 

• Hebké a lesklé vlasy; 

• Vytrácí se postupně, 
 bez efektu odrůstajících vlasů u kořínků.

Výsledky

ENHANCING PIGMENT SYSTEM
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ZVÝRAZŇUJÍCÍ PIGMENTOVÝ SYSTÉM

DIRECT PIGMENT

MASK
+ Organický mongongo olej
+ Organický arganový olej

Pro dosažení lepšího výsledku je možné smíchat přímé pigmen-
ty s touto maskou - maximálně 40% pigmentů v celkové směsi.

+ mongongový olej, který patří do skupiny olejů africké kos-
metické tradice a získává se ze stromu, který roste v pouštních 
oblastech jižní Afriky.
Použití tohoto oleje v kosmetice má široký potenciál. Díky les-
ku a vlastnostem důležitým pro rozčesávání se skvěle hodí pro 
použití po barvení. Navíc je jednou z důležitých vlastností scho-
pnost pomáhat vlasům zadržovat jejich pigmenty a  chránit je 
před sluncem.

size 250 ml
size 100 ml

code INC121   f.to  250 ml

ENHANCING

PIGMENTS
+ Organický mongongo olej
+ Organický arganový olej

K dosažení intenzivních odlesků je možné použít čisté odstíny. 
Jinak je možné je míchat se speciální maskou, což usnadňuje 
aplikaci a výsledek je přirozenější. Přípravek smíchaný s mas-
kou lze aplikovat přímo po chemickém barvením.

.
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APLIKACE

Enhancing Pigment System

Množství použité barvy pak závisí na délce vlasů a jejich zdraví; přirozené pigmenty ve vlasech ovlivní 
finální odstín vlasů. Nekryje šedé vlasy.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPEJTE. Naneste barvu (čistou nebo zředěnou) rovnoměrně na čisté, suché 
vlasy. Nechejte 20 minut působit a opláchněte.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

PŘIROZENÉ ODSTÍNY 
Je možné je použít samotně, barva je pak intenzivnější. 
Trvanlivost: 4 / 6 mytí 

MÓDNÍ - FANTASY ODSTÍNY 
Musíme brát v úvahu intenzitu těchto barev. Proto doporučujeme jejich rozpuštění (až 40 %) v masce, 
aby se oživila barva nebo odstranily nežádoucí odlesky. Například stříbrná barva se může použít proti 
žloutnutí, pro odstranění žlutých a  zlatavých odlesků, které jsou typické pro bílé nebo odbarvené 
vlasy. Pokud chcete dosáhnout módního efektu, můžete použít tyto odstíny samostatně, bez mísení.
Trvanlivost: 6 / 10 mytí, v závislosti na zvoleném odstínu a na pórovitosti vlasů. 

UPOZORNĚNÍ 

• Nepoužívejte na velmi citlivé vlasy;
• Nepoužívejte v případě velkého množství šedých vlasů;
• Před použitím protřepejte;
• Nemíchejte s oxidační barvou;
• Při aplikaci používejte rukavice;
• Nepoužívejte zdroje tepla. 

max 20 min Důkladně opláchněte
pouze s vodou





INTECH je řada zaměřená 
na  technické přípravky značky 
Insight. 

Přípravky pro kadeřníky v  tech-
nické oblasti patří k profesionál-
ní péči a jsou určené pro usnad-
nění denní nabídky inovativních 
kadeřnických služeb.

INTECH
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PROFESSIONAL PERMANENT SYSTEM

Profesionální trvalá pro perfektní vlny. Tato receptura na bázi cysteaminu neobsahuje volný amoniak nebo triglykoláty 
a je obohacená o přírodní aktivní ingredience, jako je Aminoacidic Complex - komplex aminokyselin, který pomáhá chránit 

a vyživovat vlasy při aplikaci trvalé. Vlasy jsou pružné a lesklé s pravidelnými a dlouhotrvajícími vlnami od kořínků 
až po konečky. Neovlivňuje přirozený pH vlasů a nevyžaduje tepelný zdroj. 

INTENSE

PERM 1A 

+ Mandlové proteiny
+ Arginin
+ Sodium PCA
+ Organický kokosový olej 

Profesionální systém pro získání perfe-
ktních vln, pro přirozené a odolné vlasy. 
Nikdy nepoužívejte pod zdrojem tepla.

SOFT

PERM 1B  

+ Mandlové proteiny
+ Arginin
+ Sodium PCA
+ Organický kokosový olej 

Profesionální systém pro zvlněné bar-
vené a  citlivé vlasy. Nikdy nepoužívejte 
pod zdrojem tepla.

NEUTRALIZER

+ Mandlové proteiny
+ Arginin
+ Sodium PCA
+ Organický kokosový olej 

Neutralizační roztok, který umožňuje 
obnovení disulfidových spojů a stabilizu-
je nový tvar vlasů. 

code INT152 size 400 ml code INT153 size 400 ml code INT154  size 400 ml
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10/20min

7/15min

Perm 1A

Perm1B

Důkladně  
opláchněte 

aniž by se uvolnily
natáčky.

Důkladně opláchněte 
pouze vodou

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT. DALŠÍ MYTÍ VLASŮ PO OŠETŘENÍ AŽ PO 48 HODINÁCH.
Po umytí šamponem a důkladném opláchnutí natočte vlasy na natáčky v požadovaném tvaru. Položte 
vatu podél linie vlasů. Opatrně aplikujte Perm 1A na každou natáčku - začínejte zezadu. Nasaďte 
na hlavu čepici a nechte působit 10-20 minut max., kontrolujte v pětiminutových intervalech. Důklad-
ně opláchněte vlažnou vodou, jednu natáčku po druhé. Důkladně vysušte ručníkem a aplikujte neu-
tralizační přípravek, nechte působit maximálně 10 minut. Sundejte natáčky, aniž byste tahali vlasy 
a  znovu aplikujte neutralizační přípravek - nechte působit několik minut. Důkladně opláchněte 
vodou. Pokud je to nutné, aplikujte malé množství kondicionéru, nechte působit několik minut a po-
tom opláchněte. Vysušte.

