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Perfekcionistická

příroda

Vše, co kdy příroda vytvořila, nás pokaždé
ohromí. Všechny ty dechberoucí útvary,
nekonečná škála barev, tvarů a dokonalých
detailů. Její rozmanitost nás inspiruje každý
den. Fascinuje nás nejen její krása, ale také
každý proces, který v ní probíhá. Můžeme
se z něj totiž hodně naučit. Jen to zkuste,
pozorně přírodu sledujte a nechte se jí
vést. I my jsme to udělali. Značka Gliss
představuje své první barvy na vlasy, které
jsou dostupné ve 20 odstínech. Gliss Color
jsou první barvy na vlasy obsahující komplex
kyseliny hyaluronové, jenž vlasy nejen chrání
před poškozením, ale také o ně pečuje již
v průběhu barvení. Kyselina hyaluronová, která
se přirozeně vyskytuje v lidském těle, působí
na vlhkost jako magnet. Výsledkem tohoto
šetrného obarvení jsou zdravě vypadající vlasy
a dlouhotrvající, zářivá barva. Už se nemusíte
bát, že si poškodíte vlasy! Nyní si můžete
vychutnávat zářivé a zdravě vypadající vlasy
každý den.
Řešení, po němž pátráme, často může
ležet přímo před námi. Nechte se inspirovat
přírodou, která nám vždy dodává ty nejlepší
nápady. Její dokonalosti se nic nevyrovná.

Váš tým Gliss Kur
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Vaše vlasy
také mohou
mít
žízeň

VĚDĚLI JSTE, ŽE

lidské tělo
průměrně obsahuje
60 % vody?

Vaše tělo potřebuje vodu ke každému procesu,
který se v něm odehrává, a když jej nebudeme
dostatečně hydratovat, začne nás nejrůznějšími
způsoby varovat. Nedostatek vody se projevuje
na naší pokožce, jež začne být velmi citlivá,
suchá, často podrážděná, unavená a mohou
se na ní začít objevovat tmavé skvrny.
Dehydratace má vliv také na kvalitu vašich
vlasů, které mohou zeslábnout, ztratit lesk,
snadno se zacuchávat, třepit se, lámat se,
a navíc nevydrží tepelný styling.

JAK DEHYDRATACE PŮSOBÍ
NA VAŠE VLASY?

Začněme od začátku. Každý pór na povrchu
pokožky je vstupní branou do kanálku zvaného
folikul. Folikul obsahuje vlas a také mazovou
žlázu (glandulae sebaceae). Mazová žláza
udržuje pokožku vláčnou a vyživuje vlas, který
je k ní připevněný. Voda je klíčová pro vytváření
nových buněk a hydratuje vaše tělo, čímž
pomáhá regulovat váš krevní oběh a dodává
vašim folikulům potřebné živiny.

Pokud buňky ztrácí vodu a jsou dehydrované,
mohou seschnout a vaše pokožka pak
vypadá unaveně. To následně vede k tomu, že
vlasové folikuly přestanou vytvářet nové vlasy.
Chronická dehydratace pak zapříčiní, že vaše
folikuly přestanou vytvářet dostatek vlasů, které
by nahradily vlasy, jež vám přes den přirozeně
vypadají.

HYDRATACE VLASU ZEVNITŘ

Když zvýšíte svůj příjem tekutin, nejenže se
budete cítit lépe, ale také dodáte hydrataci
svým vlasům zevnitř, což je vlastně místo,
odkud vaše vlasy vyrůstají. Pokud nepijete
dostatek vody, není divu, že jsou vaše vlasy
suché, lámavé a unavené. A proto je hydratace
celého těla tolik důležitá.
Pít dost vody je stejně nejjednodušší způsob,
jak hydratovat svoji pokožku, ale dehydrovaná
pokožka může vyžadovat doplnění hydratace
lokálním hydratačním přípravkem, který váže
vodu a přivádí ji do buněk. Lokální hydratační
přípravek dodá vašim buňkám vodu a zlepší
schopnost vaší pokožky vstřebávat vlhkost
a živiny. Přirozené zvlhčující prostředky nejenže
pomáhají přivést vodu na povrch pokožky,
ale také dodávají hydrataci a živiny hlubším
vrstvám, čímž časem zlepší také schopnost
pokožky hydratovat sebe samu.

NEJLEPŠÍ
PŘIROZENÉ
HYDRATAČNÍ
LÁTKY
KYSELINA HYALURONOVÁ
PANTHENOL
MED
ALOE
VÝTAŽKY Z HLUBIN MOŘE

ZPŮSOBY, JAK
DO SVÉHO ŽIVOTA
PŘIVÉST VÍCE VODY

Každý den zahajte sklenicí či šálkem vody.
Jezte více ovoce a zeleniny. Obsahuje totiž
tzv. strukturovanou vodu, což je podle
zdrojů nejlepší způsob, jak do těla dostat
tekutiny, a navíc vám ještě dodá vlákninu.
Vypijte sklenici vody ke každému jídlu.
Noste si s sebou znovu použitelnou
lahev, abyste si připomněli, že se máte
hydratovat. Vyberte si takovou, kterou
budete rádi nosit. Vyplatí se investovat pár
korun do svého zdraví, a navíc ještě šetříte
životní prostředí.
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vs.

