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Jaký bude?
Bude přesně takový, 
jaký si ho uděláme!  
My vám v něm  
přejeme hodně štěstí, 
neboť je krásné. 
Hodně zdraví,  
neboť je vzácné. 
Hodně lásky,  
neboť je jí málo 
a hodně krásy,  
kterou každá  
v sobě máte. 
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Kudrnaté nebo rovné?
Ten kdo byl obdařen přírodními kudrlinami většinou neví, jak s touto 

předností naložit. Přírodní kudrnaté vlasy jsou totiž náročnější na údržbu. 
Velká část majitelek kudrnaté hřívy si nedokáže představit vyjít ven bez 
vyžehlených vlasů. Jiné zase nežehlí, ale bez culíku nedají taky ani krok. 

Žehlit nebo kulmovat?
Jak zabránit tomu, aby se vlasy nekrepatěly? 

Jak mít pohodlně krásné vlny a nebo zdravé vyrovnané vlasy? 

ŘEŠENÍM BY MOHL BÝT 
milk_shake® k-respect keratin system, inovativní vyhlazující systém,  

který bojuje u všech typů vlasů s krepatěním.

––

Poskytuje maximální flexibilitu a umožňuje přizpůsobit výsledek 
v závislosti na tom, zda klient potřebuje pouze odstranit krepatost,  

nebo podpořit flexibilitu vln a nebo vlasy úplně vyrovnat. 

––

Jeho specifický vzorec zaručuje vynikající výsledky, eliminuje krepatění 
s možností narovnání vlasů po dobu od 3 do 5 měsíců.

––

Vyhlazení je bezpečné a v souladu s předpisy.  
Respektuje zdraví kadeřníka i zákazníka.

––

Inovativní obal snižuje objem plastu,  
je šetrnější k životnímu prostředí. 

5
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organický 
babassu olej 

–– olej z Amazonie, který je vysoce 
kompatibilní s vlasovými vlákny 

–– integruje lipidovou složku vlasů, 
pomáhá opravit poškozené oblasti 

–– chrání křehké vlasy, brání lámání  
a roztřepeným konečkům 

mléčné  
proteiny

–– silný vyplňující účinek, který 
chrání strukturu vlasu 

–– dodává vlasu sílu a odolnost 
–– přirozeně vyživuje vlasové 

vlákno 

hydrolizovaný 
keratin  

–– má silný vyplňující účinek,  
chrání strukturu vlasu

–– vyplňuje poškozené místa  
a vlas hydratuje 

–– bojuje s krepatěním díky jeho 
antistatickému efektu  

a vlasy vyživuje

přírodní  
aktivní 
ingredience
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organické  
muru muru  

máslo 
–– máslo z Amazonie, které je 
mimořádně bohaté na mastné 

kyseliny, které jsou podobné 
keratinu. 

–– působí proti absorbci vlhkosti 
–– zvyšuje soudržnost keratinu,  

vyhlazuje povrch vlasu

organický  
buriti olej 

–– olej z Amazonie, který  
je bohatý na kyselinu olejovou 

a karotenoidy, zejména  
vitamin A 

–– sceluje šupinky kutikuly  
a díky tomu je vlas  

lesklejší a hladší 
–– vytváří ochranný film,  

který chrání vlasy při česání 
a žehlení 

organické 
extrakty 
z ovoce

–– bobule goji: vyživují  
pokožku a vlasy

–– papája: je přírodní zdroj 
vitamínů, minerálů  

a antioxidantů, které vlasy  
ochraňují 

–– jahoda: bohatá  
na fytonutrienty pro lesklé  

vlasy plné života

integrity 41®

–– slunečnicový extrakt, bohatý 
na antioxidační polyfenoly 

–– chrání před volnými radikály 
–– chrání před stresovými faktory 

poškozující vlasy 
–– pomáhá udržovat a prodlužovat  

stálost barev 

Integrity 41® najdete  
v milk_shake® k-respect 

preparing šamponu,  
smoothing šamponu 

a smoothing kondiconeru. 

slunečnicový  
olej 

–– přírodní změkčovadlo, 
extrahované lisováním semínek 

–– působí proti suchým  
vlasům, zjemňuje je 

–– má ochranné vlastnosti  
a to díky antioxidačnímu  

vitamínu E

Slunečnicový olej najdete  
v milk_shake® k-respect 

smoothing treatment.

