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INDIVIDUALIZOVANÁ
PROMĚNA VLASŮ, OD
SALONU PO DOMÁCÍ PÉČI
ZÁSADNÍ TREND PRO ZÁKAZNICE I KADEŘNÍKY
Přizpůsobení na míru je rostoucím trendem
a dnešní pokročilé technologie umožňují
zákaznicím přidávat do jejich produktů
a služeb individuální prvky kdekoli a
kdykoli chtějí. Díky tomu je možné přinášet
intenzivnější a více přizpůsobený zážitek.
Každá zákaznice má jiné potřeby a preference,
můžeme to pozorovat v mnoha odvětvích,
jako je interiér, móda, automobilový průmysl
a kosmetika.

Zákaznice chtějí profesionální kosmetické
prostředky s nejvyšším výkonem a znají
trendové technologie a nové ingredience.
Pokud jde o péči o vlasy, klientky mají
často více než jen jednu potřebu
a mají velký zájem o řešení vedoucí
k prodloužení a udržení efektů
vytvořených v salonu i doma. Kadeřníci
se zase snaží odlišit se od konkurence
prostřednictvím originálních příběhů
a exkluzivních značek pro zvýšení
loajality zákaznic.

PŘIZPŮSOBENÍ
NA MÍRU
V SALONU
A UDRŽENÍ
S DOMÁCÍ PÉČÍ

CO TO ZNAMENÁ PRO VÁŠ SALON?
Zákaznice jsou připravené investovat do personalizovaných
řešení, která odrážejí jejich osobní potřeby. Chtějí prodloužit
efekt tohoto individualizovaného zážitku i doma a co nejvíce
tak využít servis v salonu. Sortiment produktů exkluzivně
nabízených v salonu vytváří jedinečnou ucelenou nabídku
a přináší dlouhotrvající výsledky pro salon i domácí péči,
čímž pomáhá posílit loajalitu zákaznic.
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NÁŠ NEJDOKONALEJŠÍ
A NEJVÝKONNĚJŠÍ REGENERAČNÍ
VÝKON V INDIVIDUALIZOVANÉ
KÚŘE, PRO UCELENÝ ZÁŽITEK
V SALONU I PŘI DOMÁCÍ PÉČI.

NOV Ý

Fiber Clinix je nový, plně modulární režim
péče o vlasy exkluzivně nabízený v salonu
a využívající špičkové vědecké poznatky
umožňující přizpůsobení na míru v salonu
i při domácí péči. V kombinaci s pokročilou
technologií a dokonalým přizpůsobením
můžou kadeřníci nabídnout na míru šité
profesionální služby zaměřené na více
vlasových potřeb zákaznic najednou, což
je odlišuje od konkurence a oslovuje tak
klientky vyhledávající prémiový zážitek.

OUR MOST POWERFUL
REPAIR PERFORMANCE IN A
CUSTOMISED TREATMENT,
FOR A HOLISTIC
EXPERIENCE, FROM SALON
TO HOME CARE.
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PO BARVICÍM SERVISU
Díky výkonnému regeneračnímu výkonu
a možnostem přizpůsobení je Fiber Clinix
optimální službou po barvení. Po chemickém
ošetření Fiber Clinix znovu vytvoří vnitřní
vazby pro silnější a sytější vlasy. Při domácím
použití pomáhá Fiber Clinix uzamykat
barvu pro její až 90% stálost.*

* Při použití s Fibre Clinix Vibrancy přípravky
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DO MA
Zachování vazeb až do další návštěvy salonu s novým Fibre Clinix režimem domácí péče

FIBRE CLINIX FORTIFY

Pro poškozené a přetěžované vlasy

NOVÝ

FIBRE CLINIX
SORTIMENT

Zpevňující šampon

Zpevňující kondicionér

Zpevňující multifunkční
regenerační lotion

Zpevňující kúra

Zpevňující booster

FIBRE CLINIX VIBRANCY
Pro barvené vlasy

Šampon
pro sytost barvy

Kondicionér
pro sytost barvy

Sprejový kondicionér
pro sytost barvy

Kúra
pro sytost barvy

Booster
pro sytost barvy

FIBRE CLINIX HYDRATE

Pro suché a křehké vlasy

V S ALON U
Vytváří vazby s novým Fibre Clinix servisem v salonu.

Hydratační šampon

Hydratační kondicionér

Hydratační sprejový kondicionér

Hydratační kúra

Hydratační booster

FIBRE CLINIX VOLUMIZE
Pro jemné a slabé vlasy

Tribond šampon

Tribond kúra pro jemné vlasy

Tribond kúra pro hrubé vlasy

Objemový šampon

Objemový kondicionér

Objemový sprej

Objemová kúra

Objemový booster

FIBRE CLINIX TAME

Pro hrubé, krepaté a nepoddajné vlasy

Zpevňující booster
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Booster pro sytost

Hydratační booster

Objemový booster

Booster pro zkrocení vlasů

Šampon
pro zkrocení vlasů

Kondicionér
pro zkrocení vlasů

Sprej
pro pro zkrocení vlasů

Kúra
pro zkrocení vlasů

Booster
pro zkrocení vlasů
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Trivalentní ion

C21 A TRIPLE BONDING
TECHNOLOGIE

Poškozené
vlasy

NEJDOKONALEJŠÍ A NEJVÝKONNĚJŠÍ REGENERAČNÍ
TECHNOLOGIE OD SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Regenerované
vlasy

TRIPLE BONDING
TECHNOLOGIE
Opakované chemické a mechanické vlivy
můžou ovlivnit celistvost vlasu. Vnitřní
a vnější struktura vlasu může být oslabená,
což vede k porézním a mdlým vlasům
postrádajícím pevnost a náchylným k lámání.
Fibre Clinix nastavuje novou úroveň vlasové
regenerace s na míru šitým režimem, který
může doma i v salonu pečovat o různé
vlasové potřeby a obnovovat neporušený
stav vlasů.

