
 
 

ULTRA VYHLAZUJÍCÍ PÉČE 
ZJEMŇUJÍCÍ SLOŽENÍ BEZ OBSAHU SULFÁTŮ A PARABENŮ 

 
PERFEKTNÍ ULTRA HLADKÉ VLASY, O KTERÝCH JSTE VŽDYCKY SNILI 
BEZPEČNÝ, ÚČINNÝ SYSTÉM NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ, IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ 
BEZ OBSAHU SULFÁTŮ A PARABENŮ 
 
Díky obsahu účinných látek organického původu -  smilu italskému  ”Helichrysum Italicum” a heřmánku proniká dovnitř vlasu, 
modifikuje jeho molekulární strukturu, má zjemňující, obnovující a upravující účinky. 
 
1 jediný produkt = 10 funkcí 
Pro opakované univerzální použití v salónech, pro vynikající a dlouhotrvající výsledky 
 
• perfektní hedvábně hladký efekt 
• perfektní hebkost na blond vlasech bez červených, žlutých, oranžových odlesků 
• efekt ANTI-FRIZZ - působí proti krepatění vlasů 
• hydratace 
• lesk 
• definované a upravené vlny 
• redukce objemu vlasů 
• hebké, měkké, poddajné vlasy 
• obnovující efekt 
• snadné rozčesávání 
 
LISSUPREME CLARIFYING SHAMPOO - HLOUBKOVĚ ČISTÍCÍ ŠAMPON 
Hloubkově pročišťující šampon důkladně a zároveň jemně odstraňuje nečistoty a podporuje otevření šupin vlasového vlákna, a 
tím podporuje lepší absorpci ultra zjemňující péče LISSUPREME.  
Bez obsahu parabenů a sulfátů. 
 
LISSUPREME ULTRA SMOOTHING TREATMENT WHITE - ULTRA VYHLAZUJÍCÍ PÉČE BÍLÁ 
Revoluční multifunkční péče určená pro přírodní / odolné, nebarvené vlasy, s výškou tónu vlasů 1 - 5. S obsahem organického 
smilu italského a heřmánku proniká dovnitř vlasu a modifikuje jeho molekulární strukturu, má zjemňující, obnovující a 
upravující účinky. V jednom jediném produktu - dle vašich potřeb - můžete získat 4 typy ošetření: hedvábně hebký efekt, efekt 
anti-frizz, definované a upravené vlny, redukci objemu vlasů.  
Bezpečná, bez obsahu formaldehydu, sulfátů, parabenů, chloridu sodného, neprodukuje těžké výpary. 
 
LISSUPREME ULTRA SMOOTHING TREATMENT VIOLET - ULTRA VYHLAZUJÍCÍ PÉČE FIALOVÁ 
Revoluční multifunkční péče určená pro barvené / chemicky ošetřené vlasy, s výškou tónu vlasů 1 - 5. Obohacená o fialový 
pigment, který zamezuje výskytu možných červených, žlutých nebo oranžových tónů v průběhu ošetření způsobených 
působením tepla narovnávače. S obsahem organického smilu italského a heřmánku proniká dovnitř vlasu a modifikuje jeho 
molekulární strukturu, a má s zjemňující, obnovující a upravující účinky. V jednom jediném produktu – dle Vašich potřeb – 
můžete získat 4 typy ošetření: hedvábně hebký efekt vlasů, anti-frizz efekt, definované a upravené vlny, redukci objemu vlasů. 
Bezpečná, bez obsahu formaldehydu, sulfátů, parabenů, chloridu sodného, neprodukuje těžké výpary. 
 
LISSUPREME HYDRATION SHAMPOO - HYDRATAČNÍ ŠAMPON 
Zvláčňující, obnovující a hydratační šampon vlasy myje, zvlhčuje a do hloubky vyživuje,  zachovává přirozené pH a dodává 
vlasům dlouhodobý pocit pohody a svěžesti. Speciálně určen jak pro profesionální použití, jako doplněk ultra zjemňujícího 
ošetření, tak i pro každodenní péči o vlasy. Neobsahuje sulfáty a parabeny. 
 
LISSUPREME HYDRATION CONDITIONER - HYDRATAČNÍ KONDICIONÉR 
Hydratační, zvláčňující a obnovující kondicionér díky svému špičkovému složení vlasy hloubkově hydratuje a vyživuje bez 
zatížení. Jeho vzácné přírodní složky obnovují poškozené vlasy, zlepšují jejich strukturu a zanechávají je hedvábné, lesklé a  
poddajné. Tato intenzivní zvláčňující a obnovující péče vyplňuje poréznost vlasů a redukuje krepatění. Speciálně určený pro 
doplnění péče LISSUPREME. Díky svému složení bez obsahu sulfátů a parabenů je vhodný pro každodenní péči o vlasy, zaručuje 
dlouhodobé účinky ošetření.  
      



ZPŮSOB POUŽITÍ - KROK ZA KROKEM 
1) PŘÍPRAVA 
- 2x umyjte vlasy pročišťujícím šamponem LISSUPREME, po druhém použití nechejte 5 minut působit.  
- lehce osušte ručníkem a poté vysušte vlasy na 90%, vyhněte se vytvoření objemu. 
 