Hydratace
zvláčnění
POZNEJTE ROZDÍL

Voda je velmi důležitá, protože zajišťuje, aby vaše
pokožka zůstala zdravá, hebká a zářivá, a tak se
zaměřujeme na výrobky, které ji dokážou hydratovat
a zvláčnit. Mnoho z nás si však neuvědomuje, že
i když se tyto dva výrazy často zaměňují, hydratace
a zvláčnění neznamená to samé. Hydratační i zvláčňující
přípravky napomáhají dodávat pokožce vodu, kterou
potřebuje, každý ale funguje trochu jiným způsobem.
Hydratační přípravky zvyšují obsah vody v pokožce
tím, že vstřebávají vodu z okolí či z pokožky samotné
a zabraňují jejímu unikání.
Zvláčňující přípravky snižují množství vody, které
se z pokožky vypařuje, aby zamezily transepidermální
ztrátě vody. Vodu v pokožce uzavřou a tím jí poskytnou
zvláčnění.

DEHYDROVANÉ
VLASY
mají nedostatek vody
můžou působit mastné
nebo suché
jen občasný problém
může postihnout každého
(je to léčitelný stav, nejedná
se tedy o typ pokožky)
mohou se začít lámat

SUCHÉ
VLASY
mají nedostatek lipidů

HYDRATACE
VLASŮ
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Proces používání
hydratačních přípravků,
bílkovin, aminokyselin
a důležitých vitamínů,
které proniknou
do vlasového vlákna
a vylepší jeho schopnost
vstřebávat vodu a živiny,
aby v sobě dokázalo
udržet vlhkost.

ZVLÁČNĚNÍ
VLASŮ

Proces používání másel
a olejů k pokrytí VNĚJŠÍ
vrstvy vlasového vlákna
a jeho uzavření, aby se
žádná vlhkost nedostala
dovnitř ani ven.

dědí se geneticky
suchý pocit po celém těle,
včetně dlaní a pokožky hlavy
jde o trvalý stav, který se
projevuje především v zimě
suché vlasy mohou být také
dehydrované
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PŘIROZENÝ MAGNET
NA VLHKOST

Kyselina hyaluronová, nebo také hyaluronan, je
molekula, která na sebe váže vodu. Je to čirá,
mazlavá látka, jejíž hlavní funkcí je zadržovat
vodu, čímž udržuje tkáně vašeho těla
promazané a zvlhčené. Kyselina hyaluronová
je tedy velmi mocná. Nenechte se ale zmást
tím, že je to kyselina. Tato molekula zadržující
vodu má gelovou texturu a váže na sebe
vodu, čímž udržuje vaši pokožku nadýchanou
a hydratovanou. Je to ve skutečnosti látka,
kterou naše tělo přirozeně vytváří.

VĚDĚLI JSTE, ŽE
kyselina hyaluronová
je schopná zadržet
vodu v množství až
tisícinásobku své váhy?

ROLE KYSELINY HYALURONOVÉ V PÉČI O VLASY

Kyselina hyaluronová

– hrdinka péče o vlasy

ODBORNÍCI RADÍ
Pokud si vybíráte
přípravky s obsahem
kyseliny hyaluronové,
zvolte bezoplachový
výrobek.
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Kyselina hyaluronová je již několik let slavná díky
pečujícím přípravkům a kosmetickému průmyslu.
Je známá pro své účinky proti stárnutí, a stala se
tedy přední přísadou, o jejíž blahodárnosti není
pochyb. Když už mluvíme o pokožce, obvykle
nemyslíme na pokožku hlavy. Neměli bychom ji
ale zanedbávat, protože pokožka hlavy je vlastně
takovým pokračováním našich obličejů. Pokožka
na naší hlavě stárne a slábne také.

Kyselina hyaluronová je uložena ve škáře
pokožky hlavy a podporuje výživu vlasových
folikulů v průběhu jejich růstu. Má jedinečnou
schopnost zadržovat vodu v až tisícinásobném
množství své váhy. Dodává tak intenzivní
hydrataci vlasovým folikulům i pokožce hlavy
a zanechává je viditelně nadýchané, vyživené
a lesklé. Tělo kyselinu hyaluronovou neustále
ztrácí, a tak i pokožka přichází o svou vláčnost.
Tato kyselina totiž dokáže zachytávat vlhkost
z okolního prostředí a vstřebávat ji. Pokud
má pokožka vaší hlavy dostatek kyseliny
hyaluronové, je hydratovaná, což podporuje
růst zdravých a silných vlasů.

