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Perfekcionistická

príroda

Všetko, čo kedy príroda vytvorila, nás vždy
ohromí. Všetky tie útvary vyrážajúce dych,
nekonečná škála farieb, tvarov a dokonalých
detailov. Jej rozmanitosť nás inšpiruje každý
deň. Fascinuje nás nielen jej krása, ale aj každý
proces, ktorý v nej prebieha. Môžeme sa
z nej totiž veľa naučiť. Len to skúste, pozorne
prírodu sledujte a nechajte sa ňou viesť. Aj my
sme to urobili. Značka Gliss predstavuje svoje
prvé farby na vlasy, dostupné v 20 odtieňoch.
Gliss Color sú prvé farby na vlasy obsahujúce
komplex kyseliny hyalurónovej, ktorý vlasy
nielen chráni pred poškodením, ale sa o ne
aj stará už v priebehu farbenia. Táto kyselina,
vyskytujúca sa prirodzene v ľudskom tele,
pôsobí na vlhkosť ako magnet. Výsledkom
tohoto šetrného zafarbenia sú zdravo
vyzerajúce vlasy a dlhotrvajúca, žiarivá farba.
Už sa nemusíte báť, že si poškodíte vlasy!
Teraz si môžete vychutnávať žiarivé a zdravo
vyzerajúce vlasy každý deň.
Riešenie, po ktorom pátrame, často môže
ležať priamo pred nami. Nechajte sa inšpirovať
prírodou, ktorá nám vždy dodáva tie najlepšie
nápady. Jej dokonalosti sa nič nevyrovná.

Váš tím Gliss Kur
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Vaše vlasy
tiež môžu
mat’
smäd

VEDELI STE, ŽE

l’udské telo
priemerne obsahuje
60 % vody?

Vaše telo potrebuje vodu pri každom procese,
ktorý sa v ňom odohráva, a keď ho nebudeme
dostatočne hydratovať, začne nás najrôznejšími
spôsobmi varovať. Nedostatok vody sa
prejavuje na našej pokožke, ktorá začne byť
veľmi citlivá, suchá, často podráždená, unavená
a môžu sa na nej začať objavovať tmavé
škvrny. Dehydratácia má vplyv aj na kvalitu
vašich vlasov, ktoré môžu zoslabnúť, stratiť
lesk, nedajú sa ľahko rozčesať, môžu sa štiepiť,
lámať sa, a navyše nevydržia tepelný styling.

AKO DEHYDRATÁCIA PÔSOBÍ
NA VAŠE VLASY?

Začnime od začiatku. Každý pór na povrchu
pokožky je vstupnou bránou do kanáliku
nazývaného folikul. Folikul obsahuje vlas a tiež
mazovú žľazu (glandulae sebaceae). Mazová
žľaza udržuje pokožku vláčnu a vyživuje vlas,
ktorý je k nej pripevnený. Voda je kľúčová pre
vytváranie nových buniek a hydratuje vaše
telo, čím pomáha regulovať váš krvný obeh
a dodáva vašim folikulom potrebné živiny.

Ak bunky strácajú vodu a sú dehydrované,
môžu zoschnúť a vaša pokožka potom vyzerá
unaveno. To následne vedie k tomu,
že vlasové folikuly prestanú vytvárať nové
vlasy. V dôsledku chronickej dehydratácie
potom vaše folikuly prestanú vytvárať dostatok
vlasov, ktoré by nahradili vlasy, čo vám cez deň
prirodzene vypadajú.

HYDRATÁCIA VLASU ZVNÚTRA

Keď zvýšite svoj príjem tekutín, nielenže sa
budete cítiť lepšie, ale tiež dodáte hydratáciu
svojim vlasom zvnútra, čo je v podstate
miesto, odkiaľ vaše vlasy vyrastajú. Ak nepijete
dostatok vody, nie div, že sú vaše vlasy suché,
lámavé a unavené. A preto je hydratácia
celého tela taká dôležitá.
Piť dostatok vody je síce najjednoduchší
spôsob, ako hydratovať svoju pokožku,
ale dehydrovaná pokožka môže vyžadovať
doplnenie hydratácie lokálnym hydratačným
prípravkom, ktorý viaže vodu a privádza ju
do buniek. Lokálny hydratačný prípravok dodá
vašim bunkám vodu a zlepší schopnosť vašej
pokožky vstrebávať vlhkosť a živiny. Prirodzené
zvlhčujúce prostriedky nielenže pomáhajú
doviesť vodu na povrch pokožky, ale tiež
dodávajú hydratáciu a živiny hlbším vrstvám,
čím sa časom zlepší takisto schopnosť
pokožky hydratovať samu seba.

