
VÝJIMEČNOST 
PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST 

Věnuj svým vlasům tu nejlepší 
profesionální péči 

vysoké kosmetické kvality

● Vyrobeno s láskou v Itálii ●



KAŽDÝ DEN SI VYBER 
JEN TO NEJLEPŠÍ

BARVENÍ, PÉČE 
A STYLING: 

kompletní řada profesionálních výrobků 
pro jakoukoliv potřebu a pro všechny typy 

vlasů, kde soulad mezi jednoduchostí 
použití a výkonem, je naprosto perfektní. 

Doporučujeme používat výrobky 360 
v součinnosti pro dosazení maximální 

účinnosti.



360 DŮVODŮ NESTAČÍ
Nová řada 360 byla vyvinuta pro dosažení skvělé péče a vynikajících služeb díky svému  pokročilému složení, které je 

kombinací technologie a výzkumu cenných aktivních přírodních surovin, zvýrazněné jejich podmanivou vůní. 

ALOE VERA
Vyživující, hydratační, obnovující a 

antioxidační, přirozeným způsobem 
dodává vlasům hydrataci.

PANTHENOL
Díky své rozpustnosti ve vodě prostupuje 
hluboko dovnitř a obnovuje vlasové 
vlákno.

OSTRUŽINOVÝ OCET
Bohatý na vitamíny, minerály a 

antioxidanty, ochraňuje vlas a udržuje 
jeho barvu stále zářivou a lesklou.

SLÉZ
Díky svým vyživujícím, zklidňujícím a 
restrukturalizačním vlastnostem, dodává 
vlasům lesk a obnovuje vlas do hloubky.

OLIVOVÝ OLEJ
Bohatý na vitamin E, napomáhá v boji 

s volnými radikály a přirozenou oxidací 
vlasů, dodává lesk a měkkost.

PROSKURNÍK
Má změkčující, zklidňující a protizánětlivé 
účinky, které napomáhají zesílení 
struktury vlasu, dodávají lesk a ochranu.  

VČELÍ VOSK
Chrání vlas, tím zamezuje nadměrné 

ztrátě hydratace a obnovuje vlas zevnitř.

KMÍNOVÝ OLEJ
Vysoce bohatý na vitamíny, používá se 
pro své regenerační, vyživující a zklidňujcíí  
vlastnosti. Dodá vlasům lesk, měkkost a 
hydrataci.

MORINGOVÝ OLEJ
Zlepšuje měkkost a elasticitu vlasů 

díky svým vyživujícím, změkčujícím a 
antioxidačním vlastnostem. Působí proti 

dehydrataci způsobenou volnými radikály 
a předchází tvorbě roztřepených konečků. 

SEZAMOVÝ OLEJ
Obohacen omega 6, omega 9 a vitamíny 
A a E, představuje významný antioxidant 
a ochranu v boji proti agresivním vnějším 
vlivům okolí.  



COLOR

BARVENÍ, KTERÉ SE POSTARÁ O VAŠE VLASY NA 360 ° 
Vibrující barvy, intenzivní odlesky a 100 % pokrytí šedin, pro fantastické výsledky s maximálním respektem k vlasům 

a pro jejich dokonalý lesk a měkkost.



PERMANENTNÍ 
BARVA

ODBARVOVACÍ 
PRÁŠEK

Permanentní barva obohacena
kokosovým olejem, aloe vera a panthenolem. 

Garantuje  100 % pokrytí  šedin a hlubokou 
ochranu během samotného procesu barvení, 

výsledek je excelentní, vlasy jsou zdravé a zářící. 
Dermatologicky testováno

100 % pokrytí šedin 
Poměr míchání 1:1

Super zesvětlující barvy a tónovací barvy 1:2
Více než 60 překrásných odstínů 

100 ml 

Odbarvovací prášek, který umožní 
získat perfektní zesvětlení na všech 
typech vlasů, aniž by je poškodil.  
Zesvětluje o 7 tónů.
Poměr míchání 1:2
500 gr - 30 gr x 24



KRÉMOVÝ AKTIVÁTOR
6-10-20-30-40 VOL
Kompletní řada peroxidů v krémovém 
složení obohacena kokosovým olejem 
a vůní cukrové vaty.

