


„Ponúknuť kaderníkom najvyspelejšie technológie, jedinečné ingrediencie, 
efektívne služby a priateľský prístup a prispieť tak k tomu, aby sa ich zákazníčky 
cítili a vyzerali skvelo a zároveň podporovať kadernícky priemysel a mať pozitívny 
vplyv na životné prostredie.“

■ Zlatom obohatené receptúry pre mimoriadne výsledky

■ Dostupné iba pre salóny a prostredníctvom salónov

■ Rešpekt k planéte

■ Navrhnuté v Paríži, vyrobené v Benátkach, riadené z Prahy

NAŠE POSLANIE
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Gold particles

Formulated & designed in Paris
Professional only

Focus on performance

Respect for the planet

Guaranteed results

and the hairdressers

Luxury - Exclusivity

Expertise - Elegance

Zlaté částice
Profesionalita

Respekt k planetě
a kadeřníkům

Luxus - Exkluzivita
Inovace - Elegance

Partículas de oro
Profesionalismo

Respeto por el planeta
y los peluqueros

Lujo - Exclusividad
Innovación - Elegancia

OUR MISSION



ZLATO & ALCHÝMIA
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Alchymisti verili v transmutáciu - premenu obyčajných kovov na zlato. Zlato bolo 
hlavným cieľom bádania alchymistov, ako z  materiálneho, tak i  fi lozofi ckého 
hľadiska, ako cesta k osvieteniu mysle a duše.

Veríme, že kaderníci majú jedinečnú moc premeniť každú ženu. Vďaka krásnym 
zdravým vlasom vyzerajú nielen lepšie, ale predovšetkým sa lepšie cítia, sú 
spokojnejšie a sebavedomejšie. Môžeme ich teda nazývať modernými alchymistami 
a naším záväzkom je poskytnúť im tie najlepšie nástroje na vykonanie a dosiahnutie 
tejto premeny.

Zlato je pre Oroexpert symbolom luxusu, nadčasovej francúzskej elegancie
a v neposlednom rade tiež jednou z hlavných ingrediencií, ktorá mení a zlepšuje 
štruktúru vlasov.

ALCHÝMIA
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C-GOLD
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Zlato je už po stáročia v kozmetike hojne využívané pre jeho antioxidačné 
a  reštrukturalizačné účinky, stabilitu a  lesk. Kolagén (forma proteínu) je 
hlavnou zložkou vlasov, kože a  nechtov, zaisťuje ich pružnosť, pevnosť 
a hydratáciu.

C-Gold (zlatý kolagén) je hlavnou inováciou pre udržiavanie neporušenej 
štruktúry vlasov; pôsobí na vlasy ako elixír mladosti a zachováva ich vnútornú 
súdržnosť. C-Gold je unikátna, alchymistami inšpirovaná emulzia kolagénu 
a zlata; združenie reťazcov bio molekulárnych peptidov s mikro čiastočkami 
zlata. C-Gold znamená pre Oroexpert niečo ako Kameň mudrcov pre 
alchymistu. Je obsiahnutý vo všetkých našich produktoch a zvyšuje výkon 
ostatných aktívnych látok pre dosiahnutie dokonalej kvality vlasov.

C-GOLD
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TOP INGREDIENCIE
NAJLEPŠIE RECEPTÚRY

8

KYSELINA

KERATÍN

CERAMIDY

ARGANOVÝ 
OLEJ (bio)

HYALURÓNOVÁ

Zlato v  Oroexperte tiež 
symbolizuje výber tých 
najluxusnejších surovín 
obsiahnutých v  našich 
výrobkoch. Oroexpert sa 
zaväzuje používať vždy 
tie najlepšie dostupné 
ingrediencie, ktoré majú čo 
najnižší negatívny dopad 
na našu planétu a  najvyšší 
výkon. Ak používame 
prírodné ingrediencie, 
dbáme na to, aby boli 
pestované s  ohľadom na 
planétu - mali ekologickú 
certifi káciu.

Sú nevyhnutné pre udržiavanie 
medzibunkovej súdržnosti 
štruktúry vlasov. Zamedzujú 
obrusovaniu vlasových vlákien, 
ktoré vzniká trením.

Efektívny prírodný antioxidant
s anti-age účinkom, bohatý
na vitamín E. Chráni vlasy
proti pôsobeniu voľných
radikálov. Hydratuje a vyživuje
oslabené vlasy.

Vypĺňa nedostatočne hydratované miesta vlasov
Jej molekuly majú elastické, hydratačné a spevňujúce
schopnosti. Zaceľuje vlasovú kutikulu a zlepšuje kvalitu vlasov.

Keratín vie zaplniť medzery vo vlasovej 
kôre, bojuje s pórovitosťou a zanecháva 

vlasy spevnené a pružnejšie.
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OLEJ
Z HROZNOVÝCH JADER
A RASTLINNÉ KMEŇOVÉ
BUNKY Z HROZNA
Bohatý na mastné kyseliny a proanthokyanidíny, 
ktoré majú silný antioxidačný účinok, výrazne 
znižujú oxidačný proces a zaisťujú dlhotrvajúcu 
intenzitu farby.

(bio)
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ZODPOVEDNOSŤ
K životnému 
prostrediu
a našej planéte
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Ingrediencie v  našich produktoch dosahujú najvyššiu kvalitu a  výkon a  zároveň minimálne 
zaťažujú životné prostredie, či už ide o látky prírodné alebo syntetické. Nepredstierame, že sme 
na 100% prírodní, pretože to nie je recept na minimalizáciu ekologických stôp, ani zníženie rizika 
alergií či toxicity.

