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GEL NA VLASY
150/220/500/700 ml

GEL NA VLASY S KERATINEM
150/220 /500 /700 ml

GEL NA VLASY PLUS
150/220/500/700 ml

Maximálně intenzivní fixační gel bez alkoholu
pro tvorbu extrémních vlasových stylů a strukturovaných tvarů.

Maximální fixační gel bez alkoholu pro tvorbu extrémních vlasových stylů. Pečuje o vaše vlasy během tvorby účesu díky obsaženému keratinu.

Maximální fixační gel bez alkoholu pro tvorbu
extrémních vlasových stylů a strukturovaných
tvarů.

POUŽITÍ: Naneste pomocí rukou na vlhké vlasy
a prsty upravte do požadovaného tvaru.

POUŽITÍ: Naneste pomocí rukou na vlhké vlasy
a prsty upravte do požadovaného tvaru.

POUŽITÍ: Naneste pomocí rukou na vlhké vlasy
a prsty upravte do požadovaného tvaru.

GEL NA VLNITÉ A KUDRNATÉ VLASY
220/500 ml

GEL NA VLASY FIX UP
500 ml

GELOVÝ KRÉM NA VLASY
BRILLIANTINE 220/500 ml

Maximální fixační gel bez alkoholu pro tvorbu extrémních vlasových stylů a strukturovaných tvarů.

Maximálně silný fixační gel bez alkoholu pro tvorbu extrémně dlouhotrvajícího účesu bez mastného vzhledu.

Maximálně silný fixační gel bez alkoholu pro
tvorbu extrémně dlouhotrvajícího účesu bez
mastného vzhledu.

POUŽITÍ: Naneste pomocí rukou na mokré vlasy
a prsty tvarujte vlnky a kudrlinky.

POUŽITÍ: Naneste pomocí rukou na mokré vlasy
a prsty tvarujte vlnky a kudrlinky.

POUŽITÍ: Naneste pomocí rukou na vlhké vlasy a prsty tvarujte vlnky a kudrlinky.
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VOSK NA VLASY
ULTRA HOLD 150 ml

VOSK NA VLASY
BRIGHT FINISH 150 ml

VOSK NA VLASY
MATTE FINISH 150 ml

Dává vlasům mimořádnou texturu bez mastného vzhledu.

Dává vlasům výjimečný lesk, texturu a kontrolu.

Pro přirozený a matný vzhled. Dodává jemným
vlasům texturu a efekt nedbale elegantních vln.

POUŽITÍ: Zahřejte vosk v dlaních, naneste na
vlhké nebo suché vlasy a upravte pomocí prstů
do elegantního tvaru.

POUŽITÍ: Zahřejte malé množství vosku v dlaních
a naneste na vlhké nebo suché vlasy. Upravte pomocí prstů do lesklého a elegantního tvaru.

POUŽITÍ: Zahřejte vosk v dlaních, naneste na suché vlasy a upravte pomocí prstů do požadovaného tvaru.

VOSK NA VLASY
HARD FINISH 150 ml

VOSK NA VLASY
EXTRA GLOSS 150 ml

VOSK NA VLASY
CASUAL LOOK 150 ml

Pro přirozený a matný vzhled. Dodává jemným
vlasům texturu a efekt nedbale elegantních vln.

Extra lesklý vosk je vytvořen pro výjimečný lesk,
texturu a kontrolu vlasů.

Pro přirozený a elegantní vzhled s jemnými složkami a matným vzhledem. Dodává jemným vlasům objem.

POUŽITÍ: Zahřejte vosk v dlaních, naneste na vlhké nebo suché vlasy a upravte pomocí prstů do
elegantního tvaru.

POUŽITÍ: Zahřejte malé množství vosku v dlaních
a naneste na vlhké nebo suché vlasy. Upravte pomocí prstů do lesklého a elegantního tvaru.

POUŽITÍ: Zahřejte vosk v dlaních, naneste na vlhké nebo suché vlasy a upravte pomocí prstů do
elegantního tvaru.
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VOSK NA VLASY
MATTE KERATIN 150 ml
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KRÉM NA VLASY SHINER 150 ml

KRÉM NA VLASY SHAPER 150 ml

Tvaruje vlasy a pečuje o ně díky obsaženému keratinu. Dodává přirozenou hydrataci, flexibilní držení, vlasy jsou regenerované a hebké na dotek.

