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Seznamte se s celým portfoliem a poznejte jeho nekonečné možnosti. | goldwell.com

Goldwell je součástí Kao Salon Division.

Obohacujeme životy kadeřníků, majitelů salonů a jejich klientů prostřednictvím důvěryhodného partnerství,
obchodního růstu salonu a exkluzivního portfolia moderních služeb, inovačních produktů a inspirujícího vzdělávání.
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WE THINK STYLIST

PODPORUJEME VAŠI VÁŠEŇ PRO KRÁSNÉ VLASY.
VĚŘÍME, ŽE POUZE SPOLEČNĚ MŮŽEME DOSPĚT NOVÝCH VÝŠIN  

DOSAHOVÁNÍM KREATIVNÍ VÝJIMEČNOSTI, JEDINEČNÉ SPOKOJENOSTI KLIENTŮ  
A ÚSPĚCHU SALONU.

DĚLÁME VÍCE, NEŽ ŽE VÁM POUZE ROZUMÍME.
MYSLÍME JAKO VY.

---

PROHLÁŠENÍ 
ZNAČKY
---

PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT.
WWW.GOLDWELL.COM

http://www.goldwell.com/


Potřebujete partnera, kterému můžete důvěřovat.

Goldwell je váš exkluzivní partner poskytující komplexní portfolio produktů, služeb a inspirativního vzdělávání. 

Milujeme pracovat s vámi ruku v ruce.  

Pro nás partnerství znamená vytváření hodnot pro váš salon, váš tým a vaše klienty.

Chceme podporovat váš růst a jsme tady proto, abychom vás podporovali krok za krokem. 

VĚŘÍME  
V OPRAVDOVÉ  
PARTNERSTVÍ

---

ZNAČKA GOLDWELL
---
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„NIC MĚ  
NEINSPIRUJE  

VÍC NEŽ BARVA”
-----

Lisa Whiteman
GOLDWELL 

GLOBAL MASTER,
VELKÁ BRITÁNIE

-----
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COLOR
---

10 TOPCHIC | 14 COLORANCE | 18 NECTAYA | 20 ELUMEN | 24 SILKLIFT | 28 BONDPRO+ 

31 OXYCUR PLATIN | 31 NEW BLONDE | 32 MEN RESHADE | 33 OSTATNÍ BARVICÍ PRODUKTY | 33 SYSTEM

34 DÓZOVÝ SYSTÉM  | 36 BARVICÍ DOPLŇKY | 39 KONZULTAČNÍ NÁSTROJE

COLOR 
Nechejte se inspirovat holistickým barvicím systémem, který vám 

přináší nekonečné možnosti. Od vysoce účinné permanentní 
barvy po šetrné tónování – dostanete vše pro krásné a snadné 

barevné výsledky. Přesně tak, jak to vaši klienti milují.

DÓZOVÝ SYSTÉM

SNADNÁ APLIKACE A PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ
Goldwell je jediná značka nabízející dózový systém, který umožňuje snadnou aplikaci 

a přesné dávkování. Po nadávkování dóza barvu utěsní a brání oxidaci.  
Je to jednoduché, přesné a úsporné. 

VÝHODY
Eliminace zoxidovaného materiálu. Vzduchotěsná dóza zabraňuje potenciální oxidaci 
barvicí hmoty a poskytuje prodlouženou životnost – v salonu již nebudete vyhazovat 

částečně použité tuby a dózy s barvami. Pohodlné míchání a aplikace.  
Rychlé a přesné měření. Profesionální aplikační vybavení – nebojte se míchat barvy  

před vašimi klienty, zvýšíte tím image vašeho salonu. 
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„Když klienti opouští  
můj salon, vyzařuje  
z nich sebevědomí.“

-----

100 %
KRYTÍ ŠEDIN

JEDINEČNÁ 
ODOLNOST

VÝJIMEČNÁ 
ROVNOMĚRNOST

OPTIMÁLNÍ 
ŠETRNOST

JEDINEČNÁ  
APLIKACE
-----

-----

Lisa Whiteman
GOLDWELL 

GLOBAL MASTER,
VELKÁ BRITÁNIE

-----

INTELIGENTNÍ BARVA 
PRO OSOBITOU KRÁSU

Topchic zaručuje intenzivní barvu plnou odlesků ve všech dimenzích. 
Dokonale šitý na míru individuálním potřebám.

TOPCHIC 

PROKAZATELNÁ ÚČINNOST, 
NA KTEROU SE MŮŽETE 

SPOLEHNOUT

TECHNOLOGIE

CO
LO

R

1. Equalizer System 2.0
Vylepšený systém kombinuje patentovaný 
Equalizer Polymer s novými vyhlazujícími 

látkami pro výjimečnou rovnoměrnost 
od kořínků ke konečkům. 

Seznamte se se specializovanými 
technologiemi obsaženými v produktech 
Topchic – nabízí řešení šitá na míru vašim 

individuálním potřebám. Základem je 
ikonický a inteligentní barvicí systém 
obsažený ve všech produktech řady 

Topchic: Integrated Protect System (IPS)

2. Koenzymová technologie
Patentovaná technologie, která 

inteligentně chrání vlasy před poškozením 
díky neutralizaci volných radikálů. Pro 

mimořádně zářivé barevné tóny, šetrnost 
a odolnost barvy.
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TOPCHIC
PERMANENTNÍ VLASOVÁ BARVA

Dokonale účinná barva  
se 100% krytím šedin.

CO
LO

R 

TOPCHIC
PERMANENTNÍ VLASOVÁ BARVA

Dokonale účinná barva  
se 100% krytím šedin.

THE NATURALS
100% krytí šedin s nekonečnými možnostmi.
100% přirozené krytí pro jemné až normální vlasy (N-odstíny).
100% krytí šedin se studeným barevným směrem (NA-odstíny).
100% krytí šedin na odolných vlasech nebo intenzivnější krytí šedin na normálních 
vlasech (NN-odstíny).

@Elumenated Naturals s více odlesky a 100% krytím šedin ve všech dimenzích. 
Receptura připravená ihned k použití bez nutnosti přimíchání přírodního odstínu.

THE BLONDES
Luxusní teplé a čisté studené blond odstíny.

THE BROWNS
Bohaté teplé hnědé a elegantní studené odstíny.

THE REDS
Smyslné teplé červené a studené energické červené odstíny.

TOPCHIC 
@ELUMINATED SHADES
@Elumenated technologie se rozšířila do kompletního barevného spektra 
červených, blond i hnědých odstínů.
Oxidační vlasová barva okořeněná vrstvou výjimečných zářivých odlesků 
typických pro Elumen.
Intenzivní a zářivé.

THE SPECIAL LIFT
Topchic HiBlondes Control zesvětluje vlasy až o 5 odstínů a nabízí široké 
spektrum odstínů
11 – series zesvětluje až o 4 odstíny
12 – series nabízí zesvětlení až o 5 odstínů

Topchic Neutralights zesvětluje a tónuje v rámci jedné služby pro zářivé světle 
hnědé a blond barevné výsledky.

Topchic Effects pro nadmíru intenzivní módní kontrasty a zesvětlení až o 4 stupně 
v jediném kroku.

THE MIX SHADES
Mix tóny pro posílení nebo neutralizaci.

TOPCHIC LOTION
Vylepšená konzistence pro ideální roztíratelnost a dokonalé přilnutí barvy 
k vlasům.
3%, 6%, 9% a 12%
S IntraLipidem pro vlasy hebké na dotek.
Vylepšený tvar lahví pro ideální manipulaci, optimální stlačení a perfektní 
kompatibilitu s dózovým systémem.
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-----

BRILANTNÍ 
LESK

VLASY JEMNÉ  
NA DOTEK

VÝJIMEČNÁ  
ŠETRNOST

BEZ ZÁPACHU 
AMONIAKU
-----

DEMI-PERMANENTNÍ BARVA NA VLASY  
S TECHNOLOGIÍ INTRALIPID  

NAPRAVUJÍCÍ VLASOVOU STRUKTURU
Čím zdravější vlasy jsou, tím krásnější a zářivější bude barevný výsledek.  

Dosáhněte větší svěžesti, živosti a ještě intenzivnějších barevných výsledků.

COLORANCE

OBNOVUJÍCÍ INOVACE  
PRO NOVÝ POCIT Z BARVY

TECHNOLOGIE

CO
LO

R 

COLORANCE

Perfekní barva a ochrana v jednom kroku
Technologie vyváženého pH s integrovaným 

IntraLipidem účinně regeneruje vlasovou 
strukturu a efektivně obnovuje až 70 % 

ztracených lipidů.
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COLORANCE
DEMI-PERMANENTNÍ BARVA NA VLASY

S posílenou schopností pro krytí šedin až do 75 % (NN, @Elumenated Naturals). 
Tmavší odlesky na zesvětlených a příliš melírovaných vlasech (Lowlights).

COLORANCE NN SHADES
Jednoduše nechte šediny zmizet. 
Šetrně a napořád.
Přírodní odstíny pro diskrétní krytí 
šedin až do 75 %.

COLORANCE 
@ELUMENATED NATURALS
Nové multidimenzionální odlesky
Receptura okamžitě k použití, 
bez potřeby míchání Colorance 
s odstíny Elumen.
Vyvážený sortiment pro perfektní 
možnosti Goldwell Color 
Balancing.

COLORANCE LOWLIGHTS 
Tmavší odlesky na příliš zesvětlené 
blond.
Navrací přirozený vzhled příliš 
melírovaných vlasů.
Integrovaná předpigmentace (IPP 
System) zajišťuje snadný proces 
barvení v jednom kroku.

