
    My Jsme  
         Kaaral



Italian 
Style!

Před více než třiceti lety, v roce 1981, žil na východním pobřeží Itálie 

muž, který byl postižen řídnutím vlasů. Rozhodl se proto, že bude 

investovat do průmyslu spojeného s kadeřnictvím a podařilo se mu 

vynalézt přípravek, který pomáhá předcházet vypadávání vlasů. 

Jeho jméno je Antonio Vitulli, Silvanův otec. 

V dnešní době je Kaaral jedničkou na trhu s barvami na vlasy, péčí o ně 

a stylingovými přípravky. Produkty Kaaral se prodávají ve více než třiceti 

zemích po celém světě. O odkaz pana Vitulliho se nyní starají jeho tři 

vnoučata, Francesco, Nicola a Romolo.

O ZAKLADATELI

Mise společnosti Kaaral spočívá v inspiraci 
a podpoře kadeřníků prostřednictvím 
nových a vylepšených produktů a služeb. 
Kaaral nabízí jedinečné zkušenosti 
kadeřníkům po celém světě pomocí 
inovovaných produktů, které poskytují 
nekonečné možnosti při vytváření 
unikátních účesů. Naším cílem je být 
uznávaní po celém světě jako jednička na 
trhu, která produkuje ty nejlepší přípravky 
a inspiruje kadeřníky. 

MISE A VIZE

Vítejte ve světě Kaaral, ve kterém inspirujeme kadeřníky,
skvělé služby jsou naším posláním a naši klienti  

se zde cítí jako doma



DISTRIBUCE

SÍLA 
KAARAL
U nás v Kaaralu neustále investujeme do nových 
zařízení, technologií a interních procesů, 
abychom zajistili nejvyšší možný standard 
našich produktů a služeb s ohledem na kvalitu, 
prostředí a dokonalost ve výrobě. 

Kaaral je certifikovaný podle: 

UNI EN ISO 9001: 2008 – kvalita
UNI EN ISO 14001: 2004 – životní prostředí
UNI EN ISO 22716: 2007 – kvalita ve výrobě
OHSAS 18001: 2007 – bezpečnost
a jsme jedinou kosmetickou firmou v Itálii, 
která je držitelem certifikátu za dokonalost.

CERIFICAZIONE 
PER LA SICUREZZA

CERIFICAZIONE PER GMP
(Good Manufacturing Products)

CERIFICAZIONE 
PER L’ AMBIENTE

CERIFICAZIONE 
PER LA QUALITA’

• Přípravky Kaaral jsou distribuovány do bezmála třiceti zemí v Evropě, Rusku, na Blízkém východě,  
v Americe, Kanadě, v Austrálii a v akademiích po celé Itálii, Kanadě, Polsku, Rusku a Austrálii.

• Během let jsme dokázali vytvořit velice solidní síť distributorů po celém světě. Naše produkty  
jsou prodávány tisícům profesionálních salónů.



Maraes – Rituál Monoi, oddaný kráse barvení vlasů, kombinuje 

neobvykle zjemňující, obnovující a rozzařující prvky čistého Monoi de 

Tahiti (certifikovaný ECOCERT) obsahující sílu speciálních ingrediencí 

inspirovaných přírodou. 

Sense Colours jsou permanetní barvy obohacené o Aloe, kokosový olej  

a Provitamin B5, vlasy jsou tak během procesu barvení dobře chráněné.

Happy Sun  je řada chránící vlasy před slunečním zářením a škodlivými 

účinky, které s sebou slunce přináší. Speciální složení je obohaceno  

o sladký mandlový olej a extrakt z bambusu. Vlasy jsou výborně chráněné 

a hydratované.

Style Perfetto – dokonalá a profesionální linie ve stylingu a produktech 

pro dokončení účesu, kde inspirace, kreativita a evoluce nezná hranic. 

Tato řada se hodí na jakkoli dlouhé vlasy i jejich strukturu.  

Purify – kompletní péče o vlasy, která hydratuje, vyživuje, chrání, dodává 

energii a obnovuje bez ohledu na typ vlasů. Speciální emulze jsou 

obohaceny o zvlhčující složky, které napomáhají k regeneraci vlasů. 