Používame väčšie obaly než väčšina profesionálnych značiek a snažíme sa tak znižovať spotrebu 
plastov a energie.

Ak používame prírodné zložky, dbáme na to, aby mali ekocertifi káciu; (Tj. Boli pestované eticky,
s minimálnou spotrebou vody a pôdy).

5% z  našich zárobkov je vkladaných do projektov bojujúcich proti globálnemu otepľovaniu. 
Podporujeme výsadbu stromov na zníženie uhlíkovej stopy, ktorá je nevyhnutne spojená
s akoukoľvek výrobou.

REŠPEKT K PLANÉTE
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REŠPEKT
VOČI KADERNÍKOM
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Naše produkty nie sú k  dispozícii online, pretože veríme, že profesionálne 
produkty by mali predávať iba profesionáli.

Veríme, že práca kaderníkov vedie k  dosiahnutiu skutočného luxusu. Dobrí 
kaderníci sú experti v oblasti diagnózy, služieb, personalizácie, trendov a rôznych 
techník. Premieňajú výrobky nielen vo viditeľné výsledky, ale aj v  nevšedný 
zážitok.

Podporujeme kaderníkov neustálym vzdelávaním a  vysoko kvalitnými 
výrobkami.

Spolupracujeme iba s distribútormi, ktorých školitelia a obchodní zástupcovia 
pravidelne navštevujú salóny, pretože veríme, že práve oni tvoria základný 
článok kaderníckeho priemyslu. Sú nositeľmi inovácií a  poradenských služieb
a pomáhajú tak kaderníkom rozvíjať ich podnikanie.
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ALCHEMIST
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ALCHEMIST
- HĹBOVÉ KRYTIE BEZ PRIMIEŠAVANIA

- NEPREKONATEĽNÝ LESK

- VYNIKAJÚCA KVALITA VLASOV

- DLHOTRVAJÚCA FARBA

- ZLOŽENIE MINIMALIZUJÚCE PODRÁŽDENIE POKOŽKY
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LUXUSNÝ PERMANENTNÝ
FARBIACI KRÉM
Naša farba bola špeciálne navrhnutá pre tých 
najnáročnejších kaderníkov a  ich klientov. Zaistenie 
excelentnej predvídateľnosti výsledkov, rovnako ako 
zachovanie perfektnej kvality vlasov je docielené 
vďaka špeciálnej kombinácii C-Gold, kyseliny 
hyalurónovej a oleja z hroznových jadier.

FARBA ALCHEMIST poskytuje kaderníkom istotu 
v  zachovaní kvality vlasového vlákna a  zároveň
ponúka skvelé výsledky farbenia.

ALCHEMIST
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C-GOLD

KYSELINA
HYALURÓNOVÁ
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ALCHEMIST

OLEJ
Z HROZNOVÝCH

JADIER



FARBA ALCHEMIST

Luxusný farbiaci krém na vlasy so zlatom 
a  kyselinou hyalurónovou. Špeciálne 
zloženie s  dokonalou reparačnou 
a  kozmetickou schopnosťou zaisťuje 
absolútne krytie šedín, dodáva vlasom 
lesk, hydratácu, hebkosť a  ochranu 
s  dlhotrvajúcimi výsledkami. Miešať 
v  pomere: farbiaci krém a  oxidačný krém 
1:1,5. Superzosvetľujúci krém a  oxidačný 
krém 1:2. Len na profesionálne použitie.

BALAYAGE

Bezprašný odfarbovací prášok - ŠEDÝ, ideálny 
pre všetky free hand techniky. Zosvetlenie
o 6/7 tónov. Zloženie obohatené o íl neutralizuje 
nežiaduce žlté odlesky. Íl v  kombinácii
s  čiastočkami zlata C-Gold zaisťuje udržanie 
perfektného stupňa vlhkosti, excelentnú 
konzistenciu a  chráni vnútornú štruktúru 
vlasu pre dokonale zdravo vyzerajúce vlasy. 
Jednoduché použitie a  nanášanie vďaka 
krémovej textúre.

BLONDE DIVINE

Modrý bezprašný odfarbovací prášok na
melírovanie, zosvetlenie a tónovanie vlasov.
Vhodný pre všetky zosvetľovacie techniky, 
až do tónu 7. Potláča žlté odlesky.
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DIVINE ACTIVATOR

Oxidačný krém so zlatom a  kyselinou hyalurónovou. Špeciálne vytvorený pre zdokonalenie 
reparačnej a  kozmetickej schopnosti luxusného farbiaceho krému ALCHEMIST COLOUR, ktorý 
dosahuje absolútne krytie šedín, ktorého výsledkom je žiarivá a dlhotrvajúca farba.

