


Vďaka malým každodenným gestám 
robíme pokroky, deň za dňom, krok 
za krokom. Toto je princíp, ktorý stojí 
za vytvorením Keratin Plus Empower, 
zdokonaľujúci systém pre ošetrenie 
Keratin Plus.

EMPOWER BUDÚCNOSŤ
Výskum Keratin Plus uviedol 
na trh jedinečný rad produktov 
vhodný na použitie v salóne alebo 
doma. Dokonalá kombinácia 
s vyhladzujúcim ošetrením 
v salóne, preniká hlboko do 
vlasov, čím zaisťuje silnejšie a 
dlhotrvajúce výsledky.

Rekonštrukcia
Doslova to znamená niečo 
renovovať a prerobiť a preto 
bolo toto slovo zvolené na 
ilustráciu tejto línie a jej silného 
„renovačného“ účinku na vlasy.
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Výkonný
Obnovuje a zvyšuje odolnosť 
proti lámaniu vlasov

Funkčný
Skrotí a posilňuje poškodenú 
štruktúru vlasov

Regeneračný
Vypĺňa keratínové väzby

Výkonný
Obnovuje a zvyšuje odolnosť 
proti lámaniu vlasov

Urýchlené sušenie vlasov

Ochrana farby vlasov

Kontrola nad vlasmi

Jemnosť

Sila
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EMPOWER SYSTÉM EMPOWER FORMULA

Poškodená
kutikula

Jednoduché použitie s extra silnými 
intenzívnymi účinkami ošetrenia. Preniká 
hlboko do vlasových vlákien vďaka svojim 
aktívnym makromolekulám, ktoré zasahujú 
do najhlbších vrstiev kutikuly.

Rozsah biotechnologických 
účinných látok

Biotechnológia je oblasť vedy, ktorá 
sa používa na získavanie bioaktívnych 
zložiek z mikroorganizmov z 
laboratórnych kultúr, bez toho, aby 
sa museli rúbať stromy, aby sa získali 
rovnaké aktívne zložky. Znamená to 
tiež starať sa o ekosystém planéty s 
cieľom podporovať recyklovanie, ktoré 
podporuje udržateľnosť a dáva surovinám 
druhý život. 

Biotechnologické aktívne zložky 
pre vlasy dokážu obnoviť a chrániť 
štruktúru vlasových vlákien, poskytujú 
kvasinkové peptidy s nízkou molekulovou 
hmotnosťou, ktoré sú schopné obnoviť 
poškodené proteíny spojené s keratínom  
(KAP) a zaisťujú extra ochranu keratínu 
vo vlasoch, ako aj jeho sulfidové mostíky.

Keratin Plus Empower zaisťuje dokonalú synergiu 
medzi šampónom – maskou – bezoplachovým 
kondicionérom a vašimi vlasmi. Postupujte podľa 
týchto 3 krokov, aby ste zo systému Keratin Plus 
Empower vyťažili maximum:

použite šampón Refurbishing; 

naneste masku Refurbishing, ktorá  
zabezpečí hĺbkové preniknutie cez 
keratínovú bariéru vďaka molekulárnemu 
pôsobeniu; 

skroťte a chráňte vlasy pomocou 
bezoplachového kondicionéru pre 
kučeravé alebo rovné vlasy, v závislosti 
od požadovaného výsledku.

Sulfid premosťuje - poškodené vlasy

Sulfidové mostíky - zdravé vlasy
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Refurbishing Shampoo
regenerácia a skrotenie vlasov
Šampón obsahuje špeciálnu kombináciu rastlinných polypeptidov a oligopeptidov 
pochádzajúcich zo strukovín a obilnín určených na zlepšenie vzhľadu vlasov. Jeho 
zloženie sa spája s povrchom vlasov a poskytuje intenzívny reštrukturalizačný účinok, 
ktorý chráni korienok a končeky pred agresívnymi zásahmi. Je to ideálne zloženie 
na zabránenie poškodenia vlasov spôsobeného chemickým a tepelným zaťažením. 
Zaisťuje väčšiu odolnosť proti tepelnému namáhaniu z fénov a žehličiek tým, že zvyšuje 
schopnosť vlasov udržať vlhkosť po fénovaní.

Refurbishing Mask
regenerácia a hydratácia vlasov
Keratin Plus Empower Refurbishing Mask ideálna maska na reštrukturalizáciu a 
regeneráciu vlasových vlákien vďaka technológii OXILAMINE®. 

Zvyšuje reštrukturalizačný účinok šampónu pomocou rastlinných polypeptidov 
a oligopeptidov zo strukovín a obilnín. Jeho receptúra, navrhnutá na zvýšenie 
posilňujúceho účinku ošetrení, je tiež ideálna na opravu poškodených vlasových 
vlákien.