Colorsplash – semi-permamentní barva na vlasy pro kvalitnější, vysoce 

moderní zážitek. Rychlá a inovativní služba zanechávající skvělý dojem. 

Baco – Profesionální péče o vlasy, obohacená o hydrolyzát hedvábí 

a rýžové proteiny, do hloubky vyživuje a chrání vlasy během procesu 

barvení. Zanechává vlasy zdravé, měkké a plné. 

K05 je cílené ošetření a prevence ztráty vlasů, tvorby lupů, škodlivých 

účinků volných radikálů a reguluje mastnotu vlasů pomocí oleje tea tree.

Online Systém permanentního narovnání a permanentní vlasové 

ondulace jsou inovativní systémy pro tvorbu skvělých kadeří, měkkých 

vln, báječného objemu, ale i hladkých účesů. Pomůžou vytvořit jedinečný 

účes bez poškození vlasů.

NAŠE PRODUKTY



• Hydrolyzát hedvábí a rýžové proteiny 
   vlasy během barvení posilují
• Technologie mikropigmentů prodlužuje     
   intenzitu barvy a dodá lesk
• 100% krytí šedin
• Vyzdvihnutí barvy až o pět stupňů
• Nízký obsah amoniaku
• Zanechává vlasy hladké a plné
• Nabízí více než 90 různých odstínů
• Dermatologicky testováno

NEJHEDVÁBNĚJŠÍ VOLBA PRO BARVENÍ VLASŮ

• Syté barvy • Intenzivní lesk
• Zdravé vlasy • Bezvadné krytí



Ať už v salónu nebo doma, péče o barvené vlasy Baco podporuje zdraví, sytost a dlouhotrvající intenzitu barvy
Speciální šampóny a kondicionéry jsou určené pro odbarvené, melírované i barvené vlasy:
• udržují sytost barvy
• vylepšují zdraví, sílu a lesk vlasů
• předcházejí blednutí a vymývání barvy, zatímco dodávají výživu, měkkost, pružnost a lesk

KVALITNÍ PROSTŘEDKY PRO PÉČI O BARVENÉ VLASY

COLORPRO ŠAMPON A KONDICIONÉR
s obsahem hydrolyzátu hedvábí, keratinu a rýžovým proteinům pro 
dlouhotrvající barvu
•      posiluje vlasy a hydratuje vlasy a pokožku
• udržuje sytost barvy odbarvených a barvených vlasů

obohacen o hydrolyzát hedvábí, rýžové proteiny a keratin
• vylepšuje zdraví vlasů a pokožky hlavy
• dodává sílu a lesk vašim vlasům
• napomáhá udržet barvu sytou
• má nízké pH, čímž uzavírá vrstvy vlasových kutikul
• pomáhá vlasům udržet si hydrataci, čímž prodlužuje stálost barvy
• předchází blednutí barvy
• penetruje vlasové vlákno, obnovuje, posiluje a hydratuje
• bez sulfátů, bez parabenů, bez solí, bez silikonu, bez DEA 

BLONDE ELEVATION SHAMPOO, CONDITIONER & 
LEAVE IN SPRAY 
pro šedé, blond, odbarvené či melírované vlasy
• zlepšuje lesk a kvalitu světlých vlasů
• zlepšuje tóny šedých a bílých vlasů

emulze je tvořena hedvábnými proteiny, fialovými pigmenty                            
a provitaminem B5
• dodává výživu, měkkost, elasticitu a lesk 
• neutralizuje měděné tóny v odbarvovaných nebo melírovaných vlasech
• šetrný k vaší barvě, bez parabenu, bez solí, bez glutenu (lepku)

BARRIER CREAM 
• chrání kůži před kontaktem s barvou

obohacen o hydrolyzát hedvábí a rýžové proteiny
• prevent staining
• hydrate the skin
• bez solí, bez parabenu, bez silikonu

CLARIFYING SHAMPOO 
pro čisté a hydratované vlasy 
• odstraňuje z vlasů minerální usazeniny, tvrdou vodu, chlor, nečistoty životního 

prostředí a nahromaděné zbytky stylingových přípravků

obohacen o Aloe Vera a Pantenol:
• vyživuje a hydratuje 
• vasy jsou silnější
• působí jako prevence před dehydratací
• bez Sls/Sles, bez silikonu, bez parabenů, bez přidaných solí, bez lepku, bez DEA



Nejkvalitnější produkty pro jakékoli zesvětlování. Chrání a vyživují vlasy.