ALCHEMIST

21



NIRVANANIRVANABLONDE NIRVANA

NIRVANA
BLONDE

- ČISTÁ BLOND BEZ MOSADZNO ŽLTÝCH ODLESKOV

-  KOMPLETNÝ SYSTÉM OD OCHRANNEJ STAROSTLIVOSTI, ODFARBOVACIEHO KRÉMU
A TONEROV PO SUPERZOSVETĽUJÚCE ODTIENE, ŠAMPÓN A MASKU

- PLNE INTEGROVANÁ OCHRANNÁ TECHNOLÓGIA: C-GOLD A KYSELINA HYALURÓNOVÁ

- VYNIKAJÚCA KVALITA VLASOV A STABILNÁ FARBA

VŠETKO, ČO POTREBUJETE 
K VYTVORENIU KRÁSNYCH 

BLOND ODSTIEŇOV
NA JEDNOM MIESTE!
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BLONDE NIRVANA

„BLONDE NIRVANA PRINÁŠA TO, ČO 
ŽENY HĽADAJÚ PO STÁROČIA: ČISTÚ 
BLOND BEZ MOSADZNO ŽLTÝCH 
ODLESKOV.
S  produktmi Blonde Nirvana môžete 
dosiahnuť všetky typy blond odtieňov: od 
platinových, ľadových, popolavých/dymových 
cez béžové až po intenzívne f ialové alebo 
ružové blond. Blonde Nirvana môže tiež vniesť 
nirvanu do prírodne sivých vlasov u mužov či 
žien, ktorých cieľom je, aby ich prirodzene 
sivé vlasy vyzerali sýto a žiarivo.

Všetky produkty obsahujú totožnú 
technológiu špeciálne navrhnutú tak, aby 
zachovala vynikajúcu kvalitu vlasov a stabilnú 
farbu  – spojenie C-Gold, ktoré obsahuje 
častice zlata a  kyseliny hyalurónovej. Blonde 
Nirvana rozsiahlo využíva technológiu Acid 
pH, farbenie na základe kyslého pH, ktorá 
uzatvára kutikulu po procese odfarbovania. 
Vlasy tak zostávajú vo fantastickom stave
a farba je oveľa dlhšie stabilná a žiarivá.“

NIRVANA

C-GOLD

BLONDE
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KYSELINA
HYALURÓNOVÁ
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STAY STRONG

Blonde Nirvana STAY STRONG chráni 
vnútornú kohéziu vlasového vlákna počas 
procesu farbenia alebo odfarbovania. Vytvára 
vnútorné elastické spojivo, ktoré spája vlasové 
vlákna a dokonale chráni kortex počas procesu 
farbenia. Násobí keratínové väzby, zlepšuje 
a  posilňuje disulfi dové mostíky a  zdokonaľuje 
tak kvalitu a  štruktúru vlasov s  okamžitými 
viditeľnými výsledkami. Odporúča sa používať 
u  klientiek s  poškodenými vlasmi, ktoré aj 
napriek tomu túžia po odfarbení o  viac ako
2 odtiene. Možno aplikovať priamo do vlasov pred 
odfarbovaním alebo zmiešať s  odfarbovačom, 
superzosvetľovačom alebo farbou na vlasy.

ODFARBOVACÍ KRÉM

ODFARBOVACÍ KRÉM - FIALOVÝ pre 
všetky typy techník odfarbovania alebo 
korekcie farby. Po aplikácii zostáva na 
mieste nanesenia s  veľmi obmedzenou 
schopnosťou peniť. Ideálny pre použitie 
do fólií. Maximálna ochrana vlasu. Môže 
byť aplikovaný dvakrát v  ten istý deň 
pre dosiahnutie maximálneho stupňa 
zosvetlenia. Nie je určený k  aplikácii 
na pokožku. Jednoduché nanášanie 
a  príjemná práca na salóne vďaka 
zníženému množstvu amoniaku. Udržu-
je skvelú kvalitu vlasov, lesk a pružnosť.

TOPCOATS

TONERY BEZ AMONIAKU. 
Acid Technology, farbenie na 
báze kyslého pH. Tonery bez 
amoniaku špeciálne vytvorené 
k apli kácii po odfarbovaní alebo 
melírovaní pre zdokonalenie 
farby s perfek tnými výsledkami. 
Mieša-nie: 1: 1,5 Oroexpert 
oxidačný krém 3,5 alebo 10 vol.

SUPERHEROES

SUPERZOSVETĽUJÚCE 
FARBY BEZ AMONIAKU
Revolučné farby s  vysokým 
stupňom zosvetlenia bez 
amoniaku pre docielenie 
čistých elegantných blond 
odtieňov bez nepríjemného 
zápachu. Excelentné reš-
trukturalizačné vlastnosti 
pre udržanie vynikajúcej 
kvality vlasov. Miešanie: 1: 2 
Oroexpert oxidačný krém 
30 alebo 40 vol.

KEEP COOL ŠAMPÓN

Korektívny šampón na zosvetlené, blond alebo biele vlasy. Má anti-
yellow účinok, neutralizuje nežiaduce žlté alebo teplé tóny a  zároveň 
vyčistí vlasy od zvyškov oxidácie alebo znečistenia. Keep Cool zachováva 
farbu vašich vlasov a  zároveň dodáva lesk, hebkosť a  hydratáciu. Jeho 
zloženie s  C-Gold zaručuje pevnosť a  elasticitu vlasov. Zloženie vhodné 
na každodenné použitie. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím Keep 
Cool masky na vlasy. Môže dôjsť k miernemu zafarbeniu rúk, najmä ak je 
vaša pokožka suchá. Nefarbí pokožku hlavy. Použitie: navlečte si vhodné 
rukavice, rovnomerne aplikujte na mokré vlasy, vmasírujte a  nechajte 
pôsobiť 1 až 5 minút, napeňte a  potom opláchnite. V  prípade potreby 
postup zopakujte.