200 ml - 1000 ml

COLOR



POUZE JEDINÝ VZORNÍK BAREV, NĚKOLIK VÝHOD
Vzorník barev 360 je perfektní pro všechny techniky barvení a umožňuje dosáhnout požadovaných výsledků. 

Použitý univerzální systém číslování umožní snadno interpretovat a číst výšky tónů a odlesků. 
Uvnitř vzorníku je obsaženo více než 60 odstínů, 8 super zesvětlujících, 5 intenzifikátorů, 2 kontrastní a 4 tónovací bez amoniaku.



ZLATÉ FIALOVÉ

biondo 
dorato irisé

střední blond 
zlatá �alová

7.32

biondo chiaro 
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zlatá �alová
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biondo chiarissimo 
dorato irisé  
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zlatá �alová
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dorato irisé 
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tmavě hnědá
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středně hnědá

4.0
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světle hnědá
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biondo scuro
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6.0

biondo 
střední blond
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biondo chiaro
světlá blond

8.0

biondo chiarissimo
velmi světlá blond

9.0

biondo platino
platinová blond

10.0

PŘÍRODNÍ

biondo chiaro 
naturale irisé 
světlá blond 

přírodní �alová

8.02

biondo chiarissimo 
naturale irisé 

velmi světlá blond 
přírodní �alová

9.02

biondo platino 
naturale irisé 

platinová blond 
přírodní �alová

10.02

PŘÍRODNÍ FIALOVÉ 

biondo chiarissimo 
cenere irisè 

velmi světlá blond 
popelavá �alová

9.12

biondo chiaro 
cenere irisè

světlá blond 
popelavá �alová

8.12

biondo 
cenere irisé

střední blond 
popelavá �alová 

7.12

biondo platino 
cenere irisè

platinová blond 
zlatá �alová

10.12

POPELAVÉ FIALOVÉ 

castano chiaro 
dorato

světle hnědá 
zlatá

5.3

biondo scuro 
dorato

tmavá blond
zlatá

6.3

biondo 
dorato

střední blond
zlatá

7.3

biondo chiaro 
dorato

světlá blond
zlatá

8.3
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dorato

velmi světlá blond 
zlatá

9.3

ZLATÉ 

biondo 
rame

měděná 
blond

7.4

biondo chiaro 
rame 

světlá blond 
měděná

8.4

castano chiaro 
rame

světle hnědá 
měděná

5.4

biondo scuro 
rame

tmavá blond 
měděná

6.4

MĚDĚNÉ

biondo 
rame intenso
střední blond 

intenzivní měděná

7.44

biondo chiaro 
rame intenso
světlá blond 

intenzivní měděná

8.44

MĚDĚNÉ INTENZIVNÍ

castano 
cenere
hnědá 

popelavá

4.1

nero blu
modro 
černá

1.10

castano chiaro 
cenere

světle hnědá 
popelavá

5.1

biondo scuro 
cenere

tmavá blond 
popelavá

6.1
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cenere
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popelavá

7.1

biondo chiaro 
cenere

světlá blond 
popelavá

8.1

biondo chiarissimo 
cenere

velmi světlá blond 
popelavá

9.1

biondo platino 
cenere

platinová  blond 
popelavá

10.1

biondo platino 
cenere intenso 

platinová blond 
intenzivní popelavá

10.11

POPELAVÉ

COLOR
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biondo chiarissimo 
cenere mogano 

