Italská společnost Kaaral se zabývá vývojem a
výrobou vysoce kvalitních léčivých a kosmetických
přípravků. Společnost byla založena v roce 1981.
Od roku 1996 se již jako uznávaný specialista ve
svém oboru na evropském trhu začala úspěšně
prosazovat také v Severní Americe, v Asii
a v Austrálii.
V současné době je společnost Kaaral lídrem mezi
profesionály v celé řadě zemí po celém světě.
Společnost JCOS s.r.o.
uvedla výrobky Kaaral na
český trh již v roce 2007.

Hlavní charakteristické znaky přípravků společnosti:
• Luxus a profesionalita ve spojení s ekonomickým
hlediskem
• Unikátní složení výrobků založené na přírodních
složkách
• Nejnovější technologie výroby
• Šetrnost k životnímu prostředí
• Maximální péče o vlasy, nízká časová náročnost
• Možnost každodenního používání

• Prokázaná účinnost a viditelné výsledky při
pravidelném používaní
• Vysoký stupeň ochrany vlasů před ultrafialovým
zářením, teplem při vysoušení a dalšími vnějšími
agresivními vlivy
• Široký sortiment výrobků
• Rozsáhlý sortiment barev a odstínů
• Snadné používání

Jako první výrobce vlasové kosmetiky jsme získali osvědčení o vynikající kvalitě.

]COS s.r.o.: Výhradní distributor
značky KAARAL
www.jcos.cz
www.kaaral.cz

Komplexní řada profesionální vlasové péče pro všechny typy vlasů, která
přirozeným způsobem dokáže odpovědět na jakýkoliv váš požadavek.
Šampony a kondicionéry Purify od značky Kaaral jsou vyrobeny inovativní
a moderní technologií, jejichž účinnost je garantována vysokou kvalitou
speciálně vybraných přírodních složek. Produkty řady Purify navozují příjemný
pocit čistoty a svěžesti. Vynikají regeneračními, ochrannými, zklidňujícími,
protizánětlivými, antiseptickými a aromaterapeutickými účinky.

Filler: Intenzivní vyplňující ošetření pro dosažení
silných, chráněných a nelámavých vlasů.
Vyplňující šampon 300 ml, 1000 ml

Jemně čistí pokožku a vlasy restrukturalizací
poškozeného vlákna a zesílením po celé jeho
délce díky kombinované akci keratinu a kyseliny
hyaluronové. BEZ SLES, minerálních olejů,
parabenů.

Vyplňující sprej 300 ml

Inovativní sprej, který provádí intenzivní
okamžitou restrukturalizační akci.
Exkluzivní formula s vyváženým pH
uvolňuje všechny revitalizační vlastnosti
keratinu a kyseliny hyaluronové
vyhlazením kutikuly a zhutněním struktury vlasů. BEZ minerálních
olejů, parabenů.

Zhušťující maska 500 ml, 1000 ml

S bohatou konzistencí, proniká do hloubky vlasu, vyživuje ho
a obnovuje jeho strukturu díky silné směsi kyseliny hyaluronové,
keratinu a bambuckého másla. Doplňuje vlas vysokým obsahem
bílkovin s okamžitým účinkem proti stárnutí. BEZ minerálních
olejů, parabenů.

Tekutý Lotion 12 x 10 ml

Vzácný zpevňující přípravek, který provádí restrukturalizaci,
kondicionování a antistatické působení. Kombinace
kationtových polymerů a kyseliny hyaluronové zpevňuje
kutikuly, posiluje povrch vlasů a poskytuje okamžitý pocit
měkkosti. Mimořádný jas, extrémně lehké rozčesávaní.
BEZ minerálních olejů, parabenů.

Reale

Intenzivní regenerace pro vlasy poškozené, porézní a suché.
Mateří kašička, limnatkový olej, olivový olej.

Šampon: 300 ml, 1000 ml
Kondicionér: 250 ml, 1000 ml

Ampule Reale 12 x 10 ml

Vysoce vyživující složení,
které spravuje vlas zevnitř,
dodává mu na objemu, síle,
měkkosti a lesku.
BEZ DEA, sulfátů,
parabenů, minerálních
olejů, přidaných solí
a lepku.