MEZI POKOŽKOU A VLASY NENÍ
ZAS AŽ TAKOVÝ ROZDÍL

Pokožka hlavy je strukturně stejná jako pokožka
celého těla. Lidská kůže má dvě rozdílné vrstvy –
epidermis (svrchní vrstvu), která funguje jako
obranný štít těla, a škáru (hlubší vrstvu), která
vytváří objem pokožky a je to také místo, kde
se nacházejí vlasové folikuly. Škára má tekutou
až želatinovou konzistenci a podporuje, vyživuje
a hydratuje hluboké vrstvy pokožky hlavy.
Výsledkem jsou zdravé, lesklé vlasy a hydratovaná
pokožka hlavy. A to vše díky přítomnosti kyseliny
hyaluronové v pokožce hlavy.

VÝHODY

KYSELINY
HYALURONOVÉ

ZLEPŠUJE HUSTOTU VLASŮ
VYŽIVUJE POKOŽKU HLAVY A KOŘÍNKY VLASŮ
ZVYŠUJE PRŮMĚR VLASOVÉHO VLÁKNA
PŘEDCHÁZÍ VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
PŮSOBÍ NA VLASY JAKO „HNOJIVO“
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MÁ KH PRO MOJE TĚLO
NĚJAKÉ VÝHODY?

Ano! Kromě známých účinků proti stárnutí
může také urychlit hojení zranění, ulevuje
od bolesti kloubů tím, že je udržuje dobře
promazané, ulevuje suchým očím, udržuje
kosti silné, dokáže předcházet bolesti
močového měchýře a ještě mnoho dalšího.

KDY JE NEJLEPŠÍ S KH ZAČÍT?
Když si začnete všímat prvních jemných
vrásek pod očima. V nízkém věku to značí
dehydrataci. Je to příznak, při kterém byste
se měli poohlédnout po nějakém přípravku
s obsahem KH. Kyselina hyaluronová je
neskutečně jemná a úžasně užitečná pro
veškeré typy pokožky i vlasů.

JE KH ORGANICKÁ?

Kyselina hyaluronová se často získává z rostlin
a aktivních přírodních výtažků nebo procesem
organické fermentace, a tak se jí často říká
„přírodní hydratační látka“.

Kyselina hyaluronová
Často
kladené
dotazy

POTŘEBUJÍ MOJE VLASY KH?

CO JE TO KYSELINA HYALURONOVÁ?
Pokud bychom to měli velmi rychle shrnout, jedná se
o sloučeninu, kterou naše tělo přirozeně vytváří a která
je velmi důležitá pro zdraví našich tkání, protože pomáhá
vyplnit prostor mezi tkání a pokožkou. Působí jako
magnet na vlhkost, čímž napomáhá buňkám zadržet co
možná nejvíce vlhkosti, aby vaše pokožka byla na pohled
i na dotek hydratovaná, nadýchaná a zdravá.

JE KYSELINA HYALURONOVÁ
NEBEZPEČNÁ?

Rozhodně ne! Kyselina hyaluronová (KH) je látka, která
se v našem těle přirozeně vyskytuje. Najdeme ji například
v tekutině kolem očí a v pojivové tkáni kolem kloubů.
Alergické reakce jsou u ní velmi vzácné.

ODBORNÍCI RADÍ
Kyselina hyaluronová
je nejen trendy, ale je
to také skutečně jedna
z nejlepších látek,
jaké můžete pro péči
o pokožku a vlasy použít.

Kyselina hyaluronová je také hnojivo, protože
dokáže podpořit růst vlasů a rozšířit průměr
vlasového vlákna. Nachází se ve škáře
pokožky hlavy a podporuje vyživování
vlasových folikulů při jejich růstu a může tak
zlepšit hustotu vlasů, jejich plnost a hebkost.
Kyselina hyaluronová dále pečuje o pokožku
hlavy a podporuje zlepšování kvality vlasů.

JAK MŮŽE BÝT PROSPĚŠNÁ
PRO MOJI POKOŽKU?
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Kyselina hyaluronová dokáže nesrovnatelně zvýšit obsah
vlhkosti v tkáních. Kromě toho také oživuje vnější vrstvy
pokožky, které jsou pak na pohled i na dotek jemnější,
hebčí a rozzářené hydratací. To rovněž okamžitě zlepší
vzhled jemných vrásek. Kyselina hyaluronová dále dodává
pocit vyvážené, chráněné a neustále obnovované pokožky.
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První barva
na vlasy
od Gliss

Barva vypadá velmi přirozeně
a mé vlasy byly po obarvení
sametově hebké.
Beáta

Gliss Color je první barva
na vlasy od značky Gliss

Značka Gliss Kur se již několik desetiletí
specializuje na regeneraci vlasů a její
jméno je již od roku 1952 spojováno
s kvalitní péčí o vlasy a neustálou inovací.
Odborné znalosti společnosti Schwarzkopf v oblasti barvení vlasů a zkušenosti
značky Gliss ohledně vlasové regenerace
dohromady vytvářejí inovativní kombinaci.
Gliss vstupuje na trh s barvami na vlasy
Gliss Color ve 20 krásných odstínech.