Co to je? Zdokonalená bonding
technologie vycházející z 10letého
výzkumu zevnitř zpevňuje strukturu vlasu.
Obsahuje trivalentní ion, který buduje
nové vazby prostřednictvím vytváření
třírozměrné sítě uvnitř vlasového vlákna.
Režim Fibre Clinix zvyšuje pružnost,
odolnost a vlasy jsou po jeho použití
až 10x silnější.**

C21 TECHNOLOGIE

HLAVNÍ ÚČINKY

Co to je? Vysoce efektivní vyživující
činitel působící na povrchu vlasů
pomocí využití biomimetického principu
doplňování lipidů.

+ OBNOVUJE VNITŘNÍ
A VNĚJŠÍ VLASOVOU
STRUKTURU PO DOBU
AŽ 60 DNÍ*

Neporušené vlasy jsou chráněné
vnější vrstvou 21 uhlovodíků nazývaných
proteolipidy, kombinací bílkovin
a mastných kyselin. Poškozené
vlasy ztrácí svou ochrannou vrstvu.
Technologie C21 obnovuje řetězec
C21-lipidů, což je více než předchozí
C18-lipidové řetězce. Tím se stav
kutikuly přiblíží k přirozené dokonalosti
a vlasy jsou lesklejší, poddajnější
a plné přirozeného pohybu.

+ AŽ 10X
PEVNĚJŠÍ VLASY**

C21
Technologie

VNĚJŠÍ
VLASOVÁ
KUTIKULA

Poškozené
vlasy

VNITŘNÍ
VLASOVÝ
KORTEX
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+ DOKONALÉ UZAMČENÍ
PORÉZNOSTI VLASŮ***

Současné
technologie

*Při použití s Fibre Clinix produkty domácí péče
**Při použití s Fibre Clinix vs. neošetřené vlasy
***Test česání mokrých vlasů vs. neošetřené vlasy
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NOVÉ AKTIVNÍ INGREDIENCE
INSPIROVANÉ PÉČÍ O PLEŤ
KAŽDÝ FIBRE CLINIX BOOSTER PRO SALON A VŠECHNY
PŘÍPRAVKY FIBRE CLINIX PRO DOMÁCÍ PÉČI, OBSAHUJÍCÍ
INGREDIENCE INSPIROVANÉ PÉČÍ O PLEŤ, CÍLÍ PŘI POUŽITÍ
V SALONU I DOMA NA RŮZNÉ VLASOVÉ POTŘEBY
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FIBRE CLINIX VIBRANCY
s AHA chrání barvu, dodává sytost barvy a její dlouhotrvající
svěžest. AHA – Alpfa hydroxy kyseliny je kombinací kyseliny
mléčné a kyseliny citrónové. V pleťové péči se AHA používá
pro uhlazení jemných linek a vrásek, zlepšení tónu a struktury
pleti, odblokování a vyčištění pórů a zlepšení stavu pokožky.

FIBRE CLINIX FORTIFY

FIBRE CLINIX VOLUMIZE

s niacinamidem zpevňuje vlasy zevnitř ven. Niacinamid
je známý také jako vitamín B3. Je to účinný antioxidant
používaný pro neutralizaci působení škodlivých volných
radikálů pocházejících z vnějšího prostředí a k potlačení
známek stárnutí. V pleťové péči se niacinamid používá
pro ochranu pleti před teplem a všemi jeho nechtěnými
účinky.

s fytokinem přináší vlasům dlouhotrvající anti-statický efekt,
kontrolu a stabilitu. Fytokin je extrakt ze sójových bobů, který
je biotechnologicky modifikovaný. V pleťové péči se fytokin
používá pro svou schopnost obnovovat dermis prostřednictvím
účinné aktivace kolagenu. Efektivně koriguje pružnost pokožky
a obnovuje hlubokou zásobu vody v pokožce.

FIBRE CLINIX HYDRATE

FIBRE CLINIX TAME

se skvalanovým komplexem pomáhá zvlhčovat vlasy.
Skvalan je nenasycený uhlovodík v podobě čiré bezbarvé
tekutiny. V pleťové péči se používá pro výraznou hydrataci
a snadnou absorpci do pokožky.

s ceramidem uhlazuje povrch vlasů a potlačuje krepatění.
Ceramid je typ lipidů, který je přirozenou součástí vlasu.
V pleťové péči se ceramidy používají pro zlepšení stavu
pokožky a obnovu zdravé ochranné vrstvy pokožky.
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OKAMŽITĚ VIDITELNÉ
VÝSLEDKY: NAVRACÍ
VLASOVÉ VLÁKNO ZPÁTKY
DO JEHO NEPORUŠENÉHO
STAVU*
Vlasy, které podstoupily
minimální nebo žádné
chemické ošetření,
jako mokré jsou hebké
a snadno se česají.