Speciálně navržené pro poškozené
vlasy, které vyžadují hloubkové
vyživení a obnovující péči.
Používejte ampule Reale
v kombinaci se šamponem
a kondicionérem Reale a dodejte svým poničeným
vlasům maximální výživu. Neoplachují se.
BEZ parabenů, minerálních olejů a lepku.

Mateří kašička, Aloe Vera, Panthenol

Colore

Pro vlasy barvené a chemicky namáhané.
Marakuja, olej Acaí, olej z rýžových otrub.

Hydra

Pro vlasy suché, citlivé a fyzicky namáhané.
Sladký mandlový olej, rýžový extrakt, extrakt z heřmánku,
olivový olej.

Šampon: 300 ml, 1000 ml
Kondicionér: 250 ml, 1000 ml

Šampon: 300 ml, 1000 ml
Kondicionér: 250 ml, 1000 ml

Volume

Šampon Volume je ideální pro vlasy jemné, splihlé
a bez života. Kondicionér dodá vlasům měkkost
bez zbytečného zatížení a optimální hladinu
hydratace. I nejjemnější vlasy jsou silné a plné.
BEZ parabenu, minerálních olejů a lepku.

Pro denní použití, pro dodání energie a síly všem typům vlasů.
Mentol.

Šampon: 300 ml, 1000 ml
Kondicionér: 250 ml, 1000 ml

Sole

Dodají vlasům měkkost a hydratuje je. Vlasy
nejsou zbytečně zatížené, působí neuvěřitelně
hebce a vlasy se lépe češou.
BEZ parabenu, silikonu, minerálních olejů
a lepku.

Pro větší objem, pro vlasy jemné, tenké, splihlé, matné
a oslabené.
Extrakt z bambusu, ženšen, sladký mandlový olej.

Šampon: 300 ml, 1000 ml
Kondicionér: 250 ml, 1000 ml

Energy

Dodají vlasům potřebnou měkkost a pružnost,
obsahuje antioxidanty a prodlužuje intenzitu
barvy. Vlasy jsou znatelně lesklejší.
BEZ parabenů, minerálních olejů a lepku, velmi
šetrný k barvě.

Šampon Energy obsahuje speciální kombinaci látek,
která jemně omývá vlasy a pomáhá pokožce hlavy
navracet správné pH. Kondicionér Energy vlasy
osvěžuje a revitalizuje.
BEZ parabenu, silikonu, minerálních olejů a lepku.

Pro krásné, lesklé, hydratované vlasy během a po slunění,
pro ochranu vlasů před větrem, slanou i chlorovanou vodou.

Sprchový šampon pro vlasy i tělo: 300 ml
Vlasová maska: 250 ml
Ochranný a regenerační elixír ve spreji: 150 ml

Řada určená pro intenzivní ochranu
a hydrataci vlasů během slunění
a koupání. Omamné vůně, pečlivě
vybrané přírodní produkty obohacené
UV filtry, chrání všechny typy vlasů od
oxidačního stresu slunce, větru, soli
a chlóru.

Restructure
Hydra

Restructure Ampule 12 x 10 ml

Intenzivní obnovovací léčba pro všechny typy vlasů, vytvořená pro obnovu
unavených a poškozených vlasů díky častému používání horkých fénůa
žehliček. Speciální emulze je obohacena o pro-vitamín B5. Proniká hluboko
do vlasového vlákna a obnovuje vlas zevnitř. Oplachují se.
BEZ parabenů, minerálních olejů a lepku.
Provitamín B5: Regenerační, hydratující a změkčující účinky. Penetruje
hluboko do vlasového kmene a obnovuje jej zevnitř. Dodá vlasům pružnost
a ochranu.

Intenzivní hydratační maska: 500 ml

Hloubkově hydratující maska Hydra je speciálně navržena pro suché
a lámavé vlasy. Jeho speciální složení hloubkovou hydratací zkrotí suché
a neposedné vlasy.
BEZ parabenu, minerálních olejů a lepku.
Aloe Vera, kmínový olej, sezamový olej, slunečnicový olej.