Kamilkový olej - vzácny olej bohatý na kyselinu olejovú, 
vitamíny A, B, E a antioxidanty. Vhodný pre lámavé 
vlasy, reštrukturalizuje, rozžaruje a posilňuje vlasy vďaka 
výžive zaručenej vitamínom E v tokoferoloch. Navyše 
jeho značné množstvo kyseliny olejovej zaisťuje zdravý 
a dlhotrvajúci regeneračný účinok na poškodené vlasy, 
dodáva im lesk a extra hebkosť. 

Strukoviny a obilniny - polypeptidy a oligopeptidy 
pochádzajúce zo strukovín a obilnín schopné 
napodobňovať rastlinné keratíny pre reštrukturalizačný 
účinok. 

Keratin-Associated Proteins - sú proteíny nachádza-
júce sa v keratínových vláknach a sú kľúčovým krokom  
v regeneračných ošetreniach. KAP pridané do vlasov 
prostredníctvom šampónu Refurbishing pomáhajú 
obnoviť vnútorné proteíny vo forme aminokyselín a 
regenerujú vlasy, zanechávajú ich zdravý vzhľad a 
zaisťujú extra ochranu keratínu vo vlasoch, ako aj ich 
sulfidovým mostíkom.

Rýchloschnúci efekt

Jednoduchý stylingový efekt

Regeneračný efekt

Oxilamine® - Ide o zmes špeciálnych organických látok 
prírodného pôvodu, ktoré reagujú s hlavnými aminoky-
selinami keratínu, obnovujú a regenerujú keratínové 
väzby.

Zmes aminokyselín - Sú schopné preniknúť do vlasu a 
vytvárať rôzne kozmetické účinky, ako hydratácia, 
posilnenie štruktúry, ochrana farby a obnova 
povrchových poškodení. 

Mokradkový olej - Olej z tejto rastliny sa považuje za 
najstabilnejší olej dostupný v prírode a olej s najvyšším 
množstvom antioxidantov. S touto molekulárnou 
štruktúrou zaisťuje aktívnu úlohu v procese rehydratácie 
a obnovy vlákna vďaka svojim upokojujúcim a 
hydratačným vlastnostiam.

Zvyšuje odolnosť proti lámaniu vlasov

Regeneračný efekt

Efekt uzavretých končekov
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Curl Definer Balm Leave In
bezoplachový krém proti krepovateniu vlasov
Je ideálnym posledným doplnkom systému Empower v salóne aj doma. Bezoplachový 
kondicionér. Aplikujte na mokré vlasy  a dodajte výživu kučeravým vlasom s ochranou 
pred vlhkosťou a vonkajšími vplyvmi. 

Rafinovaný a účinný kondicionér pomáha zachovať prirodzenú úroveň hydratácie a 
hebkosti vlasov a zároveň potláča krepovatenie.

Smoothing Cream Leave In
bezoplachový krém s vyhladzujúcim účinkom
Prestížne tajomstvo doma aj v salóne, ktoré sa spája so šampónom a maskou. Zanecháva 
vlasy skutočne lesklé, hydratované a vyživené, pričom ostávajú extrémne ľahké. 

Cenný spojenec pre maximalizáciu výsledkov a výkonu pri dlhodobom zachovaní 
požadovaného efektu. Vyhladzujúci krém s intenzívnym posilňujúcim účinkom. Pomáha  
uhladiť vlasy a chráni ich pred vlhkosťou, zachováva prirodzenú úroveň hydratácie a 
jemnosť v dĺžkach.

Avokádový olej - Skutočný prírodný elixír krásy, ktorý 
posilňuje vlasy, vďaka čomu sú lesklejšie a jemnejšie. 
Jedinečnou vlastnosťou avokádového oleja je vysoký 
obsah vitamínov A, B a E s vyživujúcimi, regeneračnými, 
elastickými a ochrannými vlastnosťami pre suché a 
poškodené vlasy. 

Panthenol - Panthenol (alebo provitamín B5), ktorý je 
kľúčový pre zdravé vlasy. Revitalizuje a dodáva lesk aj 
veľmi matným a suchým vlasom a má hydratačné, 
posilňujúce a regeneračné vlastnosti. 

Skrotí kučeravé vlasy

Uľahčí rozčesávanie

Zabraňuje krepovateniu

Avokádový olej - Skutočný prírodný elixír krásy, ktorý 
posilňuje vlasy, vďaka čomu sú lesklejšie a jemnejšie. 
Jedinečnou vlastnosťou avokádového oleja je vysoký 
obsah vitamínov A, B a E s vyživujúcimi, regeneračnými, 
elastickými a ochrannými vlastnosťami pre suché a 
poškodené vlasy.

Aloe vera - Poskytuje jemný čistiaci účinok, ktorý chráni 
vlasy. S vitamínmi A, C a E dodáva vlasom lesk a zároveň 
obnovuje prirodzenú úroveň hydratácie vlasov.

Zmes aminokyselín - Jemná zmes prírodných 
organických látok navrhnutá tak, aby ponúkala novú 
technológiu pre zdravé vlasy pri zachovaní silnej 
štruktúry.

Neuveriteľný lesk

Zabraňuje krepovateniu

Dosiahnutie hladkého fénovania
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