COLORANCE 
COVER PLUS LOTION 
Speciálně vyvinutý pro práci 
s odstíny Colorance Cover Plus. 
Dokonale přizpůsobený k použití 
misky a štětce.

COLORANCE EXPRESS TONING
Za pouhých 5 minut.
Kompaktní sortiment se čtyřmi 
barevnými odstíny (Champagne, 
Crème, Silver, Icy) v odstínech 9 
a 10.
Přímá aplikace u mycí mísy.

COLORANCE EXPRESS TONING 
LOTION
Speciálně vyvinut pro práci 
s odstíny Colorance Express 
Toning – dokonale přizpůsobeno 
práci s aplikační lahví.

Jemná povrchová pigmentace pro fascinující lesk. 
Bezprostředně po odbarvování (celé hlavy anebo melírech),  
zesvětlování anebo mezi jednotlivými službami melírování.

5min

COLORANCE
DEMI-PERMANENTNÍ BARVA NA VLASY

Nabízí nekonečné možnosti. Zvýraznění přírodního odstínu, expresní módní odstíny  
nebo osvěžení barvy. Krytí šedin až do 50 % podílu.

COLORANCE
Krásné, zářivé vlasy plné svěžesti 
a života.
Nové zvýraznění stávajícího 
přírodního tónu.
Osvěžení barvených podkladů.

ODSTÍNY COLORANCE 
MAXREDS 
Zářivé červené od studených 
po teplé.
Intenzivní, zářivé a lesklé červené 
barvy - dokonce na tmavších 
podkladech.

COLORANCE @ELUMENATED SHADES 
@Elumenated technologie se rozšířila do kompletního barevného spektra červených,
blond i hnědých odstínů.
Oxidační vlasová barva okořeněná vrstvou výjimečně zářivých odlesků typických pro Elumen.
Intenzivní a zářivé.

COLORANCE MIX SHADES
Pro vytváření individuálních 
výsledků.
Ideální pro kreativní módní 
výsledky a korekci barvy.

COLORANCE LOTION
Speciálně vyvinut pro míchání 
s odstíny Colorance - dokonale 
přizpůsoben pro práci s aplikační 
láhví.
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VYŽIVUJÍCÍ 
VLASOVÁ BARVA 
BEZ AMONIAKU 

A JEHO ZÁPACHU

POCIT VIDITELNĚ 
ZDRAVĚJŠÍCH 

VLASŮ

ŠIROKÉ SPEKTRUM 
ODSTÍNŮ

VÝRAZNĚ 
ŠETRNĚJŠÍ1 

ZARUČENÉ KRYTÍ 
ŠEDIN – AŽ DO 

100 %
-----

BARVA NA VLASY BEZ AMONIAKU  
A BEZ AMONIAKOVÉHO ZÁPACHU

Nectaya dodává vlasům vyživující péči, čímž vytváří ten nejlepší základ  
pro krásné barevné výsledky bez kompromisu na účinnosti.

NECTAYA

UNIKÁTNÍ KOMBINACE 
TECHNOLOGIÍ

TECHNOLOGIE

1Potvrzeno nezávislým institutem. V porovnání s konvenčními permanentními barvami bez amoniaku  
– potvrzeno EMTEC, Laboratory for Electromicroscopy and Material analysis, 2012.

2Vč. vody.

NECTAYA 
PERMANENTNÍ VLASOVÁ BARVA

Barva bez amoniaku, zápachu amoniaku,  
s pečujícím IntraLipidem.

NECTAYA ENRICHED NATURALS
Přirozená jemnost, ovladatelnost 
a lesk pro neuvěřitelný pocit 
zotavených vlasů.
Super vyživující péče a jemnost.1

Až do 100% pokrytí šedé 
a přirozené, živé výsledky barev.

NECTAYA PEČUJÍCÍ BARVICÍ 
KRÉM
Super vyživující barva pro znatelně 
zdravější vlasy.
Komplexní sortiment 45 vzájemně 
mísitelných odstínů pro naplnění 
všech potřeb barvení.
Pro dokonalé, bohaté a výrazné 
barevné výsledky s výjimečným 
leskem.

NECTAYA VYŽIVUJÍCÍ 
VYVÍJECÍ LOTION
Bohatá receptura k dispozici v 3%, 
6%, 9% a 12% pro naplnění všech 
potřeb.
Krémová konzistence pro snadnou 
aplikaci a příjemnou práci.

1CAUT 2014, Německo, n=71.

6 let rozsáhlého výzkumu.
První permanentní barva  

s patentem IntraLipid. 
Technologie pro doplnění ztracených lipidů 

do vlasové struktury.

Až 91 % složek přírodního původu.²
Obohaceno o hloubkově regenerující 

arganový olej.
Kosmetická krémová konzistence se 100% 

přírodní vůní.
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„S Elumen mohu vytvářet 
neomezené množství 
kreativních odstínů”

-----

INTENZIVNÍ  
A ZÁŘIVÉ  

BAREVNÉ VÝSLEDKY

VÝJIMEČNÝ  
LESK

NEVŠEDNÍ  
A NEUVĚŘITELNÁ  

ODOLNOST

ÚŽASNĚ  
A ZDRAVĚ VYPADAJÍCÍ 

VLASY
-----

-----

Mark Leeson
GOLDWELL 

GLOBAL MASTER,
VELKÁ BRITÁNIE

-----

VYSOCE ÚČINNÁ BARVA 
BEZ OXIDANTŮ

Rozzařte vlasy zevnitř pro dosažení intenzivních, 
jedinečných výsledků pro profesionální koloristy.

ELUMEN

MAGNET EFFECT REPAIR EFFECT

CO
LO

R 

Jako surový diamant, porézní oblasti vlasů 
rozptylují světlo, vlasy působí zmoženě 
a mdle. Elumen vyplňuje porézní partie 

uvnitř vlasů a zlepšuje tak vlasovou strukturu 
pro dokonalý odraz světla.

Intenzivní pigmenty Elumen jsou 
působením fyzikální přitažlivosti vtaženy 

dovnitř vlasu, kde jsou bezpečně ukotveny 
pro vytvoření úžasně intenzivních 

a unikátních dlouhotrvajících barevných 
výsledků.
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ELUMEN 
PERMANENTNÍ VLASOVÁ BARVA

Barva bez oxidantů pro intenzivní a zářivé výsledky.

CO
LO

R 

ELUMEN 
ELUMEN PÉČE

ELUMEN PREPARE
Zvyšuje intenzitu a odolnost barvy Elumen na zesvětlených a melírovaných vlasech.
Pro okyselení bezprostředně po zesvětlení/melírování nebo jako předpříprava pro velmi 
poškozené zesvětlené nebo melírované vlasy.
Optimalizuje elektrické náboje uvnitř vlasů, umožňuje rovnoměrnou penetraci pigmentů Elumen 
i do poškozených vlasů.

ELUMEN LOCK
Redukuje vymývání barvy Elumen 
a zvyšuje její odolnost.
Uzamyká barvu Elumen uvnitř 
vlasu.

ELUMEN RETURN
Odstraňovač barvy z vlasů pro 
redukci nebo rozsáhlé odstranění 
bezprostředně po barvení Elumen 
Hair color.
Bez oxidačních nebo redukčních 
činidel.

ELUMEN CLEAN
Pro šetrné a důkladné odstranění 
skvrn na kůži způsobené barvou 
Elumen.

ELUMEN WASH
Pečující šampon speciálně navržený pro vlasy barvené barvou Elumen.
Redukuje vymývání barvy.
Pečuje o výjimečný lesk Elumen a prokazatelně prodlužuje intenzitu barvy.

ELUMEN TREAT
Podporuje regenerační účinek barvy Elumen a současně udržuje brilantnost barvy.
Optimalizuje vlasovou strukturu.
Ideální pro porézní vlasy, které potřebují speciální péči.
Zlepšuje česání a dodává vlasům pružnost a hladkost.

BARVA ELUMEN 
Pro extra lesklé, zářivé a odolné 
barevné výsledky. 
Bez obsahu peroxidu, amoniaku 
a zápachu amoniaku.

ELUMEN CLEAR
Neobsahuje žádná barviva – pro 
zjemnění barevných odstínů.
Přirozený lesk při samostatném 
použití.

ELUMEN CARE
Pečující sprej pro speciální potřeby 
vlasů barvených barvou Elumen.
Usnadňuje rozčesávání.
Lehká péče pro normální až lehce 
porézní vlasy.
Extra péče o porézní vlasy 
v kombinaci s Elumen Treat.
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ShieldTechnology zajišťuje stabilitu 
pečujících složek v průběhu  

oxidačního procesu.

Anti-Yellow system  
potlačuje nežádoucí žluté tóny.

SilkProtein Complex poskytuje vlasům 
okamžitou výživu.

IntraLipid technologie obnovuje chybějící 
lipidy uvnitř vlasu a poskytuje dodatečnou 

péči namáhaným vlasům.

SilkLift Control je obohacen  
o barevné pigmenty pro čisté  

a přirozené blond odstíny.

CO
LO

R 

-----

SILKLIFT

SILNÝ A ZÁROVEŇ 
ŠETRNÝ 

ZESVĚTLOVAČ 
S ANTI-YELLOW 

SYSTÉMEM

SILKLIFT 
CONTROL

ÚČINNÉ ZESVĚTLENÍ 
A KONTROLA TÓNU 
V JEDNOM KROKU

-----

VYSOCE ÚČINNÝ ZESVĚTLOVAČ 
PRO PRÉMIOVÉ BLOND VÝSLEDKY

Díky produktům SilkLift dosáhnete výjimečných čistých blond výsledků,  
to vše s optimální péči a šetrností.