KEEP COOL MASKA

Korektívna maska na zosvetlené, blond alebo biele vlasy. Má anti-
yellow efekt, neutralizuje nežiaduce žlté alebo teplé odlesky a zaisťuje 
hĺbkovú výživu vlasového vlákna. Keep Cool udržuje farbu vašich 
vlasov a  zároveň dodáva lesk a  mimoriadnu jemnosť. Jej zloženie 
obsahujúce C-Gold zaručuje silu a elasticitu vlasu. Zloženie vhodné na 
každodenné použitie. Môže dôjsť k miernemu zafarbeniu rúk, najmä 
ak je vaša pokožka suchá. Nefarbí pokožku hlavy. Použitie: navlečte 
si vhodné rukavice, naneste rovnomerne na uterákom presušené 
vlasy, vmasírujte a  nechajte pôsobiť 3 až 5 minút, potom prečešte 
hrebeňom, napeňte a opláchnite.



ELIXIR
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STAROSTLIVOSŤ
O VLASY



Colour Star je ideálnou voľbou pre všetky ženy, 
ktorých cieľom je udržať si žiarivú a  intenzívnu 
farbu vlasov. Vďaka kombinácii C-Gold, kyseliny 
hyalurónovej, oleja z hroznových jadier a oleja 
Nyamplung zanechávajú produkty z  rady
Colour Star vlasy lesklé, hodvábne jemné
a  neuveriteľne žiarivé. Zároveň zvyšujú intenzi-
tu prírodných vlasových tónov pre vytvorenie
dokonalého a prirodzeného vzhľadu.

PRE DLHOTRVAJÚCU 
ŽIARIVÚ FARBU

COLOUR STAR

C-GOLD

OLEJ
Nyamplung

(Ecocert)
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COLOUR STAR

KYSELINA
HYALURÓNOVÁ

OLEJ
Z HROZNOVÝCH

JADIER



OCHRANNÝ ŠAMPÓN

Ochranný šampón so zlatom a  kyselinou 
hyalurónovou pre farbené alebo melírované 
vlasy. Extra jemné zloženie bez sulfátov, 
parabénov a chloridu sodného. Čistí a posilňuje 
vlasové vlákno, udržuje stálosť farby a  zaceľuje 
vlasovú kutikulu. Jedinečné spolupôsobenie 
kozmetických ingrediencií posilňuje a  zvyšuje 
lesk farby a  jej dlhotrvajúci účinok. Použitie: 
aplikujte na mokré vlasy, jemne vmasírujte 
a potom opláchnite.

OCHRANNÝ KONDICIONÉR

Ochranný kondicionér so zlatom a  kyselinou 
hyalurónovou pre farbené alebo melírované 
vlasy. Jemné zloženie účinne napomáha pri 
rozčesávaní a  zároveň vlasy nezaťažuje. Vlasy sú 
na dotyk hebké, farba je lesklá a žiarivá. Vhodné 
najmä pre oživenie melírovaných vlasov alebo 
svetlejších tónov, chráni a  zvyšuje dlhotrvajúci 
účinok farby. Použitie: aplikujte na šampónom 
umyté a  uterákom vysušené vlasy. Prečešte. 
Nechajte pôsobiť maximálne 3 minúty a  potom 
opláchnite.
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OCHRANNÁ MASKA

Ochranná maska so zlatom a  kyselinou
hyalurónovou pre farbené alebo melí-
rované vlasy. Jemné zloženie vyživuje 
vlasy do hĺbky, zaceľuje vlasovú kutikulu, 
udržuje stálosť farby a zvyšuje intenzitu jej 
odtieňa. Vlasy zanecháva hebké a výrazne 
lesklé. Chráni a  predlžuje intenzitu farby. 
Použitie: aplikujte na šampónom umyté 
a  uterákom vysušené vlasy a  prečešte. 
Nechajte pôsobiť maximálne 5 minút 
a potom opláchnite.

ULTRA LOCK

ULTRA LOCK sceľujúci krém so zlatom 
a kyselinou hyalurónovou pre farbené vlasy. 
Koncentrované zloženie pre zakončenie 
procesu farbenia. Po nanesení dochádza 
k stabilizácii mikropigmentov vo vlasoch. Po 
farbení: po umytí farby aplikujte na vlhké 
vlasy, prečešte a  nechajte pôsobiť 2 minúty. 
Opláchnite a  aplikujte šampón pre ochranu 
farby. Pravidelná starostlivosť: aplikujte
1x týždenne na umyté a  uterákom vysušené 
vlasy, prečešte, opláchnite po 2 minútach.

SHINE SUBLIME SERUM

Sérum pre oslnivý lesk so zlatom a kyselinou 
hyalurónovou pre farbené alebo melírované 
vlasy. Špeciálne zloženie napomáha chrániť 
farbu pred stratou intenzity, zlepšuje 
a  zvýrazňuje lesk v  priebehu pravidelného 
používania. Má výnimočný účinok: obalí vlasy 
ochranným fi lmom, ktorý zjemňuje vlasovú 
kutikulu a zaceľuje poškodené konečky. Vlasy sú 
okamžite hebké a lesklé bez zaťaženia. Použitie: 
aplikujte niekoľko kvapiek na vlhké alebo suché 
vlasy, neoplachujte a upravte ako zvyčajne.

TOP
PRODUCT
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COLOUR STAR



Ak sú vlasy suché, jemné, bez lesku a  ťažko 
sa rozčesávajú, Argan Essence je tou správnou 
voľbou. Unikátna rada Argan Essence je tvorená
jedinečným spojením C-Gold a  vzácného
arganového oleja a  makadamiového oleja. 
Každý vlas je obalený ochrannou vrstvou,
kutikula vlasu je hydratovaná, vlasy vyživené, 
hodvábne jemné, žiarivé a ľahko rozčesateľné.