Už se nebudete muset bát
poškození vlasů
Tyto inovativní přípravky od značky Gliss
přinášejí do barvení vlasů novou dimenzi.
Díky speciálnímu systému Color Care
budou vaše vlasy ochráněné již v průběhu
barvení.
Pro ještě neuvěřitelnější výsledek své
vlasy hydratujte pečující maskou, která
obsahuje komplex kyseliny hyaluronové.

Chrání a pečuje
Receptura barev na vlasy Gliss Color
obsahuje speciální systém Color Care,
díky němuž mohou pigmenty barvy
proniknout hluboko do vlasu.
Naše permanentní barvy s komplexem
kyseliny hyaluronové, která je známá pro
své hydratační účinky, nejenže chrání
vlasy před poškozením, ale také o ně
pečují již v průběhu barvení i po něm.
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PEČUJE
O VLASY JIŽ
PŘI BARVENÍ,
ALE I PO NĚM

PROČ JSME SI
ZAMILOVALI
BARVY

GLISS
COLOR?

DOKONALÁ PÉČE
AŽ 100% KRYTÍ ŠEDIN
DLOUHOTRVAJÍCÍ BARVA
PŘIROZENÝ VÝSLEDEK
SNADNÁ APLIKACE
VLASY NEPŮSOBÍ JAKO HELMA
13

20 ODSTÍNŮ BAREV
GLISS COLOR

Vyberte si svého favorita!
VYZKOUŠEJTE NOVÉ BARVY NA VLASY OD GLISS
PRO ZDRAVĚ VYPADAJÍCÍ VLASY SE ZÁŘIVOU BARVOU
KAŽDÝ DEN.

L9

EXTRA ZESVĚTLOVAČ PLUS

8-0

10-2

PŘIROZENÁ CHLADNÁ BLOND

8-1

PŘIROZENÁ BLOND

CHLADNÁ STŘEDNÍ BLOND

7-7

6-16

MĚDĚNÝ TMAVĚ PLAVÝ

5-1

CHLADNÝ HNĚDÝ

4-13

CHLADNÝ TMAVĚ HNĚDÝ

CHLADNÝ PERLEŤOVĚ HNĚDÝ

4-68

TMAVÝ MAHAGON

4-0

PŘIROZENÝ TMAVĚ HNĚDÝ

10-1

ULTRA SVĚTLÁ PERLEŤOVÁ BLOND

7-00

TMAVÁ BLOND

6-0

PŘIROZENÝ SVĚTLE HNĚDÝ

4-54

TMAVÝ MĚDĚNÝ MAHAGON

3-0

HNĚDÝ

9-0

PŘIROZENÁ SVĚTLÁ BLOND

7-0

TMAVĚ BÉŽOVÁ BLOND

5-65

OŘÍŠKOVĚ HNĚDÝ

4-36

ZLATAVÝ HNĚDÝ

1-0

ČERNÝ

studené tóny

jsou ty
vaše?
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ZIMNÍ TYP

JARNÍ TYP

CHARAKTERISTIKA:

CHARAKTERISTIKA:

• světlejší pleť
• pokožka s růžovými podtóny
• barva očí: obvykle v barvě drahokamů, tedy
modrá, zelená, smaragdová, tmavě modrá
nebo tmavě hnědá až černá
• pleť se neopaluje snadno
• přirozeně černé nebo tmavé vlasy
• často velký kontrast mezi barvou očí, vlasů
a pleti

• světlá pleť
• světlá barva očí, například velmi světle
zelená, světle modrá, světle oříšková či světle
zlatohnědá
• pleť je možné opálit
• přirozeně špinavě či popelavě plavá, nebo
naopak pravá blond

VHODNÉ BARVY:
Jakákoli barva s modrým, fialovočerveným
či fialovým základem
• vlasy v barvě drahokamů
• velmi tmavě hnědá či černá
• černá v barvě gagátu
• bílá, platinová blond
• tmavá fialovočervená barva zvýrazňuje zelené
oči (zelené oči a světlá pleť se k této barvě
skvěle hodí)

3 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
Aby vaše barva
vypadala přirozeně,
používejte odstín, který
je pouze o 2 nebo
3 tóny světlejší/tmavší
než vaše současné
vlasy.

teplé tóny

Jaké barvy

Zvolit si správnou barvu na vlasy není
vždy jednoduché. Plánujete radikální
změnu barvy svých vlasů? Nebo jste
si právě nabarvili své vlasy a zjistili jste,
že váš make-up už nefunguje správně,
protože vaše pleť působí šedivě a obličej
červeně? Pak jste pravděpodobně
nezvolili správnou barvu. Při vybírání
barvy byste měli dodržovat alespoň tato
tři základní pravidla a také byste měli
zjistit, jestli jste spíše teplý podzimní/letní
typ, nebo studený zimní/jarní typ, abyste
si dokázali vybrat tu nejvhodnější barvu.