Ultra

Intenzivní restrukturační maska: 500 ml

Ultra je nová intenzivní hloubková maska na obnovení struktury pro zvlášť
suché a poškozené vlasy bez vitality. Její bohaté, vysoce hydratační složení
díky směsi cenných látek regeneruje do hloubky, aniž by vlasy zatížila, a činí
je neuvěřitelně zářivé, hebké a posílené. Ideální kombinovat s ampulemi
Restructure.
BEZ parabenů, minerálních olejů a lepku.
Máslo Mafura: Regeneruje, vyživuje, chrání a rozjasňuje vlasy a činí je mimořádně
hebkými a objemnými.
Bambucké máslo: Bohaté na vitamín A, D a E, má uklidňující, hydratační a zvláčňující
účinky, intenzivně hydratuje vlasové vlákno a chrání jej před UV paprsky.

Leave-in

Kondicionér ve spreji bezoplachový: 300 ml

Praktický bezoplachový sprej usnadňující rozčesávání a dodávající objem, určený
pro normální a jemné vlasy. Je obohacený o přírodní kondicionační látky, chrání
citlivé a namáhané vlasy upravované za tepla a dodává jim sílu, hydrataci a objem,
díky čemuž je činí lehkými a snadno rozčesatelnými.
BEZ silikonu, minerálních olejů, parabenů a alkoholu.
Kustovnice: Působí proti stárnutí, má antioxidační účinky, bojuje s volnými radikály
a dodává elasticitu a hebkost.
Mléčné proteiny: Vysoce hydratační, zachovávají krásu a Lesk vlasů v průběhu času.

Soffice

Kondicionační bezoplachová pěna: 200 ml

Soffice je úžasná bezoplachová pěna dodávající objem, která vyživuje a usměrňuje
vlasy, aniž by je zatížila, a chrání je před teplem žehličky a fénu. Její jemná
a příjemná textura, obohacená o směsici cenných složek, činí vlasy nádherně
jemné a hedvábné. Ideální také pro domácí péči.
BEZ parabenů a lepku.
Máslo mafura: Usnadňuje rozčesávání, vlasy regeneruje a činí je hebkými a zářivými.
Mléčné proteiny: Bohaté na vitamíny A, B a minerály, posilují vlasové vlákno zevnitř
a činí vlasy zdravé a zářivé.

Vyživující styling pro ženy i muže. Inovativní technologií vyvinutá
stylingová řada s vysokou účinností pro konečnou úpravu vlasů, zatímco
její cenné složky zároveň vlasy ošetřují a chrání. Zajišťuje profesionální
výsledek pro každý účes.

PRIMER / Modelační fluid proti
krepatění 200 ml

VOLOOK / Vyživující středně tužící
objemová pěna 300 ml

Pro jedinečný, mírně tužící účinek

Pro větší objem vlasů

• přirozeně tužící
• vylepšuje objem a pohyb vlasů
• vlasy jsou kvalitnější a působí přirozeným
dojmem
• zamezuje krepatění vlasů
• ochrání vlasy během vysoušení
• BEZ silikonu, minerálních olejů a parabenů

• dodá vlasům strukturu
• je obohacen o výtažky z kopřiv a měsíčku
pro hydrataci vlasů
• vytvoří na vlasech štít chránící před vlhkostí
vzduchu
• BEZ parabenů a minerálních olejů

HYPER / Sprej pro objem
od kořínků 250 ml

DAZZLING/ Narovnávací zpevňující
krém proti krepatění 250 ml

Pro maximální zdvih a podporu od kořínků

Pro uhlazený vzhled

• dodává splihlým a jemným vlasům objem
a plnost
• chrání je před žárem vlasových fénů
• obohacen o panthenol, extrakt z borůvek
a UV filtr
• chrání vlasy před vysušením a ztrátou
elasticity
• BEZ parabenů a lepku

