




Ztělesňuje základní kámen značky s minimalizací v kombinaci s nadčasovou elegancí, 
čistotou a přináší čistý, jemný zářivý efekt. Sofistikovaný přístup Luxury Hair Pro odráží 
městský elegantní životní styl, kde luxus znamená skutečnou kvalitu. Exkluzivní state-
of-theart technologie posouvá profesionální kosmetiku na vyšší úroveň a přináší 
výrobky všem ženám, které oslavují krásu, blahobyt a italský styl v nejčistší podobě.

Stelesňuje základný kameň značky s minimalizáciou v kombinácii s nadčasovou eleganciou, 
čistotou a prináša čistý, jemný žiarivý efekt. Sofistikovaný prístup Luxury Hair Pro odráža 
mestský elegantný životný štýl, kde luxus znamená skutočnú kvalitu. Exkluzívna state-of-
theart technológia posúva profesionálnu kozmetiku na vyššiu úroveň a prináša výrobky 
všetkým ženám, ktoré oslavujú krásu, blahobyt a talianský štýl v najčistejšej podobe.





Green Light znovu definuje svůj styl a identitu a soustřeďuje veškeré inovativní a 
kreativní energie v řadě Day By Day. Snadno použitelné produkty a adaptabilní vzorce 
jsou hlavní rysy této řady, které ochraňují barvy, vyživují vlasy, poskytují jim objem a 
jsou ideální pro každodenní použití nejen v kadeřnických salonech, ale i pro domácí 

péči o vlasy.

Green Light znovu definuje svôj štýl a identitu a sústreďuje všetky inovatívne a kreatívne 
energie v rade Day By Day. Ľahko použitelné produkty a adaptabilné vzorce sú hlavné rysy 

tejto rady, ktoré ochraňujú farby, vyživujú vlasy, poskytujú im objem a sú ideálne pre 
každodenné použitie nie len v kaderníckych salónoch, ale aj pre domácu starostlivosť o 

vlasy.



NEW

Obsah: 250 ml, 1000 ml

Šampon / Šampón

Ideální šampón pro ošetření suchých a citlivých vlasů. Tento jemný čistící šampon 
vyvažuje a restrukturalizuje vlasy díky vitamínu PP, výtažkům z hydrolyzované rýže a 
pšeničným bílkovinám jsou vlasy neuvěřitelně měkké a hebké. Šampon je obohacený o 
vitamín B6, organický zelený čaj a výtažky z prosa, které posilují vlasy, zvyšují jejich 
odolnost a pružnost.

Ideálny šampón pre ošetrenie suchých a citlivých vlasov. Tento jemný čistiaci šampón vyvažuje a 
reštrukturalizuje vlasy vďaka vitamínu PP, výťažkom z hydrolyzovanej ryže a pšeničným 
bielkovinám sú vlasy neuveritelne mäkké a hebké. Šampón je obohatený o vitamín B6, organický 
zelený čaj a výťažky z prosa, ktoré posilňujú vlasy, zvyšujú ich odolnosť a pružnosť.



Obsah: 250 ml, 1000 ml

Obsah: 250 ml, 1000 ml

Šampon / Šampón

Šampon / Šampón

Šampon je určený pro normální až jemné vlasy, které získají objem, pružnost a 
odolnost. Výtažky z Aloe hydratují a změkčují vlasy, zatímco výtažky z prosa, kreatin, 
výtažky z bambusu a přírodní extrakt z červených hroznů posilují vlasy, dodávají jim 
objem a pružnost.

Šampón je určený pre normálne až jemné vlasy, ktoré získajú objem, pružnosť a odolnosť. 
Výťažky z Aloe hydratujú a zmäkčujú vlasy, zatiaľ čo výťažky z prosa, keratín, výťažky z 
bambusu a prírodný extrakt z červeného hrozna posilňujú vlasy, dodávajú im objem a 
pružnosť.

Šampon poskytuje ochranu, posílení a oživení barvených vlasů. Obsahuje přírodní 
ženšen a výtažky z Ginko Biloba pro posílení a revitalizaci vlasů, dále ceramidy, 
slunečnicové výtažky a slézové mléko, které vyživují vlasy do hloubky.

Šampón poskytuje ochranu, posilnenie a oživenie farbených vlasov. Obsahuje prírodný ženšen 
a výťažky z Ginko Biloby pre posilnenie a revitalizáciu vlasov, ďalej ceramidy, slnečnicové 
výťažky a slezové mlieko, ktoré vyživujú vlasy do hĺbky. 



Maska / maska

Vyživuje vlasy díky současnému působení 5 různých olejů (olej z katránu, mučenky, rýžový 
olej, slunečnicový olej a palmový olej Acai). Rekonstruuje a revitalizuje poškozené vlasy díky 
obsahu keratinu a slunečnicových extraktů, aramidy obsažené v masce pomáhají chránit a 
oživit barvu vlasů, a výtažky ze zeleného čaje a červených hroznů působí jako antioxidanty.