NEJJEMNĚJŠÍ Z ODBARVOVAČŮ

ODBARVOVACÍ KRÉM 
•   zesvětluje až o sedm odstínů a vlasy udržuje chráněné, upravené a zdravé

obohacen o hydratační oleje a včelí vosk
•   vyživuje vlasy do hloubky
•   hydratuje je
•   dodává pružnost a měkkost
Poměr míchání 1:2 s DEV PLUS

ODBARVOVACÍ PRÁŠEK

•   navržen tak, aby dosáhl perfektního zesvětlení na všech typech vlasů

obohacen o hydrolyzát hedvábí a rýžové proteiny
•   vlasy chrání a hydratuje během procesů zesvětlování
•   zesvětluje až o sedm odstínů
Poměr míchání 1:2 s DEV PLUS

COLOR REMOVE 
odstraňovač kosmetického pigmentu
•   odstraňuje, upravuje nebo mění barvu na vlasech

obohacen o hydrolyzát hedvábí
•   jemně redukuje velikost barevných molekul na jejich původní (malou) velikost
•   dermatologicky testováno

DEV PLUS 
kompletní řada oxidantů v krémové emulzi
obohacen o kokosový olej, aloe vera a provitamín B5
•   vlasy chrání a hydratují během procesů barvení
•   5 oxidantů: 6Vol, 10Vol, 20Vol, 30Vol, 40Vol



Jemný systém barvení z řady Baco s obsahem hydrolyzátu 
hedvábí, panthenolu, aloe vera a kokosového oleje

• pro docílení zářivé barvy s mnoha odlesky
• vyživení vlasů 
• docílení perfektního krytí šedin
• podporuje přirozenou barvu 
• bezvadný výsledek
• nabízí 37 úžasných odstínů a 5 fantastických tonerů
• dermatologicky testováno 

• předchází lámání vlasů během procesu  
   barvení nebo odbarvování
• dodává intenzivní lesk, měkkost a ochranu   
    jak barveným, tak přirozeným vlasům
• vlasy jsou během chemického ošetření  
   posílené

• chrání vlasy před negativními vlivy  
   životního prostředí, vysokou teplotou 
   vysoušečů vlasů, kulem a žehliček
• dodá vlasům plnost a měkkost
•  viditelně regeneruje vlasové vlákno již  
po první aplikaci

bez minerálních olejů, bez parabenu, 
bez silikonu

NĚŽNÉ BARVENÍ VLASŮ BEZ AMONIAKU OD ŘADY BACO

Maximální ošetření vlasů
SILK GLAZE



NEDĚLEJTE KOMPROMISY MEZI KRÁSOU A KVALITOU VAŠICH VLASŮ

POPUSŤTE UZDU KREATIVITĚ

000
NEUTRÁLNÍ
pro pastelové 
barvy

STEEL
BLISS

PINK
FIZZ

ORANGE
CRUSH

VIOLET
HAZE

PASSION
FUCHSIA

RED
BLAST

BLUE
HEAVEN

YELLOW
BURST

MOCHA
BROWNIE

11 2288

3

44 52

62 66 7

Colorsplash 3.5
pH stabilizační sprej

•  stabilizační sprej navrací vlasům jejich přírodní pH

obohacen o hydrolyzát hedvábí a keratin: 

•  vlasy chrání a posiluje

•  skvěle hydratuje a poskytuje nekonečnou měkkost

•  uzavírá vlasové kutikuly, chrání a pečuje o barvu

•  BEZ SILIKONU  •  BEZ PAREBENU •  UV OCHRANA •  BEZ LEPKU

Keratin

•  Semi permanentní svěží a pastelové barvy
•  s obsahem, hydrolyzátu hedvábí a keratinu
•  bez amoniaku
•  bezvadné výsledky
•  syté odstíny i na odbarvovaných vlasech
•  každý barevný odstín působí jako klenot
•  Neutrální ‘000’ pro nekonečné možnosti 
   barevných odstínů