PRE VÝŽIVU A HEBKOSŤ SUCHÝCH
A OSLABENÝCH VLASOV

ARGAN ESSENCE

C-GOLD

OLEJ

OLEJ

Makadamiový

Argánový

(Ecocert)

(Ecocert)
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ARGAN ESSENCE



VYŽIVUJÚCI ŠAMPÓN

Vyživujúci šampón so zlatom a arganovým 
olejom pre suché a  oslabené vlasy. Jemne 
vlasy čistí a  vyživuje, zároveň im navracia 
ich prirodzenú obranyschopnosť. Vlasy sú 
hebké, výnimočne lesklé, pružné a hodvábne 
na dotyk. Použitie: aplikujte na mokré vlasy, 
jemne vmasírujte a následne opláchnite.

VYŽIVUJÚCI KONDICIONÉR

Vyživujúci kondicionér so zlatom a  arganovým olejom pre 
suché a  oslabené vlasy. Napomáha rozčesávaniu, dodáva 
vlasom hebkosť, nezaťažuje ich a  zanecháva ich hydratované. 
Vlasy sa ľahšie rozčesávajú, sú hebké a  pružné. Revitalizuje 
lesk a  zaisťuje vlasom okamžitú hebkosť. Použitie: aplikujte 
na šampónom umyté a  uterákom vysušené vlasy a  prečešte. 
Nechajte pôsobiť maximálne 3 minúty a následne opláchnite.
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VYŽIVUJÚCA MASKA

Vyživujúca maska so zlatom a  arganovým 
olejom pre suché a  oslabené vlasy.
Hľbkové hydratačné ošetrenie, ktoré dodáva 
výnimočný lesk a hebkosť. Vlasy sú dlhodobo 
chránené, zdravé a zamatovo hebké na dotyk. 
Použitie: aplikujte na umyté a  uterákom 
vysušené vlasy a  prečešte. Nechajte pôsobiť 
maximálne 5 minút a následne opláchnite.

DUO-PHASE

Dvojfázové vyživujúce ošetrenie so zlatom 
a argánovým olejom pre suché a oslabené 
vlasy. Hydratuje, napomáha rozčesávaniu, 
chráni a  navracia vlasom hebkosť a  vitalitu 
bez ich zaťaženia. Vlasy zanecháva okamžite 
hodvábne a žiarivé a zároveň chráni tóny farieb 
prírodných aj farbených vlasov. Použitie: na 
umyté a uterákom vysušené vlasy nasprejujte 
po celej dĺžke až ku končekom, premasírujte 
a  prečešte. Nechajte pôsobiť, neoplachujte. 
Pred použitím pretrepte.

GODDESS

GODDESS Zázračný vyživujúci olej so zlatom 
a argánovým olejom pre suché a oslabené 
vlasy. Špeciálne zloženie inšpirované dávnymi 
rituálmi krásy hĺbkovo vyživuje vlasy po celej 
dĺžke až ku končekom. Vlasy zanecháva 
hodvábne lesklé a  uhladené. Vlasy obalí do 
ochranného dlhotrvajúceho fi lmu. Ľahké 
a  nemastné zloženie. Použitie: aplikujte 
niekoľko kvapiek na vlhké alebo suché vlasy. 
Nechajte pôsobiť, neoplachujte.
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Akonáhle je vnútorná štruktúra vlasu osla-
bená vďaka početným chemickým alebo 
mechanickým úpravám, vlasy potrebujú okrem 
výživy a  hydratácie tiež hĺbkovú rekonštrukciu. 
Rekonštrukčná starostlivosť rady Keratin Prodigy 
s  jedinečnou formuláciou C-Gold, keratinu, 
ceramidov a  oleja Inca zvyšuje schopnosť 
vlasu udržať si vlhkosť a zároveň posilňuje jeho 
prirodzenú ochranu proti lámavosti. Vyhladzuje 
povrch vlasu a zanecháva vlasy hodvábne hladké, 
silnejšie, pružnejšie a odolnejšie.

PRE VNÚTORNÚ REKONŠTRUKCIU POŠKODENÝCH
ALEBO CHEMICKY OSLABENÝCH VLASOV

KERATIN PRODIGY

C-GOLD

CERAMIDY

OLEJ
INCA

bio

KERATÍN
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REKONŠTRUKČNÝ ŠAMPÓN

Rekonštrukčný šampón so zlatom 
a  keratínom pre poškodené a  chemicky 
oslabené vlasy. Jemne čistí, posilňuje a vyživuje 
vlasové vlákno. Vlasy zanecháva hebké a silné. 
Vhodné pre chemicky poškodené vlasy, ktoré 
sú náchylné k  lámavosti, u  poréznych vlasov 
posilňuje vnútornú kohéziu a zaceľuje vlasovú 
pokožku. Použitie: aplikujte na mokré vlasy, 
jemne vmasírujte a následne opláchnite.

REKONŠTRUKČNÝ KONDICIONÉR

Rekonštrukčný kondicionér so zlatom 
a  keratínom pre poškodené a  chemicky 
oslabené vlasy. Efektívne rekonštruuje 
a  posilňuje vlasové vlákno, uľahčuje 
rozčesávanie a úpravu vlasov bez ich zaťaženia. 
Zanecháva ich výnimočne lesklé, hebké a silné. 
Použitie: aplikujte na šampónom umyté 
a uterákom vysušené vlasy a prečešte. Nechajte 
pôsobiť 3 minúty a opláchnite.