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT. DALŠÍ MYTÍ VLASŮ PO OŠETŘENÍ AŽ PO 48 HODINÁCH. 
Po umytí šamponem a důkladném opláchnutí natočte vlasy na natáčky v požadovaném tvaru. Položte 
vatu podél linie vlasů. Opatrně aplikujte Perm 1B na  každou natáčku, začněte zezadu. Nasaďte 
na hlavu čepici a nechte působit minimálně 7 minut a maximálně 15 minut., kontrolujte ve tříminu-
tových intervalech. Důkladně opláchněte vlažnou vodou, jednu natáčku po druhé. Důkladně vysušte 
ručníkem a aplikujte neutralizační přípravek, nechte působit maximálně 10 minut. Sundejte natáčky, 
aniž byste tahali vlasy a  znovu aplikujte neutralizační přípravek - nechte působit několik minut. 
Důkladně opláchněte vodou. Pokud je to nutné, aplikujte malé množství kondicionéru, nechte působit 
několik minut a potom opláchněte. Vysušte. 

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPAT. DALŠÍ MYTÍ VLASŮ PO OŠETŘENÍ AŽ PO 48 HODINÁCH.
Po použití Perm 1A nebo 1B důkladně vysušte vlasy ručníkem a aplikujte neutralizační přípravek, 
nechte působit maximálně 10 minut. Sundejte natáčky, aniž byste tahali vlasy a znovu aplikujte neu-
tralizační přípravek - nechte působit několik minut. Důkladně opláchněte vodou. Pokud je to nutné, 
aplikujte malé množství kondicionéru, nechte působit několik minut a potom opláchněte. Vysušte.

10 min

Neutralizer

Intense perm 1A - Intenzivní trvalá 1A

Soft perm 1B - Jemná trvalá 1B

Neutralizer

2/3 min
Neutralizer

Uvolněte natáčky bez tažení. 
a znovu aplikujte Neutralizer

NÁVOD K POUŽITÍ 

Perm system - Profesionální trvalá
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Profesionální systém pro uhlazení vlasů s dlouhodobým účinkem.  
Zlepšuje texturu kadeřavých vlasů a ulehčuje jejich česání. Ideální pro vlnité vlasy. Přípravky jsou obohaceny o vyhlazovací 

komplex založený na fermentovaných olejích, se zvlhčujícím účinkem a uhlazením kudrnatých vlasů.
.

SMOOTHING  

TREATMENT   
+  Organický ovesný extrakt  
+ Smoothing Phytocomplex  
 (fermentovaný olej z arganu, semínka zeleného čaje,
  semínka kamélie, slunečnicové semínka a semínka 
 sladké mandle) 

Dlouhodobý účinek – narovnání a zkrocení kudrnatých vlasů.

VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se přípravek nedostal do očí. Pokud se 
přípravek dostane do očí, ihned je vypláchněte vodou a pokraču-
jte delší dobu. Vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné 
rukavice. Přípravek obsahuje kyselinu glyoxylovou. Uchováve-
jte mimo dosahu dětí. V případě podráždění přestaňte používat. 
Připravte a použijte v dobře větrané místnosti. Přípravek nev-
dechujte ani nepožívejte. Po ošetření počkejte 48 hodin, než si 
umyjete vlasy.
Pouze pro profesionální použití.

SMOOTHING 

MASK 
 
+ Organický Amaranthový olej  
+ Smoothing Phytocomplex  
 (fermentovaný olej z arganu, semínka zeleného čaje,
  semínka kamélie, slunečnicové semínka a semínka 
 sladké mandle) 

Dvojitý účinek – narovnání a výživa pomáhající posílit efekt pro-
cedur pro narovnání vlasů. Dává vlasům měkký a sametový 
charakter, zajišťuje správnou hydrataci a výživu.

code INT149 size 400 ml code INT155 size 250  ml

PROFESSIONAL SMOOTHING SYSTEM
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Umyjte vlasy šamponem Pre-treatment Shampoo, poté opláchněte. Vysušte vlasy, odstraňte 50 až 
70 % vody. Naneste ochranný přípravek na kůži šíje, kontury obličeje a krk. Před použitím protřepejte 
Smoothing Treatment, nalijte jej do plastové nádoby a naneste na celou hlavu, pramen po prameni. 
Použijte hřeben se širokými zuby. Nenanášejte na kůži hlavy, ponechte 0,5 cm od kořínku bez příprav-
ku. Nechte působit asi 30 minut. Přebytečný produkt odstraňte ručníkem, poté vlasy vysušte fénem. 
Neoplachujte. Narovnejte jednotlivé prameny (max. tloušťka 0,5 cm) keramickou žehličkou na vlasy s 
teplotou 170 až 210°, minimálně 7/10krát na pramen. Začněte od šíje. Pečlivě opláchněte a naneste 
malé množství Smoothing Mask, ponechte působit 2 až 3 minuty. Opláchněte, vysušte a dokončete 
styling pomocí žehličky. Masku lze používat také doma a udržovat jí vlasy rovné. Aplikace by pak měla 
trvat 5 až 10 minut.