SILKLIFT

TECHNOLOGIE

SILKLIFT
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SILKLIFT 
LIGHTENER

Jemný vysoce výkonný zesvětlující prášek pro prémiovou blond.

CO
LO

R

SILKLIFT CONTROL
ZESVĚTLENÍ & KONTROLA TÓNU V JEDNOM KROKU

Šetrné zesvětlení na čistou a neutrální blond a kontrola tónu v jednom kroku. 

VYSOCE VÝKONNÝ ZESVĚTLOVAČ S KONTROLOU TÓNU
Předvídatelná, čistá, neutrální blond – i na barvené vlasy a tmavší podklady (odstín 5 – 8).
Dvě variant odstínů – beige a ash. Vytvořte perfektní zesvětlení s protizahřívacím působením.
Zesvětlení až o 7 odstínů plus kotrola pigmentů.
Šetrné stejně jako řada SilkLift.

PEČUJÍCÍ KRÉMOVÉ VYVÍJEČE
Cream Developer s komplexem 
SilkproteinComplex pro ošetřující 
účinek během zesvětlovacího 
procesu.
Ve 3 variantách - 3%, 6% a 9%.
Ultra krémová konzistence.

TONE STABILIZER
Ustalovač zajišťuje stabilitu 
barevných pigmentů v průběhu 
barvicího procesu i po jeho 
dokončení. 

VYSOCE ÚČINNÝ ZESVĚTLOVAČ
Dokonale čisté výsledky díky systému Anti-Yellow System  
a ochraně pomocí osvědčené technologie ShieldTechnology.

„Strong“ pro silné zesvětlení až o 7 odstínů.

INTENZIVNÍ OŠETŘUJÍCÍ KONCENTROVANÉ SÉRUM
S dvojitým podpůrným efektem.
Dodatečná péče pro namáhané vlasy – se SilkproteinComplex a IntraLipid.
Nový design balení pro optimální odměřování.
Pro komunikaci prémiové služby přidejte sérum do předem namíchané 
pracovní směsi přímo před klientem.
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NEJVYŠŠÍ 
SPOLEHLIVOST

ŽÁDNÉ ZNATELNÉ 
ŘEDĚNÍ RECEPTURY

JEDNODUCHÝ 
DVOUFÁZOVÝ 

SYSTÉM

BEZ PRODLOUŽENÍ 
DOBY PŮSOBENÍ

100 %
PŘIZPŮSOBENO 

PRO POUŽITÍ 
S PRODUKTY 
GOLDWELL
-----

NOVÁ GENERACE BARVICÍ ODBORNOSTI
BONDRPO+ zajišťuje výjimečnou kvalitu vlasů  

po zesvětlování, barvení a změnách vlasové textury.

BONDPRO+

JAK BONDPRO+ 
FUNGUJE

TECHNOLOGIE

CO
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„Bondpro+ otevírá  
zcela nové možnosti,  

a proto si ho moji klienti  
zamilovali.“

-----

Agnes Westerman
GOLDWELL 

GLOBAL MASTER,
NIZOZEMÍ

-----

BONDPRO+ chrání a vyživuje vlasy 
během alkalických procesů a chrání je 

před poškozením. Posiluje vlasové vlákno 
a podporuje stabilitu vlasových vazeb.

Díky hloubkové výživě vlasu 
a regeneračnímu efektu působí vlasy 

prokazatelně zdravěji.

BondPro+ Inter-Amino-Bonding-System 
obsahuje aminokyseliny, vyživující panthenol 

a kationtové polymery. BONDPRO+ je 
100% přizpůsoben pro použití s produkty 

Goldwell. Jeho aplikace je rychlá a snadná. 
Není zapotřebí jakkoliv měnit zaběhlé 

postupy nebo používat jiný vyvíječ.
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BONDPRO+ 
SYSTEM

2. VYŽIVUJÍCÍ POSILUJÍCÍ 
SÉRUM 
Přináší intenzivní ošetření, které 
posiluje strukturu vlasových vazeb. 
Vlasová vlákna jsou posílena 
a hloubkově vyživena.

BONDPRO+ 
PROFESSIONAL KIT
1x Ochranné serum 
2x Vyživující posilující sérum

1. OCHRANNÉ SÉRUM 
Proniká do vlasové struktury.
Zevnitř chrání vlasová vlákna 
během procesu zesvětlování, 
barvení nebo při změnách textury 
vlasu. V důsledku toho zabraňuje 
poškození vlasů.

OXYCUR PLATIN
VYSOCE ÚČINNÝ ODBARVOVACÍ PRÁŠEK – RYCHLÝ A ÚČINNÝ
Splňuje všechny požadavky na odbarvování od jemných melírů po extrémní zesvětlení.  

Pro silné a šetrné výsledky. Příjemně a snadno se s ním pracuje  
a jednoduše se míchá do krémové konzistence.

NEW BLONDE
5 MINUTOVÉ OBNOVENÍ BLOND ODSTÍNŮ

5 minutová služba, která dodá službě melírování jedinečnost a nadchne vaše klienty.  
New Blonde zesvětluje pouze tmavší, nebarvené vlasy  

a slouží k dosažení přirozeně působící blond.

NEW BLONDE 
BASE LIFTING CREAM
Interaktivní kombinace barviv 
pro samostatně se regulující 
neutralizaci teplých pigmentů.
Neutrální výsledky bez zlatých 
podtónů – jediný produkt 
na všechny podklady.
Pro každý odstín základu (přírodní 
podklad 5 – 9).

NEW BLONDE LOTION 
Doplňující lotion funguje jako 
urychlovač pro zajištění rychlé 
a rovnoměrné distribuce.
Pro zaručenou harmonizaci 
kontrastu za pouhých 5 minut.

OXYCUR PLATIN DUST-FREE
Bezprašný modrý odbarvovací prášek pro silné zesvětlení.
Receptura Platin-Plus pro zesvětlení vlasů až o 7 odstínů.
Vylepšená konzistence.
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MEN RESHADE
DEMI-PERMANENTNÍ BARVA NA VLASY

Nejmužnější způsob barvení šedin. Pro trvale přirozenou, transparentní redukci šedin,  
která nepůsobí jako barevná helma. Bez viditelného odrostu.

CO
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OSTATNÍ BARVICÍ PRODUKTY
Pro rychlé, snadné a efektivní osvěžení barvy, barevnou korekci a nebo barevné zdokonalení v salonu i doma.

MEN RESHADE  
APLIKAČNÍ LÁHEV
Inovace na trhu s pánskými 
barvami. Barevné složky jsou 
smíchány ve speciálním Men 
ReShade aplikátoru a jsou 
aplikovány v pěnové konzistenci.

SOFT COLOR
Přímo se absorbující barvicí pěna pro brilantní barevné výsledky v pouhých 5 minutách.
Dostupné ve 4 odstínech, které jsou naprosto v souladu s celým barvicím sortimentem Goldwell.
Pro lesklé vlasy a snadné rozčesávání.
Pro využití ve vašem salonu i pro klienty doma.

GREY BLENDING POWER SHOTS
4 studené Ash odstíny  
(4CA, 5CA, 6CA, 7CA).
Hybrid Foam technologie působí 
během pouhých 5 minut. 
Tone Guard technologie pro 
přírodní a mužné barvy.

DEVELOPER CONCENTRATE
Speciální lotion pro garanci  
5minutové služby. 

SYSTEM
BEZPEČNÁ A RYCHLÁ KOREKCE BAREV
Dokonalá úprava pro perfektní barvu a výsledky tónování. 
Optimalizuje služby barvení odstraňováním skvrn na kůži.

SYSTEM COLOR REMOVER SKIN
Pro efektivní a přitom šetrné odstranění skvrn na kůži.
Připraveno k použití, jemný lotion.
Dermatologicky testováno.



COLOR RACK
Místo šetřící skladování dóz a tub barvicího systému.
Může být rozšířen (standardizované jednotky).
Rozměry: 30x24x21 (ŠxVxH v cm).
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DÓZOVÝ SYSTÉM
NÁSTROJE PRO ODMĚŘOVÁNÍ A MÍCHÁNÍ

Exkluzivní profesionální dózový systém Goldwell pro čisté a precizní odměřování a míchání.  
Jednoduché, rychlé a ekonomické použití.
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DÓZOVÝ SYSTÉM
Dokonale sladěn s dózovým 
systémem.
Zabudovaná odkládací ploška 
a stírací hrana pro čistou práci.
Ideální čištění – rychlé a snadné.

P_CAT 
(PROFESSIONAL COLOR 
APPLICATION TOOL) 
Jedinečný aplikační nástroj.
Pro rychlejší a jednodušší aplikaci.
Ergonomický tvar, snadné použití, 
ideální pro aplikaci k odrostům.

ČISTÍCÍ LÁHEV 
Rychlé a jednoduché čištění 
dózového systému a aplikační 
láhve.

APLIKAČNÍ LÁHEV COLORANCE PRO DÓZOVÝ SYSTÉM
Aplikační nástroj s hákem na oddělování partií, štětcem a špičkou,  
specificky vytvořený pro práci s Colorance. 
Ergonomický tvar pro pojmutí až 180 ml barvicí hmoty.
Snadné odměřování.
Dokonalé pro uživatele dózového systému.

COLORANCE APLIKAČNÍ LÁHEV
Aplikační nástroj s hákem 
na oddělování partií, štětcem 
a špičkou, specificky vytvořený pro 
práci s Colorance.
Ergonomický tvar pro pojmutí až 
180 ml barvicí hmoty.
Dokonalé pro uživatele tub.

