
chrání pokožku a vlasy před 

negativním působení atmosférických 

vlivů slunce, soli, větru a chlóru.

DÍKY SVÉMU SLOŽENÍ

Tekuté zlato pocházející z nektaru květů keřů 
Manuka rostoucích na Novém Zélandu, byl po staletí 
používán Maori a je považován za nejbohatší z 
různých druhů medu. Manukový med má vysoké 
vyživující, regenerační a hojivé vlastnosti a navíc se 
vyznačuje výraznými dezinfekčními účinky. 
Manukový med - velmi vysoká regenerační, 
zklidňující, obnovující, antioxidační a hydratační síla.

MANUKOVÝ MED, 
srdce řady Solarich

vyživující
regenerační
uklidňující 
obnovující
antioxidační
hydratační

SOLARICH hloubkově chrání, 
vyživuje a hydratuje pokožku a 
vlasy během slunečního záření ... a nejen to!

Díky receptuře 
obsahující Manukový 
med se silným 
antioxidačním, 
zvláčňujícím, 
vyhlazujícím a 
elastizujícím účinkem, 
Solarich 
působí proti 
negativnímu působení 
atmosférických 
vlivů a chemických 
sloučenin.

Dehydratace
Hydratuje pokožku a vlasy

Zvýšená tvorba volných radikálů
Působí proti tvorbě volných radikálů

Zesvětlení pigmentu
Ochranné působení

Tvorba dvojitých konečků
Vyživuje vlasy

Poškozené vlasy
Hloubkově obnovující

1. MANUKOVÝ MED 
(Leptospermum scoparium 
honey) 
Má velmi vysokou 
regenerační sílu a zklidňující, 
regenerační, antioxidační a 
hydratační vlastnosti. Bohatý 
na cukry, proteiny, vitamíny, 
vitamín P, aminokyseliny a 
methylglyoxal, který je 
nejdůležitější součásti medu 
Manuka, dodává mu až 95 % 
prospěšných vlastností a 
účinků: antibakteriální, 
protivirové, protizánětlivé a 
protiplísňové. 

2. ALOE  
(Aloe vera) 
Hydratační, zvláčňující, 
ochranná a hojivá rostlina 
rostoucí na jihu Afriky a na 
Madagaskaru, kterou už 
dávní Egypťané a Řekové 
znali pro své léčivé vlastnosti.

4. AVOKÁDO   
(Persea gratissima) 
uklidňující, vyživující, 
zvláčňující a ochranné 
účinky, chrání před 
negativním působení 
atmosférických vlivů, 
regenerační.

5. KOKOS   
(Cocos nucifera) 
Extrémně vyživující, 
hydratační, zklidňující 
účinky, obzvláště vhodný 
pro suché, křehké a matné 
vlasy poškozené sluncem 
a mořskou solí, chrání 
před třepením konečků.

3. KARITÈ  
(Butyrospermum parkii) 
Hloubkově obnovující, 
ochranné, vyživující, 
hydratační, vyhlazující, 
protizánětlivé, podporuje 
obnovu buněk.
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KRÉMOVÝ OLEJ VE SPREJI
10 V 1

ZÁZRAČNÝ
KRÉMOVÝ OLEJ VE SPREJI
10 V 1

ŠAMPON A SPRCHOVÝ GEL 
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

MASKA PO SLUNĚNÍ 
VYŽIVUJÍCÍ

MLÉKO PO SLUNĚNÍ 
PRO TVÁŘ A TĚLO

balení spray 150 ml

balení 400 ml balení tuba 150 ml balení tuba 150 ml

Ochranný krémový olej na vlasy pro 
ultra snadné rozčesávání vlasů před 
a po vystavení slunci. Díky 
přítomnosti filtrů UVA / UVB 
zachovává a chrání strukturu a 
barvu vlasového vlákna před 
slunečním zářením. Jeho textura je 
bohatá i lehká zároveň, dodává 
intenzivní výživu bez zatížení, 
hydrataci a brilantnost. Voděodolný.

Šampon a sprchový gel v 
jenom, uklidňující, povzbuzující 
a osvěžující, obnovuje 
rovnováhu pokožce a vlasům 
vystavovaným negativním 
atmosférickým vlivům (slunce, 
soli, vítr), chlóru a sportovním 
aktivitám.  Zachovává opálení a 
je vhodný pro každodenní 
použití.

Osvěžující
Antioxidační
Zvláčňující
Vyhlazující
Hydratační
Uklidňující

Zjemňující maska intenzivně 
hydratační, vyživující a 
obnovující vlasové vlákno 
vystavované negativním 
atmosférickým vlivům (slunce, 
soli, vítr) a chlóru. Díky jejím 
intenzivním filmogenním 
vlastnostem a schopnostem se 
vlasy snadno rozčesávají a 
získají plynulost a dynamiku. 

Rozplétá vlasy 
Vyživující 
Antioxidační
Zvláčňující
Vyhlazující 
Hydratační

Regenerační emulze anti-age po 
slunění, dává úlevu pokožce 
obličeje a těla vystavované slunci, 
napomáhá normalizaci pokožky a 
obnovuje hydrolipidický plášť, 
bojuje proti vysušování a díky 
rychlému vstřebávání účinkuje bez 
zmaštění, uchovává opálení. 

Vyhlazuje
Obnovuje
Obnovuje hydrolipidický plášť
Zachovává opálení
Antioxidační 

na vlasy

bez 
oplachu

na tělo

na tělo

na vlasy na vlasy

pro tvář

po slunění

po slunění
rychlé

vstřebávání

anti-age hedvábný 
efekt

sametový
lesk

po slunění 5 minut
působení

s oplachem s oplachem

snadné 
česání

ltry
UVA / UVB

jemnost
hedvábnost

lesk ochrana
barvy

urychluje
vysoušení

brání
třepení

na suché
vlhké vlasy

před
sluněním

během
slunění

po
sluněn

Snadné 
rozčesávání

Jemnost a 
hedvábnost

Brání třepení
konečku

Dodává objem

Obnovuje suché
a poškozené vlasy

Sluneční ochrana 
UVA UVB filtry

Lesk a
brilantnost

Chrání barvu vlasů

Snižuje čas 
vysoušení

Proti krepatění
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