NAJLEPŠIE
PRIRODZENÉ
HYDRATAČNÉ
LÁTKY
KYSELINA HYALURÓNOVÁ
PANTHENOL
MED
ALOA
VÝŤAŽKY Z HLBÍN MORA

SPÔSOBY, AKO
DO SVOJHO ŽIVOTA
PRIVIESŤ VIAC VODY
Každý deň začnite pohárom či šálkou vody.
Jedzte viac ovocia a zeleniny. Obsahuje
totiž tzv. štruktúrovanú vodu, čo je podľa
zdrojov najlepší spôsob, ako do tela dostať
tekutiny, a navyše vám dodá vlákninu.
Vypite pohár vody ku každému jedlu.
Noste si so sebou znovu použiteľnú
fľašku, aby ste si pripomenuli, že sa máte
hydratovať. Vyberte si takú, ktorú budete
radi nosiť. Vyplatí sa investovať pár eur
do svojho zdravia, a navyše šetríte životné
prostredie.
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vs.

Hydratácia
zvláčnenie
ZISTITE ROZDIEL

Voda je veľmi dôležitá, pretože zaisťuje, aby vaša pokožka
zostala zdravá, hebká a žiarivá, preto sa zameriavame
na výrobky, ktoré ju dokážu hydratovať a zvláčniť. Mnoho
z nás si však neuvedomuje, že i keď sa tieto dva výrazy
často zamieňajú, hydratácia a zvláčnenie neznamená
to isté. Hydratačné aj zvláčňujúce prípravky pomáhajú
dodávať pokožke vodu, ktorú potrebuje, každý ale funguje
trochu iným spôsobom.
Hydratačné prípravky zvyšujú obsah vody v pokožke
tým, že vstrebávajú vodu z okolia či z pokožky samotnej
a zabraňujú jej unikaniu.
Zvláčňujúce prípravky znižujú množstvo vody, ktoré
sa z pokožky vyparuje, aby zamedzili transepidermálnej
strate vody. Vodu v pokožke uzavrú a tým jej poskytnú
zvláčnenie.

DEHYDROVANÉ
VLASY
majú nedostatok vody
môžu pôsobiť mastno
alebo sucho
len občasný problém
môže postihnúť každého
(je to liečiteľný stav, nejde
teda o typ pokožky)
môžu sa začať lámať

SUCHÉ
VLASY
majú nedostatok lipidov

HYDRATÁCIA
VLASOV
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Proces používania
hydratačných prípravkov,
bielkovín, aminokyselín
a dôležitých vitamínov,
ktoré preniknú
do vlasového vlákna
a zlepšia jeho schopnosť
vstrebávať vodu a živiny,
aby v sebe dokázalo
udržať vlhkosť.

ZVLÁČNENIE
VLASOV

Proces používania masiel
a olejov na pokrytie
VONKAJŠEJ vrstvy
vlasového vlákna a jeho
uzatvorenie, aby sa
žiadna vlhkosť nedostala
dovnútra ani von.

dedia sa geneticky
suchý pocit po celom tele
vrátane dlaní a pokožky hlavy
ide o trvalý stav, ktorý sa
prejavuje predovšetkým v zime
suché vlasy môžu byť tiež
dehydrované
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PRIRODZENÝ MAGNET
NA VLHKOSŤ

Kyselina hyalurónová, alebo tiež hyaluronán,
je molekula, ktorá na seba viaže vodu. Je to
číra, mazľavá látka, ktorej hlavná funkcia je
zadržovať vodu, čím udržuje tkanivá vášho tela
premazané a zvlhčené. Kyselina hyalurónová je
teda veľmi silná. Nenechajte sa ale zmiasť tým,
že je to kyselina. Táto molekula zadržujúca
vodu má gélovú textúru a viaže na seba
vodu, čím udržuje vašu pokožku nadýchanú
a hydratovanú. Je to v skutočnosti látka,
ktorú naše telo prirodzene vytvára.

VEDELI STE, ŽE
kyselina hyalurónová
je schopná zadržat’
vodu v množstve
až tisícnásobku
svojej váhy?

ÚLOHA KYSELINY HYALURÓNOVEJ V STAROSTLIVOSTI
O VLASY

Kyselina hyalurónová

– hrdinka starostlivosti o vlasy
ODBORNÍCI RADIA
Ak si vyberáte prípravky
s obsahom kyseliny
hyalurónovej, zvol’te
bezoplachový výrobok.
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Kyselina hyalurónová je už niekoľko rokov slávna
vďaka ošetrujúcim prípravkom a kozmetickému
priemyslu. Je známa pre svoje účinky proti
starnutiu a stala sa tak dôležitou prísadou, o ktorej
blahodarnosti niet pochýb. Keď už hovoríme
o pokožke, obvykle nemyslíme na pokožku hlavy.
Nemali by sme ju ale zanedbávať, pretože pokožka
hlavy je v podstate akýmsi pokračovaním našich
tvárí. Pokožka na našej hlave starne a slabne taktiež.