UV filtr
–– chrání před UV zářením 

–– zabraňuje vyblednutí barev 
–– zabraňuje lámavosti sluncem 

dehydrovaných vlasů

7
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 Bezpečné složení, které respektuje zákon 

–– žádný přidaný formaldehyd 
–– s přírodními aktivními  
 účinnými ingrediencemi 
–– s % glyoxalu, které jsou  
 v souladu s předpisy 

RAPPORTO DI PROVA 19/000061713
TEST REPORT N. 19/000061713

data di emissione  /date of issue 19/02/2019 

Codice intestatario Spett.le/Messrs 
Customer ID 0067667 PANZERI DIFFUSION SRL

VIA BRODOLINI 30
21046 MALNATE (VA)
IT

Dati campione
Sample information

Numero di accettazione
Acceptance number 19.501621.0001

Consegnato da
Delivered by DHL International il 18/01/2019 / DHL International on 18/01/2019

Data ricevimento
Receiving Date 18/01/2019

Proveniente da
Place of origin PANZERI DIFFUSION SRL VIA BRODOLINI 30 21046 MALNATE (VA) IT

Descrizione campione
Sample Description MILK SHAKE KRESPECT TREATMENT S09180959

Dati campionamento
Sampling information

Campionato da  
Sampled by Cliente / Customer

Modello /Template 718/SQ rev. 7 Page 1 of 2

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i �Report digitally signed in accordance with Legislative Decree No.82 of March, the 7th, 2005 and s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto

parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
The results contained in this Test Report refer only  to the analyzed sample. The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of Chelab laboratory.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.
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Rapporto di prova 

Rapporto  N°: 0326/19-01 PANZERI DIFFUSION S.r.l.
Via Brodolini, 30 

21046 Malnate VA

Descrizione: Milk_Shake KRespect Treatment 

Aspetto: crema bianca 

Lotto: S09180959 

Codice interno:  0326/19 
Prelevato da:  cliente 

Data prelievo : n.p.  Data arrivo Campione: 18/01/2019 

Data inizio prova: 13/02/2019 Data fine prova: 14/02/2019 

Parametri Metodo U.M. L.R.. Risultati Limiti*

Glyoxal [CAS 107222] M.I. (Rif. HPLC n. 0017) % 0,0001 < 0,0001 0,01 

*Rif. Legisl.:  Reg. CEE 1223/2009 Annex III/194 

Note:  

L.R.:   Limite di rilevabilità metodologica 

U.M.:   Unità di Misura 

Verbania, 14/02/2019  

Il Responsabile 

Stefano Todeschi 

I risultati analitici si intendono riferiti esclusivamente al campione analizzato presso questo Laboratorio. 
Il presente Documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio 

Descrizione prodotto
Sample description

Settore
Product sector

Lotto
Sample batch

Codice 
Sample code

Cliente
Customer

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

1570PANZERI DIFFUSION S.R.L.

VIA BRODOLINI, 30

MALNATE21046 VA

Descrizione analisi
Test description

Rapporto n°
Report no.

01570.19C00001

Data di emissione
Issue date

19/02/2019

trattamento lisciante S09180959

Data ricevimento campioni
Date of receipt

Data inizio analisi
Start of analysis

Data fine analisi
End of analysis

18/01/2019 15/02/2019 19/02/2019
Nome campione
Sample

MILK_SHAKE K-RESPECT TREATMENT
Data lotto
Batch date

Cosmetico/Cosmetic10/01/2019

Tipo di analisi
Type of analysis

Chimico/Chemistry

Colli n°
No. pack.

1

Aspetto
Sample appearance 

n.a.

Metodo (1)
Method    

UdM
UoM

Risultato
Result

LD (2) LQ (3) U (4)

Pagina 1 di  1

Procedura di campionamento
Sampling plan

n.a.