TYP VLASŮ TEPLOTA POČET VYHLAZENÍ VLASŮ

Husté nebo odolné vlasy 200° - 210° C 8 - 10 krát

Normální vlasy 190° - 200° C 6 - 8 krát

Barvené vlasy 170° - 180° C 6 - 8 krát

Jemné, poškozené, silně odbarvené vlasy 160° - 170° C 7 - 9 krát

Aplikace produktu může vést k projasnění barvených vlasů: 
v takovém případě doporučujeme nastavit žehličku na 160 až 170 °C. 

30 min

Vysušte 50-70% vody

Opakovat 7-10 krát
na pramen vlasů

Důkladně opláchněte
pouze vodou

Důkladně opláchněte
pouze vodou

Smoothing Treatment

Smoothing Mask

NÁVOD K POUŽITÍ 

Smoothing (Uhlazovací) System
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Profesionální systém k trvalému narovnání vlasů.
Zajišťuje dlouhodobé výsledky s přírodním hladkým, lesklým a oslnivým efektem. Doporučováno také pro kudrnaté vlasy. 

Přípravky jsou obohaceny o uhlazovací komplex založený na fermentovaných olejích, s hydratačním účinkem proti kudrnám.

PROFESSIONAL STRAIGHTENING  SYSTEM

STRAIGHTENING 

CREAM
+  Organický olivový olej  
+  Smoothing Phytocomplex  
 (fermentovaný olej z arganu, semínka zeleného čaje,
  semínka kamélie, slunečnicové semínka a semínka 
 sladké mandle) 

Permanentní narovnání přírodních nebo odolných vlasů.

VAROVÁNÍ: Dodržujte návod k použití na etiketě. Nikdy nep-
oužívejte pod zdrojem tepla. Vyšetřete vlasovou pokožku záka-
zníka: pokud zjistíte modřiny nebo zánět, produkt nepoužíve-
jte. Zkontrolujte stav a integritu vlasů (odbarvené vlasy, nízká 
elasticita, obecná struktura vlasů). Proveďte test na prameni 
vlasů. Dávejte pozor, aby se přípravek nedostal do očí. Pokud se 
přípravek dostane do očí, ihned je vypláchněte vodou a pokraču-
jte delší dobu. Vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné 
rukavice. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Produkt obsahuje 
thioglykoláty. Připravte a použijte v dobře větrané místnosti. 
Přípravek nevdechujte ani nepožívejte. Po ošetření počkejte 
48 hodin, než si umyjete vlasy. Pouze pro profesionální použití. 

NEUTRALIZER  
 FOR STRAIGHTENER 

+  Organický olivový olej  
+  Smoothing Phytocomplex   
 (fermentovaný olej z arganu, semínka zeleného čaje,
  semínka kamélie, slunečnicové semínka a semínka 
 sladké mandle) 

Neutralizace pro narovnání vlasů. 

VAROVÁNÍ: Obsahuje peroxid vodíku. Dávejte pozor, aby se 
přípravek nedostal do očí. Pokud se přípravek dostane do očí, 
ihned je vypláchněte vodou a pokračujte delší dobu. Uchováve-
jte mimo dosahu dětí. Před upotřebením protřepat. Používejte 
vhodné rukavice. Připravte a použijte v dobře větrané místnos-
ti. Přípravek nevdechujte ani nepožívejte. Po ošetření počkejte 
48 hodin, než si umyjete vlasy. Pouze pro profesionální použití.

code INT147 f.to 250 ml code INT148 size 250  ml
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Nalijte Straightening Cream do plastové misky. Umyjte vlasy, rozčešte je a rozdělte do 4 částí. Nan-
este ochranný přípravek Dermal Protector na krk a obrysy obličeje, poté začněte s aplikací od šíje.  
U přirozených kudrn vytvořte 1cm prameny. U vlasů s trvalou vytvořte větší prameny a naneste pro-
dukt rychle. Naneste narovnávací krém na celou hlavu, ale ne přímo na kůži hlavy, ponechte 0,5 cm 
od kořínků. Po nanesení produktu na první část vlasů jej pečlivě vyčešte pomocí hřebene se širokými 
zuby. Vytvořte dostatečný tlak pro narovnání a uhlazení vlasů. Produkt rychle naneste na zbývající 
části, pokračujte stejným způsobem. Pečlivě učešte celé vlasy, působte středním tlakem a ujistěte se, 
že produkt v dostatečné míře pokrývá všechny vlasy a prameny jsou rovné. Dodržujte dobu nanesení, 
která se může u jednotlivých druhů vlasů lišit. Po nanesení 5 minut oplachujte, držte při tom vlasy 
rovné. Vlasy vysušte ručníkem. 

TYP VLASŮ PŘIROZENÉ KUDRNY VLASY S TRVALOU

Přirozené vlasy až 20 minut až 10 minut

Odolné vlasy až 25 minut 10 až 20 minut

Barvené vlasy  (až do 20 Vol.) 10 až 15 minut 3 až 10 minut

Pokračujte s přípravkem Neutralizer for Straightener. Nalijte jej do plastové misky, rozdělte vlasy 
na 4 části a poté naneste na prameny o šířce asi 1 cm. Ponechte působit asi 5 minut, držte při tom 
vlasy volné. Důkladně opláchněte vlažnou vodou. Pokračujte v tvarování účesu. 

Straightening 
Cream

Neutralizer 
for Straightener

Oplachujte 5 minut
vlažnou vodou

Opláchněte
vlažnou vodou

Zopakujte u všech 4 částí vlasů

Zopakujte u všech
4 částí vlasů

Viz tabulka výše  
s dobami nanášení.

5 min.

