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<18806>
Barva SERI
Maxitone 60 ml
Krémová profesionální
barva s výtažky včelího
vosku a UV fi ltrem pro vitalitu 
a lesk vlasů - 94 odstínů.

99,-

<21880>
SERI Ubrousky pro 
odstranění barvy
z pokožky, 100 ks
Ubrousek okamžitě a bezpečně 
otře barvu z kontury, obsahuje 
speciální a zklidňující látky.

169,-

<01809>
SERI lak na vlasy
400 ml
Lak s UV fi ltrem,
normální fi xace.   

119,-

<01832>
SERI lak na vlasy

400 ml
Lak s UV fi ltrem,

 s extra silnou fi xací
pro trvalý objem.

119,-

<01808>
SERI lak na vlasy
400 ml
UV fi ltrem se silnou fi xací, 
odolný proti vlhkosti,
okamžitě zasychá.

119,-

<02820>
SERI lak na vlasy

300 ml
Ekologický lak s extra

silným účinkem.

199,-

<21853>
Bezprašný melírovací 
prášek 500 g
WHITE - s vitaminy A, C, E pro 
lepší kvalitu vlasů. Pro zesvětlení 
vlasů vhodný pro všechny
techniky melírování.

339,-

<21849>
Bezprašný melírovací 
prášek 500 g
BLUE - bezprašný melírovací 
prášek  s vitaminy A, C, E pro 
lepší kvalitu vlasů. Prášek pro 
zesvětlení vlasů vhodný pro 
všechny techniky melírování. 
Neutralizuje žlutý pigment.

339,-

<20004>
Vlasový vzorník

1.289,-
<18804>
Barevný melír
60 ml
7 odstínů

119,-

<07841>
SERI krémový
aktivátor 3%
1000 ml
S obsahem
peroxidu vodíku.

99,-

<03855>
Šampon
s ovocným 
extraktem 
1000 ml
Pro všechny
typy vlasů.

139,-

<03851>
Šampon s pro-
vitaminem B5
1000 ml
Pro všechny
typy vlasů.  

139,-

<03853>
Šampon
s hořkými 
mandlemi
1000 ml
Pro všechny
typy vlasů.  

139,-

<03859>
Šampon po 
chemických 
procesech
1000 ml
Pro všechny
typy vlasů.  

139,-

<07835>
SERI krémový
aktivátor 6%
1000 ml
S obsahem
peroxidu vodíku.

99,-

<07836>
SERI krémový
aktivátor 9% 
1000 ml
S obsahem
peroxidu vodíku.

99,-

<07837>
SERI krémový
aktivátor 12% 
1000 ml
S obsahem
peroxidu vodíku.

99,-
<07838>
Také v balení
3500 ml

299,-

<07829>
Také v balení
70 ml

19,-

<07839>
Také v balení
3500 ml

299,-

<07830>
Také v balení
70 ml

19,-

<07840>
Také v balení
3500 ml

299,-

<07831>
Také v balení
70 ml

19,-

<21837>
Bezprašný melírovací 
prášek 500 g
GREEN - mátová vůně, inten-
zivnější a rychlejší působení, 
speciální pro husté vlasy vhodný 
pro všechny techniky melírování. 
Na vzduchu nevysychá.

299,-

<14822>
Také v balení
3500 ml

339,-

<14821>
Ustalovač k trvalé
1000 ml   

109,-

<03860>
Také v balení
3500 ml

389,-

<03861>
Také v balení
3500 ml

389,-

<03862>
Také v balení
3500 ml

389,-

<03867>
Také v balení
3500 ml

389,-

<04824>
Kondicioner
s jojobou
1000 ml
Pro všechny
typy vlasů.  

119,-
<04823>
Také v balení
3500 ml

379,-

<04807>
Intenzivní
vlasová maska
1000 ml
Se zeleným čajem
a zázvorem pro
obnovení síly a vitality vlasů.  

119,-

<04805>
Intenzivní
vlasová maska
1000 ml
S ibiškem a hydratační složkou
z hroznových semínek proti
poškození vlasů a blednutí barvy.  

119,-

<01810>
Extra silný lak
na vlasy 400 ml
S efektem
přirozeného lesku.  