Kyselina hyalurónová je uložená v zamši
pokožky hlavy a podporuje výživu vlasových
folikulov v priebehu ich rastu. Má jedinečnú
schopnosť zadržiavať vodu v až tisícnásobnom
množstve svojej váhy. Dodáva tak intenzívnu
hydratáciu vlasovým folikulom aj pokožke hlavy
a zanecháva ich viditeľne nadýchané, vyživené
a lesklé. Telo kyselinu hyalurónovú neustále
stráca, a tak aj pokožka prichádza o svoju
vláčnosť. Kyselina hyalurónová totiž dokáže
zachytávať vlhkosť z okolitého prostredia
a vstrebávať ju. Pokiaľ má pokožka vašej hlavy
dostatok kyseliny hyalurónovej, je hydratovaná,
čo podporuje rast zdravých a silných vlasov.

MEDZI POKOŽKOU A VLASMI
NIE JE ZASE AŽ TAKÝ ROZDIEL

Pokožka hlavy je štruktúrne rovnaká ako pokožka
celého tela. Ľudská koža má dve rozdielne
vrstvy – epidermu (vrchnú vrstvu), ktorá funguje
ako obranný štít tela, a zamšu (hlbšiu vrstvu),
ktorá vytvára objem pokožky a je to tiež miesto,
kde sa nachádzajú vlasové folikuly. Zamša má
tekutú až želatínovú konzistenciu a podporuje,
vyživuje a hydratuje hlboké vrstvy pokožky hlavy.
Výsledkom sú zdravé, lesklé vlasy a hydratovaná
pokožka hlavy. A to všetko vďaka prítomnosti
kyseliny hyalurónovej v pokožke hlavy.

VÝHODY

KYSELINY
HYALURÓNOVEJ

ZLEPŠUJE HUSTOTU VLASOV
VYŽIVUJE POKOŽKU HLAVY A KORIENKY VLASOV
ZVYŠUJE PRIEMER VLASOVÉHO VLÁKNA
PREDCHÁDZA VYPADÁVANIU VLASOV
PÔSOBÍ NA VLASY AKO „HNOJIVO“
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MÁ KH PRE MOJE TELO
NEJAKÉ VÝHODY?

Áno! Okrem známych účinkov proti starnutiu
môže tiež urýchliť hojenie zranení, uľavuje
od bolesti kĺbov tým, že ich udržuje dobre
premazané, uľavuje suchým očiam, udržiava
kosti silné, dokáže predchádzať bolesti
močového mechúra a ešte mnoho ďalšieho.

KEDY JE NAJLEPŠIE S KH
ZAČAŤ?

Keď si začnete všímať prvé jemné vrásky
pod očami. V nízkom veku to znamená
dehydratáciu. Je to príznak, pri ktorom by ste
sa mali poobhliadnuť po nejakom prípravku
s obsahom KH. Kyselina hyalurónová je
neskutočne jemná a úžasne užitočná pre
všetky typy pokožky aj vlasov.

JE KH ORGANICKÁ?

Kyselina hyalurónová
Často
kladené
otázky

Kyselina hyalurónová sa obvykle získava
z rastlín a aktívnych prírodných výťažkov alebo
procesom organickej fermentácie, a tak sa jej
často hovorí „prírodná hydratačná látka“.

POTREBUJÚ MOJE VLASY KH?

ČO JE TO KYSELINA HYALURÓNOVÁ?
Keby sme to mali veľmi rýchlo zhrnúť, ide o zlúčeninu,
ktorú naše telo prirodzene vytvára a ktorá je veľmi
dôležitá pre zdravie našich tkanív, pretože pomáha
vyplniť priestor medzi tkanivom a pokožkou. Pôsobí ako
magnet na vlhkosť, čím pomáha bunkám zadržať čo
možno najviac vlhkosti, aby vaša pokožka bola na pohľad
i na dotyk hydratovaná, nadýchaná a zdravá.

JE KYSELINA HYALURÓNOVÁ
NEBEZPEČNÁ?

Rozhodne nie! Kyselina hyalurónová (KH) je látka, ktorá
sa v našom tele prirodzene vyskytuje. Nájdeme ju napríklad
v tekutine okolo očí a v spojivovom tkanive okolo kĺbov.
Alergické reakcie na ňu sú veľmi vzácne.

ODBORNÍCI RADIA
Kyselina hyalurónová
je nielen trendy,
ale je to aj skutočne
jedna z najlepších
látok, aké môžete pre
starostlivost’ o pokožku
a vlasy použit’.

Kyselina hyalurónová je takisto hnojivo,
pretože dokáže podporiť rast vlasov a rozšíriť
priemer vlasového vlákna. Nachádza sa
v zamši pokožky hlavy a podporuje vyživovanie
vlasových folikulov pri ich raste a môže tak
zlepšiť hustotu vlasov, ich plnosť a hebkosť.
Kyselina hyalurónová sa ďalej stará o pokožku
hlavy a podporuje zlepšovanie kvality vlasov.