PUMPY NA DÓZOVÝ SYSTÉM
Umožňuje rychlé a snadné dávkování Topchic a Colorance Lotion při práci s dózovým systémem.

DÓZOVÝ SYSTÉM

PREMIUM SERVICE CAR MAGIC SERVE
2 nástavce na barvicí a stylingové nástroje, 1 uzamykatelný úložný prostor.
Věšák na fén a žehličku.
Vč. ProEdition Hair Needle & Tool Box a Hand Mirror (k dispozici také individuálně).
Rozměry: Junior Service Car: 34x86x45 (ŠxVxH v cm)/Premium Service Car: 33x90x48.
Vyrobeno v Německu.

PRO VÍCE INFORMACÍ O NABÍDCE 
PROEDITION KONTAKTUJTE SVÉHO 
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE 



36 37

CO
LO

R

BARVICÍ ŠTĚTCE
Ergonomicky tvarované pro pohodlné držení a přesnou a pohodlnou aplikaci.
Jemně texturované štětiny pomáhají nanesení produktu a barevné aplikaci pro snadnější a čistší 
práci.
K dostání ve střední a velké velikosti pro standardní použití a zkosený pro kreativní práci 
a freestyle techniky.

HŘEBENY NA BARVENÍ
Obzvláště příjemný pro vlasy 
a vlasovou pokožku díky 
zakulaceným špičkám.
Široký (s ručkou a bez ručky) pro 
snadnější zapracování barvicí 
hmoty do vlasů a snadnější 
pročesání hustých vlasů.
Hřeben pro oddělování vlasů a pro 
práci s jemnými vlasy.

MISKA NA BARVENÍ
Integrovaná odkládací plocha 
na štětec a stírací hrana pro čistější 
manipulaci.
Dvojitá měrka umožňuje snadné 
a přesné měření.
Ergonomický tvar a protiskluzové 
dno.

BARVICÍ DOPLŇKY

BARVICÍ METLIČKA
Nerezová metlička pro rychlé 
a účinné míchání směsi do hladké, 
krémové pracovní hmoty.

BARVICÍ KLIPY
Pevné klipy pro zafixování během 
barvení.

ŘEZAČKA ALU FÓLIÍ
Snadné precizní uříznutí a zahnutí 
alu fólie v jednom pohodlném 
kroku.

ALU FÓLIE
Prémiová kvalita hliníku.
Flexibilní stříhání do požadované 
délky.
Barevné fólie usnadňující rozlišení 
rozdílných barevných formulí 
během kreativní aplikace.

BARVICÍ DOPLŇKY

BARVICÍ RUKAVICE
50 komfortních latexových rukavic 
v balení.
Anatomické rýhované špičky prstů 
pro prevenci vyklouznutí štětce 
v průběhu procesu barvení.
Dostupné v S, M, L a XL.

DIGITÁLNÍ MINUTKA
Přesný časovač.
Malý a praktický.
Pro zavěšení nebo postavení.

TERMOFÓLIE
Předstříhaný speciální barvicí 
papír.
Nabízí zvláště dobrou přilnavost 
barvicí hmoty jako prevenci 
sklouznutí a vytékání barev během 
aplikace a barvicího procesu.

ZÁSTĚRA 
Pohodlný materiál.
Snadná úprava na individuální 
velikost.

STŘIHACÍ PLÁŠTĚNKA
Jedna velikost.
Pratelné a použitelné v kombinaci 
se všemi Goldwell produkty.

RUČNÍKY
Kvalitní jemný rub s dobrou 
nasákavostí.
Stabilní barva – dokonce i se 
zesvětlujícími produkty.

DIGITÁLNÍ VÁHA
Precizní měření v gramech 
a uncích; 0.1 – 600 g.
Automatické vypínání.
Malá, praktický tvar.
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APLIKAČNÍ LÁHEV S RYSKOU
Ideální pro míchání několika 
odstínů.
Zjednodušuje měření.

APLIKAČNÍ HŘEBEN
Aplikační hřebínek speciálně 
navržen pro Elumen.
Umožňuje rychlou a pohodlnou 
aplikaci barvy.
Minimalizuje zabarvení vlasové 
pokožky.
Vhodný pro všechny aplikační 
láhve Elumen.

BARVICÍ DOPLŇKY 
ELUMEN

COLOR CARD
Srozumitelně prezentuje výsledky dosažitelné 
na různých základových odstínech.
Efektivní nástroj pro konzultace a výběr odstínu.

RACK SYSTEM
Efektivní, snadno použitelné řešení pro skladování 
Elumen lahví.

KONZULTAČNÍ NÁSTROJE
PRO INSPIRUJÍCÍ BARVICÍ SERVIS  

HNED OD ZAČÁTKU

TECHNICKÁ BAREVNICE PRO MÍCHÁNÍ – COLOR 
CARD
Více příjemné na užívání vzhledem ke kompaktnímu 
knižnímu formátu.
Ideální a pohodlná práce díky segmentaci odstínů šité 
na míru.
Zabudovaná zesvětlovací matice Highlift Matrix – již 
není třeba separátní zesvětlovací barevnice.
Špičkový design.

BAREVNICE – KONZULTACE  
SE ZÁKAZNÍKEM
Menší verze pro ideální manipulaci.
Zacílená zákaznická konzultace s dvěma speciálními 
konzultačními deskami.
Segmentováno pro optimální přehled odstínů.
Špičkový design.

AKTIVAČNÍ FOLDER
Zaměřeno na produkt, stručný a snadno pochopitelný 
klíčový nástroj pro salony se všemi relevantními 
informacemi o produktu, jeho používání a prodeji.
Zahrnuje speciální typy a triky od stylistů pro stylisty 
pro zvýšení profesionálních znalostí a sebedůvěry.

MANUÁL PROFESIONÁLNÍHO KOLORISTY
Zaměřeno na celkové portfólio barvicího systému. 
Obsahuje informace o použití jednotlivých produktů, 
od míchání až po jejich aplikaci. 



„KRÁSA ZAČÍNÁ
U SPRÁVNÉ

PÉČE.”
-----

Mark Leeson
GOLDWELL 

GLOBAL MASTER,
VELKÁ BRITÁNIE

-----
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PÉČE & 
STYLING 

Každý klient je jedinečný. S komplexním Goldwell portfoliem 
pečujících a stylingových produktů můžete vyhovět jakékoliv 

klientově potřebě a můžete mu nabídnout produkty, aby si péči 
a styling jako u kadeřníka prováděl i v pohodlí domova. Sortiment 
pečujících a stylingových produktů dělá váš rutinní pracovní den 

jednodušší a podporuje růst vašeho podnikání díky portfoliu 
produktů pro domácí péči.

DUALSENSES & STYLESIGN
PERFEKTNÍ SPOJENÍ

Vyvinuto exkluzivně pro vaše potřeby. Perfektně doplňující se sortiment péče a stylingu 
pracuje ruku v ruce pro dokonalé výsledky v salonu i doma.

 Sortiment nového Dualsenses přináší okamžité výsledky, které můžete vidět a cítit. 
Zabudovaná ochrana barvy ve všech produktech1 a inovativní technologie zajišťují 

mimořádnou zářivost barvy.

Značka profesionálních stylingových produktů je navržena tak, aby se stala vaším 
nejdůležitějším nástrojem – ihned po vašich rukou. Díky vylepšené technologii můžete 

vytvářet kreativní looky s flexibilním zpevněním a přirozeným leskem. Všechny produkty 
obsahují tepelnou ochranu a ochranu blednutí barvy.

KERASILK PREMIUM HAIR CARE
Dlouhotrvající přeměna na krásné vlasy, do kterých se vaši klienti zamilují. Sortiment 

prémiové řady Kerasilk bude pečovat o vlasy vaší vysoce náročné klientely. Nabízí exkluzivní 
technologie s vysoce kvalitními ingrediencemi, které zaručují výjimečné a dlouhotrvající 

výsledky. Nechte své klienty zamilovat se do svých vlasů s pěti unikátními salónními 
službami a prémiovou domácí péčí k umocnění a prodloužení přeměny na krásné vlasy.

1Vyjma Dualsenses Ultra Volume Bodifying Dry Shampoo,  
Scalp Specialist Anti-Hairloss Spray, Anti-Hairloss Serum a Sensitive Foam Shampoo.
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„Mojí motivací je, 
aby se klienti  

do svých vlasů zamilovali.”

-----

EXKLUZIVNÍ 
TECHNOLOGIE

VYSOCE KVALITNÍ 
PŘÍSADY

PĚT SALONNÍCH 
SLUŽEB 

PŘIZPŮSOBENÝCH 
KLIENTOVĚ 
POTŘEBĚ

PROFESIONÁLNÍ 
PRODUKTY DOMÁCÍ 

PÉČE
-----

-----

Mark Leeson
GOLDWELL

GLOBAL MASTER, 
VELKÁ BRITÁNIE

-----

NECHTE SVÉ KLIENTY 
ZAMILOVAT SE DO SVÝCH VLASŮ

Kerasilk Premium Hair Care – dlouhotrvající přeměna na vlasy,  
do kterých se vaši klienti zamilují.

KERASILK 
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PRODUKTOVÉ ŘADY KERASILK 

KERASILK
CONTROL

Tvaruje a uhlazuje nepoddajné 
a krepaté vlasy.

KERASILK
RECONSTRUCT

Vyživuje a regeneruje namáhané 
a poškozené vlasy.

KERASILK
REPOWER

Volume 
Dodává objem a posiluje jemné 

až normální vlasy.