Výrazně zdvižená
kutikula, která byla
vystavená chemickým
vlivům a teplu. Působí
krepatě a má slabou
pružnost.

Mírně zvednutá
kutikula díky
určitému vystavení
vlivu vnějšího
prostředí. Vlasy jsou
suché a mírně drsné.

PŘED

První roztřepené
konečky a pak
lámání vlasu,
ztráta kutikuly.

PO
Výrazně poškozené
vlasy, ztráta kutikuly,
lámání, mokré vlasy
působí rozměkle.
Roztřepené
konečky.

14

*biofyzikální testy česání středně odbarvených vlasů vs. neporušené vlasy
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STAŇTE SE FIBRE CLINIX
BEAUTY KOUČEM
VYTVOŘTE PRO SVÉ ZÁKAZNICE V SALONU NEJDOKONALEJŠÍ
PEČUJÍCÍ ZÁŽITEK
Vlasy zákaznic jsou stejně jedinečné,
jako otisk jejich prstů. Najít optimální
pečující režim pro vaší klientku je klíčem
k zahájení konzultace a individuální diagnózy
jejích vlasů. Dokonalá konzultace odráží
a identifikuje potřeby péče o vlasy v salonu
a vede k režimu domácí péče, který nabízí
vaší zákaznici dlouhodobé řešení. Výsledky
tohoto ošetření jsou skutečně individuální:
Můžete si vybrat a kombinovat produkty
z různých řad Fiber Clinix a doporučit
vysoce přizpůsobený režim péče. Díky
tomu se k vám budou vaše zákaznice
pravidelně vracet a jejich loajalita vzroste.

NAŠE 4 PILÍŘE KONZULTACE
PTÁT SE A NASLOUCHAT

DIAGNÓZA

Zde je několik otázek, který vám
pomůžou lépe pochopit potřeby
vašich zákaznic:

Diagnóza tvoří základ servisu
v salonu a domácí péče, které jsou
přizpůsobené podle specifických
vlasových potřeb vašich zákaznic.

+ Jaké jsou vaše rituály péče o vlasy?
+ Co máte ráda na svých vlasech?
+ Co jste se svými vlasy v minulosti
dělaly a líbilo/nelíbilo se vám to?
Naslouchejte přáním výzvám od
vašich zákaznic a vyřešte je s vašimi
praktickými zkušenosti.

+ Určete typ, délku a strukturu vlasů
+ Diagnostikujte vlasy s použitím testu
pružnosti a poréznosti pro analýzu
jejich stavu
+ Pro vytvoření kompletního obrázku
analyzujte stavu pokožky

PŘEDEPSÁNÍ

DOPORUČENÍ

Jedinečný a individualizovaný
Fibre Clinix servis v salonu odráží
a identifikuje potřeby vlasů a vede
k pečujícímu režimu, který nabízí
vašim zákaznicím dlouhotrvající
řešení a prvotřídní pečující výsledky.

Doporučte Fibre Clinix domácí
pečující režim, který koresponduje
se servisem v salonu a vychází
z předepsané péče pro zákaznice.
To jim pomůže udržet výsledky ze
salonu až do další návštěvy salonu.

+ Vytvořte pro svou zákaznici
na míru šitou kúru

+ Vytvořte pro vaše zákaznice
plán vlasové péče a vysvětlete
předepsané produkty

+ Vysvětlete zákaznicím, které
produkty používáte a proč

+ Podělte se o tipy a triky
na použití produktu

HAIR EXPERT APLIKACE

dokonalý konzultační průvodce
pro individualizovaný servis krok
za krokem
Abychom vám nabídli nejucelenější
podporu pro 4 pilíře konzultace
kdykoli je budete potřebovat,
vytvořili jsme exkluzivní nástroj, který
pro vaše zákaznice připraví na míru
šitý předpis péče - od konzultace
přes servis v salonu k domácí péči:
schwarzkopfpro.com/hairexpert
16
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V S ALON U

FIBRE CLINIX
SERVIS V SALONU
S TRIPLE BONDING A C21 TECHNOLOGIÍ CÍLÍ NA VNITŘNÍ
A VNĚJŠÍ POŠKOZENÍ VLASŮ. OBNOVUJE POVRCH VLASŮ
A PROPOJUJE VAZBY UVNITŘ VLASU.

Kombinace Fibre Clinix boosteru a Fibre Clinix Tribond kúry (pro jemné nebo hrubé vlasy) zpevňuje
vlasovou strukturu a vyplňuje povrch vlasů v závislosti na potřebách zákaznice.

Zpevňující booster
JAK SE POUŽÍVÁ:

Smíchejte s kúrou

5-10 min.

Koncentrovaný booster s niaciamidem, který
zpevňuje a vyživuje poškozené vlasy pro
vylepšenou hebkost a lesk.

Až o 90% méně lámání**
Až o 90% obnovení vlasů**

Opláchněte

Booster pro sytost barvy
JAK SE POUŽÍVÁ:

Tribond šampon
JAK SE POUŽÍVÁ

ÚČINKY

Smíchejte s kúrou

5-10 min.

+ Šetrně čistí všechny typy vlasů

Koncentrovaný booster s AHA, který pomáhá
uzamknout barvicí pigment hluboko uvnitř vlasu
pro zvýšenou sytost barvy a intenzivnější lesk.