NÁVOD K POUŽITÍ 

Straightening (Narovnávací) System
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Řada INTECH také obsahuje dvě ochranné složky: první chrání kůži před chemickým procedurami, včetně barvení. 
Druhý chrání vlasy před horkem fénu nebo žehličky, zachovává tak jejich hydrataci a lesk.

INTECH

DERMAL

PROTECTOR 

+ Organický konopný olej

Pokud tento přípravek použijete před chemickým ošetřením, 
vytvoří se ochranná bariéra, která chrání zdraví a integritu 
pokožky. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Před nanesením přidejte 3 nebo 4 kapky do technického pro-
duktu nebo naneste před ošetřením přímo na skalp, konturu 
obličeje, šíji a za uši. 

HEAT PROTECTION 

SHIELD
+ Extrakt z kvasnic
+ Organický extrakt z lněného semínka a bambusu

Ochranný sprej na vlasy, speciálně navržen pro vlasy ošetřené 
přípravkem k narovnání vlasů, fénem nebo žehličkou. Lehký 
a vhodný pro všechny typy vlasů. Ochrana před poškozením 
horkými nástroji. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Rozstříkněte před fénováním na vlhké vlasy nebo před proce-
durami s horkými nástroji na suché vlasy.

code INT157 size 150  mlcode INT158 size 150  ml
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code INT156 size 900  ml code INT151 size 400  ml

Nejlepší výsledky s trvalými, uhlazovacími nebo narovnávacími systémy  
dosáhnete použitím šamponu před ošetřením, díky kterému budou vlasy vnímavější.  

Po ošetřeníjsou pro údržbu doma nejvhodnější šampon bez obsahu síranů a jemný roztok. 

PRE-TREATMENT 

SHAMPOO
+ Phytokeratin 
+ Organický extrakt z třezalky a hlohu 

Složení šamponu opatrně čistí vlasy, připravuje je na následné 
technické ošetření. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Před technickým ošetřením naneste na vlhké vlasy, vmasírujte 
a opláchněte.

GENTLE MOISTURE  

SHAMPOO
  
+ Organický extrakt z Althea (proskurníku), 
 Witch-hazel (vilínu) a jablka

Jemný zklidňující šampon bez obsahu síranů doporučovaný pro 
údržbu po narovnání nebo jiném technickém ošetření.  

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste na vlhké vlasy, vmasírujte a opláchněte. Na konci 
ošetření naneste malé množství uhlazovací masky.

INTECH





CERTIFIKOVANÉ ŘADY
PRO VLASY

Kromě tradičních řad obsahu-
je řada INSIGHT Hair také dvě  
přírodní certifikované mini-řady 
odkazující na certifikační stan-
dardy Cosmos Natural. 

Přípravky jsou určené pro ce-
lou rodinu, dermatologicky tes-
tované pro citlivou pokožku  
i testované na nikl tak, aby byla 
zajištěna maximální kompatibili-
ta s pokožkou. 
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NORMA COSMOS 
A ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST

Tato mezinárodně uznávaná přísná norma byla vyvinuta v pěti hlavních 
evropských certifikačních organizacích pro přírodní a  organickou ko-
smetiku (BDIH - Německo, COSMEBIO & ECOCERT - Francie, ICEA 
- Itálie, SOIL ASSOCIATION - Spojené království) a  určuje požadavky, 
které se musí splnit u  kosmetických přípravků, aby bylo možné je 
označovat jako organické a/nebo přírodní. 

Tato pravidla jsou následující: 

• Propagovat použití přípravků z organického zemědělství, 
 a respektovat přitom biodiverzitu;

• Používat přírodní zdroje odpovědným způsobem, 
 a respektovat přitom životní prostředí; 

• Používat procesy a výroby, které jsou čisté a respektují 
 lidské zdraví a životní prostředí;

• Integrace a rozvoj konceptu zelené chemie.

Účelem je aplikace principů udržitelného vývoje prostřednictvím kos-
metického dodavatelského řetězce, od charakterizace surovin po distri-
buci hotových přípravků. 

Proto je finálním cílem řešit záležitosti, které jsou zásadní pro život-
ní prostředí a prosperitu lidí na planetě, podporovat rozvoj stále více 
přírodních a organických kosmetických přípravků. Toto je nezbytné pro 
respektování zákazníků, kteří musí být informováni jasným a transpar-
entním způsobem tak, aby se mohli stát hráči v udržitelném vývoji.
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COSMOS NATURAL 

přírodního původu musí být závazně 
Procento komponentů 

uvedené na hotovém přípravku.

Obaly
musí mít minimální dopad  
na životní prostředí.

Produkty jsou dermatologicky 
testované na citlivé pokožce.

složek přírodního původu

Přípravek musí obsahovat

vysoké procento



60 61

Naše receptury obsahují vysoké procento surovin, které jsou šetrné k pokožce i k životnímu pros-
tředí a mají nízký dopad na životní prostředí. Pojďme se na některé z nich podívat:

LYCERIN DERIVOVANÝ Z ROSTLIN 

Vyniká díky svým hydratačním účinkům, chrání 
pokožku před vysoušením. Navíc je glycer-
in schopný uvnitř kosmetického přípravku 
přenášet aktivní ingredience a zlepšovat jejich 
blahodárné účinky na  pokožku. Je to velmi 
jemná a absolutně nedráždivá látka.

ZAHUŠŤOVADLA ŠETRNÁ K POKOŽCE

Tyto ingredience jsou derivované pouze z rost-
lin (z kokosového oleje, palmového kernelového 
oleje, kukuřičného škrobu) a zmírňují jakékoliv 
podráždění způsobené čištěním. Také zlepšují 
hydratační vlastnosti přípravku.