velmi světlá blond 
popelavá 

mahagonová 

9.15

biondo platino 
cenere mogano
platinová blond 

popelavá 
mahagonová

10.15

POPELAVÉ MAHAGONOVÉ

biondo platino 
cenere rosso

platinová blond 
popelavá 
červená

10.16

POPELAVÉ ČERVENÉ

rosso
Červená

RED

rame
Měděná

COPPERY

KONTRASTY 

ultra schiarente 
cenere naturale

ultra zesvětlující 
popelavá přírodní

      12.10

ultra schiarente 
irisé naturale

ultra zesvětlující 
�alová přírodní

      12.20

ultra schiarente
irisé cenere

ultra zesvětlující 
�alová popelavá

     12.21

ultra schiarente 
dorato irisé

ultra zesvětlující 
zlatá �alová

     12.32

superschiarente 
naturale

super zesvětlující 
přírodní blond

       11.0

superschiarente 
cenere

super zesvětlující 
popelavá blond

         11.1

superschiarente 
irisé

super zesvětlující 
�alová blond

        11.2

superschiarente 
irisé cenere

super zesvětlující 
�alová popelavá

        11.21

SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ

biondo silver
stříbrná blond

biondo perla
perlová blond

biondo irisé
�alová blond

biondo sabbia
písková blond

             .1             .20             .22             .31

TÓNOVACÍ BEZ AMONIAKU

castano 
mogano
hnědá 

mahagonová
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castano chiaro 
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světle hnědá 
mahagonová

5.5

biondo scuro 
mogano

tmavá blond 
mahagonová
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MAHAGONOVÉ
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dorato marrone
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zlatá kaštanová 
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zlatá kaštanová
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dorato marrone
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HNĚDÉ TEPLÉ
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světle hnědá 
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kaštanová
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HNĚDÉ STUDENÉ

biondo chiarissimo 
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velmi světlá blond 
mahagonová �alová
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červená

4.6
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Červená

R
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V

blu
Modrá

B
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Stříbrná

S

verde
Zelená

G

INTENZIFIKÁTORY BEZ AMONIAKU 
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JEMNÉ SLOŽENÍ PRO PÉČI O VLASY 360 °   
Intenzivní obnova, ochrana barvy, časté používání: každé přání je splnitelné díky výjimečným složkám, 

které obohacují složení přípravků.  

PÉČE



DAILY
SHAMPOO

BE FILL
SHAMPOO

DAILY
CONDITIONER

BE FILL
CONDITIONER

Šampon pro časté používání, 
vhodný pro všechny typy vlasů. 
Perfektní soulad proskurníku a 

slézu jarního vykonává jemnou 
čistící funkci, která následně 

normalizuje a osvěží pokožku 
hlavy. Vlasům se navrací jejich 

krása a vitalita, působí lehkým a 
regenerovaným dojmem. 

1000 ml

Šampon s intenzivním 
obnovujícím účinkem, vhodný 

pro všechny typy vlasů. Díky 
svému specifickému posilujícímu 

složení na základě keratinu, 
vyživuje a posiluje strukturu vlasu 

do hloubky, předchází lámání a 
chrání vlas před horkem z fénu a 

žehličky, dodává vlasům 
elasticitu a lesk. 

1000 ml

Kondicionér pro časté používání, 
pro všechny typy vlasů. Jeho  
regenerační složky, obohacené o 
měsíček a heřmánek, napomáhají 
posílit a revitalizovat vlas 
působením do hloubky. Vlasy jsou 
lehké, měkké, lesklé a snadno 
rozčesatelné.
1000 ml

Jeho složení s vyváženým pH 
obnovuje vlas do hloubky, aniž 
by ho zbytečně zatěžoval. Účinné 
spojení keratinu a výtažku z 
olivového oleje, zesiluje strukturu 
a zamezuje lámání, chrání vlas 
před teplem od fénu a žehličky. 
Pro měkké a lesklé vlasy.
1000 ml



BE COLOR
SHAMPOO

BE SILVER
SHAMPOO

BE COLOR
CONDITIONER

BE SILVER
CONDITIONER

Speciální šampon pro barvené 
vlasy, prodlužuje intenzitu 

a zářivost barvy díky svému 
vyživujícímu složení a 

vyváženému Ph. Obohacen 
o ostružinový ocet a směs 
speciálních olejů, navrací 

vlasovému vláknu hydrataci a 
měkkost, aktivně bojuje proti 
škodlivým volným radikálům.