Krém, který vlasy rozjasňuje a pečuje o ně díky obsaženému keratinu. Pro lesklé vlasy.

Krém, který vlasy tvaruje a pečuje o ně díky obsaženému keratinu. Pro přirozené tvary.

POUŽITÍ: Zahřejte vosk v dlaních, naneste na suché vlasy a upravte pomocí prstů do požadovaného tvaru.

POUŽITÍ: Naneste krém do dlaní a upravte pomocí prstů do požadovaného tvaru.

POUŽITÍ: Naneste krém do dlaní a upravte pomocí prstů do požadovaného tvaru.

DÁMSKÝ VLASOVÝ ŠAMPON
HAIR EXPERT 1000 ml
Šampon hluboce osvěžuje a rozjasňuje vlasy. Díky bylinným
a protilupovým složkám snižuje tvorbu lupů a vlasy vyživuje.
Pomáhá proti vypadávání vlasů. Pro všechny typy vlasů.
POUŽITÍ: Vlasy umyjte šamponem a důkladně opláchněte.

PÁNSKÝ VLASOVÝ ŠAMPON
HAIR EXPERT 1000 ml
Šampon hluboce osvěžuje a rozjasňuje vlasy. Díky bylinným
a protilupovým složkám snižuje tvorbu lupů a vlasy vyživuje.
Pomáhá proti vypadávání vlasů. Pro všechny typy vlasů.
POUŽITÍ: Vlasy umyjte šamponem a důkladně opláchněte.
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LAK NA VLASY 400 ml
Lak na vlasy pro extra silnou fixaci s rychleschnoucím efektem.
POUŽITÍ: Přípravek nastříkejte na vlasy ze vzdálenosti 30 cm.

TONIKUM NA VLASY PROTI
LUPŮM 200 ml
Vlasové tonikum obsahuje složky obohacené o vitamíny, které
pomáhají eliminovat vznik lupů na vlasové pokožce. Dávají vlasům energii, zklidňují je a chladí vlasovou pokožku.
POUŽITÍ: Nádobku před použitím protřepejte. Naneste na umyté vlasy a pokožku.

BYLINNÉ TONIKUM NA VLASY 200 ml
Vlasové tonikum obsahuje bylinné složky obohacené o vitamíny, které dávají vlasům a vlasové pokožce energii a sílu. Zklidňuje a chladí pokožku.
POUŽITÍ: Nádobku před použitím protřepejte. Naneste na umyté vlasy a pokožku.

9

MENTOL

MENTOL PLUS

OLEJ PŘED HOLENÍM 50 ml

KRÉM NA HOLENÍ 300/500 ml

Obsahuje speciální složení, které změkčuje vousy. Usnadňuje holení a chrání
pokožku před poraněním od holícího strojku nebo žiletky. Oleje z hroznových
semen, jojoby, brutnáku, avokáda a sezamu hydratují a zjemňují pokožku.

Krém zajistí pohodlné, svěží a hladké oholení. Připraví pleť na holení
a minimalizuje podráždění. Vitamín E pleť vyživuje.

POUŽITÍ: Naneste na tváře a krk mimo okolí rtů a vmasírujte.

POUŽITÍ: Naneste na vlhký obličej, vmasírujte a oholte jako obvykle.
Nepoužívejte štětec.
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LEVANDULE

MENTOL

GEL NA HOLENÍ S PUMPIČKOU 500/1000 ml
Gel na holení poskytuje pohodlné a snadné holení vousů díky jeho speciálně navrženému složení.
Zajišťuje úžasný skluz holícího strojku. Pro extra pohodlné a hladké oholení.
POUŽITÍ: Gel naneste do dlaní a jemně nanášejte na obličej.
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KOKOS