JEMNÉ ZKLIDŇUJÍCÍ LÁTKY

Tak jako ingredience uvedené výše, i tyto látky 
jsou rostlinného původu - z kokosového oleje 
a palmového kernelového oleje. Posilují výživný 
a  hedvábný účinek přípravků a  zlepšují jejich 
vliv na pokožku.

CERTIFKOVANÉ ORGANICKÉ 
EXTRAKTY A OLEJE

Ve  všech recepturách používáme oleje 
a  výtažky z  organického zemědělství, které 
pochází z  certifikovaných plodin bez použití 
GMO, pesticidů nebo jiných chemických prvků, 
které jsou škodlivé pro lidské zdraví a  životní 
prostředí.

POVRCHOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY, 
KTERÉ NEJSOU ETHOXYLOVANÉ

Povrchové aktivní látky jsou přírodního původu, 
převážně z kokosového oleje a jsou biologicky 
odbouratelné, vysoce kompatibilní s  pokožk-
ou a  přitom udržují vyváženou čisticí aktivitu. 
Respektují dokonce i  tu nejcitlivější pokožku 
a přitom chrání její zdraví a hydrolipidový film. 

VŮNĚ PŘÍRODNÍHO PŮVODU

Používáme pouze 100% přírodní vůně. 

NAŠE PLUSY
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Vlasová pokožka je denně vystavená množství faktorů, které ji oslabují: 
znečištění, stres, klimatické podmínky, alergie nebo použití agresivních 
čisticích přípravků. Místo toho může expozice vést k vysoké úrovni citli-
vosti nebo poškození, např. svědění, suchost, zarudnutí nebo nadměrná 
reakce na dotek.

Vytvořili jsme řady SENSITIVE a LENITIVE, které mají certifikáty  
od ICEA, aby splnily potřeby těch, kteří mají velmi citlivou pokožku  
a potřebují chránit zdraví vlasové pokožky pomocí velmi jemných účin-
ných přípravků. 

ŘADY 
SENSITIVE A LENITIVE
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VYROBENÁ PRO OSOBY S CITLIVOU NEBO PODRÁŽDĚNOU POKOŽKOU HLAVY. 

Vyvinuli jsme řadu INSIGHT SENSITIVE pro všechny, kteří mají přecitlivělou pokožku
nebo si jednoduše chtějí udržovat zdravou vlasovou pokožku pomocí jemných účinných přípravků.

SENSITIVE

SENSITIVE SKIN

SHAMPOO 

+ Organický extrakt z dýně
+ Organický extrakt z kdoule

Tento šampón na vlasy, který je vysoce 
kompatibilní s pokožkou, je vhodný pro 
celou rodinu i  s  dětmi. Respektuje hy-
drolipidovou rovnováhu vlasové pokožky, 
aniž by ji dráždil. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na mokré vlasy, rovnoměrně 
vmasírujte. Důkladně opláchněte.

SENSITIVE SKIN

CONDITIONER 

+ Organický extrakt z dýně
+ Organický extrakt z kdoule

Přípravek pro snadné rozčesávání 
a  zkrocení všech typů vlasů. Hydratuje 
a dodává lesk. Vlasy jsou po použití heb-
ké a přirozeně zářivé. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte na celou délku mokrých vlasů 
a rovnoměrně vtírejte. Nechte přípravek 
působit 3-5 minut a potom opláchněte.

SENSITIVE SKIN

MASK 

+ Organický extrakt z dýně
+ Organický extrakt z kdoule

Díky speciálnímu složení vyživuje mas-
ka vlasy a vlasovou pokožku do hloubky 
a chrání ji před externími vlivy. Restruk-
turalizuje vlas a navrací mu lesk.  

NÁVOD K POUŽITÍ
Vetřete rovnoměrně do  mokrých vlasů. 
Nechte působit 5-10 minut a  potom 
důkladně opláchněte.

code ISE111 size 900 ml
code ISE112 size 400 ml
code ISE113 size 100 ml

code ISE114 size 900 ml
code ISE115 size 400 ml
code ISE116 size 100 ml

code ISE109 size 500 ml
code ISE110 size 250 ml
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ZARUDNUTÍ POKOŽKY HLAVY NEBO ZÁNĚT? 

Abychom zabránili zánětu pokožky, který způsobuje zarudnutí, je nutné používat přípravky,  
které mají zklidňující účinek - přípravky řady LENTIVE.

LENITIVE

DERMO-CALMING 

SHAMPOO 
+ Indian Fig Extrakt 
+ Organic Aloe Extrakt 
+ Organic Mallow Extrakt 

ŠAMPON SE ZKLIDŇUJÍCÍM ÚČINKEM NA POKOŽKU.
Hydratační, citlivý, zklidňující účinek, který navrací podrážděné 
vlasové pokožce rovnováhu. Hydratuje vlasy a pokožka je hed-
vábná a jemná.

NÁVOD K POUŽITÍ
Vmasírujte do mokré pokožky a vlasů. Opláchněte. 

SCALP COMFORT 

CREAM
+ Indian Fig Extrakt 
+ Organic Aloe Extrakt 
+ Organic Mallow Extrakt 

KRÉM PRO ZKLIDNĚNÍ VLASOVÉ POKOŽKY.  
Navrací rovnováhu epidermální funkci vlasové pokožky 
s příjemným pocitem svěžesti.