Pokud se
rozhodujete mezi
dvěma tóny, zvolte
ten světlejší.

Rozpoznejte typ své
pleti a podle toho
si vyberte nejlepší
barvu.

PODZIMNÍ TYP

LETNÍ TYP

CHARAKTERISTIKA:

CHARAKTERISTIKA:

• pleť září
• zlatohnědé oči, hnědozelené oči se zlatými
skvrnami
• spíš než aby se pyšnily zářivými barvami
šperků, jako je zelená, budou vaše oči
spíše oříškové, zelenohnědé či zlatohnědé
• barva vlasů je většinou sytě tmavě hnědá
• opalujete se snadno a tón pleti může mít
olivový základ

• zlatá či olivová pleť
• snadno se opaluje (pleť vypadá opáleně
a má velmi bohatý tón)
• letní typy jsou velmi flexibilní, co se týče barvy
očí; obvykle mívají oříškové oči, ale můžou
mít jakoukoli barvu

VHODNÉ BARVY:

VHODNÉ BARVY:

VHODNÉ BARVY:

Barvy s fialovým, modrým či zeleným základem
• světlá, ledová blond
• platinová blond
• popelavá blond
• popelavě hnědá

Barvy s oranžovým základem (poznámka:
oranžový základ neznamená oranžovou barvu!)
nebo červenými podtóny
• sytě kaštanová
• měděné či karamelové tóny
• mléčně čokoládová či čokoládově hnědá
• sytě zlatohnědá
• teplá, béžově hnědá
• medová či zlatohnědá

Cokoli se žlutým nebo s oranžovým základem
• sytě zlatá plavá
• světlá, karamelově hnědá
• plavá v barvě šampaňského
• nugátová
• medové odstíny
• platinová s máslovými či medovými tóny
• obvykle jsou nejvhodnější světlé tóny

NEVHODNÉ BARVY:

NEVHODNÉ BARVY:

NEVHODNÉ BARVY:

NEVHODNÉ BARVY:

• zlatá blond
• měděná
• karamelová či medová

• jakékoli barvy s oranžovým nebo příliš zlatým
základem
• medová blond
• zlatohnědá

• platinová blond
• popelavě plavá
• jakékoli barvy s modrými, se zelenými či
s fialovými podtóny

• popelavé barvy (popelavě hnědá či plavá)
• barvy s modrým či se zeleným základem
• černá se nedoporučuje
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Tipy při barvení

vlasů

Domácí barvení vlasů je pohodlné a rozhodně
šetří čas i peněženku, když víte, jak na to. Ano,
každá barva se prodává s návodem, ten nám ale
nepomůže odstranit skvrny barev z čela. Nebojte
se, všichni jsme si tím prošli. Ale barvení vlasů
doma může být opravdu jednoduché, když se
naučíte pár triků. Čtěte si, relaxujte a užijte si své
příští barvení. Je to koneckonců čas, který máte
sami pro sebe. Aby naše vlasy vypadaly jako
z kadeřnictví a aplikace barvy byla pohodová,
potřebujete znát těchto pár užitečných tipů.

1

NÁVOD JE K BARVĚ PŘILOŽENÝ
Z URČITÉHO DŮVODU

Tohle ve skutečnosti není žádný trik, ale
důležité připomenutí před začátkem. Ať vás ani
nenapadne tento krok přeskočit. Návod na použití
si vždy pozorně přečtěte a řiďte se jím v každém
ohledu. Při barvení vlasů není dobré improvizovat.

2

PRAVIDLO DVOU KRABIČEK

Pokud máte vlasy delší než po ramena
a jsou spíše sušší, kupujte si vždy dvě krabičky
barvy. Když vám jedna zbyde, vždycky ji můžete
použít příště.
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ODBORNÍCI RADÍ
Vždy míchejte svou
barvu alespoň
45 vteřin, teprve pak
jsou všechny složky
důkladně promíchané.