Campionamento eseguito da
Sampling by

cliente/customer

Campionamento eseguito il
Date of sampling

Riferimento legislativo
Legislation reference

RdP rev.04 02/01/2017

C00046 - Gliossale, titolo Far.AC059 REV.1 DEL  
15/03/2006

mg/kg < 10

Glyoxal, assay mg/kg

(1): Metodo interno se non altrimenti specificato / Internal Method if not specified differently
(2): Limite di Rilevabilità / Limit of Detection
(3): Limite di Quantificazione / Limit of Quantification
(4): Incertezza estesa, calcolata come k = 2, corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto 
previsto dalla norma ISO 7218:2007/Amd 1:2013. / Extended uncertainty, calculated with k =2, corresponding to a confidence level of about 95%. Results of 
microbiological tests are edited according to ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova. | 
Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 5 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il 
presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife 
Italia S.r.l.
Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample. | Raw data and 
chromatograms are kept for 5 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must 
be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
 Daniele Bonsignorio

Tecnico Supervisor Lab.Chimico

milk_shake® k-respect
zkrášluje vlasy a zároveň je bezpečný jak 
pro kadeřníky, tak pro zákazníky.

Jeho složení bylo ověřeno  
ve výzkumných a vývojových  
laboratořích z.one conceptTM  
a i v dalších externích laboratořích.

milk_shake® k-respect zaručuje vynikající výsledky. Respektuje vlasy 
a zdraví zákazníka i kadeřníka. 

segue rapporto di prova n.  /follow test report n. 19/000061713

RISULTATI ANALITICI
ANALYTICAL RESULTS

Valore/ Incertezza
Value/Uncertain

U.M.
Unit of measure

LoQ
LoQ

LoD
LoD

Data inizio
fine analisi
Start/end
date of
analysis

Unità
op.
Op.
units

Ri
ga
Ro
w

SUL CAMPIONE TAL QUALE / ON SAMPLE AS IT IS 1

GLIOSSALE / GLYOXAL < LoQ / < LoQ g/100 g 0,0080 22/01/2019 11 2
Met.: AR 2013/148/ACAP.3 30/01/2019

Unità Operative /Operative units

Unità \Unit  11 : Via Marradi 41 Prato PO

Information provided by the client

Campionato da \ Sampled by: Cliente
Luogo Prelievo \ Pick Address: PANZERI DIFFUSION SRL VIA BRODOLINI 30 21046 MALNATE (VA) IT
Descrizione \ Description: MILK SHAKE KRESPECT TREATMENT S09180959

Autocontrol

 Iscrizione nel registro della Regione Toscana dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi
del D.R. 3001 03/07/2008. Numero di registrazione: 016.
 Registration with the number 016 of the Regional List of the laboratories of the Regione Toscana which perform analyses as regards the procedures for the
food safety in food industries, as reported in D.R. 3001 03/07/2008.

Chemical responsible

Dott. Enrico Nieddu
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A339

Num. certificato 18131992 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Laboratory manager

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Chemical responsible

Dott. Enrico Nieddu
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A339

Num. certificato 18131992 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Laboratory manager

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Chemical responsible

Dott. Enrico Nieddu
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A339

Num. certificato 18131992 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Laboratory manager

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

 Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo
di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%.  LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.  LoQ:
limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x"
indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova.  Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower
bound (L.B.).  In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
comunque l’esecuzione dell’analisi.  Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto.
 Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale
specifica.  Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i
valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.
 If not otherwise specified, the uncertainty is extended and has been calculated with a coverage factor k=2 corresponding to a probability interval of about 95%.  LoD is the detection
limit and identifies a confidence interval of zero with a probabilty interval of about 99%.  LoQ is the limit of quantification."n.d" is not detected and indicates a value inferior to the LoD.
"traces (X)" means a value between LoD and LoQ, this value is indicative. "<x" or ">x" indicate inferior or superior to the measurement field of the test.  If not differently specified, the
sums are calculated by lower bound criteria (L.B.).  In case of alteration of the sample the laboratory declines any responsibility on the results that can be influenced by the deviation
in case the customer asks for the execution of the test anyway.  If the sampling is not carried out by the laboratory staff, the results obtained are considered referring to the sample as
received.  If there is a specification (customer specifications, law limits) which has been compared to the analytical results, the values shown in bold indicate a result which is out of
the specification.  If not differently specified the judgments of compliance /noncompliance eventually reported are referred to analysed parameters and are based on the comparison
of the value with the reference values without considering the confidence interval of measure.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i �Report digitally signed in accordance with Legislative Decree No.82 of March, the 7th, 2005 and s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
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k-respekt znamená:  
respektování vlasů, dodržování předpisů, 
respektování životního prostředí.



