Letní péče o vlasy s ALCINOU

Stejně jako novému ročnímu období přizpůsobujeme svůj šatník, měli bychom podle něj vybírat
také vlasovou péči. Vlasy mají v létě rozdílné potřeby než v zimě a jen správně zvolenými produkty
dosáhneme toho, že budou stále vypadat zdravě a krásně. Jaké produkty ze sortimentu ALCINY
budou vaše vlasy v teplejší části roku milovat?

Uhaste žízeň s hyaluronem
Vlasová řada Hyaluron 2.0 optimálně reguluje zásoby
vlhkosti ve vlasech a dodává suchým a porézním vlasům
pružnost a lesk. Kromě kyseliny hyaluronové obsahuje
extrakt z opuncie, který je bohatý na minerály a
antioxidanty. Anti-heat faktor pomáhá předcházet
poškození vlasů teplem až do 230 °C a perfektně tak chrání
při častém fénování, žehlení i kulmování.
Minimální prodejní cena a obsah
Hyaluron 2.0 šampon: 320 Kč /250 ml
Hyaluron 2.0 balzám: 320 Kč / 200 ml
Hyaluron 2.0 sprej: 340 Kč / 100 ml

Zachovejte si zářivou barvu
Pokud si barvíte vlasy, víte, že barva dostává v letních dnech
vinou slunce či častého koupání pořádně zabrat. Aby vám ve
vlasech vydržela co nejdéle, je potřeba zvolit takové
produkty, které ji budou chránit a zároveň o vlasy pečovat.
Přípravky řady N° 1 obsahují výtažky ze slunečnicových
semínek, které chrání před volnými radikály. Ty vznikají při
slunečním záření a mají na barvu vlasů negativní vliv. Jemný
šampon N° 1 obsahuje pěsticí komplex s panthenolem a
ovesným extraktem, který vyhlazuje a uzavírá strukturu vlasu
a zabraňuje tak úniku barevných pigmentů. Maska na vlasy
N° 1 intenzivně hydratuje, chrání a dodává vlasům lesk.
Lotion na barvené vlasy N° 1 pak dodává okamžitou
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regeneraci, vyhlazuje strukturu vlasů a usnadňuje rozčesávání. Je bezoplachový a ideální pro
každodenní používání.
Minimální prodejní cena a obsah:
Jemný šampon N° 1: 250 Kč / 200 ml
Maska na vlasy N° 1: 350 Kč / 200 ml
Lotion na barvené vlasy N° 1: 290 Kč / 100 ml

Letní styling s péčí
Neumíte si představit den bez stylingu? Pak v horkých dnech sáhněte po
Perl-gelu. Tento gel vlasy zpevní, dodá jim výrazný lesk a díky speciální
24hodinové hydratační formuli s panthenolem pomáhá suché či narušené
vlasy pěstit, aniž by je slepoval či zatěžoval.
Minimální prodejní cena a obsah:
Perl-gel: 320 Kč / 100 ml
K dostání v salonech spolupracujících se značkou ALCINA.
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