VAZELÍNA, ZUBNÍ PASTA,
OLIVOVÝ OLEJ

To jsou tři věci, které byste měli mít po ruce,
když se chystáte barvit si vlasy, především
pokud jste se rozhodli pro tmavou barvu. Před
barvením si podél vlasů na spáncích, čele, krku
a u uší naneste dostatečné množství vazelíny,
abyste předešli tomu, že barva zašpiní vaši
pokožku. Nanášejte ji však opatrně, abyste
se nedotkli svých vlasů, jinak barva nebude
fungovat. Pokud vám přeci jen nějaká barva
pokožku zašpiní, jednoduše ji odstraníte tak, že
smícháte lžíci olivového oleje se zubní pastou,
nanesete směs na vatový tamponek a skvrnu
jím setřete. Tip navíc: Vazelínu můžete nahradit
kvalitním balzámem na rty bez příchutě.

4

VLASY BARVĚTE PO ČÁSTECH

Důkladné rozdělení vlasů na jednotlivé části
je základ barvení vlasů, kterým předejdete
nerovnoměrnému obarvení. Nejlepší způsob,
jak si vlasy rozdělit, je vytvořit pěšinky
vertikálně od středu čela až po šíji a pak
horizontálně od jednoho ucha k druhému.
To rozdělí vaše vlasy na čtyři stejné části.
Teprve pak můžete začít barvit. Postupujte
od šíje až k čelu, protože barva bude působit
nejdéle na zátylku, kde jsou vlasy přirozeně
tmavší než na zbytku hlavy. K upevnění vlasů
používejte plastové spony.

5

6

NASTAVTE SI BUDÍK

7

PO OBARVENÍ NEVYHAZUJTE
RUKAVICE

8

PŘED PLAVÁNÍM VLASY
NAOLEJUJTE

Spoléhat na to, že si vzpomenete zkontrolovat
hodiny, se vám může lehce stát osudným.
Když máte barvu nanesenou, může vás
jednoduše něco rozptýlit. Čtení knížky,
telefonní hovor, surfování po internetu
a podobně může vést k tomu, že zmeškáte
čas, kdy jste si měli barvu smýt.

Použijte je také na smytí barvy. Barva na vlasy
vám může zašpinit nehty i dlaně při smývání
stejně dobře jako při nanášení.

Po obarvení budete na své vlasy hrdí a určitě
budete chtít, aby vám barva vydržela co
nejdéle. Jednou z věcí, která na ni může mít
negativní vliv, je voda v bazénech. Ta totiž
obsahuje chlór, který může poničit vaši barvu
a poškodit vlasy. Chraňte si je tedy tak, že
na ně nanesete kokosový olej (případně
arganový, makadamový, mandlový apod.),
který vytvoří ochrannou bariéru mezi chlórem
a vaší barvou.

POUŽÍVEJTE DVĚ ZRCADLA

Tento trik je jednoduchý, ale přitom velmi
užitečný. Barvení vlasů v zátylku může být
složité a může se stát, že nějaké místo
vynecháte. Mějte proto při ruce ruční zrcátko
a kontrolujte jím, zda jste si opravdu nabarvili
všechny vlasy.
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Běžná péče
o vlasy
Udělejte pro své vlasy to nejlepší tím, že
budete používat všechny pečující přípravky
z jedné řady, které důvěřujete. Vaše vlasy
pak dostanou veškerou péči, již potřebují,
díky kvalitním pečujícím přísadám. A když
se budete řídit značkou Gliss Kur, která je
odborníkem na regeneraci vlasů, můžete
svým vlasům dodat potřebnou péči
ve čtyřech jednoduchých krocích:

2
3
4
POUŽÍVEJTE
ŠAMPON
UZAVÍRAJÍCÍ
BARVU
2- až 3krát týdně

VLASŮM
DODÁVEJTE
PEČUJÍCÍ
SLOŽKY
jednou za 3 umytí

1

VLASY SI
BARVĚTE
jednou za 6 až
8 týdnů

POUŽÍVEJTE
BALZÁM
PRO SNADNÉ
ROZČESÁVÁNÍ
2- až 3krát

ODBORNÍCI RADÍ

Vyrovnání teplot je dobré,
protože teplá voda vlasy čistí
a studená uzavírá kutikuly,
čímž zajistí, že si udrží vlhkost.

Extra péče

o vaše
vlasy

Hýčkejte své vlasy a dopřejte
jim speciální péči s přípravky
Gliss Kur. Vyberte si pro sebe
ten správný rituál!

ULTIMATE
COLOR
SKVĚLÉ PRO:
barvené, tónované nebo
melírované vlasy
VÝSLEDEK:
Speciální ochrana, která vlasům
pomůže udržet si intenzivní barvu
a lesk. Tato řada vlasy rozzáří
a barvě dodá ochranu, která
vydrží až 12 týdnů.
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SUPREME LENGTH

FIBER THERAPY

SKVĚLÉ PRO:
dlouhé vlasy náchylné k poškození
a k mastným kořínkům
VÝSLEDEK:
Obsahuje micro-repair lipidy a pivoňkovou
esenci, a tak důkladně regeneruje poškozené
vlasy, zabraňuje jejich vysychání a třepení
a dodává jim pružnost. Nestříhejte, raději
regenerujte.