COLORSPLASH 
•   vytváří trendy Semi permanentní svěží a pastelové barvy 

s obsahem, hydrolyzátu hedvábí a keratinu
•  chrání a posiluje vaše vlasy
•  vaše vlasy jsou hydratované a hebké
•  dodá skvělé výsledky i dříve zesvětleným vlasům
•  vyzdvihuje každý barevný odstín
•   je dosaženo bezvadných odstínů + 1 neutrální  

(pro pastelové tóny)

Hydrolyzát hedvábí



• bez amoniaku
• NO PPDs/SLES/Parabens/Gluten
• Monoi de Tahiti, Certified 

Organic se včelím voskem pro 
obnovu a ochranu vlasů během 
procesu barvení, včelí vosk 
zabraňuje dehydrataci vlasů

• dodává vlasům lesk  
a hydratuje je 

• 100% krytí šedin 
• zesvětluje až o pět odstínů
• dermatologicky testováno
• více než 50 úžasných  

barevných tónů

• 3 vysoce zesvětlující odstíny
• 5 tonerů
• 4 vyvíječe
• zesvětlující olej s kontrolou 

působení

KOMPLETNÍ SYSTÉM BARVENÍ VLASŮ 

NEPŘEKONATELNÁ VÝŽIVA
INTEZIVNÍ OCHRANA 
KRÁSNÉ BARVY 

DEVELOPER - VYVÍJEČ 
• 10 • 20 • 30 • 40 VOL.
Navržen speciálně pro barvy Maraes:
•  je dosaženo precizních odstínů a tónů společně s krásným zesvětlením

obohacen o Monoi de Tahiti, kokosový olej a keratin:
•  dodá vlasům lesk
•  vlasy chrání, obnovuje a zesvětluje

MONOI
ZDROJ ZDRAVÍ A SÍLY PRO  VAŠE VLASY

Klíčovou přísadou pro řadu Maraes je Monoi de Tahiti (certified 
ORGANIC), přírodní olej získaný výtažkem z oleje kopry a tiaré. Olej kopry 
je extrahován z kokosů během vaření a lisování a následně je smíchán  
s květinami tiaré. Ty se nechají v oleji 12 dní louhovat. Poté olej 24 hodin 
odpočívá a teprve pak je filtrován a obohacen o antioxidanty. Vzácný 
Monoi de Tahiti je kombinován s antioxidanty jemnými k vlasům. Díky 
němu je proces barvení jedinečným zážitkem a poskytuje kombinaci látek 
bez obsahu agresivních substancí. 
bez amoniaku, bez PPD, bez SLES, bez parabenů, bez lepku. 

PRASTARÁ 
POLYNÉZSKÁ TRADICE
Po staletí předávané umění masáže 
olejem Monoi je inspirováno třemi 
léčebnými filosofiemi. Toto umění 
bylo pečlivě prostudováno a výsledky 
byly věnovány pro ještě efektivnější 
kombinování  jednotlivých produktů 
Maraes. 

bez Dea, bez sulfátů, bez parabenu, 
bez lepku, bez minerálních olejů,  
bez přidaných solí



SLEEK EMPOWERING
LÉČIVÝ ŠAMPÓN A SPREJ 
navržen pro rovné a unavené vlasy bez života:

•  dodá vlasům objem, lesk a hebkost

obohacen o Monoi de Tahiti, Avenu Strigosu a olejem Moringa:
•  hydratuje, chrání a posiluje vlasy
•  dodá vlasům elasticitu
•  redukuje příznaky předčasného stárnutí vlasů

COLOR NOURISHING
ŠAMPON A MASKA
navržena pro barvené, slabé a dehydratované vlasy:
•  dodá vlasům potřebnou výživu a intenzivní ochranu barvy

obohacena o Monoi de Tahiti, keratin a bambucké máslo:
•  eliminuje negativní efekty volných radikálů a dopadů životního prostředí
•  hydratuje a dodává lesk
•  zanechává vlasy výjimečně silné, vyživené a zdravé