Anti-Hairloss 
Obnovuje hustotu řídkých 

a slabých vlasů.

KERASILK
COLOR

Udržuje krásnou barvu  
a zářivý lesk.
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KERASILK
CONTROL

Pro nezvladatelné, nepoddajné a krepaté vlasy.

Dlouhotrvající transformace na dokonale hladké a jemné vlasy po dobu 3-5 měsíců.1

S exkluzivní ochranou barvy, Keratinem a Liquid Silk.

INTENSIVE SMOOTHING MASK
Vyhlazuje pro dlouhotrvající 
kontrolu, zvladatelnost a lesk.

FINISHING CREAM SERUM
Podporuje účinky KERASILK 
KERATIN TREATMENT 
a minimalizuje zápach.
S tepelnou ochranou.

SHAMPOO
Jemně čistí a vyhlazuje.

CONDITIONER
Vyhlazuje a krotí.

PURIFYING SHAMPOO
Pro všechny typy vlasů
Intenzivně čistí.
Připravuje vlasy pro KERASILK 
KERATIN TREATMENT

KERATIN SHAPE / SMOOTH 
TREATMENT
Termo aktivní 
KeraShapeTechnologie 
transformuje nezvladatelné, vlnité/
kudrnaté a krepaté vlasy 
na dlouhotrvající hladké a jemné 
vlasy jako hedvábí.

1V kombinaci s Control Keratin Treatment

KERASILK
CONTROL

SHAMPOO

CONDITIONER

INTENSIVE SMOOTHING MASK

SMOOTHING FLUID
Okamžitě vyhlazuje a krotí.
S tepelnou ochranou.

RICH PROTECTIVE OIL
Okamžitě krotí a dodává intenzivní 
lesk.
Vlasy hydratuje a vyhlazuje 
s tepelnou ochranou.

BEAUTIFYING HAIR PERFUME
Luxusní orientální tóny okořeněné 
jemnou vůní dřeva. Dodává vlasům 
hedvábný pocit na dotek,jemný 
lesk a předchází elektrizování.

-----

DOMÁCÍ PÉČE
-----

-----

V SALONU
-----
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KERASILK
RECONSTRUCT

Pro namáhané a poškozené vlasy.

Dlouhotrvající transformace na dokonale poddajné a zdravě vypadající vlasy po dobu až 10 umytí.1

 S exkluzivní ochranou barvy. S Keratinem a Hyaloveil.

INTENSIVE REPAIR MASK
Posiluje, regeneruje a zvyšuje 
odolnost.
Poskytuje dlouhodobou hydrataci 
a ochranu před vysoušením. 

SHAMPOO 
Jemně čistí a vyživuje.

CONDITIONER
Vyživuje a zjemňuje.

INTENSIVE REPAIR  
PRE-TREATMENT
Posiluje a vyplňuje extrémně 
namáhané části vlasů. 

INTENSIVE REPAIR TREATMENT
Poskytuje dlouhodobou výživu, 
vyplňuje a posiluje každé vlasové 
vlákno. Ideální použití v kombinaci 
s Reconstruct Intensive Repair  
Pre-Treatment

1V kombinaci s Reconstruct Intensive Repair Treatment.

KERASILK
RECONSTRUCT

SHAMPOO 

CONDITIONER

INTENSIVE REPAIR MASK

REGENERATING BLOW-DRY 
SPRAY
Vlasy regeneruje, nezatěžuje  
a usnadňuje rozčesávání. 
S tepelnou ochranou.

RESTORATIVE BALM
Zlepšuje elasticitu vlasů 
a předchází jejich vysušování 
a narušování.
Dodává tepelnou ochranu. 

SPLIT ENDS RECOVERY 
CONCENTRATE
Vyživuje a sceluje suché 
a roztřepené konečky. 
Kolem každého vlasu vytváří 
ochrannou vrstvu. 
Vlasům dodává bohatost a lesk.

BEAUTIFYING HAIR PERFUME
Nádherná vůně, ve které se snoubí 
tóny jasmínu, magnólií a pačule.
Dodává vlasům hedvábný pocit 
na dotek,jemný lesk a předchází 
elektrizování.

-----

DOMÁCÍ PÉČE
-----

-----

V SALONU
-----
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KERASILK
REPOWER VOLUME

Pro jemné, zplihlé vlasy.

Dlouhotrvající transformace na dokonale hladké vlasy po dobu až 10 mytí1

S exkluzivní ochranou barvy. S Keratinem a Elastinem.

VOLUME INTENSIVE  
POST-TREATMENT 
Koncentrovaná závěrečná péče 
pro dodání objemu.

VOLUME SHAMPOO
Jemné, nezatěžující čištění. 
Ideální základ pro plnost objemu.

INTENSIVE VOLUME 
TREATMENT 
Zajišťuje dlouhotrvající objem 
a sílu. Ideální použití v kombinaci 
s Volume Intensive Post-Treatment.

1V kombinaci s Repower Intensive Volume Treatment.

KERASILK
REPOWER VOLUME

VOLUME BLOW-DRY SPRAY
Základ pro fénování s tepelnou 
ochranou. Okamžitě zlepšuje 
rozčesávání vlasů. Snadný styling 
a pocit objemu ve vlasech.

VOLUME SHAMPOO VOLUME FOAM CONDITIONER
Bez dalšího zatížení. 
Zvyšuje odolnost a pružnost.

VOLUME PLUMPING CREAM
Okamžitě hladké vlasy a přesto 
dokonalý objem. 
Zlepšuje objem a lehce drží.
S tepelnou ochranou.

VOLUME DRY SHAMPOO1

Čistí a osvěžuje vlasy bez použití 
vody. 
Na vlasech nezanechává bílou 
stopu.
Jemným a zplihlým vlasům dodává 
objem, chrání před vymýváním 
barvy.

BEAUTIFYING HAIR PERFUME
Jemná a něžná vůně frézie
a lilií obohacená o svěží
tóny citrusů.
Dodává vlasům hedvábný pocit 
na dotek, jemný lesk a předchází 
elektrizování.

-----

DOMÁCÍ PÉČE
-----

-----

V SALONU
-----

1Neobsahuje Keratin a Elastin.
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KERASILK
REPOWER ANTI-HAIRLOSS

Pro řídké a slabé vlasy.

Dlouhotrvající transformace na dokonale posílené a husté vlasy.1

S exkluzivní ochranou barvy. S obsahem ProcapilTM 3 a T-Flavanone.

ANTI-HAIRLOSS SHAMPOO
Jemný, lehce čistící.
Ideální základ pro silnější, hustší 
vlasy s dodáním objemu.

INTENSIVE ANTI-HAIRLOSS TREATMENT
Působí proti zmenšování vlasových folikulů a zabraňuje 
dědičnému vypadávání vlasů.
Posiluje ukotvení vlasů ve vlasové pokožce.
Pro vyváženou pokožku hlavy a vyšší sílu a hustotu 
vlasů.

-----

DOMÁCÍ PÉČE
-----

ANTI-HAIRLOSS SHAMPOO
Pro řídké a slabé vlasy.
Jemný, lehce čistící. Ideální základ 
pro silnější, hustší vlasy s přidaným 
objemem.

ANTI-HAIRLOSS SPRAY TONIC
Předchází dědičnému vypadávání 
vlasů.
Znovu vyrovnání pokožku hlavy 
pro hustší a silnější vlasy.

1V kombinaci s pravideným používáním Repower Intensive Anti-Hairloss Treatment.
2Vyjma Intensive Anti-Hairloss Treatment and Anti-Hairloss Spray Tonic. 3Ochranná známka společnosti Sederma.

-----

V SALONU
-----

KERASILK 
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KERASILK
COLOR

Pro barvené vlasy.

Dlouhotrvající transformace na dokonale hladké a zářivě barvené vlasy.1

 S exkluzivní ochranou barvy. S Keratinem a olejem Tamanu.
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KERASILK
COLOR

INTENSIVE LUSTER MASK
Hydratuje a hloubkově ošetřuje. 
Vytváří zdravý vzhled vlasů, 
dlouhotrvající barevné výsledky 
a zářivost barvy. 

GENTLE SHAMPOO
Jemně čistí a zároveň zabraňuje 
blednutí barvy.

CONDITIONER
Hydratuje, vyhlazuje a zvyšuje 
brilantnost barvy.

STRUCTURE BALANCING 
TREATMENT
Vyrovnává vlasovou strukturu pro 
vyváženost barvy od kořínků 
ke konečkům.

FINISHING CREAM SERUM
Ukotvuje barvu a zajišťuje zářivý 
lesk. 
Zjemňuje a vyhlazuje.

GENTLE SHAMPOO

CONDITIONER

INTESIVE LUSTER MASK

CLEANSING CONDITIONER
Jemně čistí a pečuje v jednom 
kroku. Hydratuje a uchovává 
zářivost barvy.

GENTLE DRY SHAMPOO1

Čistí a osvěžuje bez použití vody.
Chrání barvené vlasy před 
předčasným vymýváním 
a zvýrazňuje zářivost barvy.

PROTECTIVE BLOW-DRY SPRAY
Okamžitě zlepšuje rozčesávání 
vlasů a lesk – pro jemný pocit 
a zářivý lesk. 
S tepelnou a UV ochranou.

1V kombinaci s Color Finishing Cream Serum. 

BEAUTIFYING HAIR PERFUME
Růžové akordy dokonale vyvážené 
bílým pižmem vytváří lehkou 
a vzdušnou kompozici.
Dodává vlasům hedvábný pocit 
na dotek, jemný lesk a předchází 
elektrizování.