SKVĚLÉ PRO:
barvené vlasy s pravidelným stylingem teplem
VÝSLEDEK:
Šetrně regeneruje vlasy a obnovuje přerušené
vazby způsobené častým fénováním,
tepelným stylingem či barvením. Obnovuje
přerušené vazby uvnitř vlasových vláken pro
dlouhotrvající ochranu*.
* po pravidelné aplikaci po dobu 24 týdnů

ULTIMATE REPAIR

OIL NUTRITIVE

SKVĚLÉ PRO:
delší vlasy s roztřepenými konečky
VÝSLEDEK:
Důkladná regenerace vyčerpaným vlasům
dodává zdravě vypadající lesk. Pro
nepoddajné vlasy s roztřepenými konečky.
Navrací vlasům jejich krásu. Důkladná
péče, která vaše vlasy udrží pružné
a zdravě vypadající.

SKVĚLÉ PRO:
velmi poškozené, suché vlasy
VÝSLEDEK:
Dodává vlasům extrémní regeneraci
tím, že jim dodává ztracený keratin
a důkladně obnovuje strukturu vlasu pro
až o 90 %* větší odolnost.
* při pravidelném používání v rámci regeneračního režimu

BIOTECH RESTORE

PURIF Y & PROTECT

SKVĚLÉ PRO:
jemné vlasy náchylné k poškození
VÝSLEDEK:
Regenerační řada Bio-Tech s komplexem
z rostlinných kmenových buněk a růžovou vodou
specificky odpovídá potřebám jemných vlasů
náchylných k poškození a regeneruje je od kořínků
až ke konečkům. Viditelně zlepšuje kvalitu vlasů,
regeneruje je, chrání a posiluje je až o 90 %*.

SKVĚLÉ PRO:
vlasy poničené znečištěním vzduchu
VÝSLEDEK:
Chrání vaše vlasy před stresem a námahou městského
života. Vaše vlasy jsou každý den vystavené
znečištěnému vzduchu a volným radikálům, které je
poškozují a zanechávají je unavené, suché a krepaté.
Dodejte svým vlasům dlouhotrvající ochranu.

* v porovnání s neošetřenými vlasy

TOTAL REPAIR
SKVĚLÉ PRO:
suché a vyčerpané vlasy
VÝSLEDEK:
Tento přípravek regeneruje vlasy zevnitř – budou
pak vypadat pružné, zdravé a budou se až
o 85 %* méně lámat.

ÚROV EŇ REG ENER ACE Ř A DY
JEMNÁ REGENERACE

STŘEDNÍ REGENERACE

INTENZIVNÍ REGENERACE

* v porovnání s neošetřenými vlasy
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Vyzkoušejte regenerační
produkty od Gliss Kur
Každé vlasy potřebují speciální péči a žádné
nejsou úplně stejné. Každé vlasy mají také jiné
potřeby. Je proto nezbytné zvolit si správné
výrobky obsahující přísady, které jsou vhodné
pro vaše konkrétní potřeby. Se značkou Gliss
Kur, která je odborníkem na regeneraci vlasů,
se vydáte na cestu za zdravě vypadajícími,
lesklými vlasy – každý den.
Vyzkoušejte regenerační řady od Gliss Kur
a další speciality značky Gliss pro úžasnou
péči a dokonalé účesy.

2

NOVÝ
3

4

1

7

OBLÍBENÉ

CESTOVNÍ BALENÍ 50 ML

6

5

NÁŠ
TIP

1. Regenerační maska
Oil Nutritive, 300 ml
Pro delší vlasy náchylné
k třepení konečků.
Naneste na mokré vlasy
po umytí. Vysoce účinná
regenerace již po 1 minutě
působení.
2. Balzám Ultimate
Color, 200 ml
Zářivý lesk a ochrana
barvených vlasů. Snadné
rozčesávání. Používejte
po každém umytí.
3. Denní elixír s oleji,
75 ml
Díky speciální pečující
receptuře s arganovým
olejem dojde
k intenzivnímu vyživení
vašich vlasů, takže budou
lesklé a pružné. Inovativní
pečující přísady vyživují
vlasy bez zatížení.
4. Šampon Bio-Tech
Restore, 250 nebo
400 ml
Spojuje odborné znalosti
z oblasti dlouhodobé
regenerace vlasů
s neuvěřitelnou silou
přírody – pro regeneraci
vlasů a až o 90 % silnější
vlasy!
5. Expres balzám
Supreme Length, 200 ml
Bezoplachový balzám
poskytne vašim vlasům
rychlou pomoc. Naneste
na suché nebo mokré
vlasy před rozčesáním
a neoplachujte.
6. Šampon Ultimate
Repair, cestovní balení
50 ml
Vezměte si svůj oblíbený
šampon s sebou, ať už se
chystáte kamkoliv. Nyní
k dostání v praktickém
cestovním balení.
7. Týdenní terapie
Ultimate Repair, 50 ml
Dokonalá regenerace
vlasů. Naneste před
použitím šamponu
a po něm a nechte
2 minuty působit. V obou
případech opakujte jednou
týdně pro dlouhotrvající
výsledky. Dostupné ve
3 variantách.

