Vyrobeno
s láskou v Itálii
PÉČE
STYLING
BARVA

DOKONALOST PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Kompletní řada profesionálních výrobků značky 360 pro všechny
typy vlasů
Pokroková řada 360, díky
své dokonalé kombinaci technologií
a výzkumů, spolu s vysoce ceněnými
kvalitními složkami, spojuje vysoké účinky
neodolatelných vůní, rafinovaného balení
a nádherných textur.

ŘEKLI JSME NE
Benzalkonium Chloride
Butylated Hydroxyanisol &
Butylated Hydroxytoluene
Carcinogens
Hydroquinone
Mineral Oil
Nano Particles
Oxybenzone
Parabens
Triclosan and Triclocarban

Používáme pečlivě vybrané
přírodní suroviny, které zajišťují
mnohostranné a perfektní účinky.
Řekli jsme ano přírodě, ano
zahalujícím vůním, ano zdraví
a péči o vlasy.
Řekli jsme ano výsledkům.

ŘEKLI JSME ANO
Aloe Vera
Blackberry Vinegar
Olive Oil
Moringa Oil
Panthenol
Cumin Oil
Sesame Oil
Sunflower Oil
Keratin
Shea Butter
Sweet Almond Oil
Bamboo Extract
Monoi De Tahiti
Wheat
Orchid
Chamomilla
Lemon Balm
Calendula
Mallow
Althaea
Walnut
Kakadum Plum
Beeswax

Daily

Be Color

Revoluční přístup se čtyřmi specifickými ošetřeními vlasové péče vyvinuté pro to,
aby vlasy byly zdravé, silné, lesklé a s brilantními barvami.

Be Silver

Be Fill

DAILY

Daily
Tajemství pro podtržení
krásy vlasů a pro
jejich stálou péči.
Řada 360 Daily,
vyvinutá pro častou
péči, nabízí maximální
účinky pro vlasy sršící
zdravím a lehkostí,
díky mimořádným
ingrediencím, které
obohacují složení
produktů.

Daily

Šampon

Daily

Kondicionér

Daily Šampon

Daily Kondicionér

Tajemství pro podtržení krásy vlasů a pro
jejich stálou péči. Řada 360 Daily, vyvinutá
pro častou péči, nabízí maximální účinky
pro vlasy sršící zdravím a lehkostí, díky
mimořádným ingrediencím, které obohacují
složení produktů.

Kondicionér pro časté použití vhodný pro
všechny typy vlasů. Jeho regenerační složení,
obohaceno o výtažky z heřmánku a měsíčku,
napomáhá tonizaci a revitalizaci vlasové stélky
působením do hloubky. Vlasy jsou lehké,
měkké, lesklé a snadné k rozčesání.

450 ml
1000 ml

300 ml
1000 ml

Daily

Detangler
Daily Detangler
Rovnováhu obnovující dvoufázový bezoplachový
sprej. Napomáhá snadnému rozčesání a
revitalizaci všech typů vlasů, aniž by je zatížil.
Obohacen o prvky kondicionéru usnadňuje
rozčesání a působí jako ochrana proti teplu,
dodává hydrataci a sílu. Pro vlasy lehké a snadno
rozčesatelné.
250 ml
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BE COLOR

Be Color
Barvené vlasy si
vyžadují specifickou
péči, aby si udržely
dlouho lesk a barvu.
Be Color, obohacen
o ostružinový ocet,
je nejlepším receptem
pro výživu a ochranu,
který prodlouží barvu
a prozáří odlesky.

Be
Colorr
Šampon

Be
Color

Kondicionér

Be Color Šampon

Be Color Kondicionér

Šampon určený pro barvené vlasy, prodlužuje
intenzitu a jas barvy díky svému vyživujícímu
složení s vyváženým pH. Obohacený
o ostružinový ocet, navrací měkkost a hydrataci
vlasovým vláknům, zároveň působí antioxidačně
a bojuje s volnými radikály.