MYSTERY

SAILING

DIVING

INFINITY

VODA PO HOLENÍ 700 ml
Osvěžující kolínská voda po holení. Díky dlouhotrvající příjemné vůni osvěžuje a dodává energii.
POUŽITÍ: Bez rozprašovače naneste vodu po holení na prsty a poklepejte na požadované místo.
S rozprašovačem nastříkejte vodu na holení ze vzdálenosti 10-20 cm na požadované místo a vmasírujte do pokožky.
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MYSTERY

SAILING

DIVING

INFINITY

VODA PO HOLENÍ 210 ml
Osvěžující kolínská voda po holení. Díky dlouhotrvající příjemné vůni osvěžuje a dodává energii.
POUŽITÍ: Bez rozprašovače naneste vodu po holení na prsty a poklepejte na požadované místo.
S rozprašovačem nastříkejte vodu na holení ze vzdálenosti 10-20 cm na požadované místo a vmasírujte do pokožky.
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INFINITY

MALIBU

INFINITY

MALIBU

VODA PO HOLENÍ 200 ml

BALZÁM PO HOLENÍ 150 ml

Kolínská voda po holení hydratuje, dodává energii a díky dlouhotrvající příjemné vůni pleť osvěžuje. Složky obsahující stříbrné molekuly
poskytují antibakteriální ochranu.

Balzám po holení pokožku osvěžuje, hydratuje a poskytuje antibakteriální
ochranu díky složkám obsahující stříbrné molekuly.
POUŽITÍ: Po holení nastříkejte balzám do dlaní a naneste na obličej.

POUŽITÍ: Vodu naneste na oholenou tvář a krk. Nechte vstřebat.
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BALZÁM PO HOLENÍ 150 ml
Balzám po holení pokožku osvěžuje, hydratuje a poskytuje antibakteriální
ochranu díky složkám obsahující stříbrné molekuly.
POUŽITÍ: Po holení nastříkejte balzám do dlaní a naneste na obličej.

MALIBU

INFINITY

ONE MILE

KRÉM PO HOLENÍ S KOLÍNSKOU 375 ml
Osvěží a dodá pokožce energii po celý den díky dlouhotrvajícímu, svěžímu a chladivému parfému. Završí péči o pokožku po holení.
POUŽITÍ: Krém naneste na oholenou tvář a krk. Nechte vstřebat.
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LEVANDULE

CITRÓN

TABÁK

VÍCEÚČELOVÁ OSVĚŽUJÍCÍ VODA PO HOLENÍ 150/400 ml
• po holení osvěží a dodá energii
• dezinfekce rukou, drobných ran a oděrek
• zmírnění otoku po štípnutí hmyzem
• jako první pomoc při nevolnosti nebo zamotání hlavy

POUŽITÍ PO HOLENÍ: Bez rozprašovače naneste vodu po holení na prsty a
poklepejte na požadované místo. S rozprašovačem nastříkejte vodu na holení
ze vzdálenosti 10-20 cm na požadované místo a vmasírujte do pokožky.
POUŽITÍ PŘI NEVOLNOSTI ČI ZAMOTÁNÍ HLAVY: Naneste na ruce nebo kapesník, přiložte pod nos a hluboce se nadechněte. Obsahuje hodně alkoholu,
proto nepoužívat často v okolí sliznic a očí.
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DÁRKOVÁ SADA
PÉČE O VOUSY
1x šampon na vousy / 150 ml
1x kondicionér na vousy / 150 ml
1x olej na vousy / 50 ml
1x vosk na vousy / 20 ml

ZKLIDŇUJÍCÍ EMULZE PO HOLENÍ 100 ml
Zklidňující emulze po holení snižuje výskyt nevzhledných hrbolků od břitvy, zarůstání chloupků a zarudnutí po holení, voskování
a elektrolýze. Pro pánské tváře, krk, podpaží, ženské nohy a třísla.
POUŽITÍ: Nanášejte na suchou kůži pomocí vatového tamponu. Používejte ihned po holení nebo nejpozději do 12 hodin po depilaci.
Aby se zabránilo hrbolkům po holení, aplikujte dvakrát denně, ráno
a večer, dokud hrbolky maximálně nezmizí.
Doporučujeme test kožní snášenlivosti – naneste malé množství
emulze na zápěstí a nechte 5 minut působit. Je-li test v pořádku,
naneste na vatový tampon a potřete vybraná místa.
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DISPLAY BOX
Určeno pro salóny, kadeřnictví
a Barber shopy.
3x šampon na vousy / 150 ml
3x kondicionér na vousy / 150 ml
3x olej na vousy / 50 ml
3x vosk na vousy / 20 ml