AKO MÔŽE BYŤ PROSPEŠNÁ
PRE MOJU POKOŽKU?
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Kyselina hyalurónová dokáže neporovnateľne zvýšiť
obsah vlhkosti v tkanivách. Okrem toho taktiež oživuje
vonkajšie vrstvy pokožky, ktoré sú potom na pohľad
i na dotyk jemnejšie, hebkejšie a rozžiarené hydratáciou.
To tiež okamžite zlepší vzhľad jemných vrások. Kyselina
hyalurónová ďalej dodáva pocit vyváženej, chránenej
a neustále obnovovanej pokožky.
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Prvá farba
na vlasy
od Gliss

Farba vyzerá vel’mi prirodzene
a moje vlasy boli po zafarbení
zamatovo hebké.
Beáta

Gliss Color je prvá farba
na vlasy od značky Gliss

Značka Gliss Kur sa už niekoľko
desaťročí špecializuje na regeneráciu
vlasov a jej meno sa už od roku 1952
spája s kvalitnou starostlivosťou o vlasy
a neustálou inováciou. Odborné znalosti
spoločnosti Schwarzkopf v oblasti
farbenia vlasov a skúsenosti značky
Gliss vzhľadom na vlasovú regeneráciu
spolu vytvárajú inovatívnu kombináciu.
Gliss vstupuje na trh s farbami na vlasy
Gliss Color v 20 krásnych odtieňoch.

Už sa nebudete musieť báť
poškodenia vlasov
Tieto inovatívne prípravky od značky
Gliss prinášajú do farbenia vlasov novú
dimenziu. Vďaka špeciálnemu systému
Color Care budú vaše vlasy ochránené
už v priebehu farbenia.
Pre ešte neuveriteľnejší výsledok svoje
vlasy hydratujte ošetrujúcou maskou, ktorá
obsahuje komplex kyseliny hyalurónovej.

Chráni a ošetruje
Receptúra farieb na vlasy Gliss Color
obsahuje špeciálny systém Color Care,
vďaka ktorému môžu pigmenty farby
preniknúť hlboko do vlasu.
Naše trvácne farby s komplexom kyseliny
hyalurónovej, ktorá je známa pre svoje
hydratačné účinky, nielenže chránia vlasy
pred poškodením, ale ich aj ošetrujú už
v priebehu farbenia a aj po ňom.
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OŠETRUJE
VLASY UŽ POČAS
FARBENIA
A AJ PO ŇOM

PREČO SME SI
ZAMILOVALI
FARBY

GLISS
COLOR?

DOKONALÁ STAROSTLIVOSŤ
AŽ 100 % KRYTIE ŠEDÍN
DLHOTRVAJÚCA FARBA
PRIRODZENÝ VÝSLEDOK
JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA
VLASY NEPÔSOBIA AKO HELMA
13

20 ODTIEŇOV FARIEB
GLISS COLOR

Vyberte si svojho favorita!
VYSKÚŠAJTE NOVÉ FARBY NA VLASY OD GLISS
PRE ZDRAVO VYZERAJÚCE VLASY SO ŽIARIVOU FARBOU
KAŽDÝ DEŇ.

L9

EXTRA ZOSVETĽOVAČ PLUS

8-0

PRIRODZENÝ BLOND

7-7

MEDENÝ TMAVOPLAVÝ

5-1

CHLADNÝ HNEDÝ

4-13

CHLADNÝ TMAVOHNEDÝ

10-2

PRIRODZENE CHLADNÝ BLOND

8-1

CHLADNÝ STREDNÝ BLOND

6-16

CHLADNÝ PERLEŤOVOHNEDÝ

4-68

TMAVÝ MAHAGÓNOVÝ

4-0

PRIRODZENE TMAVOHNEDÝ

10-1

ULTRASVETLÝ PERLEŤOVÝ BLOND

7-00

TMAVÁ BLOND

6-0

PRIRODZENE SVETLOHNEDÝ

4-54

TMAVÝ MEDENÝ MAHAGÓN

3-0

HNEDÝ

9-0

PRIRODZENÝ SVETLÝ BLOND

7-0

TMAVÝ BÉŽOVÝ BLOND

5-65

ORIEŠKOVÝ HNEDÝ

4-36

ZLATISTÝ HNEDÝ

1-0

ČIERNY

studené tóny

sú tie
vaše?
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ZIMNÝ TYP

JARNÝ TYP

CHARAKTERISTIKA:

CHARAKTERISTIKA:

• svetlejšia pleť
• pokožka s ružovými podtónmi
• farba očí: obvykle vo farbe drahokamov, teda
modrá, zelená, smaragdová, tmavá modrá
alebo tmavá hnedá až čierna
• pleť sa neopaľuje ľahko
• prirodzene čierne alebo tmavé vlasy
• často veľký kontrast medzi farbou očí,
vlasov a pleti

• svetlá pleť
• svetlá farba očí, napríklad veľmi svetlá zelená,
svetlá modrá, svetlá oriešková či svetlá
zlatohnedá
• pleť je možné opáliť
• prirodzene špinavá či popolavá plavá, alebo
naopak pravá blond

VHODNÉ FARBY:

VHODNÉ FARBY:

Ktorákoľvek farba s modrým, fialovočerveným
či fialovým základom
• vlasy vo farbe drahokamov
• veľmi tmavá hnedá alebo čierna
• čierna vo farbe gagátu
• biela, platinová blond
• tmavá fialovočervená farba zvýrazňuje zelené
oči (zelené oči a svetlá pleť sa k tejto farbe
skvele hodia)

Farby s fialovým, modrým či zeleným základom
• svetlá, ľadová blond
• platinová blond
• popolavá blond
• popolavá hnedá

NEVHODNÉ FARBY:

NEVHODNÉ FARBY:

• zlatá blond
• medená
• karamelová či medová

• akékoľvek farby s oranžovým alebo príliš
zlatým základom
• medová blond
• zlatohnedá

3 ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:
Aby vaša farba
vyzerala prirodzene,
používajte odtieň, ktorý
je iba o 2 alebo 3 tóny
svetlejší/tmavší než
vaše súčasné vlasy.

teplé tóny

Aké farby

Zvoliť si správnu farbu na vlasy nie je
vždy jednoduché. Plánujete radikálnu
zmenu farby svojich vlasov? Alebo ste
si práve nafarbili vlasy a zistili ste, že
váš make-up už nefunguje správne,
pretože vaša pleť pôsobí šedivo a tvár
červene? Potom ste pravdepodobne
nezvolili správnu farbu. Pri vyberaní
farby by ste mali dodržiavať aspoň tieto
tri základné pravidlá a tiež by ste mali
zistiť, či ste skôr teplý jesenný/letný typ,
alebo studený zimný/jarný typ, aby ste si
dokázali vybrať tú najvhodnejšiu farbu.

Pokiaľ sa
rozhodujete medzi
dvoma odtieňmi,
zvoľte ten svetlejší.

Rozpoznajte typ
svojej pleti a podľa
toho si vyberte
najlepšiu farbu.

JESENNÝ TYP

LETNÝ TYP

CHARAKTERISTIKA:

CHARAKTERISTIKA:

• pleť žiari
• zlatohnedé oči, hnedozelené oči so zlatými
škvrnami
• skôr než aby sa pýšili žiarivými farbami
šperkov, ako je zelená, budú vaše oči
orieškové, zelenohnedé či zlatohnedé
• farba vlasov je väčšinou sýta tmavá hnedá
• opaľujete sa ľahko a tón pleti môže mať
olivový základ

• zlatá či olivová pleť
• jednoducho sa opaľuje (pleť vyzerá opálene
a má veľmi bohatý tón)
• letné typy sú veľmi flexibilné, čo sa týka farby
očí; obvykle majú orieškové oči, ale môžu
mať akúkoľvek inú farbu

VHODNÉ FARBY:

VHODNÉ FARBY:

Farby s oranžovým základom (poznámka:
oranžový základ neznamená oranžovú farbu!)
alebo červenými podtónmi
• sýta gaštanová
• medené či karamelové tóny
• mliečna čokoládová či čokoládová hnedá
• sýta zlatohnedá
• teplá béžová hnedá
• medová či zlatohnedá

Čokoľvek so žltým alebo s oranžovým základom
• sýta zlatá plavá
• svetlá, karamelovo hnedá
• plavá vo farbe šampanského
• nugátová
• medové odtiene
• platinová s maslovými či medovými tónmi
• zvyčajne sú najvhodnejšie svetlé tóny

NEVHODNÉ FARBY:
• platinová blond
• popolavá plavá
• akékoľvek farby s modrými, so zelenými
či s fialovými podtónmi

NEVHODNÉ FARBY:
• popolavé farby (popolavo hnedá či plavá)
• farby s modrým či so zeleným základom
• čierna sa neodporúča
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Tipy pri farbení

vlasov
Domáce farbenie vlasov je pohodlné a rozhodne
šetrí čas aj peňaženku, keď viete, ako na to. Áno,
každá farba sa predáva s návodom, ten nám ale
nepomôže odstrániť škvrny farieb z čela. Nebojte
sa, všetci sme si tým prešli. Ale farbenie vlasov
doma môže byť naozaj jednoduché, keď sa naučíte
pár trikov. Čítajte si, relaxujte a užite si svoje budúce
farbenie. Je to koniec-koncov čas, ktorý máte sami
pre seba. Aby naše vlasy vyzerali ako z kaderníctva
a aplikácia farby bola pohodová, potrebujete
poznať týchto pár užitočných tipov.

1

NÁVOD JE K FARBE PRILOŽENÝ
Z URČITÉHO DÔVODU

Toto v skutočnosti nie je žiadny trik, ale dôležité
pripomenutie pred začiatkom. Nech vám ani
nenapadne tento krok preskočiť. Návod na použitie
si vždy pozorne prečítajte a riaďte sa ním v každom
ohľade. Pri farbení vlasov nie je dobré improvizovať.