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte krém přímo na zarudlá místa vlasové pokožky 
po umytí šamponem pro zklidnění pokožky. Jemně vmasírujte, 
potom vysušte. Lze použít pouze na suché vlasy. 

code ILE124 size 900 ml
code ILE125 size 400 ml
code ILE126 size 100 ml code ILE127 size 100 ml





CERTIFIKOVANÉ ŘADY 
ICEA ECO BIO

ICEA, Institut pro etickou cer-
tifikaci šetřící životní prostředí, 
je konzorcium monitorující a 
certifikující společnosti, které 
při práci berou ohled na lidi a 
životní prostředí, chrání důsto-
jnost mužů a žen při práci a prá-
va spotřebitelů.

Pro INSIGHT SKIN, naši tělovou 
řadu, a pro INSIGHT MAN, řadu 
určenou pro muže, jsme zvolili 
certifikaci Eco Bio Cosmetics. 



66 67

•  Protože 
  je to instituce, která certifikuje kvalitu zdraví a  bezpečné přípravky 

prostřednictvím přísných a  důkladných kontrol všech ingrediencí 
a  hotových produktů; chrání zdraví zákazníků, reaguje na  jejich 
očekávání prostřednictvím správné, transparentní a kompletní defin-
ice Eco Bio Cosmetics;

•  Protože 
  vyžaduje přísné dermatologické testy ICEA (také pro citlivou pokožku) 

hotových přípravků, což garantuje čisté receptury šetrné k pokožce, 
které jsou vhodnější pro citlivou a jemnou pokožku;

•  Protože 
  podporuje a šíří kulturu a hodnoty, které souvisejí s organickým se-

ktorem, a také organizuje akce a informační kampaně.

Proč
jsme zvolili
ICEA

CERTIFIKACE  
PŘÍPRAVKŮ OD ICEA

ICEA je jedna z  nejuznávanějších organizací v  oblasti environmentální a  etické certifikace.  
Certifikace Eco Bio Cosmesi jako jedna z prvních splňuje potřeby těla a respektuje jeho pohodu: 
volba certifikovaného produktu se tedy stává zárukou jeho ochrany. To znamená použití přípravků, 
jejichž suroviny jsou vybrány podle přísných procedurálních pravidel a principů založených na kon-
ceptech Organický, Ekologický a Přírodní.
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CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKŮ 
ECO BIO COSMETICS

organického zemědělství
derivovaných většinou z
Použití surovin

Produkty jsou dermatologicky
testované 

Absence materiálů které jsou 
z hlediska ekologie diskutabilní
v hotových přípravcích i obalech

Omezení dopadu na životní prostředí díky 

které nejsou potřebné a nejsou recyklovatelné
omezování obalů
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GLYCERIN DERIVOVANÝ Z ROSTLIN  

Vyniká díky svým hydratačním účinkům, 
chrání pokožku před vysušením. Navíc je glyc-
erin schopný uvnitř kosmetického přípravku 
přenášet aktivní ingredience a zlepšovat jejich 
blahodárné účinky na  pokožku. Je to velmi 
jemná a absolutně nedráždivá látka.

ZAHUŠŤOVADLA ŠETRNÁ K POKOŽCE

Vyniká díky svým hydratačním účinkům, 
chrání pokožku před vysušením. Navíc je glyc-
erin schopný uvnitř kosmetického přípravku 
přenášet aktivní ingredience a zlepšovat jejich 
blahodárné účinky na  pokožku. Je to velmi 
jemná a absolutně nedráždivá látka.

JEMNÉ ZVLÁČŇUJÍCÍ ČINIDLA

Stejně jako výše uvedené přípravky i tyto jsou 
derivované z rostlin - z kokosového oleje a pal-
mového kernelového oleje.  Posilují výživný 
a  hedvábný účinek přípravků a  zlepšují jejich 
vliv na pokožku. 

HYPOALERGENNÍ VŮNĚ

Používáme pouze hypoalergenní vůně, a  tak 
můžeme omezit riziko podráždění pokožky. 

TESTOVÁNÍ NA NIKL

Naše přípravky se testují na nikl - ‹ 0,5 PPM 
- aby se zajistila větší bezpečnost pro případ 
přecitlivělosti.

CERTIFKOVANÉ ORGANICKÉ 
EXTRAKTY A OLEJE

Ve  všech recepturách používáme oleje 
a  výtažky z  organického zemědělství, které 
pochází z  certifikovaných plodin bez použití 
GMO, pesticidů nebo jiných chemických prvků, 
které jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní 
prostředí. 

POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY, 
KTERÉ NEJSOU ETHOXYLOVANÉ

Povrchové aktivní látky jsou přírodního původu, 
převážně z kokosového oleje a jsou biologicky 
odbouratelné, vysoce kompatibilní s  pokožk-
ou a přitom udržují vyváženou čisticí aktivitu. 
Respektují dokonce i  tu nejcitlivější pokožku 
a přitom chrání její zdraví a hydrolipidový film. 

NAŠE PLUSY

Naše přípravky obsahují vysoké procento surovin, které jsou šetrné k pokožce i k životnímu pros-
tředí a které mají malý dopad na životní prostředí. Pojďme se podívat na některé z nich:
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Pokožka je nejcitlivější orgá-
nem našeho těla, skutečný 
ekosystém, který je nutné re-
spektovat a chránit. Je to první 
a nejdůležitější obrana, bariéra, 
která chrání naše těla před ex-
terními vlivy. 

Atmosférické znečištění, vys-
tavení slunečnímu svitu a nevy-
vážené stravování může poškod-
it vzhled pokožky: to je důvod, 
proč je důležité ji chránit každý 
den pomocí  k pokožce šetrné 
kosmetiky, jako je INSIGHT  
SKIN. 

