Zažijte rozdíl

Seamless1
Není žádné tajemství, že prodlužování
a zahušťování vlasů se stává horkým
trendem doma i v zahraničí.
Produkty řady Seamless 1 přináší
vysokou kvalitu, cenovou dostupnost a
jsou podporovány týmem profesionálně
vyškolených stylistů, kteří pokaždé
dokážou vyhovět Vašim požadavkům.
Seamless1 je uznávaná značka na
prodlužování vlasů, kterou založil
Marcel Khoury, vlasový odborník s
více než 25letými zkušenostmi v daném
oboru.
Zrodila se myšlenka vytvořit prvotřídní,
bezpečné a zároveň cenově dostupné
prodlužování vlasů, které se odlišuje od
ostatních. Seamless1 nabízí širokou škálu
kreativních trendy odstínů a speciálně
vyvinutou snadno aplikovatelnou a
odstranitelnou pásku.

Ve spolupráci s vysoce uznávanými
partnerskými kadeřnickými salony
vyškolil Seamless1 tisíce kadeřníků po
celém světě.
Marcel říkává: „Každá žena na světě si
zaslouží zažít změnu, kterou přináší
delší a objemnější vlasy. Prodlužování
vlasů je unikátním doplňkem každého
trendy zákazníka, který chce mít delší,
hustější vlasy a zažít něco nového.“
Rychle
se
rozšiřující
metoda
prodlužování vlasů je dostupná už i v
Austrálii, Evropě a Střední Asii.

Před & Po.

Skuteční zákazníci

Seamless1 Pásková metoda
Nejnovější technolgoie, super hladká,
neviditelná páska. Skvělá alternativa
barvení vlasů – Ombré&Balayage efekt
získáte v průběhu několika minut bez
poškození Vašich skutečných vlasů a
navíc získáte žádanou hustotu a délku.
Doporučujeme vám použít sortiment
péče o vlasy řady S1, abyste dosáhli
maximální
životnosti
Vašeho
prodloužení vlasů

· 100% Lidské Remy vlasy nejvyšší kvality
· Vlasová délka 30-60cm
· Velikost pásky 4cm x 0,9cm
· 20kusové balení
· Hmotnost 46-50 gramů
· Rozšířené o S1 Super Tape (pásku),
která vydrží 8 týdnů
· Speciální neviditelná technologie, která
zabraňuje sklouzávání a odpadnutí pásky
· Jednoduchá aplikace za čas kratší
než 30 minut
· Cenová dostupnost
· Životnost 4-6 měsíců s pravidelným 6-10
týdenním přelepením

Midnight

Ritzy

Caviar

Espresso

Mocha

Caramel

Opal

Cinnamon

Velvet

Vanilla

Cappuchino

Spice

Toffee

Honey

Beach Baby

Mist

Milkshake

Více informací na www.seamless1.sk
Coffee
& Cream

Dostupné v barevných odstínech:

•

Hot Chocolate

Sun Kissed

Opal & Mocha Velvet &Vanilla Salt&Pepper

Milkshake
Milky Way & Cinnamon

Electric Blue

Merlot

Aqua

Dust

Purple Rain Fire Engine Fairy Floss

Licorice

I-tip a Nail Tip.
Remy lidské vlasy. Skvělá alternativa barvení
vlasů – Ombré&Balayage efekt získáte v
průběhu několika minut bez poškození
Vašich skutečných vlasů a navíc získáte
žádanou hustotu a délku.

Představuje:
·
·
·
·

100% Lidské Remy vlasy nejvyšší kvality
Vlasová délka 55cm
Hmotnost: 50 gramů
I-Tip prodloužení vydrží 8 týdnů
od první aplikace
· Cenová dostupnost
· Životnost 4-6 měsíců

• Nail Tip

Doporučujeme vám použít sortiment péče
o vlasy řady S1, abyste dosáhli maximální
životnosti Vašeho prodloužení vlasů.
Ideální na vytvoření přirozeně dlouhých,
hustých vlasů pomocí téměř neviditelného
prodloužení.

Vhodné pro lidi, kteří rádi experimentují, chtějí být IN anebo chtějí dosáhnout
vysněných vlasů bez jejich poškození.
Více informací na www.seamless1.sk

Dostupné v barevných odstínech:

Midnight

Mocha

Coffee
& Cream Salt & Pepper

Opal

Vanilla

Milkshake

Espresso

Caramel

Milky Way

Příslušenství

• Tape Remover

• Tape roll & Pre-cut Tape

• Care Brush

jednoduchý a účinný sprej speciálně
vyvinutý na odstranění prodloužených
vlasů

S1 Páska je silná, pružná a odolná.
Aplikuje se jednoduše a nezanechává
stopy. Je antialergická a dermatologicky
testovaná

Profesionální kartáč na vlasy. Pomocí
tohoto kartáče se vlasy velmi snadno
rozčesávají bez poškození a lámání
přírodních vlasů. Kartáč je šetrný k
vlasům a vlasové pokožce.

• Large Crocodile Clips

• Colour Stand

• Large Display Box

Krásný barevný stojan se vzorkovníky,
který slouží jako propagační materiál

praktický, úložný box, který slouží na
skladování vlasových pramínků

Skřipec do vlasů „krokodýl“ usnadňuje
rozdělení vlasových pramenů do
jednotlivých sekcí, je nezbytnou
pomůckou při prodlužování vlasů.

Superfood
Therapy

• Colour Shampoo
& Conditioner Range
Šampon a kondicionér z řday S1 na ochranu barvy
je speciálně vyvinut na prodloužené vlasy. Chrání
barvu před vyblednutím a vymytím. Vlasy jsou navíc
chráněné před škodlivými vlivy UV záření. Vysoká
koncentrace antioxidantů a jiné vzácné oleje chrání
intenzitu barvy a zajišťují maximální lesk vlasového
vlákna.