Až 90% stálost barvy**
Až 3x větší sytost**

+ Připravuje vlasy na použití Fibre Clinix kúry v salonu
Vmasírujte

Opláchněte

+ Obnovuje pevnost a přináší potřebnou vlhkost

Opláchněte

Hydratační booster
JAK SE POUŽÍVÁ:

Tribond kúra
pro jemné vlasy
JAK SE POUŽÍVÁ:

Smíchejte s kúrou

Opláchněte

Objemový booster

Opláchněte

JAK SE POUŽÍVÁ:
+ Vytváří trojrozměrné vazby uvnitř struktury vlasu

Tribond kúra
pro hrubé vlasy
JAK SE POUŽÍVÁ:

Až 24h zvlhčení vlasů**
Hebčí vzhled vlasů**

ÚČINKY
+ Regeneruje poškozenou vlasovou strukturu

5-10 min.

5-10 min.

Koncentrovaný booster se skvalanovým komplexem,
který pomáhá zvlhčovat suché vlasy pro vylepšenou
pružnost a lesk.

+ Vlasy jsou až 10x silnější při použití
v kombinaci s Tribond šamponem*

Smíchejte s kúrou

5-10 min.

Koncentrovaný booster s fytokinem, který zlepšuje
pružnost a podporuje plnost vlasů pro jejich větší
stabilitu a lesk.

Až 48h strukturovaný vzhled vlasů***
Nezatěžující***

ÚČINKY
+ Intenzivně regeneruje poškozené vlasové struktury

Opláchněte

Booster pro zkrocení vlasů
5-10 min.

Opláchněte

JAK SE POUŽÍVÁ:

Smíchejte s kúrou

18

*vs. neošetřené vlasy
**při použití v kombinaci s Tribond šamponem a Tribond kúrou pro jemné nebo hrubé vlasy
***při použití v kombinaci s Tribond šamponem a Tribond kúrou pro jemné vlasy
****při použití v kombinaci s Tribond šamponem a Tribond kúrou pro hrubé vlasy

5-10 min.

Koncentrovaný booster s ceramidy, který uhlazuje
silné, nepoddajné a krepaté vlasy pro vylepšenou
hebkost a lesk.

Až 48h efekt potlačující krepatění****
Hebčí vzhled vlasů****

Opláchněte
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V S ALON U

FIBRE CLINIX VYSOCE
VÝKONNÉ PŘIZPŮSOBENÍ
NA MÍRU V SALONU

ZAMĚŘUJE SE NA VÍCE NEŽ JEDNU POTŘEBU VLASŮ
Zákaznice mají často najednou několik problémů s vlasy. Díky možnosti kombinovat různé
boostery zaměřující se na hlavní a sekundární vlasové potřeby můžou nyní salony reagovat
na různé potřeby svých zákaznic v rámci jednoho jediného servisu.

INDIVIDUALIZOVANÝ SERVIS PRO OKAMŽITÉ NAVRÁCENÍ
NEPORUŠENÉ STAVU VLASOVÉHO VLÁKNA VAŠICH ZÁKAZNIC
Všechny Fibre Clinix boostery pro použití v salonu obsahující aktivní ingredience inspirované
pleťovou péčí cílí na různé potřeby vlasů a lze je použít pro přizpůsobení Fibre Clinix kúry
přesně na míru vašim zákaznicím.
3 PUMPIČKY

JAK T O F U NGUJE:

2 PUMPIČKY

J A K T O F U N G U J E:

MYTÍ

SMÍCHÁNÍ

APLIKACE

MYTÍ

SMÍCHÁNÍ

APLIKACE

Vlasy umyjte s Fibre
Clinix Tribond šamponem
a v případě potřeby
zopakujte.

Smíchejte jednu lopatku
(25g) Fibre Clinix Tribond
kúry pro jemné nebo hrubé
vlasy s 5 pumpičkami (5g)
vhodného Fibre Clinix
boosteru**.

Naneste do jednotlivých
sekcí středních délek
a konečků. Nechte působit
5-10 minut. Důkladně
opláchněte.

Vlasy umyjte s Fibre
Clinix Tribond šamponem
a v případě potřeby
zopakujte

Smíchejte jednu lopatku (25g)
Fibre Clinix Tribond kúry se
3 pumpičkami (3g) Fibre Clinix
boosteru pro hlavní potřebu
vlasů a 2 pumpičkami (2g)
dodatečného Fibre Clinix
boosteru pro sekundární
potřebu vlasů.

Nanášejte na jednotlivé
sekce středních délek
a konečků. Nechte působit
5-10 minut. Důkladně
opláchněte.

F I B R E CL IN IX PO D N O S

+ dokonale pasuje na vršek
stávajícího vozíku SKP Essential
Trolley
+ Upozorňuje na kompletní
Fibre Clinix sortiment
a pomůcky
+ Integrovaný držák pomůcek
F I B R E CL IN IX L O PAT KA

+ Určená pro nabírání dokonalého
množství kúry pro Fibre Clinix
servis

F I B R E CL IN IX M ISKA

+ Ikonický šestiúhelníkový tvar

5 PUMPIČEK
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*biofyzikální test česání středně odbarvených vlasů vs. neporušené vlasy
**Smíchejte Fibre Clinix Tribond kúru pro jemné vlasy s jedním z těchto boosterů: Fortify, Hydrate, Vibrancy nebo Volumize
**Smíchejte Fibre Clinix Tribond kúru pro hrubé vlasy s jedním z těchto boosterů Fortify, Hydrate, Vibrancy nebo Tame.