-----

DOMÁCÍ PÉČE
-----

-----

V SALONU
-----

1Neobsahuje Keratin.
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KERASILK
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLÁŠTĚNKA
Podpora prémiové řady Kerasilk během salonních ošetření.

PLOCHÝ KARTÁČ
Odolný vůči teplu a produktům.
Jednoduché čištění.
Příruční, příjemně lehký.

TURBAN
Udržuje teplo během působení 
Kerasilk Treatment.
100% vysoce kvalitní bavlna.
Šetrný k vlasům i pokožce.
Jednoduché použití.

APLIKAČNÍ MISKA
Kompatibilní s Premium service car magic serve.

APLIKAČNÍ NÁSTROJ
Široký štětec pro snadnou a rychlou aplikaci.
Bez potřeby dalšího použití hřebenu.
Uspořádání štětin je perfektní pro aplikaci Kerasilk Keratin Treatment Service.

RUČNÍK
Vysoce absorbční.
100% vysoce kvalitní bavlna.
Velmi odolný.
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FadeStopFormula
Tak jemná jako čistá voda.

Vylepšená FadeStopFormula, kterou 
obsahují všechny naše šampony2,

redukuje vymývání barev během mytí.

microPROtec komplex
Nový inovační microPROtec komplex 

přináší zásadní ingredienci v péči o vlasy. 
Poskytuje okamžité výsledky, které můžete 

vidět a cítit.

-----

PROFESIONÁLNÍ 
ŘEŠENÍ PRO 

VŠECHNY TYPY 
VLASŮ 

OKAMŽITĚ 
VÝSLEDKY 
NA POHLED 
I NA DOTEK

ZABUDOVANÁ 
OCHRANA BAREV

-----

KRÁSNÉ VLASY VE VAŠICH RUKÁCH
Okamžitě viditelné výsledky – na pohled i na dotek.  

Nově se zabudovanou ochranou barev ve všech produktech1  
a inovativní vylepšená technologie pro mimořádnou barevnou zářivost.

TECHNOLOGIE

Nový zářivý efekt
Naše jedinečná technologie vytváří další 

generaci barevné zářivosti. Luminiscenční 
efekt je obsažen v řadách Dualsenses 

Color, Color Extra Rich, Silver,  
Blondes & Highlights.

Nová luminiscenční technologie 
transformuje neviditelné UV záření

do viditelného světla pro nádherně zářivé 
barvy vlasů.
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DUALSENSES 

DUALSENSES

                  1 Vyjma Sensitive Foam Shampoo, Anti-Hair Loss Spray a Serum, Bodifying Dry Shampoo. 2Vyjma Scalp Specialist šamponů.
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DUALSENSES
COLOR

Pro normální až jemné vlasy.
Obsahuje luminiscenční technologii.

BRILLIANCE SHAMPOO
Oživuje zářivost barvy.
Redukuje blednutí barvy 
na minimum.

BRILLIANCE CONDITIONER
Usnadňuje rozčesávání vlasů.
Zintenzivňuje zářivost barvy.

BRILLIANCE SERUM SPRAY
Okamžité nezatěžující ošetření.
Vlasy jsou lesklejší.

60SEC TREATMENT
Okamžitá regenerace.
Zintenzivňuje zářivost barvy.

COLOR LOCK SERUM
Okamžitě uzamyká barvu ve vlasu.
Poskytuje nezatěžující péči.

STRUCTURE EQUALIZER
Okamžitě vyrovnává rozdíly 
ve struktuře vlasu.
Optimalizuje barevný základ.
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DUALSENSES
COLOR EXTRA RICH
Pro odolné až porézní vlasy.

Obsahuje luminiscenční technologii.

60SEC TREATMENT
Okamžitá regenerace.
Zintenzivňuje zářivost barvy.

BRILLIANCE SHAMPOO
Okamžitě oživuje zářivost barvy.
Redukuje blednutí barvy
na minimum.

BRILLIANCE CONDITIONER
Usnadňuje rozčesávání vlasů.
Zintenzivňuje zářivost barvy.

COLOR LOCK SERUM
Okamžitě uzamyká barvu ve vlasu.
Poskytuje nezatěžující péči.
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DUALSENSES
BLONDES & HIGHLIGHTS

Pro blond a melírované vlasy.
Obsahuje luminiscenční technologii.

ANTI-YELLOW SHAMPOO
Oživuje zářivost barvy.
Neutralizuje nežádoucí žluté
podtóny.
Redukuje blednutí barvy 
na minimum.

ANTI-YELLOW CONDITIONER
Usnadňuje rozčesávání vlasů.
Neutralizuje nežádoucí žluté 
podtóny.

BRILLIANCE SERUM SPRAY
Poskytuje okamžité ošetření.
S ochranou před teplem.

60SEC TREATMENT
Okamžitá regenerace.
Neutralizuje nežádoucí žluté
podtóny.

COLOR LOCK SERUM
Okamžitě uzamyká barvu ve vlasu.
Poskytuje nezatěžující péči.

DUALSENSES
SILVER

Pro šedé a studené odstíny.
Obsahuje luminiscenční technologii.

SILVER SHAMPOO
Neutralizuje nežádoucí žluté tóny.
Okamžitě obnovuje efekt 
studených odstínů.
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DUALSENSES
JUST SMOOTH

Pro nepoddajné a krepaté vlasy.
Obsahuje oleje z ořechu Kukui.

TAMING SHAMPOO
Poskytuje ovladatelnost 
a zabraňuje krepatění.
Redukuje blednutí barvy 
na minimum.

TAMING CONDITIONER
Okamžitě usnadňuje rozčesávání
vlasů.
Vyživuje a vytváří pocit mimořádně 
hebkých vlasů.

TAMING OIL
Vytváří pocit mimořádně hebkých
vlasů a jejich zářivý lesk.
Ochrana proti vlhkosti.

60SEC TREATMENT
Okamžitá regenerace.
Poskytuje ovladatelnost 
a zabraňuje krepatění.

INTENSIVE TAMING SERUM
Vyhlazuje vlasy do hloubky 
a zanechává je hebké.
Ochrana proti vlhkosti.

DUALSENSES
RICH REPAIR

Pro suché a poškozené vlasy.
Obsahuje IntraLipid.

RESTORING SERUM SPRAY
Hloubková regenerace.
Dodává vlasům pružnost a lesk.
Usnadňuje rozčesávání vlasů.

RESTORING SHAMPOO
Poskytuje hloubkovou regeneraci 
a probouzí lesk přírodních vlasů.
Redukuje blednutí barvy 
na minimum.

RESTORING CONDITIONER
Okamžitě usnadňuje rozčesávání
vlasů.
Účinný proti lámavosti vlasů.

60SEC TREATMENT
Hloubková obnova struktury těžce 
poškozených vlasů.
Obnovuje vlasové vlákno.

INTENSIVE RESTORING SERUM
Hloubkové posílení a regenerace, 
ochrana proti lámavosti vlasů.
Zvýrazňuje přirozenou krásu vlasů.

6 EFFECTS SERUM
Efekt proti lámavosti vlasů.
Vlasy jsou pružné a hebké.
Vytváří okamžitý lesk a posiluje 
strukturu vlasu.
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DUALSENSES
ULTRA VOLUME

Pro jemné vlasy.
Obsahuje rýžový protein.

BODIFYING SHAMPOO
Pro viditelně větší objem a pocit
hustějších vlasů.
Probouzí lesk přírodních vlasů.
Redukuje blednutí barvy 
na minimum.

BODIFYING CONDITIONER
Usnadňuje rozčesávání vlasů.
Vytváří viditelně větší objem 
a pocit hustějších vlasů.
Poskytuje nezatěžující péči.

BODIFYING SPRAY
Pro posílení a snadnější 
rozčesávání vlasů.
Odlehčená péče podporuje plnost 
účesu.

BODIFYING DRY SHAMPOO
Okamžitě obnovuje objem 
a absorbuje přebytečnou 
mastnotu vlasů.
Osvěžuje vlasy mezi jednotlivými 
mytími – bez šamponování nebo 
fénování.

DUALSENSES
CURLY TWIST

Pro přirozeně vlnité nebo trvalené vlasy.
Obsahuje mléčný protein

HYDRATING SERUM SPRAY
Okamžitě posiluje a hydratuje 
vlasové vlákno.
Reaktivuje zplihlé kadeře a vlny.
Perfektně pečuje o vlnité vlasy.

HYDRATING SHAMPOO
Okamžitě hydratuje a podporuje
kudrnatění.
Dodává vlasům lehkost a pružnost.
Redukuje blednutí barvy 
na minimum.

HYDRATING CONDITIONER
Okamžitě hydratuje a podporuje 
kudrnatění.
Usnadňuje rozčesávání vlasů 
a zajišťuje jejich pružnost.

INTENSIVE HYDRATING SERUM
Bojuje proti krepatění a navrací 
vlasům přirozenou pružnost a sílu.
Ideální použití po trvalé.

„Krásné vlasy poznáte
již na dotek.“

-----

Shane Bennett
GOLDWELL 

GLOBAL ARTIST, 
VELKÁ BRITÁNIE

-----

1Vyjma Bodifying Dry Shampoo.
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DUALSENSES
SCALP SPECIALIST

Pro citlivou pokožku hlavy a řídnoucí vlasy.
Obsahuje Zinc Pyrithione a extrakt z lipového květu.

SENSITIVE FOAM SHAMPOO
Pro citlivou pokožku hlavy
Jemně myje, okamžitě zklidňuje
pokožku hlavy a snižuje 
podráždění.
Bez parfemace.
pH neutrální.