129,-

<12830>
Bezoplachový
sprej pro lesk vlasů
150 ml
Intenzivní lesk pro
všechny typy vlasů. 
Revitalizující účinek. 

169,-

<06805>
Pěna na holení
200 ml
Okamžité osvěžení unavené 
pleti. Zvláčňuje tvrdé vousy.

99,-

<05806>
Vlasový vosk
100 ml

119,-

<05825>
HOT SHAPE
- styling gel
pro muže 250 ml
Dlouhotrvající účinek.
Možnost snadného
obnovení tvaru vlasů. 

99,-

<05827>
Extrémně tužící 
stylingový gel
200 ml
S UV fi ltrem. 

109,-

<05826>
GLOSSY FIX
- styling gel

pro muže 250 ml
Pro moderní a náročné 

účesy s leskem. 

99,-

<21834>
Bezprašný melírovací 
prášek 500 g
BLUE - neutralizuje žlutý pigment, 
na vzduchu nevysychá, zesvětluje 
až o 7 tónů. Vhodný pro všechny 
melírovací techniky.

299,-

<21831>
Bezprašný melírovací 
prášek 500 g
WHITE - vhodný pro všechny
melírovací techniky.

299,-

<21803>
Bezprašný melírovací 
prášek 500 g
PURPLE - vhodný pro zesvětlo-
vání od kořínků, zesvětluje až
o 7 tónů, na vzduchu nevysychá.

299,-

<13808/13809/13810>
Trvalá ondulace 80 ml
Na těžko ondulovatelné vlasy č. 0.
Na normální vlasy č. 1.
Na barvené a narušené vlasy č. 2.

89,-/89,-/89,-

<13805/13806/13807>
Trvalá ondulace 1000 ml
Na těžko ondulovatelné vlasy č. 0.
Na normální vlasy č. 1.
Na barvené a narušené vlasy č. 2.

299,-/299,-/299,-

<04825>
Kondicioner
s pro-vitaminem B5
1000 ml
Pro barvené vlasy.  

119,-
<04826>
Také v balení
3500 ml

379,-
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<01806>
Lak na mastné
vlasy 200 ml
S efektem přirozeného
lesku a ochranou
proti UV záření.  

89,-
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<04806>
Intenzivní
vlasová maska
1000 ml
S mandlemi a medem s hydratačním 
a omlazujícím účinkem.  

119,-



<21861>
Vosk pro lesk 75 ml
S UV fi ltrem
a jojobovým olejem.

99,-

<21860>
Vláknitý vosk 75 ml
Obohacený včelím voskem
s hydratační a vyživující
složkou. Krémovité textury.

99,-

<06815>
Pěnové tužidlo
250 ml
S pro-vitaminem B5
s normálním účinkem
pro lesk vlasů.

99,-

<06817>
Gelová pěna 
200ml 
S ceramidem A2, s olejem 
z pšeničných klíčků, pro 
všechny typy vlasů.

149,-

<06818>
Gelová pěna 

200ml 
S ceramidem A2, s olejem 

z pšeničných klíčků, pro 
extrémní fi xaci.

149,-

<05842>
Styling rychle 
schnoucí gel
200 ml  
S UV fi ltrem, zabraňujícím
poškození vlasů,
s normální fi xací.

99,-

<05840>
Styling rychle 
schnoucí gel
200 ml 
S UV fi ltrem, zabraňujícím 
poškození vlasů,
se silným účinkem.

99,-

<06816>
Pěnové tužidlo
250 ml
S pro-vitaminem B5
se silným účinkem. 

99,-

<06819>
Pěnové tužidlo
250 ml
S extra silným účinkem 
pro celkovou kontrolu 
účesu a trvalé držení. 

99,-
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<05841>
Styling rychle 
schnoucí gel
200 ml 
S UV fi ltrem, zabraňujícím 
poškození vlasů,
s extra silným účinkem, 
ideální pro extrémní 
styling.

99,-

<02819>
Lak s mechanickým
rozprašovačem 250 ml 
S UV fi ltrem, s normálním účinkem.

119,-

<02818>
Lak s mechanickým
rozprašovačem 250 ml 
S UV fi ltrem, se silným účinkem.

119,-

<4520>
Plakát SERI

 Různé druhy

45,-

<02821>
Nalévaný lak
1000 ml
S UV fi ltrem, se silným účinkem.