REKONŠTRUKČNÁ MASKA

Rekonštrukčná maska so zlatom 
a  keratínom pre poškodené a  chemicky 
oslabené vlasy. Hĺbkový rekonštrukčný 
proces upravuje štruktúru vlasov zvnútra 
po celej dĺžke, zanecháva ich silné, lesklé 
a  menej náchylné k  lámavosti. Vhodné pre 
chemicky namáhané vlasy, ktoré si vyžadujú 
viac ošetrenia naraz. Použitie: aplikujte na 
šampónom umyté a  uterákom vysušené 
vlasy a  prečešte. Nechajte pôsobiť 5 minút 
a opláchnite.
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MIRACLE

MIRACLE Rekonštrukčný elixír so zlatom 
a  keratínom pre poškodené a  chemicky 
oslabené vlasy. Použitie: aplikujte niekoľko 
kvapiek na šampónom umyté a  uterákom 
vysušené vlasy a  jemne vmasírujte. Nechajte 
pôsobiť 1-2 minúty, následne opláchnite 
vlasy trochou teplej vody a  prečešte. Potom 
dôkladne opláchnite. Pred použitím pretrepte.

ALMIGHTY 10 IN 1

ALMIGHTY Rekonštrukčné ošetrenie bez 
oplachovania 10 v  1 so zlatom a  keratínom pre 
poškodené a chemicky oslabené vlasy. 1. Vyživuje 
a  hydratuje 2. Napomáha rozčesávaniu a  dodáva 
hebkosť. 3. Dodáva tvar a  objem bez zaťaženia 
vlasov 4. Zaceľuje vlasovú pokožku 5. Zabraňuje 
krepovateniu 6. Účinne odstraňuje vplyvy statickej 
energie 7. Chráni pred vplyvom tepla, vlhkosti a UV 
žiarenia (ideálny k  vode a  na pláž) 8. Zdokonaľuje 
a  chráni farbu 9. Zabraňuje vzniku rozštiepených 
končekov 10. Dodáva vlasom lesk a  žiarivosť. 
Použitie: nastriekajte na vlhké vlasy a  prečešte. 
Vlasy neoplachujte a upravte ako obvykle.

SPLIT ENDS

Sceľujúci krém na rozštiepené končeky 
so zlatom a  keratínom pre poškodené 
a  chemicky oslabené vlasy. Sceľuje 
rozštiepené končeky a  preventívne pôsobí 
proti ich vzniku, vlasy nezaťažuje. Použitie: 
aplikujte malé množstvo na suché alebo 
vlhké vlasy. Nechajte pôsobiť, neoplachujte.
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Profesionálna starostlivosť Argan 
Discipline je špeciálne vyvinutá pre 
vlasy s  nadbytočným a  nepotrebným 
objemom, ktoré sa problematicky 
upravujú a  majú sklon k  štiepeniu. 
V  produktoch rady Argan Discipline je 
obsiahnutý Arganový olej a  hodváb, 
ktorých pôsobením sa znižuje nežiaduci 
objem a  dochádza k  uhladeniu povrchu 
vlasov. Vlasy sú hladké, hebké, poddajné 
a ľahko upraviteľné.

PRE UHLADENIE ROZŠTIEPENÝCH, NEPODDAJNÝCH 
A VLNITÝCH VLASOV

ARGAN DISCIPLINE

C-GOLD

HODVÁB
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UHLADZUJÚCI ŠAMPÓN

Uhladzujúci šampón so zlatom a arganovým 
olejom pre skrepovatené, nepoddajné 
a  vlnité vlasy. Jemne čistí a  okamžite 
odstraňuje krepovatenie, navracia hebkosť 
a lesk. Vlasy obalí do ochranného fi lmu, ktorý 
ich zjemní po celej dĺžke. Použitie: aplikujte 
na mokré vlasy, jemne vmasírujte a následne 
opláchnite.

UHLADZUJÚCA MASKA

Uhladzujúca maska so zlatom a argánovým olejom 
pre skrepovatené, nepoddajné a  vlnité vlasy. 
Vlasy uhladzuje a  intenzívne vyživuje, eliminuje 
krepovatenie, prebytočný objem, vplyvy statickej 
elektriny a  vlhkosti. Vlasy sa ľahko upravujú a  sú 
hodvábne lesklé. Použite: aplikujte na šampónom 
umyté a  uterákom vysušené vlasy a  prečešte. 
Nechajte pôsobiť maximálne 5 minút, následne 
opláchnite.
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ULTRA LISS

ULTRA LISS Uhladzujúci termoaktívny sprej so 
zlatom a argánovým olejom pre skrepovatené, 
nepoddajné a  vlnité vlasy. Progresívny 
efekt. Eliminuje krepovatenie a  zanecháva 
vlasy hodvábne jemné a  uhladené. Fúkanie: 
nastriekajte na vlhké vlasy, upravte pomocou kefy 
a fénu. Žehlenie: vysušte vlasy, sprej nastriekajte 
pramienok po pramienku a  vyžehlite. Vyhnite 
sa kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia očí 
okamžite vypláchnite.
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Keď sú vlasy až príliš jemné, riedke a je 
ťažké docieliť objemný a  nadýchaný 
účes, Volume Filler je tým správnym 
riešením. Volume Filler je tvorený 
kombináciou C-Goldu, kolagénu, 
rastlinných kmeňových buniek 
z  hrozna a  oleja Sweet Cyperus. Táto 
unikátna formula vypĺňa vlasové vlákna 
zvnútra. Vlasy sú viditeľne pevnejšie 
na dotyk, plné sily a  vitality. Volume 
Filler pôsobí na vlasy v  celej ich dĺžke 
unikátnou vyplňujúcou funkciou 
a  vytvára tak okamžitý a  neodolateľný 
Volume-Up efekt. Vlasy sú viditeľne 
hustejšie, pružnejšie, účes je plnší 
a dlhšie vydrží.