Vyživuje vlasy vďaka súčasnému pôsobeniu 5 rôznych olejov (olej z katránu, mučenky, rýžový olej, 
slnečnicový olej a palmový olej Acai). Rekonštruuje a revitalizuje poškodené vlasy vďaka obsahu 
keratínu a slnečnicových extraktov, aramidy obsiahnuté v maske pomáhajú chrániť a oživiť farbu 
vlasov, a výťažky zo zeleného čaju a červeného hrozna pôsobia ako antioxidanty.

Obsah: 250 ml, 400 ml

Použití / použitie

Aplikujte do délek umytých, ručníkem vysušených vlasů, nenanášejte až ke kořínkům. 

- Na normálních a jemných vlasech po umytí šamponem Volumizing nechejte působit masku po dobu 1 až 3 
minut a důkladně opláchněte.

- Na suchých a citlivých vlasech po umytí šamponem Nutrishine nechejte působit masku po dobu 3 až 5 
minut a důkladně opláchněte.

- Na barvených a chemicky ošetřených vlasech po umytí šamponem Color nechejte působit masku po dobu 
5 až 10 minut a důkladně opláchněte.

Aplikujte do dĺžok umytých, uterákom vysušených vlasov, nenanášajte až ku korienkom.

- Na normálnych a jemných vlasoch po umytí šampónom Volumizing nechajte pôsobiť masku počas 1 až 3 minút a 
dôkladne opláchnite.

- Na suchých a citlivých vlasoch po umytí šampónom Nutrishine nechajte pôsobiť masku počas 3 až 5 minút a 
dôkladne opláchnite.

- Na farbených a chemicky ošetrených vlasoch po umytí šampónom Color nechajte pôsobiť masku počas 5 až 10 
minút a dôkladne opláchnite.



Obsah: 125 ml

Krém / krém

Regenerační krém na vlasy pro výživu, rekonstrukci a ochranu vlasů už obsahuje 
mandlový olej, slunečnicový olej a výtažky z prosa, které vlasy posilují, hydratují a chrání 
je před vnějšími škodlivými vlivy. Už od prvního použití jsou patrné jeho regenerační 
účinky - vlasy jsou zářivě lesklé, hedvábně měkké a vitální.

Regeneračný krém na vlasy pre výživu, rekonštrukciu a ochranu vlasov už obsahuje mandľový 
olej, slnečnicový olej a výťažky z prosa, ktoré vlasy posilňujú, hydratujú a chránia ich pred 
vonkajšími škodlivými vplyvmi. Už od prvého použitia sú viditeľné jeho regeneračné účinky - 
vlasy sú žiarivo lesklé, hodvábne mäkké a vitálne.



Obsah: 200 ml

Sprej pro okamžitou regeneraci a výživu vlasů i pokožky obsahuje amino-vitamínový 
komplex a organickou kyselinu taurin, které mají zásadní význam při obnově buněčného 
cyklu. Díky své lehké tekuté formě snadno proniká do vlasů, kterým v jednom kroku přináší 
vitalitu, lesk, strukturu a ochranu. Při použití na pokožku integruje její kyselý hydrolipidní 
film, stimuluje růst buněk a urychluje vitální cyklus. Výsledkem je omlazená a hydratovaná 
pleť.

Sprej pre okamžitú regeneráciu a výživu vlasov aj pokožky obsahuje amino-vitamínový komplex a 
organickú kyselinu taurin, ktoré majú zásadný význam pri obnove bunkového cyklu. Vďaka svojej 
ľahkej tekutej forme ľahko preniká do vlasov, ktorým v jednom kroku prináša vitalitu, lesk, štruktúru a 
ochranu. Pri použití na pokožku integruje jej kyslý hydrolipidný film, stimuluje rast buniek a urýchľuje 
vitálny cyklus. Výsledkom je omladená a hydratovaná pleť.

Spray / spray

Použití / použitie

Před použitím sprej krátce protřepejte.

Na mokré vlasy: 
Umyjte a osušte vlasy ručníkem, a poté nastříkejte přípravek ke kořínkům i do délek vlasů před sušením a konečnou 
úpravou.

Na suché vlasy:
Pro obnovu lesku a hebkosti nastříkejte podle potřeby na suché vlasy. 

Na pokožku:
Nastříkejte pokožku obličeje a těla, pokračujte v běžné péči o pleť.

Pred použitím sprej krátko pretrepte.

Na mokré vlasy: 
Umyte a osušte vlasy uterákom, a potom nastriekajte prípravok ku korienkom aj do dĺžky vlasov pred sušením a konečnou 
úpravou.

Na suché vlasy:
Pre obnovu lesku a hebkosti nastriekajte podľa potreby na suché vlasy. 

Na pokožku:
Nastriekajte pokožku tváre a tela, pokračujte v bežnej staroslivosti o pleť.



HLAVNÍ
SLOŽKY

HLAVNÉ 
ZLOŽKY

přírodní / prírodné suroviny

bez parabenu / parabénu

bez silikonu / silikónu

bez barviv / farbív

bez parafínu / parafínu

bez SLES

bez PEG

bez DEA / MEA

bez Propylen glykolu

bez alkoholu

bez BHA / BET



subert.cz / suberts.sk


