AKCE PRO KADEŘNICKÉ SALONY
V ČR A SR PLATNÉ V OBDOBÍ
1. 3.–30. 6. 2021

KLUB

SBÍREJ BODY: KAŽDÝCH 5 ZAKOUPENÝCH
VÝROBKŮ = 1 TOGETHAIR BOD + NAVÍC
SPECIÁLNÍ AKCE PRO ČLENY TOGETHAIR KLUBU
Body je možné použít i k úhradě Togethair semináře.

MASKA PRO ZÁŘIVÉ A LESKLÉ VLASY

1×
ZDARMA

COLOR HAIR MASK 250 ml

1 bo

d

Maska na vlasy na bázi organického oleje Mongongo a čistých pigmentů v pěti různých odstínech. Zintenzivňuje
a oživuje barvy vlasů. Stříbrná verze (Silver) neutralizuje nežádoucí žluté odlesky. Mongongo olej, bohatý na
omega 6 mastné kyseliny, důkladně hydratuje a vyživuje vlasové vlákno pro zářivý efekt. Vlasy jsou plné lesku.
zářivý lesk
hydratace
ochrana před uv zářením
anti-yellow
312 Kč / 12,50 €
249 Kč / 9,96 €
Ke každému nákupu masky
pro zářivé a lesklé vlasy COLOR
HAIR MASK 250 ml ZÍSKÁTE
1× TOGETHAIR bod.

19449
Gold

19448
Copper

19452
Nut

19447
Red

19451
Chocolate

19545 R
 epair Restructuring Shampoo 1 000 ml
Restrukturalizační šampon pro suché a poškozené vlasy.
restrukturalizace
obnova
ochrana
485 Kč / 19,40 €
389 Kč / 15,56 €
Kupte si zvýhodněný REPAIR Restructuring Shampoo 1 000 ml
a ZÍSKEJTE 1× TOGETHAIR bod.
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1×
ZDARMA

1 bo

d

19450
Silver

MELÍROVACÍ PRÁŠEK
19518 WHITE DEKO PROFESSIONAL 9+, 500 g

Bílý melírovací prášek obohacený o olej ze semínek rostliny Acai. Složení umožňuje zesvětlovat až o 9 odstínů. Působí pozvolně, a tím usna
dňuje kontrolu nad jednotlivými stupni zesvětlování. Olej z Acai, jako
jeden z nejvýraznějších antioxidantů, vytváří ochrannou bariéru a zabezpečuje hydrataci vlasů.
olej ze semínek Acai
zesvětlení až o 9 odstínů
ochranná bariéra

490 Kč / 19,60 €
389 Kč / 15,56 €

19487 3D BOND KEEPER STEP 3, 200 ml

Udržovací krém s 3D kyselinou hyaluronovou. Obnovuje strukturu vlasu, udržuje hebkost a dodává objem, dokud
nedojde k dalšímu ošetření 3D BOND Therapy.
udržovací ošetření
objem
lesk

žuru
mostatnou bro
sa
si
e
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e
d
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ž
y
V
ete
py, kde nalezn
3D BOND Thera
bné informace
všechny potře

440 Kč / 17,60 €
350 Kč / 14 €
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PURE PIGMENTS 200 ml
Čisté pigmenty na bázi organického Mongongo oleje. Lze použít
samostatně nebo lze smíchat s dalšími odstíny pigmentů dle požadované barvy. Okamžitý efekt intenzivní barvy. Olej z Mongonga
bohatý na Omega 6 mastné kyseliny chrání barvu vlasů, dodává lesk
a zároveň vytváří ochranný štít před slunečním zářením.
intenzivní barva
pastelové odstíny
ochrana před uv zářením
Neutral Gloss se používá k míchání a zředění pigmentů.
Cena za kus Pure Pigments
Běžná cena:
468 Kč / 18,70 €
Akční cena:
374 Kč / 14,96 €
Cena Neutral Gloss
Běžná cena:
390 Kč / 15,60 €
Akční cena:
312 Kč / 12,48 €