2

PRAVIDLO DVOCH KRABIČIEK

Pokiaľ máte vlasy dlhšie ako po plecia a sú
skôr suchšie, kupujte si vždy dve krabičky farby.
Keď vám jedna zostane, vždy ju môžete použiť
nabudúce.
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ODBORNÍCI RADIA
Vždy miešajte svoju
farbu aspoň
45 sekúnd, práve
potom sú všetky zložky
dôkladne premiešané.

VAZELÍNA, ZUBNÁ PASTA,
OLIVOVÝ OLEJ

To sú tri veci, ktoré by ste mali mať po ruke, keď
sa chystáte farbiť si vlasy, predovšetkým ak
ste sa rozhodli pre tmavú farbu. Pred farbením
si pozdĺž vlasov na spánkoch, čele, krku a pri
ušiachnaneste dostatočné množstvo vazelíny, aby
ste predišli tomu, že farba zašpiní vašu pokožku.
Nanášajte ju však opatrne, aby ste sa nedotkli
svojich vlasov, inak farba nebude fungovať. Ak
vám predsa len nejaká farba pokožku zašpiní,
jednoducho ju odstránite tak, že zmiešate lyžicu
olivového oleja so zubnou pastou, nanesiete
zmes na vatový tampónik a škvrnu ním zotriete.
Tip navyše: Vazelínu môžete nahradiť kvalitným
balzamom na pery bez príchute.

4

VLASY FARBITE PO ČASTIACH

Dôkladné rozdelenie vlasov na jednotlivé
časti je základ farbenia, ktorým predídete
nerovnomernému zafarbeniu. Najlepší spôsob,
ako si vlasy rozdeliť, je vytvoriť cestičku
vertikálne od stredu čela až po šiju a potom
horizontálne od jedného ucha k druhému. To
rozdelí vaše vlasy na štyri rovnaké časti. Až
potom môžete začať farbiť. Postupujte od šije
k čelu, pretože farba bude pôsobiť najdlhšie
na zátylku, kde sú vlasy prirodzene tmavšie
ako na zvyšku hlavy. Na upevnenie vlasov
používajte plastové spony.

5

6

NASTAVTE SI BUDÍK

7

PO NAFARBENÍ
NEVYHADZUJTE RUKAVICE

8

PRED PLÁVANÍM VLASY
NAOLEJUJTE

Spoliehať na to, že si spomeniete skontrolovať
hodiny, sa vám môže ľahko stať osudným.
Keď máte farbu nanesenú, môže vás
jednoducho niečo rozptýliť. Čítanie knižky,
telefónny hovor, surfovanie na internete
a podobne môže viesť k tomu, že zmeškáte
čas, keď ste ste si mali farbu zmyť.

Použite ich tiež na umytie farby. Farba na vlasy
vám môže zašpiniť nechty aj dlane pri zmývaní
rovnako ako pri nanášaní.

Po nafarbení budete na svoje vlasy hrdí
a určite budete chcieť, aby vám farba vydržala
čo najdlhšie. Jednou z vecí, ktorá na ňu môže
mať negatívny vplyv, je voda v bazénoch. Tá
totiž obsahuje chlór, ktorý môže zničiť vašu
farbu a poškodiť vlasy. Chráňte si ich teda tak,
že na ne nanesiete kokosový olej (prípadne
arganový, makadamový, mandľový a pod.),
ktorý vytvorí ochrannú bariéru medzi chlórom
a vašou farbou.

POUŽÍVAJTE DVE ZRKADLÁ

Tento trik je jednoduchý, ale pritom veľmi
užitočný. Farbenie vlasov na zátylku môže
byť zložité a môže sa stať, že nejaké miesto
vynecháte. Majte preto po ruke ručné
zrkadielko a kontrolujte ním, či ste si naozaj
nafarbili všetky vlasy.
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Bežná
starostlivost’
o vlasy
Urobte pre svoje vlasy to najlepšie tým, že
budete používať všetky ošetrujúce prípravky
z jedného radu, ktorému dôverujete. Vaše
vlasy tak dostanú všetku starostlivosť,
ktorú potrebujú, vďaka kvalitným
ošetrujúcim prísadám. A ak sa budete riadiť
značkou Gliss Kur, ktorá je odborníkom
na regeneráciu vlasov, môžete svojim vlasom
dodať potrebnú starostlivosť v štyroch
jednoduchých krokoch:

2
3
4
POUŽÍVAJTE
ŠAMPÓN
UZATVÁRAJÚCI
FARBU
2- až 3-krát týždenne

VLASOM
DODÁVAJTE
OŠETRUJÚCE
ZLOŽKY
raz za 3 umytia

1

VLASY SI
FARBITE
raz za 6 až
8 týždňov

POUŽÍVAJTE
BALZAM NA
JEDNODUCHÉ
ROZČESÁVANIE
2- až 3-krát týždenne

ODBORNÍCI RADIA
Vyrovnanie teplôt je dobré,
pretože teplá voda vlasy čistí
a studená uzatvára kutikuly,
čím zaistí, že si udržia vlhkost’.