PRE DODANIE OBJEMU JEMNÝM 
VLASOM BEZ OBJEMU

VOLUME FILLER

C-GOLD

KOLAGÉN

OLEJ
Sweet Cyperus

(Bio)
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ŠAMPÓN PRE OBJEM

Šampón pre objem so zlatom a kolagénom 
pre jemné a  spľasnuté vlasy bez objemu. 
Vlasy jemne čistí a  navracia im hustotu 
zvnútra. Hydratuje a dodáva lesk bez zaťaženia 
vlasov. Vlasy sú hustejšie, ľahšie upraviteľné, 
účes má plný tvar a objem. Použitie: aplikujte 
na mokré vlasy, jemne vmasírujte a následne 
opláchnite.

VOLUPTUOUS

VOLUPTUOUS Ošetrenie pre hustotu 
vlasov so zlatom a  kolagénom pre jemné 
a  spľasnuté vlasy bez objemu. Použitie: 
aplikujte na umyté a  uterákom vysušené 
vlasy pomocou špeciálneho aplikátoru po 
celej dĺžke vlasov až ku končekom. Jemne 
vmasírujte krúživými pohybmi, kým sa 
prípravok nevstrebe, prečešte a  nechajte 
pôsobiť 5 minút. Neoplachujte a  ošetrenie 
dopňte použitím kondicionéru v spreji.
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KONDICIONÉR PRE OBJEM

Kondicionér v  spreji pre hustotu vlasov so 
zlatom a kolagénom pre jemné a spľasnuté 
vlasy. Napomáha k  ľahkému rozčesávaniu 
vlasov bez ich zaťaženia, zvätšuje ich objem. 
Vaše vlasy budú silné, husté, vitálne a bohaté 
na objem. Uľahčuje úpravu vlasov. Použitie: 
aplikujte niekoľko kvapiek na uterákom 
vysušené vlasy a  jemne vmasírujte. Nechajte 
pôsobiť 1-2 minúty, následne opláchnite 
vlasy trochou teplej vody a  prečešte. Potom 
dôkladne opláchnite. Pred použitím pretrepte.

ZERO GRAVITY

ZERO GRAVITY Sprej s  “push-up” efektom 
pre objem vlasov od korienkov so zlatom 
a  kolagénom pre jemné a  spľasnuté vlasy 
bez objemu. Dodáva vlasom tvar a  extra 
objem. Vytvára na vlasoch ochranný fi lm, 
ktorý vlasy spevňuje a dodáva im lesk. Zároveň 
uľahčuje úpravu vlasov. Nezanecháva zvyšky. 
Použitie: nastriekajte na vlhké vlasy priamo 
ku korienkom, prečešte a vysušte ako obvykle.
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VLASY BEZ STYLINGU SÚ
AKO TVÁR BEZ MAKE-UPU.
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Produkty Oroexpert Life–style robia vlasy žiarivé 
a  zdravo vyzerajúce, zanechávajú minimálnu 
stopu, ľahko sa vyčesávajú a  vymývajú. 
Napomáhajú k  udržaniu vynikajúcej kvality 
vlasov pri vykonávaní akýchkoľvek úprav.

S  výrobkami Life-Style majú vlasoví štylisti 
všetky možnosti pre vytvorenie nápaditého, 
elegantného a  výnimočného účesu vo 
svojich rukách: lesk, objem, fi xácia, uhladenie 
a defi nície tvarov.

FIXÁCIA

LESK

VÝDRŽ

Dokonalá

Oslnivý

Extra
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EXTRA SILNÝ LAK NA VLASY

Extra silný lak na vlasy. Dlhotrvajúca fi xácia pre
vytvorenie ľahkého a pružného vzhľadu. Použitie:
nastriekajte na suché vlasy zo vzdialenosti 30 cm.

LAK NA VLASY PRE OBJEM

Lak na vlasy pre objem. Dodáva vlasom pružný 
a ľahký vzhľad, vlasy fi xuje bez zlepenia a chráni 
ich před vlhkosťou. Použitie: nastriekajte na 
suché vlasy zo vzdialenosti 30 cm.

TVARUJÚCI KRÉM PRE VLNITÉ VLASY

Tvarujúci krém pre vlnité vlasy. Formuje vlny 
a  navracia im vitalitu, pružnosť a  lesk. Dodáva im 
jemný a plný tvar. Pôsobí proti krepovateniu. Ideálny 
pre prirodzene vlnité, kučeravé vlasy alebo vlasy po 
trvalej. Použitie: aplikujte na umyté a  uterákom 
vysušené vlasy, pri nanášaní rešpektujte prirodzený 
tvar vĺn. Nechajte uschnúť prirodzene, prípadne 
vyfénujte.

UHLADZUJÚCE SÉRUM

Uhladzujúce sérum. Uhladzuje nepoddajné vlasy 
a zanecháva ich hodvábne jemné, chránené pred 
teplom a vlhkosťou. Prirodzená fi xácia. Použitie: na 
umyté a  uterákom vysušené vlasy naneste malé 
množstvo po celej dĺžke vlasov, dobre prečešte, 
upravte ako zvyčajne.



EXTRA SILNÝ KOMPAKTNÝ GÉL

Extra silný kompaktný gél. Tvaruje a upravuje 
účesy s dlhotrvajúcim efektom. Má hydratačné 
účinky. Vďaka nemastnému zloženiu rýchlo 
schne a nezanecháva zvyšky. Použitie: aplikujte 
na vlhké vlasy pre mokrý vzhľad, na suché vlasy 
pre tvorenie a  tvarovanie účesu. Ideálne na 
úpravu vlasov pomocou prstov.