9

Vlasy potřebují péči,
která:
–– zlepšuje kvalitu vlasů
–– eliminuje objem 
–– bojuje s krepatěním 
–– dává lesk 
–– usnadňuje úpravu vlasů 

Cena této péče  
na středně dlouhých 

vlasech u nás 
na saloně 

od ………………............... Kč 

Ekologické 
Bohužel není vždy snadné nebo ekonomicky možné snižovat dopad na životní 
prostředí. Avšak my jsme přijali tuto výzvu a vždy, když je to možné, nahrazujeme 
účinné syntetické látky čistě přírodními. V tomto ohledu myslíme také na používané 
obaly, které výrazně snižují dopad na životní prostředí. 

k-respect inovativní obal výrazně pomáhá snížit použitý plast a zamezí plýtvání 
o 35% až 55% ve srovnání s tradičními obaly se stejnou kapacitou. 

-55%
PLASTU

-35%
PLASTU

-45%
PLASTU

salonní velikost šamponu 
a kondicioneru 

smoothing treatment balení šamponu a kondicioneru  
na doma 
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milk_shake® 
Rozhodneš-li se, že k tobě přeci jenom víc sedí tvá přirozeně kudrnatá 
hříva, měla bys vědět, které jsou ty nejvhodnější produkty k jejímu udržení.
Prvním důležitým krokem je správný šampon a kondicionér.

Tyto pomocníky si prostě zamiluješ, protože tvoří perfektní trojici – NOVÝ 
CURL PASSION ŠAMPON, CURL PASSION KONDICIONÉR A CURL 
PASSION LEAVE IN  

Obsahují vše pro dokonale krásné 
a zdravé kudrnaté nebo vlnité vlasy:

/ organické pracaxi 
/ babassu olej
/ mléčné proteiny
/ ovocné výtažky
/  Integrity 41®  

a quinoa proteiny. 



12 VLASY JE 
POTŘEBA POSÍLIT

Vrať jim jejich přirozenou krásu, sílu a lesk 
 

Pokud se rozhodnete vyrovnat či zesvětlit vlasy,  
vždy dbejte na to, aby byly vlasy před těmito  

ošetřeními v dobré kvalitě. 

Ideální k nápravě vlasů je  
integrity reconstruction system,  

který obnovuje základní složky vlasů  
a tím jim navrací jejich přirozenou krásu.  

Jeho speciální složení nezatěžuje vlasy  
a proto je vhodné pro všechny  

typy poškozených vlasů.

milk_shake® integrity reconstruction system  
obsahuje AMINO ACID COMPLEX* – rostlinný keratin 

s 18 pšeničnými a sójovými aminokyselinami  
s antioxidačním, posilujícím a ochranným účinkem.  
Jeho struktura dává poškozeným vlasům přesně to,  

co právě potřebují:

Keratin
Proteiny

Aminokyseliny
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integrity
RECONSTRUCTION

– S Y S T E M –



1414 SNADNÉ A RYCHLÉ  
INDIVIDUÁLNÍ OŠETŘENÍ  
PRO KAŽDÝ TYP VLASŮ 

VELMI POŠKOZENÉ VLASY

1/  umyjte vlasy s  milk_shake® deep clean-
sing šamponem

2/  rozdělte vlasy na  čtyři sekce a  naneste 
milk_shake® integrity rebuilder. Pokud je 
to možné, použijte milk_shake® micro ne-
bulizer. 