CURL REVITALIZING
ŠAMPÓN A LÉČEBNÁ KÚRA
navržen pro kudrnaté, vlnité a krepaté vlasy:

•  vaše  kadeře jsou měkké, lesklé a elastické

obohaceno o Monoi de Tahiti, jogurt a olej Marula:
•  definuje přirozený pohyb vlasů
•  chrání vlas před škodlivými atmosférickými vlivy
•  redukuje se krepatění vlasů
•  vlasy jsou hydratované, lesklé a měkké



COLOR NOURISHING 
DOPPIO ELIXIR
Navržen pro všechny typy vlasů, aby: 
•  vyživoval, obnovoval a posiloval
Obohacen o Monoi de Tahiti, keratin a hedvábné proteiny:
•  dodá chemicky ošetřovaným a barveným vlasům hebkost, sílu a objem

Olej Marula Olej Moringa Keratin Bambucké 
máslo

Komplex Avena 
Strigosa

JogurtMonoi de Tahiti

proslulé pro jejich užitečné vlastnosti společně s Monoi de Tahiti pro úžasné vlasy
SÍLA PŘÍSAD INSPIROVANÁ PŘÍRODOU

COLOR NOURISHING
SHIELD
Navržen pro všechny typy vlasů:
•  chrání před vlivy volných radikálů, životního prostředí a horkem 
Obohacen o Monoi de Tahiti a limetkový olej, aby:
•  chránil a obnovoval vlas
•  předcházel vymývání barvy
•  dodal lesk a měkkost
•  obsahuje filtry UVA / UVB na ochranu vlasů
•  zanechává vlasy vyživené, měkké a snadno rozčesatelné

COLOR NOURISHING
OLIUM
Navržen pro všechny typy vlasů:
•  vyživuje, obnovuje a posiluje
Obohacen o Monoi de Tahiti, lněná semínka, vitamín E a UVA / UVB filtry:
•  pomáhá obnovit vlasy a roztřepené konečky
•  chrání barvu
•  chrání před vlivy volných radikálů a prodlužuje životnost barvy

COLOR NOURISHING
LIGHTENER OIL – ZESVĚTLUJÍCÍ OLEJ

Navržen:
•  zesvětluje až o dva odstíny a vytváří lehké zesvětlení
Obohacen o Monoi de Tahiti a zesvětlující komplex s olejem ze  lněných 
semínek, slunečnicovým olejem a výtažkem z olivového oleje, aby:
•  vyživoval, chránil, hydratoval a vlasy změkčil
•  vytvořil světlejší tóny na jakémkoli typu vlasu
•  vytvořil krásné zesvětlení rychle, ale zároveň jemně 
Zesvětlující olej je vhodný k následujícím procedurám: 
•  hydrataci, zesvětlením před procesem samotného  barvení vlasů
•  vytvoření přirozeného zesvětlení
•  zakrytí odrostů



SENSE COLOUR
Vlasová krémová barva 

•       Aloe Vera, kokosový olej  
a provitamín B5 pro překrásné vlasy 
a ochranu vaší pokožky

• technologie mikropigmentů pro in-
tenzivní a zářivé barvy

• 100% krytí šedin
• přes 90 krásných odstínů
• extra lesklé a měkké vlasy
• Jednoduché použití
• balení 100ml, poměr míchání 1:1
• všechny odstíny se mohou vzájemně 

míchat

BLEACH POWDER
Odbarvovací prášek modrý

• nízký obsah amoniaku
• protižloutnoucí složení
• zesvětlení o více jak 6 odstínů
• maximální ochrana během procesu 

zesvětlení
• skvěle se hodí pro jakoukoliv 

zesvětlující nebo melírovací techniku

             Uspokojte 
svojí touhu 

               pro kráse

DEV PLUS 
Konmpletní řada krémových oxidantů

Složení obohacené o kokosový olej, 

Aloe Vera a Provitamín B5
•     chrání a hydratuje během chemického 

procesu
•       5 vyvíječů:   