KONDICIONÉR NA VOUSY 150 ml
Kondicionér hydratuje, zjemňuje a zajišťuje snadné česání vousů
díky obsaženým vitamínům a bylinným složkám.
POUŽITÍ: Vousy umyjte šamponem a lehce vysušte. Naneste kondicionér a opláchněte dostatečným množstvím vody.

OLEJ NA VOUSY 50 ml
Olej pomocí přírodních složek pečuje o vousy. Obsahuje vyváženou
kombinaci arganového, mandlového, jojobového a kokosového
oleje. Arganový olej hydratuje, mandlový olej posiluje, jojobový olej
vyživuje a kokosový olej dává lesk.
POUŽITÍ: Naneste několik kapek oleje na umyté a ručníkem vysušené vousy. Neoplachujte. Vyfénujte.

ŠAMPON NA VOUSY 150 ml
Šampon čistí vousy díky speciálnímu složení vitamínů a bylinných složek.
Vousy změkčuje a zabraňuje tvorbě lupů. Obsažený vitamín E pomáhá chránit pokožku před vnějšími vlivy.
POUŽITÍ: Šampon dlaněmi naneste na mokré vousy a masáží napěňte. Poté
důkladně opláchněte.

VOSK NA VOUSY 20 ml
Vosk na vousy umožní tvarování kníru a vousů.
POUŽITÍ: Zahřejte vosk v dlaních, naneste na vousy a upravte pomocí prstů do elegantního tvaru.

18

ČERNÁ SLUPOVACÍ MASKA 140 ml
Maska zbavuje pleť nečistot a mastnoty. Pomáhá odstranit odumřelé buňky z pokožky díky obsahu kyseliny salicylové. Pravidelné používání zabraňuje tvorbě
černých teček.
POUŽITÍ: Naneste na obličej a krk mimo oblast očí
a rtů. Nechte asi 15-20 minut schnout. Po zaschnutí
sloupněte masku z pokožky. K dokončení péče použijte pleťovou vodu.

JÍLOVÁ MASKA 300 ml
Odstraňuje nečistoty a mastnotu, pokožku osvěžuje a uklidňuje.
POUŽITÍ: Naneste na obličej a krk mimo oblast očí a rtů. Nechte
působit do zaschnutí 10-15 minut. Opláchněte teplou vodou.
Naneste pleťové tonikum.

PLEŤOVÝ PEELING 300 ml
Odstraňuje suchou pokožku a pomáhá čistit odumřelé buňky díky
olivovým semínkům. Pleť je po použití svěží a odpočatá.
POUŽITÍ: Naneste na obličej a krk, mimo oblast očí a rtů a vmasírujte. Opláchněte teplou vodou a naneste pleťové tonikum.
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PLEŤOVÁ VODA 250 ml
Odstraňuje zbytky kůže po vyčištění pleti, čistí póry a pomáhá dokončit
péči o pleť. Dodá pleti svěžest a vitalitu.
POUŽITÍ: Naneste dostatečné množství přípravku na vatový tamponek
a jemnými pohyby pleť důkladně očistěte mimo oblast očí a rtů.
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MILD