• vlasy uhladí a narovná
• chrání vlasy před vlhkostí vzduchu
a krepatěním
• dodává vlasům lesk
• obohacen o vitamín E
• chrání vlasy před negativními účinky
žehliček a kulem
• BEZ minerálních olejů a parabenu

CRYSTAL / Vodní vosk 80 ml

DIAMOND SMOOTH/ 2v1 Sprej
proti vlhku a ochrana před
teplem 200 ml

Pro „mokrý vzhled“
• vytváří strukturu a celistvost účesu,
definuje jeho styl
• udrží tvar účesu
• vosk na bázi vody
• vytvoří přirozený vzhled, který máte
pod kontrolou
• UVB filtr chrání vaše vlasy
• BEZ silikonu, minerálních olejů a parabenů

Pro uhlazený vzhled
• anti Frizz efekt
• smooth efekt
• ochrannou proti vlhkosti
• tepelná ochrana
• obsahuje keratin, vitamín E a jojobový olej
• BEZ parabenů, parabenů, minerálních
olejů

INSTA-CURLS / Krém pro kudrnaté a vlnité vlasy 150 ml
Kreativní krém
• definuje tvar vln
• eliminuje poletující vlasy a krepatění
• obohacen o Vitamín E, kakadu plum, slunečnicový a olivový olej
• dodá extra pružnost a chrání vlasy během stylingu
• 100% bez alkoholu
• BEZ parabenů a alkoholu

INSPIRATION

EXPRESS / Osvěžující suchý
šampon 150 ml

HYDROGLOSS / Tvarující tekutý gel
200 ml

Pro čistý vzhled vlasů

S mokrým efektem

• absorbuje mastnotu a přirozený olej
• dodá objem a kvalitu
• obohacen o rýžový škrob
• prodlouží životnost vašeho účesu
bez zbytečného mytí vlasů
• BEZ parabenů

• dodá vlasům objem, pružnost a kvalitu
• obohacen o kakadu plum, hydrolyzovaný
extrakt z vlašských ořechů, slunečnicový
a olivový olej
• dodá vlasům lesk a chrání je
• BEZ parabenů, minerálních olejů a silikonu

UNFINISHED / Tvarující krém
80 ml

DEFINER / Velmi silně tužící
mechanický lak na vlasy 350 ml

Pro středně tužící efekt a lesk vlasů

Se silně tužícím efektem

• dodá vlasům tvar
• obohacen o vitamín E, rýžový extrakt,
jojobový olej a mandlový olej
• vlasy jsou měkčí a budou se snadněji
česat
• BEZ parabenů a silikonu

• vlasy tvaruje a účes drží
• BEZ aerosolu
• obohacen o provitamín B5
• dodá vlasům potřebnou hydrataci
a posiluje je
• bez parabenů, minerálních olejů a silikonu

MINDGEL / Tvarovací paměťový gel
250 ml
S Memory efektem
• definuje tvar účesu pro všechny typy vlasů
• obohacen o panthenol
• chrání a vyživuje vlasy s perfektním a lesk
dodávajícím tužením
• BEZ parabenů, minerálních olejů, silikonu
a alkoholu

CREATIVITY

SCULPTING / Extrémně silný
ochranný finální lak na vlasy
500 ml
Se silně tužícím efektem
• prvotřídně fixuje vlasy
• chrání barvu
• dodává lesk
• obsahuje extrakt z granátového jablka
a UV filtry
• nezanechává žádné zbytky ve vlasech
• chrání před vlhkem a atmosférickými vlivy
• BEZ parabenů, lepku a silikonů

TRI ACTION / Sérum na
ochranu před horkem 115 ml

EVOLUTION

Pro ochranu všech typů vlasů
• chrání vlasy před tepelným účinkem
žehliček a fénů
• obnovuje vlasy
• dodá krásný lesk
• obohacen o olej ze lněných semínek
• dodá hladký, hedvábný vzhled
• skvělý pro jakkoliv dlouhé i kvalitní
vlasy
• BEZ parabenu a minerálních olejů