+ Ergonomické madlo
pro držení misky
+ Snadná aplikace kúry
z Fibre Clinix lopatky
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DOMÁ CÍ P ÉČ E

FIBRE CLINIX FORTIFY
PRO POŠKOZENÉ A PŘETĚŽOVANÉ VLASY

Zpevňující šampon
JAK SE POUŽÍVÁ:

+ Šetrně čistí poškozené vlasy a připravuje je na pečující
režim
+ Obnovuje, zpevňuje a revitalizuje vlasové vlákno
Vmasírujte

Opláchněte

Receptury s Triple Bonding a C21 technologií a niacinamidem zpevňují a vyživují vlasové
vlákno pro prodloužení efektu servisu Fibre Clinix v salonu.

Poškození vlasů se objevuje, když je struktura vlasu oslabená vlivem četných faktorů
způsobujících nezdravý vzhled vlasů. Existují tři různé typy poškození:

ÚČINKY

+ Dodává lesk a uhlazuje povrch vlasu

Zpevňující kondicionér
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Pomáhá obnovit vlasové vlákno

VLASOVÁ TEORIE
Poškození vlasu se objevuje, když je struktura
oslabená různými faktory, které často
vytváří domino efekt s viditelnými výsledky
způsobujícími nezdravý vzhled vlasů. Toto
poškození má tři různé příčiny.


Poškození prostředím způsobené vnějšími
vlivy, např. znečištěním, vystavením slunci
a měnícím se teplotám. V případě znečištění
malé částečky přilnou k povrchu vlasů. Poškodí
kutikuly a způsobují mdlost a nepoddajnost
vlasů, které pak vypadají hrubě a snadno
se zacuchávají.

+ Usnadňuje rozčesávání a zlepšuje poddajnost




Fyzické poškození. Každé mytí, každý
tah hřebenem a každý stylingový produkt
se ve vlasech zaznamenává. I když je vliv
těchto faktorů malý, zejména četné mytí,
česání a upravování stylingovými produkty
délek delších vlasů se nasčítává. Krepatění
a lámání se tak může objevit i na vlasech,
které nebyly chemicky ošetřované.
Chemické poškození způsobené barvením,
odbarvováním, trvalením a narovnáváním
může způsobit porušení disulfidových
vazeb. Nadměrné zatěžování vlasů může
způsobit vážné poškození v podobě např.
nepravidelného tvaru kutikuly a trhlin
ve vnitřní vlasové struktuře, což vede
k neohebnosti a choulostivosti vlasového
vlákna a jeho náchylnosti k lámání. Tyto
vlasy potřebují intenzivní obnovující péči
pro regeneraci vlasového vlákna.

2 min.

Opláchněte

+ Zlepšuje odolnost a lesk

Zpevňující multifunkční regenerační lotion
JAK SE POUŽÍVÁ:

Naneste na
mokré vlasy

5 min.

Opláchněte



Vlas absorbuje hodně vody a vysoušení může trvat déle



Vlas je jako houba, po namočení je měkký



Vlas je křehký, připomíná slámu



Vlas má často roztřepené konečky

+ Zlepšuje odolnost vůči negativnímu vlivu tepla při
vysoušení vlasů, které vede k jejich poréznosti a krepatění
+ Zanechává vlasy hebké a lesklé

Neoplachujte
Naneste
na ručníkem
vysušené vlasy

+ Více možností použití:
1. Aplikujte na mokré vlasy, po 5 minutách opláchněte.
2. Vpracujte do ručníkem vysušených vlasů. Neoplachujte.
3. Aplikujte malé množství na suché vlasy

Naneste
na suché vlasy

Zpevňující kúra
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Hloubkově proniká do vlasové struktury
a obnovuje poškozená místa

Opláchněte

DIAGNÓZA KADEŘNÍKA
Povrch vlasů působí hrubě, vlasy se těžko česají

ÚČINKY
+ Okamžitě regeneruje střední délky a konečky

Až 10 min.



+ Uhlazuje a uzavírá povrch vlasů

+ Intenzivně vyživuje poškozené a přetěžované vlasy
+ Dodává pevnost, hebkost a lesk
+ Pomáhá chránit před lámáním
+ Smíchejte s jakýmkoli Fibre Clinix boosterem
pro vyřešení sekundární vlasové potřeby

Zpevňující booster
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Regeneruje porézní vlasy
+ Dokonale uzamyká poréznost vlasů

Smíchejte s kúrou

Až 10 min.

+ Zlepšuje pružnost, poddajnost a lesk
+ Individualizuje a zintenzivňuje efekt
Fibre Clinix kúry

AŽ O

90%
MÉNĚ
LÁMÁNÍ*

Opláchněte
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*při použití s Fibre Clinix Objemovou kúrou
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DOMÁ CÍ P ÉČ E

FIBRE CLINIX VIBRANCY

Šampon pro sytost barvy
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Šetrně čistí všechny typy barvených vlasů
a připravuje je na pečující režim.