19478
Gold
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19458
Copper

19456
Chocolate

19477
Green

19455
Nut

19475
Purple

19457
Red

19454
Yellow

19476
Blue

19453
Neutral Gloss

OCHRANNÝ OLEJ PŘI BARVENÍ
19473 SAFE COLOR 250 ml

Ochranný olej při barvení s obsahem ovocného oleje. Předchází podráždění pokožky během barvicího procesu, podporuje krytí barvy a zajišťuje dlouhotrvající
barvu a lesk vlasů. Pro extrémně citlivou pokožku lze olej přidat přímo do barvy.
ochrana
zklidnění

455 Kč / 18,20 €
369 Kč / 14,76 €

OCHRANNÝ A ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM
19479 SAFE SKIN 100 ml

Ochranný a zklidňující krém před barvením s obsahem ovocného oleje. Změkčuje a hydratuje pokožku na tváři a zároveň ji chrání před tvorbou skvrn při barvení
u některých problematických klientek. Před barvením se aplikuje na choulostivá místa jako čelo, uši či zátylek.
 ydratace
h
zklidnění
ochrana
225 Kč / 9 €
179 Kč / 7,16 €
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AKCE 10 +

10×

10× Barva Nabé Hair Color 100 ml – profesionální barva založena
na obsahu oleje z Chia semínek s nízkým obsahem amoniaku
 ez resorcinolu
b
bez PPD
bez mýdlových přísad
100% krytí
v ynikající snášenlivost
nízký obsah amoniaku
příjemná parfemace
ZDARMA ZÍSKÁTE
1× Barva Nabé Hair Color 100 ml dle vlastního výběru (á 199 Kč / 7,96 €)
1×	19543 SEBUM Greasy Hair Shampoo 1 000 ml – šampon na mastné vlasy
(á 485 Kč / 19,40 €)

1×
ZDARMA

Cena akce: 1990 Kč / 79,60 € (á 199 Kč / 7,96 €)
Ušetříte: 684 Kč / 27,36 €

2 bo

dy

Člen TOGETHAIR
klubu získá celkem
2 TOGETHAIR body
(viz strana 2)
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1×
ZDARMA

1×
ZDARMA

AKCE 5 +

5×

5× Barva Nabé Hair Color 100 ml – profesionální barva založena
na obsahu oleje z Chia semínek s nízkým obsahem amoniaku
 ez resorcinolu
b
bez PPD
bez mýdlových přísad
100% krytí
v ynikající snášenlivost
nízký obsah amoniaku
příjemná parfemace
ZDARMA ZÍSKÁTE
1× Barva Nabé Hair Color 100 ml dle vlastního výběru (á 199 Kč / 7,96 €)
Cena akce: 995 Kč / 39,80 € (á 199 Kč / 7,96 €)
Ušetříte: 199 Kč / 7,96 €

Při využití Akce 5+1 ZDARMA Vás
cena 1 barvy vyjde na 166 Kč / 6,63 €
za tubu

1×
ZDARMA

1 bo

1×
ZDARMA

d

Člen TOGETHAIR klubu získá
1 TOGETHAIR bod (viz strana 2)
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HYDRATAČNÍ KRÉM
19482 The Balm Hand And Nail Cream 50 ml

Krém na ruce s hydratačním a ochranným účinkem. Příjemná úleva pro suché
a popraskané ruce a vynikající zpevňovací péče o nehty díky rostlinnému keratinu.
hydratuje
obsahuje Phytokeratin
obsahuje Aloe Vera
zpevňuje nehty
159 Kč / 6,36 €
129 Kč / 5,16 €

The Bath Shower Gel
Jemný tělový sprchový gel s obsahem probiotik a organického Aloe Vera. Obsahuje přírodní složky, které dokonale
čistí a hydratují pokožku při zachování respektu k její přirozené rovnováze.
Dostupné ve dvou velikostech:
19489 The Bath Shower Gel 100 ml
19492 The Bath Shower Gel 250 ml
hydratace
jemnost
čistota

112 Kč / 4,48 €
89 Kč / 3,56 €
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219 Kč / 8,76 €
179 Kč / 7,16 €

PRO PRÁCI NA SALONU
19541 Equilibrium Shampoo 1 000 ml

18349 Silver Shampoo 1 000 ml

19547 Repair Bi-phase Spray 200 ml

Čisticí šampon proti lupům s extraktem
z kopřiv, ostropestřce mariánského a ploštičníku hroznatého.

