


V průběhu času vlasy ztrácejí svou původní proteinovou strukturu a jsou snadno 
senzibilizovatelné, zejména v důsledku chemického ošetření nebo vnějších agresí.
Kaaral uvádí na trh řešení: Purify Filler, pro vlasy, které jsou prázdné, slabé  
a náchylné k lámání.
Je to ošetření, které působí zevnitř, vyplněním, zhuštěním vlasů a poškozeného 
vlasového vlákna s okamžitým účinkem proti stárnutí.

Intenzivní vyplňující ošetření pro dosažení 
silných, chráněných a nelámavých vlasů.

Purify Filler





Dvojnásobná synergie

Je základní protein pro strukturu vlasů, určuje jejich sílu, pružnost, odolnost a reaktivitu vůči vnějším 
chemickým látkám. Hluboce regeneruje vlasové vlákno a vyhlazuje vnější povrch vlasů.

Keratin

Kyselina 
Hyaluronová

Díky své extrémně flexibilní 
molekulární struktuře rozpustné 
ve vodním prostředí působí tak,  
že obnovuje vodní rovnováhu 
vlasů a chrání je před nadměrným 
napětím a stresem. Kutikuly  
se zpevní, vlasy odrážejí světlo  
a jsou měkké a hydratované.



Nechráněné vlasy jsou 
křehké a matné. Když 

jsou kutikuly otevřené 
a vlasům chybí 

ochrana, jsou suché, 
matné, 

dehydratované  
a krepaté.

PŘED

Jak funguje ošetření Filler?

POTOM

Purify Filler, díky synergii 
kyseliny hyaluronové  
a keratinu, umožňuje 
kompletní vyplňující 
ošetření, cílenou 
transformaci vlasů  
a obnovení jejich 
neporušené původní 
struktury. Výsledkem 

budou lesklé  
a viditelně 

regenerované 
vlasy.



Objevte ošetření

Vyplňující šampon

Jemně čistí pokožku a vlasy restrukturalizací 
poškozeného vlákna a zesílením po celé jeho délce díky 
kombinované akci keratinu a kyseliny hyaluronové. 
Vlasy okamžitě vypadají živější a disciplinovanější, 
připravené na ošetření Fillerem. Bez SLES – bez 
minerálních olejů – bez parabenů.

300 ml 
1000 ml 

Vyplňující sprej

Inovativní sprej, který provádí intenzivní okamžitou 
restrukturalizační akci. Posiluje vlas a obnovuje sílu  
a odolnost poškozených vlasů a cíleným působením 
vyplňuje prázdná místa. Exkluzivní formula s vyváženým  
pH uvolňuje všechny revitalizační vlastnosti keratinu  
a kyseliny hyaluronové vyhlazením kutikuly a zhutněním 
struktury vlasů, které okamžitě vypadají zdravé, celistvé  
a chráněné. Bez minerálních olejů - bez parabenů.

300 ml 



Zhušťující maska Tekutý Lotion

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, účinně se rozčesává a eliminuje 
krepatění, čímž dodává viditelně regenerovaným 
vlasům nový lesk. Bez minerálních olejů - bez parabenů.

Na zpevnění vlasů 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 se zvláštním účinkem sametově hebké 
povrchové úpravy. Mimořádný jas, extrémně lehké 
rozčesávaní aniž by to vlasy zatěžovalo. Bez minerálních 
olejů - bez parabenů.

500 ml 
1000 ml 

10 ml x 12



Intenzivní ošetření v salonu

2
Vyplňující šampon
Naneste na mokré vlasy, vmasírujte 
a opláchněte. V případě potřeby 
opakujte.

1
Vyplňující sprej
Nastříkejte pramen po prameni na vlasy 
osušené ručníkem, hluboce masírujte.

5 jednoduchých kroků k obnovení vitality vlasů a navrácení jejich původní krásy.



3
Zakryjte sprchovou čepicí a nechte působit 
5 minut pod zdrojem tepla. Neoplachujte, 
pokračujte s aplikací masky.

4
Zhušťující maska
Po nanesení spreje naneste masku 
po délkách a na konečky vlasů. 
Masírujte, nechte působit 5 minut, 
poté opláchněte.

Tekutý lotion
Na zpevnění vlasů nastříkejte přípravek  
na délky a konce ručníkem osušených vlasů, 
vmasírujte, vyčesejte a nechte působit pár 
minut. Opláchněte a pokračujte  
v požadovaném sušení.

5





Domácí udržování
Údržba vlasů vyplňující Údržba vlasů zpevňující Údržba vlasů vyplňující 

a zpevňující

Vyplňující 
šampon

Vyplňující 
šampon

Vyplňující 
šampon

Zhušťující 
maska

Zhušťující 
maska

Tekutý  
Lotion

Tekutý Lotion



Na co se Filler používá?
Filler je kompletní vyplňující kúra pro vlasy, které jsou 
vyčerpané a náchylné k lámaní.

Musí být nutně provedeny všechny 4 kroky ošetření?
Pokud jsou vlasy velmi poškozené, je vhodné provést 
kompletní ošetření včetně 4 kroků a upřednostnit 
pokračování v ošetření i doma s doporučenými přípravky.

Jaký je rozdíl mezi maskou a tekutým lotion?
Maska má zhušťující účinek a působí na úrovni proteinové 
struktury, čímž zvýhodňuje objem vlasů. Tekutý lotion má 
upevňující účinek pro hladký a kosmetický výsledek.

Lze použít masku i tekutý lotion?
Oba přípravky mohou být použity střídavě a nebo i ve 
stejný den aplikace v závislosti na struktuře vlasů a stavu 
citlivosti, která má být ošetřena.

Může se provést ošetření s přípravky Filler ve stejný den 
jako barvení vlasů?
Ve stejný den je lepší zvolit ošetření s připravky určenými 
po barvení vlasů. Doporučuje se připravovat vlasy  
v týdnech před barvením.

Jak funguje Kyselina hyaluronová a Keratin?
Kyselina hyaluronová pomáhá obnovit správný přísun 
vlhkosti do vlasů tím, že zabraňuje typické dehydrataci 
poškozených vlasů. Keratin působí na úrovni bílkovin tím, 
že posiluje vlasy zevnitř a dodává jim sílu a objem.

Jak často by se mělo opakovat kompletní ošetření vlasů?
Můžete si naplánovat program ošetření u svého kadeřníka 
podle typu a citlivosti vlasů. 
Obzvláště poškozené vlasy: minimálně pro první měsíc se 
doporučuje provádět 1 ošetření každých 15 dní  
a pokračovat v ošetření i doma.
Středně poškozené vlasy: nejméně jednou za měsíc  
a pokračovat v ošetření i doma.

Pochybnosti nebo otázky? 
ODPOVĚDI ODBORNÍKA

jcos.cz
kaaral.com