6 vol • 10 vol • 20 vol • 30 vol • 40 vol

BARVY Z ŘADY SENSE 
DOTVÁŘÍ SLUŽBY VAŠEHO 
SALÓNU K ABSOLUTNÍ 
SPOKOJENOSTI PRO 
VAŠEHO KLIENTA

změkčovací přísady pro zdravé 
vlasy
módní barvy, výsledky v mnoha 
dimenzích
nízký obsah amoniaku
více než 90 krásných odstínů
zesvětlení o 5 odstínů
dermatologicky testováno



Posiluje vlasy, které jsou přecitlivělé, 
vyčerpané a poškozené;

vlasový kmen, dodává  
mu objem a strukturu;

vlasy před agresivními 
látkami životního 
prostředí a každodenním 
stresem;

vlasy krepaté  
a dehydratované;

matným vlasům  
bez života; 

správnou hladinu hydratace 
a dodává vlasům elasticitu;

předčasnému stárnutí díky 
antioxidačním látkám.

Vyživuje  

Chrání   

Rozčesává   

Dodá lesk  

Obnovuje 

Předchází 

Restructure
Intenzivní obnovovací kúra 
#pro všechny typy vlasů

# Be pure. Be you.

Každý z nás je osobnost, 
každý máme svou vášeň, 

každý si žijeme svůj příběh …

Omamné parfémy, fascinující 
barvy, pečlivě vybírané přísady 

zkombinované tak, aby dodaly život 
naší každodenní pohádce

Provitamin B5
Je známý pro své regenerační, hydratující 
a změkčující účinky. Penetruje hluboko do 
vlasového kmene a obnovuje jej zevnitř. 
Dodá vlasům pružnost a ochranu.

Hydra

#traveladdict

...

Restructure

#businesswoman

... Colore

#foodlover

...

Volume

#fitmom

...

Reale

#fashionblogger

...

Energy

#millennial

...



Colore

Hydra

Hydra

Ochrana barvy
pro barvené vlasy

Marakuja, olej Acaí, olej z rýžových otrub
Šampon a kondicionér Colore dodá vlasům potřebnou měkkost a pružnost, obsahuje antioxidanty a prodlužuje 
intenzitu barvy. Vlasy jsou znatelně lesklejší.

Bez parabenů, bez minerálních olejů, bez lepku, velmi šetrný k barvě

Colore

Hydra
Hydratační
pro suché vlasy

Sladký mandlový olej, rýžový extrakt, extrakt z heřmánku, olivový olej

Aloe Vera, kmínový olej, sezamový olej, slunečnicový olej

Šampon a kondicionér Hydra dodá vlasům měkkost a hydratuje je. Vlasy nejsou zbytečně zatížené, působí 
neuvěřitelně hebce a lépe se češou.

Hluboko hydratující maska Hydra je speciálně navržena pro suché a lámavé vlasy. Jeho speciální složení 
hloubkovou hydratací zkrotí suché a neposedné vlasy.

Bez parabenu, bez silikonu, bez minerálních olejů, bez lepku

Bez parabenu, bez minerálních olejů, bez lepku

#businesswoman #traveladdict
#foodlover



Energy

Volume

Reale

Reale

Větší objem
pro jemné vlasy

Denní použití 
pro všechny typy vlasů

Extrakt z bambusu, ženšen, sladký mandlový olej

Mentol

Mateří kašička, Aloe Vera, Pantenol

Mateří kašička, Limnatkový olej, Olivový olej

Šampon Volume je doporučen pro vlasy jemné, splihlé a bez života. Kondicionér dodá vlasům měkkost bez 
zbytečného zatížení a optimální hladinu hydratace. I nejjemnější vlasy jsou silné a plné.

Šampon Energy obsahuje speciální kombinaci látek, která jemně omývá vlasy a pomáhá pokožce hlavy navracet 
správné Ph. Kondicionér Eneregy vlasy osvěžuje, vylepšuje a revitalizuje. 

Ampule Reale Intese Nutrition jsou speciálně navržené pro poškozené vlasy, které vyžadují hloubkové vyživení 
a obnovující péči. Používejte ampule Reale v kombinaci se šamponem a kondicionérem Reale a dodejte svým 
poničeným vlasům maximální výživu. Neoplachujte.