• Keratin Shampoo
& Conditioner
Keratinový šampon a kondicionér. Kosmetika vyvinutá
na prodloužení životnosti keratinové kúry s vysokým
obsahem antioxidantů, díky kterým budou vlasy
přirozeně lesklé a jemné na dotek.

• Nourishing Shampoo
& Conditioner Range
Regenerační šampon a kondicionér. Intenzivní
péče o suché, poškozené a chemicky ošetřené vlasy.
Pomáhá obnovit poškozenou strukturu vlasového
vlákna pro kvalitnější vzhled vlasů. Neobsahuje
parabeny.

• Extension Shampoo
& Conditioner
Šampon a kondicionér je speciálně vyvinut na
prodlužování vlasů. Vytváří intenzivní lesk, vlasy
zanechává dostatečně hydratované a vyživené.
Chrání je před každodenním poškozením.

• Volume Shampoo
& Conditioner Range
Šampon a kondicionér na objem z řady S1. Posilňují
slabé a jednotvárné vlasy a dodávají jim dokonalý
objem, lesk a hustotu. Účinné látky hlídají nadměrnou
prdukci mazu, takže vlasy zůstávají čisté a mají krásný,
objemný tvar. Vysoký obsah antioxidantů chrání vlasy
před poškozením.

Product Features
& Suitability
Neobsahuje sulfáty ani parabeny. Složení: Vitamín C,
výtažky z lístků zeleného čaje, přírodní extrakt z plodu
Acai, avokádový olej, výtažky z pšeničných klíčků, olej
z hroznových semínek, olej z dýňových jadérek.

• Hair Serum

• Leave-in Cream

• Treatment Care Mask

Zpevňující a vyživující sérum na suché a poškozené
vlasy. Speciálně vyvinut na mrtvý vlas a na vlasy
prodloužené keratinem. Vytváří intenzivní lesk,
posilňuje vlasy a chrání je před poškozením. Složení:
Avokádový olej, olej z dýňových jadérek. Neobsahuje
parabeny ani sulfáty.

Uhlazující bezoplachový termoochranný krém.
Speciálně vyvinut na mrtvý vlas a na vlasy prodloužené
keratinem. Krém je obohacen o vzácné oleje, které
chrání vlasy před působením vysoké teploty a zároveň
vlasy hydratuje a vyživuje. Složení: Vitamín C, výtažky
z lístků zeleného čaje, přírodní extrakt z plodu Acai,
avokádový olej, výtažky z pšeničných klíčků, olej z
hroznových semínek. Neobsahuje parabeny ani sulfáty.

Hluboce vyživující maska na vlasy obohacená o
výtažky z plodu Acai a další vzácné oleje. Díky svému
složení je vhodná na prodloužené vlasy. Tato intenzivní
kúra působí do hloubky vlasového vlákna a tím
vytváří vlasy přirozeně lesklé, silné a jemné na dotek.
Složení: Vitamín C, výtažky z lístků zeleného čaje,
přírodní extrakt z plodu Acai, avokádový olej, extrakty
z dýňových semínek a výtažky ze semínek Quinoa.
Neobsahuje parabeny ani sulfáty.

Úplně nová úroveň
zářivých a lesklých vlasů
Nechte si vlasy zkrotit přírodou
Představujeme naši revoluční, unikátní a mimořádně rychlou metodu zlepšení kvality
Vašich vlasů. I nejméně přizpůsobivé vlasy se v průběhu 20 minut změní na uhlazené,
mimořádně lesklé a odolné vůči vlivům počasí.
Peptame obnovuje a posilňuje vnitřní a stejně tak vnější vlasová vlákna. Pomáhá dosáhnout
silných, zdravých vlasů a vyrovnává kudrnaté vlasy až o 60%. Vytvořeno z bílkovin cukrové
třtiny a kyseliny glykolové, odvozené z přírody (používané též v pleťových maskách) a bez
obsahu formaldehydu. Bez použití pachů, výparů nebo kouře. Vhodné i pro odbarvené
vlasy. „Peptidové“ bílkoviny zformulované na „zkrocení“ nepoddajných vlasů a doba
účinku je až 8 týdnů.

• Taming Shampoo
udržuje a prodlužuje životnost Vašeho ošetření
Peptame, váže vlhkost vlasů a zanechává je
hedvábně jemné

• Blonde Shampoo
Vysoce účinný stříbrný šampon, který udržuje
a prodlužuje životnost ošetření Peptame a
eliminuje žluté, šedé a nazlátlé pigmenty

• Leave-in Cream
Leave-in Cream z řady Peptame pomáhá chránit
vlasy před poškozením při použití vysoké teploty,
zlepšuje zadržování vlhkosti a chrání před UV
zářením

• Taming Mask

• Blonde Conditioner

• Serum

Maska speciálně vyvinutá na zkrocení
nepoddajných vlasů. Vyživuje a ošetřuje každý
vlasový pramen pomocí hydrolyzovaného proteinu
a pomáhá nabýt hladké a silné vlasy Vaší Peptame
péče. Chrání a zanechává je lesklé a krásné.

Potlačuje nežádoucí žluté, šedé a zlaté podtóny v
melírovaných a blond vlasech a dodává jim lesk
a vitalitu. Výsledkem je zářivě čistá a přirozená
barva.

Vlasové sérum na vlasy chrání a posilňuje vlasové
pramínky, dodává jim lesk a prodlužuje životnost
Vaší péče Peptame

Neobsahuje parabeny ani sulfáty. Ideální pro všechny typy vlasů, ale zejména na barevné a prodloužené vlasy.

www.hairvision.sk