299,-

<02822>
Také v balení
4000 ml

999,-

<03865>
Šampon 300 ml
S pšeničným proteinem
a pro-vitaminem B5.
Pro normální a jemné vlasy.

89,-

<03863>
Šampon 300 ml
S výtažkem z kopřiv
a kvasnicovým extraktem.
Na mastné vlasy.

89,-

<03866>
Šampon 300 ml
Obsahuje antioxidanty
z hroznových jader
a pro-vitamin B5. Na suché 
nebo poškozené vlasy.

89,-

<03864>
Šampon 300 ml
Obsahuje pro-vitamin B5
a antioxidanty z hroznových 
jader pro zachování intenzity
a barvy vlasů. Na barvené vlasy.

89,-

<04871>
Kondicioner 250 ml

S pantenolem a pro-vitaminem 
B5. Pro každodenní použití.

79,-

<04873>
Dvousložkový
bezoplachový
kondicioner 300 ml
S pro-vitaminem B5, keratinem 
a pšeničnými proteiny pro 
všechny typy vlasů.

<04872>
Dvousložkový
bezoplachový
kondicioner 300 ml
S pro-vitaminem B5, keratinem 
a komplexem rostlinných 
bílkovin pro barvené vlasy.

<12832>
Bezoplachový
kondicioner 200 ml
S hydratačními a zjemňujícími 
složkami. Emulzní voda
s pro-vitaminem B5.

99,-

<12805>
Fluid na roztřepené

konečky vlasů 50 ml
Chrání a obnovuje
celou délku vlasů.

129,-

<12810/12811>
Fluid pro prevenci 
roztřepených konečků 
a větší lesk vlasů
50 ml a 125 ml

129,- / 199,-

<23809>
Intenzivní ošetření 

proti lupům 12 x 10 ml
Ampule s vitaminem H, bojuje 

s faktory, které jsou příčinou 
lupů a zabraňuje tím

znovuobnovení lupů.

299,-

<03848>
Šampon proti
lupům 250 ml
Může být použit v kombinaci 
s ampulemi pro dosažení 
lepších výsledků. Obsahuje 
proteiny z hedvábí.

149,-

<23812>
Vyživující ampule 12 x 10 ml
Ampule pro obnovení přirozené rovnováhy vlasů po chemických procesech.
S výtažky bavlněného semínka, bohatými na bílkoviny, cukry a pro-vitamin B5.

199,-

<03847>
Šampon pro
mastné vlasy 250 ml
Může být použit v kombinaci 
s ampulemi pro dosažení 
lepších výsledků. Obsahuje 
pšeničné proteiny
a kvasnicový extrakt.

149,-

<03849>
Šampon proti

vypadávání vlasů 
250 ml

Může být použit v kombinaci 
s ampulemi pro dosažení 

lepších výsledků.
Obsahuje pomeranč

a biotinový extrakt.

149,-

<23810>
Ošetření pro
mastné vlasy 12 x 10 ml
Ampule s vitaminem H a PP
s extraktem z kvasinek. Bojuje 
proti mastnotě a zabraňuje
jejímu znovuobjevení.

299,-

<12831>
Sprej pro lesk
a vitalitu vlasů 150 ml
S vitaminem E a UV fi ltrem
pro ochranu vlasů.

189,-

<04870>
Kondicioner 250 ml

S pro-vitaminem B5
a komplexem rostlinných

proteinů a křemíku.
Pro barvené vlasy

79,-

<12860/12839>
Revitalizační
vlasová maska
500 ml a 300 ml
S bílkovinami a pro-vitaminy
pro hedvábné vlasy a snadné
rozčesávání. Pro všechny
typy vlasů.

179,-/119,-

<12861/12840>
Revitalizační

vlasová maska
500 ml a 300 ml

S bílkovinami a pro-vitaminy 
pro obnovu a posílení vlasů. 

Pro barvené vlasy.

179,-/119,-

<23811>
Intenzivní ošetření proti 
padání vlasů 12 x 10 ml
Ampule  s  vitaminem H, bojuje
s faktory, které jsou příčinou
padání vlasů.

299,-

V nabídce
od června

2010

V nabídce
od června

2010
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