Reale šampon a kondicionér má vysoce vyživující složení, které spravuje vlas zevnitř, dodává mu na objemu, síle, 
měkkosti a lesku.

bez parabenu, bez minerálních olejů, bez lepku

bez parabenu, bez silikonu, bez minerálních olejů, bez lepku

bez parabenů, bez minerálních olejů, bez lepku

bez DEA, bez sulfátů, bez parabenů, bez minerálních olejů, bez přidaných solí, bez lepku

Volume

Energy

Reale
Intenzivní výživa
pro poškozené vlasy

#millennial#fitmom#fashionblogger



Ukojte svou touhu po 
perfektním stylingu vlasů

POTŘEBUJETE INSPIRACI, 
POHÁDKOVÁ KREATIVITA A PŘÍPRAVKY ŘADY 

STYLE PERFETTO JSOU PRO VAŠE VLASY 

SKUTEČNOU EVOLUCÍ

Style Perfetto je vhodný pro všechny 
typy vlasů bez ohledu na jejich délku 
nebo kvalitu s jedinečnými výsledky.
Exkluzivní řada vlasy během stylingu 
posílí a chrání, zatímco je udržuje 
zdravé.

•    BEZ SILIKONU
•   BEZ MINERÁLNÍCH OLEJŮ
•   BEZ PARABENU
•   BEZ ALKOHOLU



PRIMER  –  Přirozeně Tužící
Navržen pro jedinečný, mírně tužící účinek:
•   vylepšuje objem a pohyb vlasů –  

mírně tužící 
•   vlasy jsou kvalitnější a působí  

přirozeným dojmem
•  zamezí krepatění vlasů
•  ochrání vlasy během vysoušení

•    bez silikonu, bez minerálních olejů,  
bez  parabenu

VOLOOK –  Středně tužící pěna  
pro objem vlasů

Navržen pro větší objem vlasů:
•  dodá vlasům strukturu

•   obohacen o Calendula Officinalis  

a Urtica  Dionica
•   vytvoří na vlasech štít chránící před  

vlhkostí vzduchu

•   bez parabenu, bez minerálních olejů

CRYSTAL  –  Vosk na bázi vody
Navržen pro „mokrý vzhled“:
•  vytváří strukturu a celistvost účesu,     
    definuje styl
•  udrží tvar účesu
•  vosk na bázi vody
•   vytvoří přirozený vzhled,  

který máte pod kontrolou 

•  UVB filtr chrání vaše vlasy

•    bez silikonu, bez minerálních olejů,  
bez  parabenu

HYPER  –  Sprej pro objem od kořínků
Navržen pro maximální zdvih a podporu  
od kořínků:
•   dodejte splihlým a jemným vlasům  

objem a plnost
•  chraňte je před žárem vlasových fénů
•   obohacen o panthenol, extrakt z borůvek  

a UV filtr
•  chrání vlasy před vysušením a ztrátou elasticity  

•  bez parabenu, bez lepku

DAZZLING  –  Krém pro rovné vlasy
Navržen pro vlnitější vlasy:
•  vlasy uhladí a narovná
•   chrání vlasy před vlhkostí vzduchu  

a krepatěním
•  dodá jim lesk

•  obohacen o vitamín E
•  chrání vlasy před negativními účinky 
    žehliček a kulem

•   bez minerálních olejů, bez parabenu

INSTA-CURLS  –  Krém pro vlnité vlasy
Navržen pro „mokrý vzhled“:
•  definuje tvar vln
•  eliminuje poletující vlasy a krepatění

•  obohacen o Vitamín E, Kakadu Plum,  

    Slunečnicový a Olivový Olej
•   dodá extra pružnost a chrání vlasy  

během stylingu
•  100% bez alkoholu

•   bez parabenu, bez alkoholu

{INSPIRATION

INSPIRATION
&is everywhere
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EXPRESS – Osvěžující suchý šampón
Navržen pro čistý vzhled vlasů:
•  absorbuje mastnotu a přirozený olej
•  dodá objem a kvalitu
•  obohacen o rýžový škrob
•   prodlouží životnost vašeho účesu  

bez zbytečného mytí vlasů
•  bez parabenu

HYDROGLOSS – Tvarující tekutý gel
•  dodá vlasům objem, pružnost a kvalitu
•   obohacen o kakadu plum, hydrolizovaný 
   extrakt z vlašských ořechů, slunečnicový  
   a olivový olej
•  dodá vlasům lesk a chrání je
•  bez parabenu, bez minerálních olejů, 
   bez silikonuUNFINISHED – Krém dodávající tvar