Extra
starostlivost’

o vaše
vlasy

Rozmaznávajte svoje vlasy
a doprajte im špeciálnu starostlivosť
s prípravkami Gliss Kur. Vyberte si
pre seba ten správny rituál!

ULTIMATE
COLOR
SKVELÉ PRE:
farbené, tónované alebo
melírované vlasy
VÝSLEDOK:
Špeciálna ochrana, ktorá vlasom
pomôže udržať si intenzívnu farbu
a lesk. Tento rad vlasy rozžiari
a farbe dodá ochranu, ktorá
vydrží až 12 týždňov.
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SUPREME LENGTH

FIBER THERAPY

SKVELÉ PRE:
dlhé vlasy náchylné na poškodenie
a na mastné korienky
VÝSLEDOK:
Obsahuje micro-repair lipidy a pivonkovú
esenciu, a tak dôkladne regeneruje
poškodené vlasy, zabraňuje ich vysychaniu
a štiepeniu a dodáva im pružnosť.
Nestrihajte, radšej regenerujte.

SKVELÉ PRE:
farbené vlasy s pravidelným stylingom teplom
VÝSLEDOK:
Šetrne regeneruje vlasy a obnovuje prerušené
väzby spôsobené častým fénovaním,
tepelným stylingom či farbením. Obnovuje
prerušené väzby vnútri vlasových vlákien pre
dlhotrvajúcu ochranu*.
* po pravidelnej aplikácii po dobu 24 týždňov

ULTIMATE REPAIR

OIL NUTRITIVE

SKVELÉ PRE:
dlhšie vlasy s rozštiepenými končekmi
VÝSLEDOK:
Dôkladná regenerácia dodáva vyčerpaným
vlasom zdravo vyzerajúci lesk.
Pre nepoddajné vlasy s rozštiepenými
končekmi. Vracia vlasom ich krásu.
Dôkladná starostlivosť, ktorá vaše vlasy
udrží pružné a zdravo vyzerajúce.

SKVELÉ PRE:
veľmi poškodené, suché vlasy
VÝSLEDOK:
Dodáva vlasom extrémnu regeneráciu
tým, že im dodáva stratený keratín
a dôkladne obnovuje štruktúru vlasu
pre až o 90 %* väčšiu odolnosť.
* pri pravidelnom používaní v rámci regeneračného režimu

BIOTECH RESTORE

PURIF Y & PROTECT

SKVELÉ PRE:
jemné vlasy náchylné na poškodenie
VÝSLEDOK:
Regeneračný rad Bio-Tech s komplexom z rastlinných
kmeňových buniek a ružovou vodou špecificky
zodpovedá potrebám jemných vlasov náchylných
na poškodenie a regeneruje ich od korienkov až ku
končekom. Viditeľne zlepšuje kvalitu vlasov, regeneruje
ich, chráni a posilňuje ich až o 90 %*.

SKVELÉ PRE:
vlasy zničené znečistením vzduchu
VÝSLEDOK:
Chráni vaše vlasy pred stresom a námahou mestského
života. Vaše vlasy sú každý deň vystavené znečistenému
vzduchu a voľným radikálom, ktoré ich poškodzujú
a zanechávajú ich unavené, suché a krepovité.
Dodajte svojim vlasom dlhotrvajúcu ochranu.

* v porovnaní s neošetrenými vlasmi

TOTAL REPAIR
SKVELÉ PRE:
suché a vyčerpané vlasy
VÝSLEDOK:
Tento prípravok regeneruje vlasy zvnútra – budú
tak vyzerať pružné, zdravé a budú sa až o 85 %*
menej lámať.

ÚROV EŇ REG ENER ÁCIE R A DU
JEMNÁ REGENERÁCIA

STREDNÁ REGENERÁCIA

INTENZÍVNA REGENERÁCIA

* v porovnaní s neošetrenými vlasmi
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Vyskúšajte regeneračné
produkty od Gliss Kur
Každé vlasy potrebujú špeciálnu starostlivosť
a žiadne nie sú úplne rovnaké. Každé vlasy majú
tiež iné potreby. Je preto nevyhnutné zvoliť si
správne výrobky obsahujúce prísady, ktoré sú
vhodné pre vaše konkrétne potreby. So značkou
Gliss Kur, ktorá je odborníkom na regeneráciu
vlasov, sa vydáte na cestu za zdravo
vyzerajúcimi, lesklými vlasmi – každý deň.
Vyskúšajte regeneračné rady od Gliss Kur
a ďalšie špeciality značky Gliss pre úžasnú
starostlivosť a dokonalé účesy.