3/  vlasy ze 70% prosušte a nastříkejte do nich 
interity leave in zejména na nejvíce poško-
zená místa

4/  hned poté naneste milk_shake® integrity 
fibre sealant, důkladně jím vyhlaďte všech-
ny prameny, klidně i pročešte

5/  na 10 minut zahřejte pod čepicí a nebo pod 
klimazonem

6/  dobře opláchněte vodou bez šamponu 
a  naneste milk_shake® integrity kondi- 
cionér

7/  pokračujte ve stylingu

SLABÉ A POŠKOZENÉ VLASY 

1/  umyjte vlasy s  milk_shake® deep clean-
sing šamponem

2/  rozdělte vlasy na  čtyři sekce a  naneste 
milk_shake® integrity rebuilder. Pokud je 
to možné, použijte milk_shake® micro ne-
bulizer. 

3/  hned poté naneste milk_shake® integrity 
fibre sealant, důkladně jím vyhlaďte všech-
ny prameny, klidně i pročešte

4/  na 10 minut zahřejte pod čepicí a nebo pod 
klimazonem  

5/  dobře opláchněte vodou bez šamponu 
a naneste milk_shake® integrity leave in 

6/  pokračujte ve stylingu

REKONSTRUKČNÍ PÉČE PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ

mytí
hloubkové 
vyplnění

vyživující 
a pečující

fixace vyživující péče

velmi 
poškozené 

vlasy

KROK 1
deep cleansing 

šampon 
pro všechny typy 

vlasů

KROK 2
fáze a

integrity rebuilder
intenzivní 

rekonstrukční 
péče

KROK 3
integrity leave in

keratinový 
kondicionér

KROK 4
fáze b

integrity fibre 
sealant

vyhlazení kutikuly

KROK 5
integrity nourishing 

conditioner
(jemné vlasy)

integrity intensive 
treatment 

(pevné vlasy)

slabé 
a poškozené 

vlasy

KROK 1
deep cleansing 

šampon 
pro všechny typy 

vlasů

KROK 2
fáze a

integrity rebuilder
intenzivní 

rekonstrukční 
péče

−

KROK 3
fáze b

integrity fibre 
sealant

vyhlazení kutikuly

KROK 3
integrity leave in

keratinový 
kondicionér

vnější 
poškození 

vlasů

KROK 1
deep cleansing 

šampon 
pro všechny typy 

vlasů

− −

KROK 2
fáze b

integrity fibre 
sealant

vyhlazení kutikuly

KROK 3
integrity nourishing 

conditioner
(jemné vlasy)

integrity intensive 
treatment 

(pevné vlasy)
integrity leave in

PROFESIONÁLNÍ SALONNÍ PÉČE

na 10 min. 
zahřátze 70%

prosušit
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O SVÉ VLASY MŮŽEŠ VELMI EFEKTIVNĚ PEČOVAT I DOMA