Neutralizační šampon určený pro eliminaci nepříjemných žlutých odstínů u blond,
šedivých a odbarvených vlasů.

Instantní restrukturalizační bezoplachový
kondicionér pro suché a poškozené vlasy
s okamžitým efektem.

čisticí účinky
antiseptický
antibakteriální

485 Kč / 19,40 €
389 Kč / 15,56 €

neutralizace
hydratace
ochrana

485 Kč / 19,40 €
389 Kč / 15,56 €

kombinovaný účinek
restrukturalizace
okamžitá ochrana

285 Kč / 11,40 €
229 Kč / 9,16 €

PRO PRODEJ NA SALONU
18321 Equilibrium Shampoo 250 ml

19546 Repair Shampoo 250 ml

19572 Colorsave Hair Mask 250 ml

Čisticí šampon proti lupům s extraktem
z kopřiv, ostropestřce mariánského
a ploštičníku hroznatého.

Restrukturalizační šampon pro suché
a poškozené vlasy, obsahuje citrusy,
pískavici a meloun pro výživu
a regeneraci.

Ochranná maska dodává barveným vlasům nový
život, zvyšuje jejich vitalitu. Extrakt z květů ibišku společně s extraktem z čajovníku chrání před
UV zářením. Hloubková ochrana vlasů.

čisticí účinky
antiseptický
antibakteriální

215 Kč / 8,60 €
179 Kč / 7,16 €

restrukturalizace
obnova
ochrana

215 Kč / 8,60 €
179 Kč / 7,16 €

r evitalizace
ochrana barvy
zářivost

285 Kč / 11,40 €
229 Kč / 9,16 €
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DOKONALÝ A NEZATĚŽUJÍCÍ STYLING
19626 Modelling Fluid 200 ml

19619 D
 ry Shampoo 250 ml

19613 Fiber Wax 100 ml

Restrukturalizační fluidum s Phyto
keratinem určené pro přírodní
a vlnité vlasy s anti-frizz účinkem. Díky
středně pevnému fixačnímu účinku je
vhodný k definici pohybu vlasů. Pokud
se aplikuje ve větším
množství, je ideální pro
vytvoření efektu mokrého
účesu.

Suchý šampon s Phytokeratinem.
Absorbuje přebytečný maz a dodává
okamžitý objem.

Modelační krémový vosk se střední fixací
na bázi Phytokeratinu.

s obsahem škrobu
absorbce přebytečného
mazu
okamžitý objem

modelační krém
střední fixace
flexibilní kompozice
možnost remodelace

a nti-frizz efekt
s tředně pevný fixační
účinek
v zhled mokrého účesu

258 Kč / 10,30 €
209 Kč / 8,36 €

350 Kč / 14 €
279 Kč / 11,16 €

285 Kč / 11,40 €
229 Kč / 9,16 €

31133 DESSATA MAXI Save The Ocean
Každý rok se do moře a oceánu dostává, hlavně přes řeky, více
než 13 milionů tun plastového odpadu, což způsobí smrt více
než 100 000 mořských druhů. Předpovídá se, že za 5 let bude
v mořích a oceánech více plastů než ryb.
Nezodpovědné využití plastů na jedno použití je to, co nás během několika desetiletí vedlo k této neudržitelné situaci. Plast
je pro naši společnost velmi užitečným a nezbytným materiálem, ale je na čase, abychom jeho použití omezili.
To je důvod, proč se Dessata rozhodla, že nový design MAXI kartáče bude vyroben z recyklovaných plastů a jeho obal z kartonu
s certifikací FSC, který pochází z udržitelných lesů, ve kterých se
za každý pokácený strom ihned vysadí nový.
MAXI SIZE
Štětiny kartáče mají speciální maxi velikost pro snadné rozčesání – 20 mm / 13 mm / 5 mm
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340 Kč / 13,60 €
289 Kč / 11,56 €