MODELAČNÁ MATNÁ PASTA

Modelačná matná pasta. Zvýrazňuje tvar, 
textúru a objem vlasov. Finálny matný efekt 
pre prirodzený a dlhotrvajúci vzhľad. Použitie: 
v  dlaniach rozohrejte malé množstvo 
prípravku, aplikujte na vlhké alebo suché 
vlasy. Upravte ako zvyčajne.

VOSK S LESKOM

Vosk s leskom. Prirodzene fi xuje, tvaruje účes 
a dodáva extrémny vinylový lesk bez zaťaženia. 
Pre dynamický a dlhotrvajúci vzhľad. Použitie: 
aplikujte na vlhké alebo suché vlasy jako 
zvyčajne, upravte pomocou prstov.

TERMO OCHRANNÝ SPREJ NA VLASY

Termo-ochranný sprej na vlasy pri žehlení alebo 
fénovaní. Zaisťuje ochranu, pružnosť a  lesk vo 
všetkých fázach tepelnej úpravy vlasov vďaka svojej 
schopnosti obaliť vlasy ochranným priehľadným 
fi lmom. Použitie: nastriekajte na vlhké vlasy pri 
fénovaní, na suché pri žehlení.

SPREJ PRE LESK VLASOV

Sprej pre lesk vlasov s  efektom proti 
krepovateniu. Navracia výnimočný lesk bez 
zaťaženia, zabraňuje krepovateniu a  má 
antistatický účinok. Vďaka ultraľahkému zloženiu 
sa aj najviac nepoddajné vlasy stávajú hebkými, 
uhladenými a  úžasne lesklými. Nezanecháva 
zvyšky a  je vhodný na použitie do každého 
počasia a  to aj vlhkého a  dažďového. Pre všetky 
typy vlasov. Použitie: nastriekajte rovnomerne na 
suché vlasy.
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Oroexpert
produktový katalóg

Oroexpert brožúra pre 
koncových klientov

Oroexpert
papierová taška

Oroexpert
darčeková taška

Oroexpert
vzorkovník farieb

Oroexpert Blonde
Nirvana vzorkovník farieb

Oroexpert
miska na farbenie

Oroexpert
štetec na farbenie

Oroexpert
uterák

Oroexpert
zástera na farbenie

Oroexpert
kadernícka pláštěnka

Oroexpert single stojan Oroexpert double 
stojan

Oroexpert triple stojan
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Luxusný permanentný 
farbiaci krém na vlasy

100 ml 

Ochranný šampón
1000 ml - OE13017
500 ml - OE13018

Šampón pre objem
1000 ml - OE17042
500 ml - OE17043
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VOLUPTUOUS
200 ml

OE17044

Kondicionér 
pre objem

250 ml
OE17045

ZERO GRAVITY
250 ml

OE17046

Ochranný kondicionér
1000 ml - OE13019
300 ml - OE13020

Ochranná maska
1000 ml - OE13022
500 ml - OE13021

ULTRA LOCK
300 ml

OE13023

Shine Sublime Serum
100 ml

OE13024

Blonde Divine 
odfarbovací prášok

500 g
OE12015

Balayage 
odfarbovací prášok

450 g
OE12016

Oxidačný krém 
3,5 vol. 1,05%

1 000 ml
OE11015

Oxidačný krém 
10 vol. 3%
1 000 ml
OE11011

Oxidačný krém 
20 vol. 6%
1 000 ml
OE11012

Oxidačný krém 
30 vol. 9%
1 000 ml
OE11013

Oxidačný krém 
40 vol. 12%

1 000 ml
OE11014

Vyživujúci šampón
1000 ml - OE15025
500 ml - OE15026

Rekonštrukčný šampón
1000 ml - OE14033
500 ml - OE14034

Uhladzujúci šampón
500 ml

OE16048

Uhladzujúca maska
1000 ml
OE16050

Ultra Liss
150 ml

OE16051

Rekonštrukčný kondicionér
1000 ml - OE14035
300 ml - OE14036

Rekonštrukčná maska
1000 ml - OE14038
500 ml - OE14037

MIRACLE
150 ml

OE14039

ALMIGHTY 10 in 1
200 ml

OE14040

Split Ends
100 ml

OE14041

Vyživujúci kondicionér
1000 ml - OE15027
300 ml - OE15028

Vyživujúca maska
1000 ml - OE15030
500 ml - OE15029

Duo-Phase
150 ml

OE15031

GODDESS Miracle Oil
100 ml

OE15032
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Odfarbovací Krém
500 g

OE19003

Stay Strong
250 ml

OE19014

Keep Cool maska 
300 ml

OE19002

Keep Cool šampón 
500 ml

OE19001

Keep Cool šampón Topcoats
100 ml

Superheroes
100 ml
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Extra silný lak 
na vlasy
500 ml

OE18134

Lak na vlasy 
pre objem

500 ml
OE18135

Tvarujúci krém 
pre vlnité vlasy

225 ml
OE18138

Uhladzujúce 
sérum
225 ml

OE18139

Extra silný 
kompaktný gél

300 ml
OE18140

Modelačná 
matná pasta

100 ml
OE18141

Vosk 
s leskom

100 ml
OE18142

Termo 
ochranný sprej 

300 ml
OE18143

Sprej pre lesk 
vlasov  
100 ml

OE18144