Kondicionér určený k ochraně barvy vlasů
vhodný pro barvené vlasy, uchovává barvu
lesklou s intenzivním odleskem po delší
dobu. Ostružinový ocet hydratuje a obnovuje
vlas stresovaný chemickými úpravami,
bojuje s volnými radikály a činí vlasy lesklými
a snadno rozčesatelnými.

450 ml
1000 ml

300 ml
1000 ml

Be
Color
Maska

Be
Color
Repair

Be Color Maska

Be Color Repair

Maska s intenzivním účinkem vyvinutá právě
pro ochranu barvy vlasů oslabených častými
chemickými úpravami. Vzácná kombinace kašmíru
a kaviáru vytváří výjimečný ochranný povlak, který
je schopen zapečetit kutikulu a uchovat tak barvu
po delší dobu, zatímco ostružinový ocet napomáhá
obnovit přirozenou elasticitu s anti-age účinkem.

Uhlazující péče pro vlasy barvené a chemicky
upravované s pečetícím účinkem. Keratin, orchidej
a ostružinový ocet vyživují délky a opravují
rozdvojené konečky, a zároveň působí proti jejich
tvorbě. UV filtry tvoří antioxidační ochranu proti
vnějším vlivům. Pro vlasy zdravé a viditelně mladší.

1000 ml

90 ml

BE SILVER

Be Silver
Be Silver je
specifická péče pro
udržení perfektní
blond barvy.
Obohacena
o fialové pigmenty,
odstraňuje žluté
odlesky a vyzdvihne
lesk blond vlasů,
ať už odbarvených,
šedivých nebo
melírovaných.

Be
Silver

Šampoo

Be
Silver

Kondicionér
dicionér

Be Silver Šampon

Be Silver Kondicionér

Šampon na potlačení žlutého odlesku, díky
přítomnosti fialových pigmentů, prozáří blond
odstín a neutralizuje nechtěné žluté odlesky
u odbarvených vlasů, vlasů šedivých nebo
melírovaných. Jeho cenné složení obohacené
o heřmánek, rýžový extrakt a olej ze sladkých
mandlí jemně vlasy očistí a dodá jim výživu, lesk
a elasticitu.

Kondicionér na potlačení žlutého odlesku
neutralizuje žluté odlesky odbarvených, šedivých
nebo melírovaných vlasů, udržuje studený odstín
blond barev a přináší vlasům výživu, měkkost
a elasticitu. Vlasy jsou lesklé, měkké a perfektně
rozčesatelné.

450 ml
1000 ml

300 ml
1000 ml

Be
Silver
Sprej
Be Silver Sprej
Rozjasňující tonizační dvoufázový bezoplachový
sprej. Obohacený o mandlový olej a pigment, se
stává skvělým spojencem pro odbarvené, bílé nebo
šedivé vlasy. Neutralizuje žluté odlesky blond vlasů,
dodává hydrataci, usnadňuje rozčesání a dodává
viditelně studený odlesk.
250 ml

BE FILL

Be Fill
Be Fill je inovativní
obnovující péče na bázi
Keratinu, která slouží
k obnově poškozených
vlasů a jejich zdravého
vzhledu. Působí do
hloubky vlasového
vlákna tak, aby vlasy
byly okamžitě silnější
a zářivější.

Be
Fill

Šampoo

Be
Fill

Kondicionér

Be Fill Šampon

Be Fill Kondicionér

Šampon s intenzivním obnovujícím a regeneračním
účinkem vhodný pro vlasy lámavé a poškozené.
Díky svému specifickému tonizačnímu složení
s vyrovnaným pH společně s keratinem, vyživuje
a posiluje strukturu vlasu do hloubky, působí
preventivně proti lámání a chrání vlasy před
tepelnými účinky fénu nebo žehličky, dodá vlasům
lesk a elasticitu.

Kondicionér pro křehké a lámavé vlasy. Keratin
a extrakt z olivového oleje posilují strukturu vlasu,
působí jako ochrana proti lámání a zároveň vlas
chrání před tepelnými účinky žehličky a fénu, dodá
vlasům lesk a elasticitu. Vlasy jsou vyživené
a obnovené do hloubky.