2) APLIKACE 
- Rozdělte vlasy na jednotlivé části, nasaďte si ochranné rukavice, do misky připravte ultra zjemňující péči bílou nebo fialovou 
nebo směs obou. 
 

RŮZNÉ POMĚRY MÍCHÁNÍ: 
Lisupreme péče BÍLÁ = vhodná pro přírodní vlasy, výška tónu vlasů 1 - 5 
Lisupreme péče FIALOVÁ = vhodná pro barvené, chemicky ošetřené vlasy, zesvětlené, s trvalou atd., výška tónu vlasů 1 - 5 
Pro všechny typy vlasů od stupně 6 a vyšší použijte kombinaci Lisupreme péče bílá + Lisupreme péče fialová, a to následujícím 
způsobem: 
1) chcete-li barvu zachovat, smíchejte 50% péče bílá + 50% péče fialová - zakryjte čepicí jen na prvních 5 minut. 
2) chcete-li barvu změnit, vytvořit chladnější tón, přidejte větší množství péče fialové a zakryjte čepicí jen na prvních 5 minut.  
3) chcete-li barvu změnit a vytvořit teplejší odstín, přidejte větší množství péče bílé a zakryjte čepicí jen na prvních 5 minut.  
 

DÁVKOVÁNÍ: 
30 g pro krátké vlasy, 50 g pro středně dlouhé vlasy, 75 g pro dlouhé vlasy. 
Aplikujte pomocí štětce na tenké vrstvu vlasů šířky 2/3 cm, poté rozčešte hřebenem s jemnými zuby a vmasírujte pomocí 
rukou. Po dokončení aplikace nasaďte igelitovou čepici.  
 

DOPORUČENÁ DOBA PŮSOBENÍ 

TYP VLASŮ DOBA PŮSOBENÍ IGELITOVÁ ČEPICE 

PŘÍRODNÍ / ŠEDIVÉ 30 min jen na prvních 5 min 

ZESVĚTLENÉ / CITLIVÉ 35/40 min jen na prvních 5 min 

BARVENÉ 35/45 min po celou dobu ošetření 

PŘÍRODNÍ/JEMNÉ 45/50 min po celou dobu ošetření 

AFRO / KUDRNATÉ 45/60 min po celou dobu ošetření 

 
3) OPLACHOVÁNÍ 
Opláchněte pouze teplou vodou, produkt dobře z vlasů spláchněte a poté vysušte ručníkem. 
 
4) VYSOUŠENÍ A STYLING, KONEČNÁ ÚPRAVA - PÉČE PRO PERFEKTNĚ HEDVÁBNĚ HLADKÉ VLASY 
- vlasy zcela vysušte 
- žehlete tenké 2/3 cm široké prameny vlasů 
- přizpůsobte teplotu žehličky typu ošetřovaných vlasů: 
• silně zesvětlené a velmi citlivé vlasy: max.  190°C a 7/8 projetí žehličkou. 
V případě šedivých vlasů doporučujeme použití fénu a keramického/ termokartáče a jenom třikrát projet žehličkou. 
• zesvětlené, barvené a chemicky ošetřené vlasy: max. 210°C a 8/10 projetí žehličkou.  
• přírodní, afro a jemné vlasy: max. 230°C a 12 a více projetí žehličkou. 
 

- nechejte vlasy asi 3 min. zchladnout 
- umyjte vlasy hydratačním šamponem, poté aplikujte hydratační kondicionér, nechejte 10 min. působit a opláchněte.  
 

OŠETŘENÍ PROTI KREPATĚNÍ VLASŮ (ANTI-FRIZZ) 
- použijte kulatý keramický/termokartáč a snažte se vlasy co nejvíce narovnávat – narovnávejte různé prameny, nesoustřeďte 
se jen na jeden pramen. 
- umyjte vlasy hydratačním šamponem, poté aplikujte hydratační kondicionér, nechejte 10 min. působit a opláchněte.  
- upravte vlasy dle potřeby pomocí fénu a difuzéru. 
 

OŠETŘENÍ PRO ÚPRAVU A DEFINICI KUDRNATÝCH VLASŮ 
- použijte kulatý keramický/termokartáč a snažte se vlasy co nejvíce narovnávat – narovnávejte různé prameny, nesoustřeďte 
se jen na jeden pramen. 
- chcete-li vlny více otevřít, nastavte žehličku na teplotu 190°C a 2/3x prožehlete velké a silné vlny. 
- umyjte vlasy hydratačním šamponem, poté aplikujte hydratační kondicionér, nechejte 10 min. působit a opláchněte.   
- upravte vlasy dle potřeby pomocí fénu a difuzéru. 
 

OŠETŘENÍ PRO REDUKCI OBJEMU VLASŮ 
- použijte kulatý keramický/termokartáč a snažte se vlasy co nejvíce narovnávat – narovnávejte různé prameny, nesoustřeďte 
se jen na jeden pramen. 
- nastavte žehličku na teplotu 210°C a prožehlujte velké a silné vlny tolikrát, až docílíte snížení objemu vlasů. 
- umyjte vlasy hydratačním šamponem, poté aplikujte hydratační kondicionér, nechejte 10 min. působit a opláchněte.   
- upravte vlasy dle potřeby. 
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