SKIN
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VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ 
OD MALÝCH VĚCÍ  

Naším cílem je přírodnější životní styl, který je udržitelný a méně škodlivý pro nás i naši plan-
etu, která nás hostí. Na těchto základech je postavená řada přípravků pro péči o pleť INSIGHT 
SKIN, s vysokou kvalitou a certifikací ICE ECO BIO. 

Celá řada vychází z potřeby garantovat účinnost a opravdovost ve vztahu k člověku i k přírodě. 
Vyživující, přírodní a šetrné přípravky, vhodné i pro nejcitlivější pokožku, jsou určené k denní 
použití při péči pro vaše těl.

Certifikace společně s testováním garantuje bezpečné přípravky, které pokožka dobře toleruje 
a které jsou přirozené díky obsaženým organickým olejům a výtažkům.
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Důkladné čištění v kombinaci s jemnou exfoliací 
připravuje pokožku na následnou hydrataci a vyživující péči.

BODY

CLEANSER

+ Organický extrakt z Rooibos
+ Organický extrakt z lékořice
+ Organický extrakt z černé rýže 

SPRCHOVÝ GEL 
Šetrný k  pokožce, jemně čistí a  zachovává hydrolipidovou 
rovnováhu pokožky a nemá vliv na přirozenou ochranu pokožku. 
Má antioxidační, zjemňující a hydratační účinky.

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste dostatečné množství přípravku na  mokrou pokožku 
a jemně masírujte, potom opláchněte.

BODY

SCRUB

+ Organický extrakt z Rooibos
+ Peeling z třešní
+ Křemenný peeling 

TĚLOVÝ PEELING
Přípravek, který zlepšuje vzhled pokožky a  odstraňuje mrtvé 
buňky. Stimuluje cirkulaci krve a  navrací pokožce její přiro-
zenou hydrataci a zdravý vzhled. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Masírujte na mokré pokožce, potom opláchněte. 

code ISK119 size 200 ml
code ISK084 size 400 ml
code ISK085 size 100 ml

ČIŠTĚNÍ
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Po koupeli nebo sprše je dobré použít přípravek, který je nejvhodnější pro vaši pokožku 
a který vyživí a obnoví hydrolipidový film na pokožce.

NOURISHING BODY 

CREAM

+ Organický extrakt z Rooibos
+ Organický extrakt třezalky 
+ Organické bambucké máslo

VYŽIVUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM.
Bohatá směs s  aktivními ingredience-
mi a  emulgačními prvky přírodního 
původu, které dělají z  tohoto krému 
ideální přípravek pro hloubkovou výživu 
pokožky a zlepšují její pevnost - pokožka 
je sjednocenější a sametová.

NÁVOD K POUŽITÍ
Po koupeli nebo sprše vmasírujte 
do celého těla až do úplného vstřebání.

REGENERATING BODY 

OIL

+ Organický extrakt z Rooibos
+ Organický arganový olej
+ Organický slunečnicový olej 

REGENERAČNÍ TĚLOVÝ OLEJ  
Hydratace a ochrana v jednom příprav-
ku: díky výběru organických olejů garan-
tuje tento přípravek hloubkovou výživu 
a  pružnost pokožky. Obsahuje také 
přírodní antioxidační komplex, který bo-
juje proti volným radikálům a zachovává 
vitalitu pokožky.

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste na  čistou pokožku a  jemně 
masírujte až se přípravek vstřebá.

HYDRATING HAND 

CREAM

+ Organic extrakt z Rooibos
+ Organický extrakt z medu
+ Organické bambucké máslo 

HYDRATAČNÍ KRÉM NA RUCE 
Neocenitelná zvláčňující a  vyživující 
péče i  pro ty nejpopraskanější ruce. 
Lehce se vstřebává a  okamžitě dodává 
pokožce hebkost a udržuje její pružnost.  

NÁVOD K POUŽITÍ
Masírujte do  pokožky až do  úplného 
vstřebání.

code ISK086 size 250 ml
code ISK091 size   50 ml

code ISK088 size 150 ml
code ISK098 size   50 ml code ISK087 size 75 ml

HYDRATACE
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MAN

Žijeme v  bouřlivém světě, kde 
se příliš často soustředíme 
na naši destinaci a přitom nev-
idíme cestu. Cestovat znamená 
získávat zkušenost, měnit ná-
zory, rozbít předsudky. Objevo-
vat nové pohledy na věci a nové 
způsoby života. 

Naším cílem společně s  IN-
SIGHT MAN je obnovit chuť ob-
jevování dokonce i pomocí malý 
každodenních kroků - začneme 
péčí o  naše tělo s  vizí pohody, 
ve  které si vytváříme ve vlast-
ním stylu, a  tak vyjadřujeme 
sami sebe.
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# BUĎTE JAKO ZE ŠKATULKY

Řada INSIGHT MAN s certifikací ICEA ECO BIO vznikla na základě potřebné péče o naše tělo, 
aniž bychom se vzdali možnosti zůstat šetrní k  životnímu prostředí. Certifikace ECO BIO 
společně s  dermatologickými testy garantuje bezpečné, účinné přípravky s  mnohačetnými 
funkčními vlastnostmi, a to díky organickým olejům a extraktům.

Úprava vousů - používání speciálních produktů pro mytí, změkčení a výživu - hraje důležitou roli 
u této řady proto, abyste vždycky vypadali upraveně a vkusně. 