PRO BARVENÉ VLASY
Receptura s Triple Bonding a C21 technologií a AHA pro dlouhotrvající barevné výsledky
a prodloužení efektu Fibre Clinix servisu v salonu. Pomáhá uzamknout barvu ve vlasech
pro až 90% stálost barvy.*

+ Chrání a prodlužuje sytost barvy
Vmasírujte

Opláchněte

+ Vytváří hebkou strukturu a dodává lesk

Kondicionér pro sytost

VLASOVÁ TEORIE

JAK SE POUŽÍVÁ:

Barvy vlasů jsou stejně individuální jako ženy a muži, kteří je nosí. Proto je na míru šitá péče
o barvu zásadní. Je důležité zachovat barevné molekuly uvnitř vlasových vláken a současně
chránit keratinovou strukturu vlasů. To vede ke zdravě vypadajícím a lesklým vlasům, které
lépe udrží barvu a prodlužuje barevný výsledek.

ÚČINKY
+ Chrání a prodlužuje barevné výsledky
+ Usnadňuje rozčesávání a potlačuje zacuchávání

2 min.

Opláchněte

+ Zachovává lesk a sytost barvy
+ Uhlazuje povrch vlasů

Sprejový kondicionér pro sytost barvy

PŘÍČINY BLEDNUTÍ BARVY ZAHRNUJÍ:

JAK SE POUŽÍVÁ:

+ Chrání před blednutím, změnou a ztrátou sytosti barvy

1. Voda a surfaktanty:
Hlavní faktory způsobující blednutí
barvy jsou voda a surfaktanty. Vlasy
jsou hydroskopické, což znamená,
že absorbují vlhkost z okolí. Vlasy při
mytí absorbují hodně vody a průměr
vlasů se tím zvyšuje, což může vést
ke ztrátě barevných molekul.

2. Environmentální vliv a stopy
po kovu:
Zdravé vlasy si zachovávají barvu
díky neporušené kutikule. Jakékoli
poškození, ať už ze slunce (UV
záření), chloru, slané vody nebo tepla,
zrychluje vyblednutí barvy. Měděné
částice z kohoutkové vody vytváří
volné radikály, které můžou pak
poškozovat kutikulu během oxidace
při barvicím procesu. Tyto volné
radikály přispívají k narušení stálosti
barev a ovlivňují stabilitu barevných
molekul.

ÚČINKY
+ Chrání před poškozením při vysoušení

Vpracujte

Neoplachujte

+ Usnadňuje rozčesávání a zvýrazňuje sytost barvy

Kúra pro sytost barvy
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Zpevňuje strukturu vlasů a zachovává barvu
+ Zintenzivňuje sytost barvy pro dlouhotrvající barvicí
výsledky přinášející vlasy téměř k nulovému blednutí

Až 10 min.

Opláchněte

+ Dodává hloubkovou péči a zářivý lesk
+ Smíchejte s jakýmkoli Fibre Clinix boosterem
pro oslovení sekundární potřeby vlasů

Booster pro sytost barvy
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Podporuje sytost barvených vlasů
+ Dokonale uzamyká poréznost vlasů

Smíchejte s kúrou

Až 10 min.

+ Zvyšuje hebkost, vláčnost a lesk
+ Přizpůsobuje na míru a zintenzivňuje
efekt Fibre Clinix kúry

AŽ

90%
STÁLOST
BARVY*

Opláchněte
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*při použití s Fibre Clinix kúrou pro sytost barvy
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DOMÁ CÍ P ÉČ E

FIBRE CLINIX HYDRATE

Hydratační šampon
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Šetrně čistí suché vlasy a připravuje je na pečující režim

PRO SUCHÉ A KŘEHKÉ VLASY

+ Vyrovnává úroveň vlhkosti a zlepšuje poddajnost

Receptury s Triple Bonding a C21 technologií a skvalánovým komplexem vyrovnává úroveň
vlhkosti a pomáhá zvýšit pružnost pro prodloužení efektu servisu Fibre Clinix v salonu.

Vmasírujte

Opláchněte

+ Nezatěžuje díky odlehčené receptuře

Hydratační kondicionér

VLASOVÁ TEORIE

JAK SE POUŽÍVÁ:

Optimální úroveň vlhkosti vlasů je
základem pro jejich zdravý vzhled
a pružnost. Určuje také jejich další
vlastnosti, jako je struktura a poddajnost.
Nicméně úroveň vlhkosti vlasu významně
závisí na různých vlivech.

Voda vázaná na vlasy se vypařuje nejen
z vnějšku, ale také částečně zevnitř
v důsledku vysoušení, vystavení slunečnímu
záření nebo při nízké vlhkosti. Tím se snižuje
obsah vlhkosti ve vlasech, ty pak ztrácí
pružnost, jsou drsné a suché.

Vlasy jsou hydroskopické, což znamená,
že prostřednictvím vlhkosti absorbují
a ztrácí molekuly vody. Hmotnost vázané
vody ve vlasech kolísá mezi přibližně
10% (v pouštním klimatu, v suchém
prostředí s ústředním topením)
a 30% (v tropickém deštném pralese,
mlze nebo sauně).

CO ZPŮSOBUJE
NEDOSTATEČNOU VLHKOST?
Suchost vlasů může být způsobená také
suchou pokožkou hlavy. Nedostatečná
funkce mazových žláz způsobuje nedostatek
ochranného lipidového filmu. Proto jsou
vlasy náchylné k vysušení. Jak vlasy déle
rostou, přirozené lipidy se vytratí a už
nemohou chránit jemnou proteinovou
strukturu vlasů. Jakmile dojde ke ztrátě
ochranného lipidového filmu, vlasy
už nejsou schopné zadržovat vlhkost.