SENSITIVE SOOTHING LOTION
Pro citlivou pokožku hlavy
Okamžitě redukuje svědění 
a podráždění pokožky hlavy.
Ideálně používat po chemickém 
ošetření.

ANTI-HAIR LOSS SPRAY
Proti řídnutí vlasů
Zahušťuje vlasové vlákno.
Napomáhá pevnějšímu ukotvení 
vlasu ve vlasové pokožce.

ANTI-HAIR LOSS SERUM
Proti řídnutí vlasů
Při pravidelném používání pomáhá 
předcházet dědičnému 
vypadávání vlasů.
Zahušťuje vlasové vlákno 
a napomáhá pevnějšímu ukotvení 
vlasu ve vlasové pokožce.

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Proti lupům 
Okamžitě bojuje proti viditelným
lupům.
Reguluje funkci vlasové pokožky.

DEEP CLEANSING SHAMPOO
Pro mastnou pokožku hlavy
Poskytuje svěží pocit pokožky
hlavy.
Odstraňuje zbytky stylingu, mazu 
a chlóru.

DUALSENSES
MEN

Přesně to, co pánské vlasy potřebují. Viditelně zdravé, silné vlasy a výrazně více energie.  
Obsahuje RechargeComplex s Guaranou, Caffeine a Instant Microfluid Technology.

HAIR & BODY SHAMPOO
Pro silné zdravé vlasy 
každý den
Čistí, revitalizuje a pečuje o vlasy 
a pokožku.

THICKENING SHAMPOO
Plnost & energie pro jemné 
a řídké vlasy
Šetrně myje.
Aktivně poskytuje více plnosti 
a posiluje vlasy.

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
Bojuje proti problémům s lupy 
od suchých po normální vlasy
Zajišťuje rovnováhu suché pokožky 
a pravidelným používáním 
zabraňuje tvorbě lupů.

ACTIVATING SCALP TONIC 
Pro všechny typy vlasů 
Stimuluje cirkulaci krve v pokožce.
Revitalizuje vlasové kořínky.
Se stimulujícím, chladivým 
efektem.

POWER GEL
Perfektní úprava pro všechny typy 
vlasů.
Silné zpevnění a dlouhotrvající 
kontrola.

DRY STYLING WAX
Střední zpevnění pro přirozený 
vzhled s jemným leskem. 
Okamžitě zvýrazní a definuje.

TEXTURE CREAM PASTE
Ideální pro matné strukturované 
účesy.
Středně silné zpevnění.

1Každý produkt obsahuje specifické ingredience.
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-----

DLOUHOTRVAJÍCÍ 
FLEXIBILNÍ ZPEVNĚNÍ

OCHRANA 
PŘED BLEDNUTÍM BARVY, 
OCHRANA PŘED TEPLEM 

A UV ZÁŘENÍM

HLADKÉ VLASY  
S PŘIROZENÝM LESKEM

-----

SKVĚLÝ STYL VE VAŠICH RUKÁCH
Profesionální podpora skvělého stylu.

STYLESIGN 

FLEXPROTEC KOMPLEX
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„Být kadeřníkem
není jen mé povolání. 

Je to můj život.” 

-----

Shane Bennett
GOLDWELL

GLOBAL ARTIST, 
VELKÁ BRITÁNIE

-----

2. Díky novému unikátnímu elastomeru 
a UV filtru ve všech produktech jsou 

vaše vlasy chráněny před předčasným 
blednutím barvy a škodlivými efekty 

stylingu vlivem tepla a UV záření. Povrch 
vlasů zůstává jemný a krásně lesklý.

1. Speciální polymery a bambusové 
proteiny vám pomohou vytvořit jakýkoliv 

účes a zároveň ho udržet přirozený 
a flexibilní. 
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STYLESIGN
JUST SMOOTH

Ideální pro normální až pevné vlasy 
pro vytvoření hladkých až extra rovných účesů.

FLAT MARVEL 
Balzám pro narovnání vlasů
Pro hedvábně hladký vzhled
a dlouhotrvající kontrolu nad
nepoddajnými a rozlítanými vlasy.
Poskytuje vysokou tepelnou 
ochranu (až do 200 °C)  
a chrání vlasy před poškozením  
fénem či žehličkou.

SLEEK PERFECTION
Termální sérum ve spreji
Poskytuje tepelnou ochranu  
až do 200 °C a chrání vlasy před
poničením vlivem vysokých teplot.
Pro hedvábně hladké účesy 
odolné proti vlhkosti po dobu  
až 24 hodin.

SMOOTH CONTROL
Uhlazující sprej na fénování
Urychluje proces schnutí vlasů
a zlepšuje jejich upravitelnost.
Vlasům dodává tvar a lehké
zpevnění.

SOFT TAMER 
Mléko s anti-frizz efektem
O vlasy pečuje a slouží jako
závěrečná tečka, která vlasy rozzáří.
Díky anti-frizz efektu krotí
nepoddajné a rozlítané vlasy.

DIAMOND GLOSS
Sprej pro ochranu a lesk vlasů
Po dobu až 72 hodin chrání vlasy
před vlhkostí. Pro hedvábnou
jemnost a vysoký lesk.

STYLESIGN
ULTRA VOLUME

Dodává jemným a řídkým, 
ale i normálním vlasům extra objem.

GLAMOUR WHIP 
Pěnové tužidlo pro vyšší zářivost
Dodává mdlým a namáhaným
vlasům péči a zářivost.
Pro objem a silné, ale flexibilní
zpevnění.

LAGOOM JAM 
Stylingový gel
Propůjčuje vlasům objem, 
zvýrazňujejejich texturu  
a dodává dlouhotrvající tvar.

POWER WHIP
Zpevňující pěnové tužidlo
Dodává jemným 
až normálním vlasům pevnost 
a dlouhotrvající objem.
Pro pocit pevnějších vlasů.

TOP WHIP
Tvarující pěnové tužidlo
Dodává nepoddajným vlasům
pevnost, dlouhotrvající tvar  
a objem.

DOUBLE BOOST 
Sprej pro nadzvednutí vlasů
od kořínků.
Zpevňuje vlasy a dodává jim
okamžitý objem.

NATURALLY FULL 
Sprej na fénování a závěrečnou
objemovou úpravu
Aplikací do vlasů vysušených
ručníkem dosáhnete při fénování
nádherného objemu.
Suchým vlasům dodává hebkost
a přirozenou plnost.

  

    

 

   

  

  

  

Použít na ručníkem 
vysušené vlasy

Použít na suché vlasy

Síla 0–5
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STYLESIGN
CREATIVE TEXTURE

Skvělé pro jakékoliv účesy: od lesklých hladkých 
až po drsné a rozcuchané.

ROUGHMAN
Pasta pro vytváření  
matných účesů
Pro vytváření matných
účesů s absolutní
kontrolou a okamžitým
zpevněním.

SUPEREGO
Všestranný krém  
pro vytváření  
strukturovaných účesů
Pro vytváření zářivých,
strukturovaných účesů.

MELLOGOO
Modelovací pasta
K vytváření nestrukturovaných,
přirozených účesů.
Vlasy mohou být kdykoliv znovu
upraveny.

UNLIMITOR
Silný vosk ve spreji
Pro kreativní styling s definicí.
Všestranný jako vosk,
snadno použitelný jako sprej.

CRYSTAL TURN
Gelový vosk pro lesk vlasů
Zpevňuje vlasy a slouží jako 
konečná úprava dodávající
vlasům flexibilní zpevnění  
a nádherný třpyt.

TEXTURIZER
Texturizační minerální sprej 
Vytváří nedbalé přirozené
vlny, dodává objem a příjemnou 
texturu s matným efektem.
Pro rozcuchaný styl a nedbalý 
vzhled. 

SHOWCASER
Silný pěnový vosk
Kombinuje lehkost pěny,  
silnou kontrolu a zpevňující  
vlastnosti vosku.
Pro strukturovaný vzhled  
se zářivým leskem.

HARDLINER
Silný akrylátový gel
Pro tvarování nezničitelných  
účesů s ultra silným efektem.

CURL CONTROL 
Hydratační krém na vlny
Dodává nepoddajným vlnám
hebkost a tvar.
Zanechává vlasy elastické  
a flexibilní.
Spojuje vlasy do vln,  
aniž by je zatížil.

STYLESIGN
CURLY TWIST

Skvělé pro hydrataci a tvarování různých typů vln. 
Pro přírodně vlnité i zvlněné vlasy.

TWIST AROUND 
Sprej na tvarování vln
Stylingový sprej 2 v 1  
pro vytvoření a zpevnění vln.
Dlouhotrvající zpevnění vln,
dokonce i v případě zvlnění
přirozeně rovných vlasů. 

CURL SPLASH
Oživující krém na vlny
Zdůrazňuje a hydratuje mdlé vlny
bez života.
Vlasům dodává vitalitu, hydrataci,
strukturu a flexibilní zpevnění  
bez pocitu silné fixace. 
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MAGIC FINISH
Sprej na vlasy bez aerosolu
Dodává flexibilní zpevnění,
intenzivní lesk a chrání před  
vlhkostí.

MAGIC FINISH
Sprej pro zářivý lesk vlasů
Poskytuje jemné, flexibilní 
zpevnění pro přirozený pohyb 
vlasů.
Dodává vlasům intenzivní lesk
a zářivost.

BIG FINISH
Sprej pro zvětšení objemu
Poskytuje silné, ale flexibilní
zpevnění.
Dodává objem a chrání  
před vlhkostí.

SPRAYER
Silný lak na vlasy
Pro fixaci vlasů v požadovaném 
tvaru s extra silným zpevněním.
Chrání vlasy před vlhkostí.