SUPER

VLASOVÝ RELAXER 500 ml
Relaxer je určen pro kudrnaté a nepoddajné vlasy (africké/afro-karibské typy
vlasů), které nelze bez použití přípravku ani vyžehlit žehličkou na vlasy. Dlouhodobě je vyrovná a s komplexní a vyživující péčí se postará o to, aby byly vlasy
zdravější a měly uhlazený vzhled ihned po narovnávacím procesu.
POUŽITÍ: Podél vlasů, okolo uší a šíje naneste ochrannou vrstvu krému, např.
vazelínu. Na ramena dejte ručník a vždy používejte rukavice. Vlasy rozdělte do 4
částí. Vpředu vlevo a vpravo, vzadu vlevo a vpravo. Používejte pouze na přírodní
vlasy. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. Pokud jste již dříve přípravek používali
naneste pouze na nové odrosty. Postupujte od šíje dopředu, aplikujte rovnoměrně a rychle po malých částech. Nakonec aplikujte podél vlasů, uší a šíje. Pro
důkladné odstranění relaxeru použijte neutralizující šampon. Ten zabraňuje třepení vlasů, jenž bývá s vyrovnáváním často spojeno a použijte další přípravky
pro ošetření vlasů ihned po narovnávacím procesu.
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NEUTRALIZUJÍCÍ ŠAMPON 375 ml
Šampon je obohacen o olivový olej - obnovuje přirozené pH a zároveň jemně odstraňuje zbytky vlasového relaxeru.
Vitamíny B3, B5 a E pomáhají mineralizovat a osvěžovat vlasy. Pro jemné vlasy, jejich objem a lesk.
POUŽITÍ: Naneste dostatečné množství šamponu, vypracujte pěnu a důkladně opláchněte teplou vodou. Opakujte alespoň dvakrát, abyste odstranili zbytky chemikálií z pokožky. Nezapomeňte na mytí vlasů, kolem uší, čela
a zátylku. Jestliže pěna zmodrá, jsou ve vlasech stále zbytky relaxeru. Opakujte mytí, dokud z pěny nezmizí modrá
barva.

HYDRATAČNÍ MASKA NA VLASY 300 ml
Maska přirozeně pečuje o vlasy díky olivovému oleji, který vyživuje
a osvěžuje vlasy. Poskytuje přirozenou ochranu proti vnějším vlivům. Dodává vlasům jemnost a jas, usnadňuje rozčesávání. Žádný
kumulativní účinek nebo těžký pocit z vlasů. Vhodné pro všechny
typy vlasů.
POUŽITÍ: Naneste na ručníkem osušené vlasy a učešte. Nechte 5 minut působit a opláchněte vlažnou vodou. Na mastné vlasy naneste
jen na konečky.
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FONEX ARGAN THERAPY
100% ORGANICKÝ ARGANOVÝ OLEJ 50 ml
Arganový olej je vyroben z plodů Argánie z Maroka. Hluboce hydratuje a vyživuje a je znám pod pojmem “Tekuté
zlato”. Arganový olej je velmi důležitá přírodní složka pro
vlasy a kůži.
POUŽITÍ: Vmasírujte do vlasů a kořínků vlasů před šampónováním 1-2x týdně. Nechte působit 30 minut. Umyjte vlasy šamponem a opláchněte teplou vodou. Můžete
nanést na celé tělo.
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ELIXÍR NA VLASY S ARGANOVÝM OLEJEM 100 ml
Vyvažuje kombinaci arganového, mandlového, jojobového a kokosového oleje. Tyto oleje přirozeně pečují o vlasy a pomáhají roztřepeným a vysušeným konečkům vypadat hladce. Arganový olej
hydratuje vlasy, mandlový olej je posiluje, jojobový olej vyživuje a
kokosový jim dává lesk.
POUŽITÍ: Rozetřete dostatečné množství séra v dlaních a naneste
na umyté a ručníkem vysušené konečky vlasů, neoplachujte. Může
být použito po vyfénování k zamezení statické elektřiny.

SÉRUM NA VLASY 50 ml
Hydratuje a dodá vlasům měkkost a lesk díky arganovému oleji. Pomáhá roztřepeným a vysušeným konečkům vypadat hladce.
POUŽITÍ: Rozetřete dostatečné množství séra v dlaních a naneste
na umyté a ručníkem vysušené konečky vlasů, neoplachujte. Může
být použito po vyfénování k zamezení statické elektřiny.
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ŠAMPÓN REVITALIZING 375/1000 ml
Vyživuje, hydratuje a obnovuje strukturu vlasu díky
arganovému oleji a vitamínům, které jsou vyvinuty
specificky pro matné, unavené a normální vlasy.
POUŽITÍ: Jemně vmasírujte do vlasů a důkladně
opláchněte.