450 ml
1000 ml

300 ml
1000 ml

Be
Fill

Mask

Be
Fill

Sérum

Be Fill Maska

Be Fill Sérum

Intenzivní do hloubky obnovující maska, specificky
určená pro vlasy suché a poškozené. Exkluzivní
spojení Aloe Vera, panthenolu a bambuckého másla
vlasy vyživuje, obnovuje a dodá jim lesk, obnovuje
jejich krásu a zdraví.

Tepelně ochranné sérum s obnovujícím účinkem.
Bohatý mix oleje ze sladkých mandlí, bambusového
výtažku a keratinu, opravuje křehké a poškozené
lámavé vlasy, činí je okamžitě silnější a lesklejší.
Filtry UV-B chrání před agresivními účinky vnějších
vlivů a před vysokými teplotami žehličky a fénu.

1000 ml

100 ml

STYLING

Styling
Všestranný a jedinečný
vzorec pro dokonalý
výsledek Stylingu
a konečné péče.
Řada 360 styling je
uzpůsobená pro to,
aby tvořila, modelovala
a udržela jakýkoliv
vzhled.

Water Wax
Vosk s mokrým efektem
na vodní bázi, definuje
a dodá vlasům lesk
bez zanechání zbytků.
Jemně tužící.
100 ml

Matte Paste
Matující pasta se
silně tužícím efektem.
Rozhodně definuje celý
vzhled a dodá strukturu,
pohyb a kontrolu
s výjimečným glam
efektem.
100 ml

Curly Cream
No Frizz Cream
Uhlazující krém pro
krepaté, silné
a neposlušné vlasy.
Prodlužuje uhlazený efekt,
odstraňuje krepatost
a ochraňuje vlasy před
vysokými teplotami fénu
a žehličky.
250 ml

Kreativní krém pro
kudrnaté nebo vlnité
vlasy, oživuje a definuje
vlny, dodá přirozený
efekt a dostatečný
protikrepatící účinek.
150 ml

Be Shape Mousse
Objemová a modelující
pěna s kompaktní
texturou, pro dodání
požadované formy
a pro maximální
vyjádření osobní
kreativity s výsledkem
definovaného
a měkkého stylingu.
300 ml

Maxi Gel
Tvaruje vlasy,
s mokrým efektem,
extrémně tužící.
500 ml

Be Strong Hairspray
Lak ve spreji extrémně
tužící. Zafixuje účes, aniž
by ho zatížil a zanechával
zbytky, dodává lesk a
elasticitu konečnému
vzhledu.
500 ml

COLOR

Barvení
Řada barvení 360
garantuje maximální
pokrytí šedivých vlasů
a zároveň extrémní
lesk, nabízí kompletní
službu barvení s plným
respektem k vlasu
samotnému. Široká
řada intenzivních
a módních odlesků,
s více než 70 odstíny
a rozsáhlou škálou
tónovačů bez amoniaku,
umožní vytvářet brilantní
dlouhotrvající barvy.

Profesionální barva
pro vlasy
Trvalá barva vlasů obohacena
kokosovým olejem, aloe vera
a panthenolem. Garantuje
100 % pokrytí šedivých vlasů
a důslednou ochranu během
barvícího procesu, pro skvělý
výsledek a vlasy zdravé
a zářící.
Dermatologicky testováno
100 % pokrytí šedivých vlasů
Poměr míchání 1:1
Superzesvětlující
a tónovací 1:2
Více než 60 překrásných
odstínů.
100 ml

Odbarvovací prášek
Odbarvovací prášek, který
umožňuje dosáhnout
perfektního zesvětlení na
všech typech vlasů, aniž
by došlo k jejich poškození.
Zesvětluje více než o 7 tónů
Poměr míchání 1:2
500 g
30g

Krémový aktivátor
Kompletní řada peroxidů
krémového složení (6-1020-30-40 vol) obohacená o
Kokosový olej s vůní cukrové
vaty.
200 ml
1000 ml

Vyrobeno
s láskou v Itálii
VYBER TO NEJLEPŠÍ.
VYBER 360.

www.jcos.cz