ÚČINKY
+ Zlepšuje poddajnost a pružnost
+ Zvlhčuje vlasy a chrání před jejich vysušením

2 min.

Opláchněte

+ Přináší vlasům hebkost, vláčnost, pohyb a lesk

Hydratační sprejový kondicionér
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Okamžitý nezatěžující zvlhčující efekt pro ochranu
vlasů před vysušením
+ Dodává hebkost a poddajnost

Vpracujte

Neoplachujte

+ Zlepšuje pružnost a vytváří anti-statický efekt
+ Dvousložková receptura: Před použitím důkladně
protřepejte

Hydratační kúra
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Vyrovnává úroveň vlhkosti
+ Zlepšuje poddajnost a pružnost

DIAGNÓZA KADEŘNÍKA


Struktura vlasu není poškozená, ale z přirozených nebo vnějších příčin je suchá



Nedostatek hebkosti



Vlasy jsou málo pružné a poddajné



Zvláště hrubé nebo přirozeně vlnité vlasy jsou často ovlivněné



Dlouhé vlasy postupně ztratily lipidy a v délkách a konečcích vykazují známky suchosti

Až 10 min.

Opláchněte

+ Smíchejte s jakýmkoli Fibre Clinix boosterem
pro vyřešení sekundární potřeby vlasů

Hydratační booster
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Vyrovnává úroveň vlhkosti a zlepšuje
pružnost
+ Dokonale uzamyká poréznost vlasů

Smíchejte s kúrou

Až 10 min.

+ Přizpůsobuje na míru a zintenzivňuje
efekt Fibre Clinix kúry

AŽ

3x

VÍCE
POHYBU*

Opláchněte
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*při použití s Fibre Clinix objemovou kúrou
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DOMÁ CÍ P ÉČ E

FIBRE CLINIX VOLUMIZE

Objemový šampon
JAK SE POUŽÍVÁ:

+ Šetrně čistí jemné vlasy a připravuje je na pečující režim

PRO JEMNÉ A SLABÉ VLASY

+ Zlepšuje tvar vlasů a zpevňuje je

Receptury s Triple Bonding a C21 technologií a fytokinem přináší odlehčený vzhled
a plnost vlasů pro prodloužení efektu servisu Fibre Clinix v salonu.

Chemická ošetření a mechanický styling

Vmasírujte

Opláchněte

+ Obnovuje vlasy a pomáhá chránit před statickým efektem

Objemový kondicionér

VLASOVÁ TEORIE
Průměr vlasů se pohybuje od 0,05 mm do
0,12 mm. Čím menší je průměr, tím jemnější
jsou vlasy. Snadněji se poškodí díky menší
a redukované hmotě vlasů. Jemné vlasy
můžou krátce po mytí a stylingu ztratit svůj
objem a působí zplihle.

ÚČINKY

JAK SE POUŽÍVÁ:

je nutné provádět opatrně, protože jemné
vlasy jsou méně odolné.
Základní pečující potřeba jemných vlasů
je zvýšit jejich pevnost a stabilizovat jejich
strukturu. Ideálně toho lze dosáhnout
pomocí odlehčených receptur, které zajišťují
větší odolnost, ale zároveň vlasy nezatíží.

ÚČINKY
+ Usnadňuje rozčesávání a zlepšuje poddajnost
+ Zlepšuje dlouhotrvající objem, tvar a pevnost

2 min.

Opláchněte

+ Zanechává vlasy plnější díky odlehčené receptuře

Objemový sprej
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Zlepšuje pevnost a objem bez zatěžování vlasů
+ Zvýrazňuje hebkost a lesk

DIAGNÓZA KADEŘNÍKA


Vlasy leží zplihle na hlavě



Postrádají objem a pružnost



Vlasy jsou zplihlé a citlivé



Vlasy mají statický náboj a styling
nevydrží dlouho

Vpracujte

Neoplachujte

+ Stabilizuje a kontroluje vlasy pro ochranu
před statickým efektem
+ Chrání před poškozením z vysoušení

Objemová kúra
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Obnovující odlehčená péče pro viditelně podpořený
objem a lepší poddajnost vlasů
+ Plnější vzhled vlasů

Až 10 min.

Opláchněte

+ Zlepšuje hebkost a lesk bez zatížení vlasů
+ Smíchejte s jakýmkoli Fibre Clinix booster
pro vyřešení sekundární potřeby vlasů

Objemový boooster
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Podporuje tvar a pohyb
+ Dokonale uzamyká poréznost vlasů

Smíchejte s kúrou

Až 10 min.

+ Nezatěžuje
+ Přizpůsobujte na míru a zintenzivňuje
efekt Fibre Clinix kúry

AŽ

48h

STRUKTURUJÍCÍ
VZHLED
VLASŮ*

Opláchněte
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*při použití s Fibre Clinix hydratační kúrou
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DOMÁ CÍ P ÉČ E

FIBRE CLINIX TAME

Šampon pro zkrocení vlasů
JAK SE POUŽÍVÁ:

+ Šetrně čistí hrubé, krepaté vlasy a připravuje
je na pečující režim

PRO HRUBÉ, KREPATÉ A NEPODDAJNÉ VLASY.
Receptury s Triple Bonding a C21 technologií a ceramidem viditelně krotí strukturu
vlasů a uhlazuje jejich povrch pro potlačení krepatění a prodloužení efektu Fibre Clinix
servisu v salonu.