2

NOVÝ
3

4

1

7

OBĽÚBENÉ

CESTOVNÉ BALENIE 50 ML

6

5

NÁŠ
TIP

1. Regeneračná maska
Oil Nutritive, 300 ml
Pre dlhšie vlasy náchylné
na štiepenie končekov.
Naneste na mokré vlasy
po umytí. Vysokoúčinná
regenerácia už po
1 minúte pôsobenia.
2. Balzam Ultimate
Color, 200 ml
Žiarivý lesk a ochrana
farbených vlasov.
Jednoduché rozčesávanie.
Používajte po každom
umytí.
3. Denný elixír s olejmi,
75 ml
Vďaka špeciálnej
ošetrujúcej receptúre
s arganovým olejom dôjde
k intenzívnemu vyživeniu
vašich vlasov, takže budú
lesklé a pružné. Inovatívne
ošetrujúce prísady vyživujú
vlasy bez zaťaženia.
4. Šampón Bio-Tech
Restore, 250 alebo
400 ml
Spája odborné znalosti
z oblasti dlhodobej
regenerácie vlasov
s neuveriteľnou silou
prírody – pre regeneráciu
vlasov a až o 90 %
silnejšie vlasy!
5. Expres balzam
Supreme Length, 200 ml
Bezoplachový balzam
poskytne vašim vlasom
rýchlu pomoc. Naneste
na suché alebo mokré
vlasy pred rozčesaním
a neoplachujte.
6. Šampón Ultimate
Repair, cestovné
balenie 50 ml
Vezmite si svoj obľúbený
šampón so sebou, nech
už sa chystáte kamkoľvek.
Teraz ho môžete mať
v praktickom cestovnom
balení.
7. Týždenná terapia
Ultimate Repair, 50 ml
Dokonalá regenerácia
vlasov. Naneste pred
použitím šampónu
a po ňom a nechajte
2 minúty pôsobiť. V oboch
prípadoch opakujte raz
týždenne a dosiahnete
dlhotrvajúce výsledky.
Dostupné v 3 variantoch.

Žena novej

doby
Značka Gliss Kur uviedla na trh svoj prvý výrobok
v roku 1952. Bolo to vyživujúce tonikum v spreji,
určené pre suché a poškodené vlasy. Išlo o malú
fľaštičku so štýlovým rozprašovačom, ktorý vypúšťal
elegantné obláčiky zjemňujúceho tonika. Vlasy
po ňom boli lesklejšie, hebkejšie a lepšie sa v nich
vytvárali úžasné účesy. Dámy si ho zamilovali, a tak
začal príbeh, ktorý pokračuje už takmer sedemdesiat
rokov. Každá dekáda priniesla niečo nového v móde,
účesoch a trendoch, ale jedno sa nikdy nezmenilo –
túžba po zdravých a dobre vyzerajúcich vlasoch.
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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 sú našou nadčasovou inšpiráciou.
Počúvame ich a učíme sa od nich. A tiež pre
ne vynachádzame. Ženy vždy ovplyvňovali
príbeh značky Gliss. Sedemdesiate roky,
teda doba, keď boli populárne oslnivé účesy,
ktoré vyžadovali veľké množstvo tepelného
stylingu, odfarbovania a fixácie, nebola pre
ženské vlasy príliš priaznivá. Gliss však prišiel
s regeneračným radom pre lámavé vlasy, aby
pomohol vyčerpaným vlasom zotaviť sa. Úžasná
diva teda mohla znovu zažiariť. Na začiatku
deväťdesiatych rokov sme vyhadzovali každé
nožnice, ktoré nám prišli do cesty, pretože už
nebolo treba odstrihávať poškodené vlasy.
Každá žena si namiesto toho mohla zvoliť
regeneračný prípravok od Gliss. V priebehu
rokov vytvorila značka Gliss mnoho inovatívnych
produktov, unikátnych technológií, uviedla
na trh stovky prípravkov a stala sa odborníkom
na regeneráciu vlasov. Každá kapitola v histórii
Gliss bola inšpirovaná vami – ženami.

Pohľad do budúcnosti je pre nás veľmi vzrušujúci.
Bude to doba dobrodružných žien. Žien, ktoré
dávajú prednosť jednoduchosti a vedia, že
tie najlepšie veci pochádzajú z prírody. Žien,
ktoré dokážu vidieť dokonalosť v nedokonalosti
a oceniť krásu detailov. A žien, ktoré kladú dôraz
na spomienky, a nie na veci. Atraktívne spojenie
ich vnútornej žiary a prirodzeného šarmu.
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Gliss-und Ihr
läßt sich wieder um den
Fmger wicke1n.

Schwarzkopf ,

Značka Gliss teda vykročila do novej doby
s veľmi špeciálnou novinkou. Spojili sme naše
odborné znalosti v oblasti regenerácie vlasov
so skúsenosťami spoločnosti Schwarzkopf
s farbením vlasov a výsledkom bola prvá farba
na vlasy, ktorá o ich ošetruje už v priebehu
farbenia, ale tiež po ňom. Sme hrdí na to, že
vstupujeme do novej doby s vami a môžeme
pomôcť každej modernej žene, aby sa každý
deň cítila sebavedome vďaka svojim zdravým,
lesklým vlasom.
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www.schwarzkopf.sk