1000 ml

Šampon, který potlačuje žlutý 
odstín, vyzdvihuje blond 

barvu a tónuje žluté odlesky 
odbarvených, šedivých, blond 

nebo melírovaných vlasů. Jeho 
složení obohacené o heřmánek, 
olej ze sladkých mandlí a fialové 

pigmenty, jemně čistí vlasy a 
činí je neuvěřitelně měkké a 

hydratované.
1000 ml

Kondicionér určený na ochranu 
barvených vlasů, udržuje barvu 
zářivou a intenzivnější po 
delší dobu. Ostružinový ocet v 
kombinaci s olivovým olejem, 
hydratuje a obnovuje vlasové 
vlákno poškozené chemickými 
úpravami, bojuje s volnými 
radikály a dělá vlasy zářivé a 
snadno rozčesatelné.
1000 ml

Kondicionér, který potlačuje 
žlutý efekt, dodává výživu, 
elasticitu, měkkost a tím, že  
neutralizuje žlutavé odlesky, 
udržuje ve vlasech studené 
blond odstíny. Vlasy jsou lesklé 
a perfektně zdravé a rozčesané, 
díky posilujícímu složení 
obohacenému o panthenol. 
1000 ml

PÉČE



MOISTURIZING
MASK

PURE
MIX

Maska s hluboce účinnou hydratační 
schopností specifická pro vlasy 

suché, silné a neposlušné. Její vysoce 
hydratační složení, obohacené o aloe 

vera, máslo karité, kmínový olej a 
sezamový olej, obnovuje do hloubky a 
neutralizuje volné radikály. Zanechává 

vlasy neuvěřitelně měkké, 
oživené a lesklé. 

1000 ml

Dvoufázový bezoplachový kondicionér, 
který navrací rovnováhu, pro snadné 
rozčesání a oživení vlasů bez 
jejich zatížení. Obohacen o aktivní 
kondicionační složky ochraňuje vlas 
před použitím tepelných prostředků, 
dodává vlasům sílu a hydrataci. 
Pro vlasy lehké a snadno rozčesatelné. 
250 ml



EXKLUZIVNÍ SLOŽENÍ PRO UVOLNĚNÝ STYL 360 °
Před a po úpravě vlasů, pro vytvoření, pro modelaci a pro udržení jakékoliv formy, i té nejodvážnější. 

Módní účesy nebo ty přirozené, s produkty 360 ° je výsledek vždy dokonalý.

STYLING



MATTE
PASTE

WATER
WAX

Pasta se silným tužícím účinkem, 
umožní vymodelovat vlasy dle přání a 
dodá tvar veškerým účesům. Dodává 

matný saténový vzhled s úžasným 
módním efektem, díky přítomnosti 

včelího vosku a bílého
 amazonského jílu.

100 ml

Modelující vosk na vodní bázi, definuje 
a dodává vlasům lesk, aniž by je zatížil. 
Jeho měkké a pružné složení tvaruje 
prameny vlasů, umožní vytvořit různé 
a zajímavé účesy. Obsahuje filtr UV-B.
100 ml



MAXI 
GEL

SWEET
CURL

Struktura, která vytvoří účes s mokrým 
efektem. Jeho extrémní síla zafixuje 

účes a celkový pohyb, díky přítomnosti 
panthenolu s respektem k vlasům. 

Nezanechává zbytky ve vlasech.
500 ml

Kreativní krém pro kudrnaté a 
vlnité vlasy, který v sobě zahrnuje 
všechny vlastnosti perfektního účesu: 
tvaruje, dodává pružnost, hydratuje 
a dodává přirozený vzhled. Eliminuje 
krepatý efekt díky svému složení 
obohacenému o zelené ořechy, 
slunečnicový olej a panthenol.
150 ml

STYLING



TIDY
CREAM

CRYSTAL
CARE

Uhlazující krém pro vlasy neuvěřitelně 
hladké, hedvábné, měkké a lesklé. 

Narovnává vlasové vlákno a eliminuje 
krepatost, chrání vlasy od vysokých 

teplot žehličky a fénu.
250 ml

Obnovující a vysoký účinek proti 
krepatění vlasů, tepelná ochrana proti 
žehličce a fénu. Vyživuje a regeneruje 
roztřepené vlasy, vyplňuje roztřepené 
konečky a podtrhne jakýkoliv styl.
115 ml



MADE IN ITALY WITH LOVE

www.360hairprofessional.com

COLOR PÉČE

STYLING