MASKA NA VLASY REVITALIZING 500 ml
Dává vlasům jemnost, jas a usnadňuje rozčesávání. Nemá žádný
kumulativní účinek, nezatěžuje vlasy a hydratuje je po umytí.
Chrání před statickou elektřinou. Je vhodná pro všechny typy
vlasů.
POUŽITÍ: Naneste na vlhké vlasy a rozčešte je. Nechte působit 5
minut a důkladně opláchněte vlažnou vodou. Na mastné vlasy
aplikujte pouze na konečky.
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DVOUFÁZOVÝ SPREJ 375 ml
Dvoufázový sprej vyživuje, obnovuje a hydratuje vlasy
díky arganovému oleji. Dodává vlasům měkkost, lesk
a výživu. Chrání před statickou elektřinou. Hydratuje
vlasy před účinky fénu. Usnadňuje tvorbu účesu.
POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Nastříkejte do ručníkem osušených vlasů. Vyfénujte a neoplachujte.
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ČESNEKOVÝ ŠAMPON 375 ml
Při pravidelném používání přírodní výtažek z česneku pomáhá chránit vlasy
před vypadáváním a tvorbou lupů. Provitamín B5 dává vlasům lesk, vitalitu
a hydrataci. Neobsahuje česnekové aroma.
POUŽITÍ: Jemně vmasírujte do vlasů, nechte působit 2-3 minuty a důkladně opláchněte teplou vodou.

Jak potlačit vypadávání vlasů a obnovit jejich objem?
Jedním z možných řešení je například česnekový šampon. Přírodní výtažek
česneku podporuje růst a zdraví vlasů a chrání před tvorbou lupů. Stimuluje mikrocirkulaci v pokožce hlavy, čímž dochází ke zpevnění kořínků vlasů
a tím se následně eliminuje jejich vypadávání. Provitamín B5 dává vlasům
lesk, hydrataci a vitalitu.
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Výhody použití česnekového šamponu:
Zpevňuje a zhušťuje vlasy.
Česnek má antibakteriální vlastnosti a brání vypadávání vlasů způsobené bakteriemi.
Vlasová pokožka se díky němu postupně zahojí a vlasům se navrátí jejich objem.
Vrátí zdraví vlasové pokožce i samotným vlasům.
Obnovuje zdraví vlasů, které byly poškozeny chemickými látkami nebo slunečním zářením.
Zamezí jejich vypadávání a zpevní kořínky. Hydratuje a regeneruje suchou a svědivou vlasovou pokožku.
Pomáhá zmírňovat lámavost vlasů, protože zpevňuje vlasová vlákna. Tím brání řídnutí a minimalizuje vznik roztřepených konečků.
Zlepšuje proudění a stimuluje přísun krve k vlasové pokožce.
Pomáhá vyplavovat toxiny z folikulů, zároveň je zachovává vyživené a zdravé. Zdravé folikuly jsou posíleny na tvorbu zdravých a silných vlasů. Navíc dokáží mnohem účinněji bojovat s jejich poškozením.
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TUŽIDLO NA VLASY 200 ml
Usnadňuje tvarování a poskytuje flexibilitu. Vlasy posiluje, pečuje o ně a dodává jim výživu. Vhodný pro
všechny typy vlasů.
POUŽITÍ: Před použitím protřepejte a nastříkejte pěnu
do dlaní. Naneste na vlasy a vytvarujte. Neoplachovat!

STRONG &
VOLUME
29
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EXTRA
STRONG

MEGA
STRONG

ULTRA
STRONG

VOSK NA VLASY MATTE LOOK 100 ml
Matný vosk s obsahem vitamínu E pro přírodní vzhled s matným efektem. Dodá vlasům
kontrolu struktury a umožní vytvořit účes jaký si přejete.
POUŽITÍ: Vmasírujte požadované množství do dlaní, naneste do suchých vlasů a upravte.
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Zozany, s.r.o.

Velké Kunratické 1406/26
148 00 Praha 4 - Kunratice
info@zozanycosmetics.cz
+420 774 261 907

Provozovna:

Golčova 1/2
148 00 Praha 4 - Kunratice

www.gummyprofessional.cz
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