ÚČINKY

+ Okamžitě zlepšuje poddajnost
Vmasírujte

Opláchněte

+ Uhlazuje povrch vlasů a pomáhá chránit
před statickým efektem

Kondicionér pro zkrocení vlasů
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Uhlazuje povrch vlasů a krotí krepatění
+ Okamžitě potlačuje zacuchávání a zlepšuje poddajnost

VLASOVÁ TEORIE
Husté vlnité vlasy nebo velmi hrubé
typy vlasů mohou být nepoddajné
a s nepravidelným profilem. Základní
tvar vlasů je do značné míry určen
predispozicí. Strukturální tvar vlasů
se liší v různých délkách. V důsledku
nepředvídatelné povahy struktury vlasů
jsou vlasy méně pružné a poddajné.
Vlasová vlákna rostou různými směry
a jsou náchylná k zacuchávání a zamotávání.
Tento typ vlasů je náchylný k nepoddajnosti,
což vede k jejich krepatění a složitějšímu
upravování.

2 min.

Opláchněte

+ Dodává intenzivní lesk

Sprej pro zkrocení vlasů
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Uhlazuje povrch vlasů a krotí jejich krepatění
+ Pomáhá urychlovat vysoušení

Vpracujte

Neoplachujte

+ Chrání před teplem a mechanickým poškozením
+ Přináší okamžitou hebkost a lesk

Kúra pro zkrocení vlasů
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Intenzivně vyživuje vlasy
+ Viditelně uhlazuje strukturu vlasů a krotí jejich krepatění

DIAGNÓZA KADEŘNÍKA
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*při použití s Fibre Clinix hydratační kúrou

Až 10 min.

Opláchněte

Vlasy reagují na vysokou vlhkost
a nedrží dobře svůj tvar
Husté přirozené kudrliny, které je třeba
udržovat vláčné pro ochranu před
krepatěním
Zákaznice s velmi živými kudrlinami dávají
přednost zkrocení vlasů před zvýrazněním
jejich struktury
Kudrnaté vlasy postrádají lesk
a jsou hrubé
Rovné hrubé vlasy jsou drsné,
suché a těžko se upravují

+ Smíchejte s jakýmkoli Fibre Clinix boosterem
pro vyřešení sekundární potřeby vlasů

Booster pro zkrocení vlasů
JAK SE POUŽÍVÁ:

ÚČINKY
+ Zlepšuje poddajnost vlasů
+ Uhlazuje vlasy a krotí jejich krepatost

Smíchejte s kúrou

Až 10 min.

+ Kompletně uzamyká poréznost vlasů
+ Přizpůsobuje na míru a zintenzivňuje
efekt Fibre Clinix kúry

AŽ

48h

POTLAČENÍ
KREPATĚNÍ*

Opláchněte
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DOMÁ CÍ P ÉČ E

ZVYŠTE LOAJALITU
ZÁKAZNIC S NA MÍRU
ŠITÝM DOMÁCÍM PEČUJÍCÍM
REŽIMEM FIBRE CLINIX
DOPORUČTE REŽIM DOMÁCÍ PÉČE FIBRE CLINIX PODLE
INDIVIDUÁLNÍHO PŘEDPISU PRO VAŠÍ ZÁKAZNICI
A ZACHOVEJTE A PRODLUŽTE VÝSLEDKY ZE SALONU.

VÝBĚREM PRODUKTŮ Z RŮZNÝCH ŘAD FIBRE CLINIX PODLE
HLAVNÍ A SEKUNDÁRNÍ POTŘEBY VLASŮ VAŠICH ZÁKAZNIC
JIM PŘEDEPIŠTE MIMOŘÁDNĚ PŘIZPŮSOBENÝ PEČUJÍCÍ REŽIM.

Z DE J E N ĚK O L I K P Ř Í K L A DŮ

HLAVNÍ POTŘEBA
VLASŮ

SEKUNDÁRNÍ
POTŘEBA VLASŮ

Vlasy jsou neošetřené,
dlouhé a suché směrem
ke konečkům

Vlasy jsou jemné
a zákaznice potřebuje
objem a pevnost.

DOPORUČENÍ
PRODUKTU

JAK T O F U NGUJE:

MYTÍ
Vlasy umyjte s
Fibre Clinix šamponem

MÍCHÁNÍ
A APLIKACE
Naberte Fibre Clinix kúru
v množství odpovídající
velikosti švestky a čerstvě
smíchejte se 3-5 pumpičkami
Fibre Clinix boosteru, směs
naneste na vlasy a vpracujte

OPLÁCHNUTÍ
Po 5-10 minutách důkladně
opláchněte

HYDRATAČNÍ
ŠAMPON

Vlasy jsou barvené
a jejich sytost by měla
být zachovaná

Vlasy jsou přetěžované
a poškozené

HYDRATAČNÍ
KÚRA

OBJEMOVÝ
BOOSTER

Vlasy jsou náchylné
k vysušení

ŠAMPON
PRO SYTOST
BARVY

KÚRA
PRO SYTOST
BARVY

HYDRATAČNÍ
BOOSTER

ZPEVŇUJÍCÍ
ŠAMPON

ZPEVŇUJÍCÍ
KÚRA

BOOSTER
PRO ZKROCENÍ
VLASŮ

Vlasy jsou silné,
krepaté a nepoddajné

3-5 PUMPIČEK
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WWW.SCHWARZKOPFPRO.COM

sledujte nás jako @schwarzkopfpro