Novodobá

žena
Značka Gliss Kur uvedla na trh svůj první výrobek
v roce 1952. Bylo to vyživující tonikum ve spreji, bylo
určené pro suché a poškozené vlasy. Byla to malá
lahvička se stylovým rozprašovačem, který vypouštěl
elegantní obláčky zjemňujícího tonika. Vlasy po něm
byly lesklejší, hebčí a lépe se v nich vytvářely úžasné
účesy. Dámy si ho zamilovaly, a tak začal příběh, který
pokračuje již téměř 70 let. Každá dekáda přinesla
něco nového v módě, účesech a trendech, ale jedno
se nikdy nezměnilo – touha po zdravých a dobře
vypadajících vlasech.
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Warum ist trockenes Haar
trocken? Normalerweise hat das
Haar einen natürlichen Schutz
film, um nicht auszutrocknen.
Vediert es diesen Schutzfilm
im Laufe der Jahre, oder wird
es durch äußere Einflüsse und
falsche Behandlung stark
strapaziert, verliert es auch seine
innere Kraft und
trocknet aus. Es wird
unelastisch, stumpf
und spröde,
so da.ä es sich schlecht
frisieren lä.ät.

�L1SS

Dagegen können Sie jetzt
etwas tun. Denn jetzt gibt es Gliss.
Was tut Gliss? Gliss führt
trockenem Haar die Stoffe wieder
zu, die ihm fehlen.
Haarverwandte Eiwei.ästoffe
und Lecithin verbessern die
Struktur des Haares und bilden
einen Schutzfilm.
Das Haar hat wieder die Kraft,
geschmeidig und glänzend zu sein.
Es lä.ät sich willig frisieren.
Die neue Gliss-Serie hat alle
Haarpflegemittel,die Sie brauchen:
Der Gliss-Conditionierer,
zum Beispiel, ist ein intensiv
wirkendes Nährstoff-Konzentrat
und gibt die Grundlage für
geschmeidiges, kräftiges Haar.
Er wird einfach in
das gewaschene Haar gegeben.

Ženy jsou naší nadčasovou inspirací.
Posloucháme je a učíme se od nich. A také
pro ně vynalézáme. Ženy vždy ovlivňovaly
příběh značky Gliss. Sedmdesátá léta, tedy
doba, kdy byly populární oslnivé účesy,
které vyžadovaly velké množství tepelného
stylingu, odbarvování a fixace, nebyla pro
ženské vlasy příliš příznivá. Gliss však přišel
s regenerační řadou pro lámavé vlasy, aby
pomohl vyčerpaným vlasům zotavit se. Úžasná
diva tedy mohla znovu zazářit. Na začátku
devadesátých let jsme vyhazovali každé nůžky,
které jsme potkali, protože už nebylo potřeba
odstřihávat poškozené vlasy. Každá žena si
místo toho mohla zvolit regenerační přípravek
od Gliss. V průběhu let vytvořila značka Gliss
mnoho inovativních produktů, unikátních
technologií, uvedla na trh stovky přípravků
a stala se odborníkem na regeneraci vlasů.
Každá kapitola v historii Gliss byla inspirována
vámi – ženami.

Pohled do budoucnosti je pro nás velmi vzrušující.
Bude to doba dobrodružných žen. Žen, které
dávají přednost jednoduchosti a vědí, že ty nejlepší
věci pocházejí z přírody. Žen, které dokážou
vidět dokonalost v nedokonalosti a ocenit krásu
detailů. A žen, které kladou důraz na vzpomínky,
a ne na věci. Atraktivní spojení jejich vnitřní záře
a přirozeného šarmu.
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Gliss-und Ihr
läßt sich wieder um den
Fmger wicke1n.

Schwarzkopf ,

Značka Gliss tedy vykročila do nové doby
s velmi speciální novinkou. Spojili jsme naše
odborné znalosti ohledně regenerace vlasů
se zkušenostmi společnosti Schwarzkopf
s barvením vlasů a výsledkem byla první
barva na vlasy, která o ně pečuje již v průběhu
barvení, ale také po něm. Jsme hrdí na to, že
vstupujeme do nové doby s vámi a můžeme
pomoci každé moderní ženě, aby se každý den
cítila sebevědomě díky svým zdravým, lesklým
vlasům.
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www.schwarzkopf.cz