VYŽIVUJÍCÍ PÉČE

péče před 
šamponem

mytí
rekonstrukční 

péče
vyživení

napravení / 
ochrana

neošetřované 
lehce suché 

vlasy
−

KROK 1
integrity 

nourishing 
šampon 

hloubkově 
vyživující

−

KROK 2
integrity 

nourishing 
kondicionér 
hloubkově 
vyživující 

KROK 3
integrity 

incredible oil
Napravující 

a ochranný olej 
pro poškozené 

vlasy a roztřepené 
konečky  

suché vlasy

KROK 1
integrity booster

koncentrovaná 
proteinová péče 
před šamponem

KROK 2
integrity 

nourishing 
šampon 

hloubkově 
vyživující

−

KROK 3
integrity 

nourishing 
kondicionér 
hloubkově 
vyživující 

KROK 4
integrity 

incredible oil
Napravující 

a ochranný olej 
pro poškozené 

vlasy a roztřepené 
konečky  

velmi suché 
a poškozené 

vlasy

KROK 1
integrity booster

koncentrovaná 
proteinová péče 
před šamponem

KROK 2
integrity 

nourishing 
šampon 

hloubkově 
vyživující

KROK 3
integrity 

repairing hair 
ampule  

koncentrovaná 
proteinová péče

KROK 4
integrity 

nourishing 
kondicionér 
hloubkově 
vyživující 

KROK 5
integrity 

nourishing 
kondicionér 

hloubkově vyživující 

POSÍLUJÍCÍ PÉČE

péče před 
šamponem

mytí
rekonstrukční 

péče
vyživení

napravení / 
ochrana

poškozené
vlasy

−

KROK 1
deep cleansing 

šampon 
pro všechny typy 

vlasů

KROK 2
milk mask
proteinový 

prášek pro suché 
nebo poškozené 

vlasy

KROK 3
integrity 

nourishing 
kondicionér 
hloubkově 
vyživující

KROK 4
integrity 

incredible oil
Napravující a 

ochranný olej pro 
poškozené vlasy a 

roztřepené konečky    

VYŽIVUJÍCÍ PÉČE PRO PEVNÉ VLASY

péče před 
šamponem

mytí
rekonstrukční 

péče
vyživení

napravení / 
ochrana

neošetřované 
lehce suché 

vlasy
−

KROK 1
integrity 

nourishing 
šampon 

hloubkově 
vyživující

−

KROK 2
integrity 
intensive 
treatment 
hloubkově 

vyživující maska 
pro všechny typy 

vlasů 

KROK 3
integrity 

incredible oil
Napravující 

a ochranný olej 
pro poškozené 

vlasy a roztřepené 
konečky  

suché vlasy

KROK 1
integrity 

nourishing muru 
muru butter
hloubkově 

vyživující máslo

KROK 2
integrity 

nourishing 
šampon 

hloubkově 
vyživující

−

KROK 3
integrity 
intensive 
treatment 
hloubkově 

vyživující maska 
pro všechny typy 

vlasů 

KROK 4
integrity 

incredible oil
Napravující 

a ochranný olej 
pro poškozené 

vlasy a roztřepené 
konečky  

velmi suché 
a poškozené 

vlasy

KROK 1
integrity 

nourishing muru 
muru butter
hloubkově 

vyživující máslo

KROK 2
integrity 

nourishing 
šampon 

hloubkově 
vyživující

KROK 3
integrity repairing 

hair ampule  
koncentrovaná 
proteinová péče

KROK 4
integrity 
intensive 
treatment 
hloubkově 

vyživující maska 
pro všechny typy 

vlasů

KROK 5
integrity 

incredible oil
Napravující 

a ochranný olej 
pro poškozené 

vlasy a roztřepené 
konečky  
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Máte zničené vlasy?  
Roztřepené konečky?

Napravte je bez toho, aniž byste vlasy 
zastříhávali! Zvolte si milk_shake®  

incredible oil:
Incredible oil vyživuje, vyhlazuje kutikulu a  zamezuje 
třepení konečků. Obsahuje exkluzivní kombinaci 
ultraefektivních ingrediencí: organické Muru Muru 
máslo a organický arganový olej. Díky svým vyživujícím 
a regeneračním vlastnostem, spolu s bambuckým 
ester máslem a speciálních high-tech polymerů, 
působí do hloubky. 

12 efektů v jednom  
produktu, okamžitě  
viditelné výsledky.

1. ochraňuje vlasy při žehlení a fénování
2.  přispívá k napravení poškozených 

vlasů a roztřepených konečků
3. vyhlazuje a utěsňuje kutikulu 
4. posiluje vlasové vlákno
5. zamezuje třepení, lámání a poškození
6.  uklidňující a vyživující složky dávají 

vlasům jemnost a hebkost
7. zabraňuje zacuchání
8. vlasy projasňuje a dává jim lesk
9. krotí krepatění
10.  zvýrazňuje přírodní i kosmetickou 

barvu 
11.  vlasy jsou poddajnější a lépe se 

upravují 
12.  vlasy nezatěžuje, je vhodný  

pro všechny typy vlasů

incredible oil

Výhradní distributor: Utribe s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice • info@zonain.cz  • +420 702 123 175 
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