MOLDING / Tvarovací matující
pasta 80 ml

BLING / Lesk ve spreji 300 ml
Pro jedinečný lesk vlasů
• dodá lesk finálnímu účesu
• vyzdvihne lesk a barvu vlasů
• chrání vlasy a dodá jim hedvábný vzhled
• perfektní pro všechny typy a délky vlasů
• BEZ parabenu a minerálních olejů

Pro matný efekt
• definuje vrstvy účesu
• obohacena o vitamín E, včelí vosk
a amazonský bílý jíl
• účes tvarujte jen za použití prstů
• BEZ parabenu a minerálních olejů

BEACHY HAIR / Texturující sprej
s mořskou solí a arganovým olejem
200 ml
Pro vzhled mírných vln

FIXER / Silně tužící ochranný finální
lak na vlasy 400 ml
Se silným fixačním účinkem
• definuje a tvoří vzhled vlasů
• silný a dlouhotrvající efekt
• zlepšuje pevnost účesu
• obohacen o panthenol
• chrání vlasy
• BEZ parabenu a minerálních olejů

• dodá rozcuchaný vzhled a lehce matující
efekt všem typům vlasů
• obohacen o arganový olej
• dodá objem
• sexy, větrem rozcuchané vlny jako na pláži
• BEZ parabenů, silikonu a alkoholu

PUSH UP/ Objemový pudr
s rozprašovačem 60 ml
Pro dodání maximálního objemu pomocí
speciálních mikročástic
• vhodný pro všechny typy vlasů
• silný účinek pro extrémní objem
• matný vhled
• BEZ parabenu, silikonu, alkoholu a lepku

Odbarvovací produkty KAARAL
ODBARVOVACÍ KRÉM S AKTIVNÍM
ČERNÝM UHLÍM 250 ml
Zesvětluje až o 9–10 stupňů.
Černý odbarvovací krém poslední generace
je obohacený o cenné zvláčňující vlastnosti
arganového oleje
a neutralizační vlastnosti
černého uhlí. Je vhodný pro
odbarvení na přirozenou
blond barvu, chladné světlé
tóny nebo popelavě šedou.
Stačí jedna aplikace. Můžete
ho použít pro všechny druhy
odbarvování. Nestéká ani
nepění.
Poměr míchání 1:2.

ODBARVOVACÍ PRÁŠEK EXTREME 500 g
Zesvětluje až o 9 stupňů.
Mandlový olej a bisabolol vlasy
chrání a hydratují. Fialové
pigmenty neutralizují nechtěné
podtóny.
Poměr míchání 1:2.

ODBARVOVACÍ PRÁŠEK
360 500 g
Zesvětluje až o 8 stupňů.
Umožňuje dosáhnout
perfektního zesvětlení na
všech typech vlasů, aniž by
došlo k jejich poškození.
Poměr
míchání
1:2.

ODBARVOVACÍ KRÉM BACO
250 ml
Zesvětluje až o 7 stupňů.
Vlasy udržuje chráněné,
upravené a zdravé. Obohacen
o hydratační oleje a včelí vosk.
Vyživuje vlasy do hloubky,
hydratuje je, dodává pružnost
a měkkost.
Poměr míchání 1:2.
ODBARVOVACÍ PRÁŠEK BACO
500 g, 2 kg
Zesvětluje až o 8
stupňů.
Navržen tak, aby dosáhl
perfektního zesvětlení
na všech typech vlasů,
obohacen o hydrolyzát
hedvábí a rýžové
proteiny. Vlasy chrání
a hydratuje během
procesů zesvětlování.
Poměr míchání 1:2.

Oxidanty
DEV PLUS / Kompletní řada
oxidantů v krémové emulzi
(6/10/20/30/40 Vol) 120
ml, 1000 ml
Obohacen o kokosový olej,
aloe vera a provitamín B5.
Vlasy chrání a hydratují
během procesů barvení.

360 krémové aktivátory
(6/10/20/30/40 Vol)
200 ml, 1000 ml
Kompletní řada peroxidu
krémového složení
obohacená o kokosový
olej s vůní cukrové vaty.