Holící mýdlo, nejnovější přírůstek do řady, se liší od jiných produktů svou certifikací (Cosmos 
natural, spíše než Eco bio), i když jeho složení je také velice šetrné k pokožce a delikátní.
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OSOBNÍ PÉČE

HAIR & BODY 

CLEANSER 

+ Organický extrakt z datle
+ Tea Tree Oil
+ Organický extrakt z aloe

SPRCHOVÝ GEL 
Jemný čistící roztok pro tělo a vlasy. Je určený pro časté mytí 
s ohledem na hydrolipidovou rovnováhu pokožky. 
Respektuje hydrolipidovou rovnováhu pokožky. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nanášejte dostatečné množství přípravku na mokrou pokožku 
a vlasy, jemně masírujte a potom opláchnět.  

code IMA096 size   100 ml

code IMA097 size 250 ml
code IMA143 size 100 ml

EMOLLIENT FACE AND AFTERSHAVE 

CREAM 

+ Organický extrakt z datle
+ Organický nimbový olej
+ Organický extrakt z myrty 

ZVLÁČŇUJÍCÍ KRÉM NA OBLIČEJ A KRÉM PO HOLENÍ 
Speciálně určený pro nejnáročnější a citlivé pokožky, zmírňuje 
podráždění pokožky, které způsobuje holení. Hydratuje pokož-
ku, dodá jí měkkost a pružnost na celý den. Je určený i pro ce-
lodenní hydrataci. Dodává pokožce pocit zklidnění a hydratace, 
není mastný. 

NÁVOD K POUŽITÍ
Používejte po holení na čistý a suchý obličej a krk. 
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PÉČE O VOUSY

BEARD 

CLEANSER

+ Organický extrakt z datle
+ Organický extrakt z ořechů
+ Organický extrakt ze zázvoru

ŠAMPON NA VOUSY 
Obsahuje jemné povrchové aktivní lát-
ky, myje a  zároveň hydratuje vousy 
a  pomáhá udržovat vaše vousy jemné 
a hydratované. Doporučuje se pro kaž-
dodenní ošetření.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před použitím protřepejte, naneste 
na mokré vousy, vmasírujte a důkladně 
opláchněte.

NOURISHING BEARD 

OIL

+ Organický extrakt z datle
+ Organický slunečnicový olej
+ Organický konopný olej  

VYŽIVUJÍCÍ OLEJ NA VOUSY 
Zjemňuje vousy a  dodává jim lesk. 
Působí na  obnovu a  změkčení vousů. 
Usnadňuje úpravu vousů a  brání jejich 
zvlnění.

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste několik kapek na  ruce, 
vmasírujte do  vousů a kníru. Olej dodá 
vousům výživu i lesk.

MULTIFUNCTIONAL BEARD AND SHAVING 

OIL

+ Organický extrakt z datle
+ Organický slunečnicový olej
+ Organický olej ze sladkých mandlí

Přípravek s  dvojí funkcí, který můžete 
použít pro změkčení pokožky a vousů - 
holení je potom snazší, nebo ho můžete 
použít jako vyživující olej, který usnadní 
rozčesávání vousů. Na  holení nebo pro 
změkčení vousů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před holením naneste několik kapek 
na  obličej, což změkčí vousy a  zabrání 
podráždění. Když vousy změknou, 
naneste několik kapek na  vaše ruce 
a  vmasírujte je do  vousů a  knírů pro 
výživu lesk.

code IMA092 size 250 ml
code IMA093 size 100 ml code IMA094 size   50 ml code IMA095 size   50 ml
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code IMA144  size  125 gr

PÉČE O VOUSY

SHAVING

SOAP
+ Organický extrakt z datle
+ Organický extrakt z pískavice (Fenugreek)
+ Organická štáva z Aloe

Mýdlo na holení

NÁVOD K POUŽITÍ
Doporučujeme se holit ráno. Před holením si opláchněte 
obličej teplou vodou, vaše póry se roztáhnou a snížíte tak 
riziko podráždění. Navlhčete stětku teplou vodou a třením 
kruhovými pohyby o mýdlo vytvořte měkkou pěnu. Rozetřete 
pěnu na bradu a pokračuje v holení.

+ COSMOS NATURAL certified 

Certifikace COSMOS NATURAL dokládá použití vysokého 
podílu složek přírodního původu, jak je uvedeno na štítcích 
konečného produktu. 

+ Přírodní vůně

Vůně mýdla se liší od zbytku řady INSIGHT MAN, 
je 100% přírodní. 

Díky složení s certifikací COSMOS NATURAL,
je tento produkt ideální i pro nejcitlivější pokožku:  

obsahuje také šťávu z Aloe Vera, s blahodárnými a zklidňujícími účinky,
perfektní pro jemnou kůži, která má tendenci rudnout.
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MERCHANDISING
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WOODEN EXPO
code PMIN010

COTTON SHOPPING BAG
code PMIN032

STAIR WOODEN EXPO
code PMIN052

SHOPPER
code PMIN009/01

MERCHANDISING
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WOODEN EXPO CUBE
code PMIN062

NATURAL COTTON BAG
code PMIN012

CUBE DISPLAY
code PMIN003

GIFT BOX
code PMIN042

MERCHANDISING
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INCOLOR + EXTRA

BRUSH
code PMIN040

INCOLOR 
HYDRA-COLOR® 
COLOR

CHART
code PMIN054/01

INCOLOR MEN
HYDRA-COLOR® 
COLOR

CHART
code PMIN069

INCOLOR 
PIGMENTS 
COLOR

CHART
code PMIN055/01

WHEAT BOWL
code PMIN035

BAMBOO SPATULA
code PMIN036
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MAN + SKIN

BEARD & HAIR COMB
code PMIN027

COTTON POCHETTE
code PMIN029

EXFOLIATING GLOVE
code PMIN041

SOAP BOX
code PMIN065

SHAVING BRUSH
code PMIN060

COTTON BAG
code PMIN028
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