STYLESIGN
PERFECT HOLD

Výběr vlasových sprejů s dlouhotrvajícím, 
avšak flexibilním zpevnění.

 

 

 

  

STYLESIGN 
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ELIXIR
UNIVERZÁLNÍ OLEJOVÁ PÉČE

Vlasová péče se silou elixíru. Poznejte výjimečný účinek Goldwell Elixiru 
pro proměnu každého typu vlasů na luxusně ošetřené vlasy.

OLEJOVÁ PÉČE
Je okamžitě absorbován do vlasů a zanechává je příjemně lehké.

S regenerujícím arganovým olejem a pečujícím ochranným olejem Tamanu pro hladké,  
jemné a zkrocené vlasy s výjimečným leskem.

Může být použit jako péče na ručníkem vysušené vlasy nebo jako zakončení  
na suchých vlasech.

VLASOVÝ SPREJ
Velmi jemný sprej  
pro zacílené ekonomické použití.
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SPRÜHGOLD
KLASICKÝ VLASOVÝ SPREJ PRO JEMNÉ DLOUHOTRVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ

Snadno se vyčesává a má příjemnou vůni.



„ZMĚŇTE 
STRUKTURU 

A ZACHOVEJTE
KRÁSU VLASŮ.“

-----

Agnes Westerman
GOLDWELL 

GLOBAL MASTER,
NIZOZEMÍ

-----
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TEXTURE 
Udělejte ze snů o vlasech skutečnost! Ukažte krásu vlasů v každém 
tvaru, který si jen dokážete představit. S našimi produkty Goldwell 
ze sortimentu Texture dokážete přetvořit jakoukoliv strukturu vlasů. 

Vše je to o permanentní transformaci tvaru a struktury. Tento 
sortiment produktů nabízí všestranné použití, od dlouhotrvajících 

přirozených vln, až po hladké a perfektně rovné vlasy. Užijte si 
práci se spolehlivými a šetrnými produkty.

STRUCTURE + SHINE
Struktura + Shine je prémiové řešení pro lesklé a trvale rovné vlasy.  

Sortiment nabízí vše, co potřebujete k docílení krásného moderního vzhledu vlasů.  
Během procesu vyhlazování jsou vlasy současně vyživovány. 

EVOLUTION
Prémiová trvalá ondulace Evolution nabízí řešení  

pro jakýkoliv typ kudrnatých a vlnitých vlasů.  
Jedinečná šetrnost a optimální zachování barvy.
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STRUCTURE + SHINE
PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO LESKLÉ  
A PERMANENTNĚ ROVNÉ VLASY

Sofistikovaná formule pro narovnávání a pečující ingredience  
harmonizují vnitřní strukturu vlasů. Během vyhlazování jsou vlasy vyživovány.

STRUCTURE + SHINE 
PROTECTION (PRE-TREATMENT)
Vyvažuje rozdíly ve struktuře vlasů 
a zajišťuje ovladatelnost během 
procesu transformace.

STRUCTURE + SHINE 
OPTIMIZER
Hydratuje a chrání vlasy před 
tepelným poškozením. Zlepšuje 
ovladatelnost a rozčesatelnost 
vlasů a vyhlazuje vlasovou 
strukturu.

STRUCTURE + SHINE 
SOFTENING CREAM – AGENT 1
Nezbytné použití v kombinaci  
s STRUCTURE + SHINE AGENT 2

Dostupné ve 4 variantách:
0 – silný: chemicky nedotčené nebo odolné vlasy

1 – normální: normální až jemné vlasy, přírodní vlasy

2 – medium: barvené nebo melírované vlasy (do 30 %)

3 – jemný: citlivé, barvené nebo zesvětlované vlasy

STRUCTURE + SHINE 
NEUTRALIZING CREAM - AGENT 2 

Vyhovující pro všechny typy vlasu.
Nezbytné použití v kombinaci  
se STRUCTURE + SHINE SOFTENING CREAMS.

STRUCTURE + SHINE 
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EVOLUTION
VYSOCE ÚČINNÁ NEUTRÁLNÍ TRVALÁ ONDULACE
Definované, pružné kadeře - šetrná péče díky pH neutrální technologii. 

Self-Balancing System s patentovaným ochranným filmem 
v pěti osvědčených trvalících sadách. 

PERM LOTION
Pro maximální šetrnost a dlouhotrvající navlnění.
Vlny od kořínků ke konečkům.
Lipidy podporující vlasy.

NEUTRALIZER
Okamžitě k použití.
Pro optimální odolnost.

EVOLUTION PERM SET 0 A 1
Perm Set Type 0: Pro nepoddajné nebarvené vlasy.
Perm Set Type 1: Pro normální až jemné nebarvené vlasy.

PERM LOTION
Pro maximální šetrnost a dlouhotrvající výsledky.
Vlny od kořínků ke konečkům.
Lipidy podporující vlasy.

NEUTRALIZER
Okamžitě k použití.
Pro optimální odolnost.

EVOLUTION PERM SET 1S, 2, 2S
Perm Set Type 1s: Pro vlasy barvené přelivem anebo až s 30% podílem melírů.
Perm Set Type 2: Pro barvené vlasy a vlasy až s 50% podílem melírů.
Perm Set Type 2s: Pro zesvětlené nebo odbarvené vlasy a vlasy až s 50% podílem melírů.

INTER-FLUID
Meziošetření pro redukci bobtnání.
Chrání porézní partie vlasů.
Se systémem Color Maintain System.

COLOR MAINTAIN SYSTEM
Exkluzivně nabízen u 3 typů sad pro barvené vlasy (1s, 2, 2s).

Redukuje ztrátu barvy. Vytváří rovnováhu mezi barvou a trvalou ondulací.
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K dostání ve 4 různých variantách
Vitensity Type 0:  Pro přírodní obtížně trvalitelné vlasy.
Vitensity Type 1: Pro normální až jemné vlasy.
Vitensity Type 1s: Pro lehce poškozené a přírodní vlasy až s 30% podílem melírů.
Vitensity Type 2: Skvělý pro porézní barvené vlasy. Také vhodný pro vlasy až s 50 % melírů.

VITENSITY PERM LOTION
Carrier System napomáhá dosáhnout  
na těžko dosažitelná místa vlasů.
Zajišťuje rovnoměrné otevření sulfidových vazeb.
Carrier System a Q10 usnadňuje šetrnou penetraci 
trvalícího lotionu.
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VITENSITY
ŠETRNÁ ALKALICKÁ TRVALÁ ONDULACE

Pro dlouhotrvající pružnost a pohyb s krásně ošetřenými kadeřemi – přizpůsobena  
různým vlasovým strukturám. Výrazně zlepšená pružnost.

VITENSITY GLOSS CARE NEUTRALIZER
Speciálně vyvinut, aby doplnil všechny  
lotiony Vitensity.
Pro lesk a mimořádnou pružnost.

TOPFORM
ZNÁMÁ KVALITA PRO DOKONALEJŠÍ VÝSLEDKY

Perm Penetration System (PPS) zintenzivňuje výsledek u odrostů  
a reguluje trvalou v koncích – pro zlepšení pružnosti a dokonalejší výsledek trvalení.

TOPFORM WAVE LOTION
Pro silné, pružné, intenzivní  
a rovnoměrné výsledky trvalení.

K dostání ve 3 různých 
variantách:
0: Pro obtížně trvalitelné  
nebarvené vlasy.

1: Pro normální až jemné  
nebarvené vlasy.

2: Pro porézní barvené vlasy.

TOPFORM NEUTRALIZER 
Dokonale doplňuje všechny  
trvalící lotiony.
Vhodný pro všechny tři varianty.
Také pro neutralizaci Foam Wave.
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SYSTEM
PODPŮRNÉ PRODUKTY 

PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY TRVALENÍ
Produkty řady System pro předošetření, průběžnou péči  

a závěrečné ošetření během trvalé ondulace, obsahující integrovaný hydratační komplex.

TEXTURIZER
OSVĚDČENÉ A SPECIALIZOVANÉ PRODUKTY 

PRO PERMANENTNÍ STYLING
Objem, plnost a struktura pro styling, který vydrží po týdny.

TEXTURIZER
Tvarující pěna k okamžité aplikaci.
Příjemná vůně, nestéká.

K dostání v různě silných 
variantách:
N: Pro normální vlasy.
P: Pro porézní vlasy.

STABILIZER
Smíchejte v poměru 1:4 s vodou.
Působí bez doby působení.

PRE-CURL (PŘEDOŠETŘENÍ)
Vyrovnává vlasovou strukturu  
pro rovnoměrnější výsledek.
Optimální ochrana pro narušené 
partie vlasů.

INTER-CURL 
(MEZIOŠETŘENÍ)
Lotion pro strukturu keratinu  
a lepší odolnost.
Optimalizuje proces neutralizace.

APRÈS-CURL  
(ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ)
Stabilizátor pro zpevnění keratinu. 
Dodává pružnost a bohatost.
Redukují typický zápach po trvalé 
ondulaci.
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ŘEKNĚTE NÁM, CO DALŠÍHO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT.
WWW.GOLDWELL.COM

http://www.goldwell.com/
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Seznamte se s celým portfoliem a poznejte jeho nekonečné možnosti. | goldwell.com

Goldwell je součástí Kao Salon Division.

Obohacujeme životy kadeřníků, majitelů salonů a jejich klientů prostřednictvím důvěryhodného partnerství,
obchodního růstu salonu a exkluzivního portfolia moderních služeb, inovačních produktů a inspirujícího vzdělávání.
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