Navržen pro středně tužící efekt a lesk vlasů:
•  dodá vlasům tvar
•  obohacen o vitamín E, rýžový extrakt,   
    jojobový olej a mandlový olej
•  vlasy jsou měkčí a budou se snadněji česat
•  bez parabenu, bez silikonu

DEFINER – Velmi silně tužící sprej bez 
                               aerosolu
Navržen se silně tužícím efektem:
•  vlasy tvaruje a účes drží 
•  bez aerosolu
•  obohacen o provitamín B5
•  dodá vlasům potřebnou hydrataci a posiluje je
•  bez parabenu, bez minerálních olejů,   
   bez silikonu

MINDGEL –  Tvarovací gel s pamětí pro   
mokrý vzhled

•  definuje tvar účesu pro všechny typy vlasů
•  obohacen o panthenol
•  chrání a vyživuje vlasy s perfektním a lesk 
   dodávajícím tužením
•  bez parabenu, bez minerálních olejů,  
   bez silikonu, bez alkoholu

{CREATIVITY

Creativity
NEVER

OF
GOES  OUT

S T Y L E



BEACHY HAIR –  Texturující sprej  
s obsahem mořské soli

Navržen pro vzhled plážových vln:
•  dodá sexy, rozcuchaný vzhled  a lehce    
   matující efekt všem typům vlasů
•  obohacen o arganový olej
•  dodá objem 
•  sexy, větrem rozcuchané vlny jako na pláži
•   bez parabenu, bez silikonu,  

bez alkoholu

FIXER – Sprej s ochranným a velmi 
                   silným tužícím efektem 
•  definuje a tvoří vzhled vlasů
•  silný a dlouhotrvající efekt
•  zlepšuje pevnost účesu
•  obohacen o panthenol
•  chrání vlasy
•  bez parabenu, bez minerálních olejů

TRI ACTION –  Sérum na ochranu  
před  horkem

Navržen pro všechny typy vlasů:
•  chrání vlasy před tepelným účinkem 
   žehliček a fénů
•  obnovuje vlasy
•  dodá krásný lesk
•  obohacen o olej ze lněných semínek
•  dodá hladký, hedvábný vzhled
•  skvělý pro jakkoliv dlouhé i kvalitní vlasy
•  bez parabenu, bez minerálních olejů

SPIKEY – Velmi silně tužící kreativní 
         lepidlo
Navržen pro „funky“ vzhled vlasů:
•  vyzdvihne vaše vlasy do jiných sfér
•   obohacen o speciální změkčovací oleje  

a UV filtry
•  vhodný pro tvoření špiček, zlepšuje   
   pevnost účesu
•  chrání před blednutím barvy a  
   negativními vlivy slunečního záření
•  rychleschnoucí, nelepí, netvoří nežádoucí 
   zbytky ve vlasech
•  bez parabenu, bez minerálních olejů, 
   bez silikonu, bez alkoholu

MOLDING – Matovací pasta
Navržena pro matný efekt:
•  definuje vrstvy účesu
•   obohacena o vitamín E, včelí vosk  

a amazonský bílý jíl 
•  účes tvarujte jen za použití prstů
•  bez parabenu, bez minerálních olejů

BLING – Sprej dodávající lesk
Navržen pro jedinečný lesk vlasů:
•  dodá lesk finálnímu účesu
•  vyzdvihne lesk a barvu vlasů
•  chrání vlasy a dodá jim hedvábný vzhled
•  perfektní pro všechny typy a délky vlasů 
•  bez parabenu, bez minerálních olejů

{EVOLUTION

Evolution
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•  Obnovuje správnou hydrolipidickou hladinu 
•  Stimuluje mikrocirkulaci
•  Zpomaluje oslabování vlasového kořínku
•  Snižuje vypadávání vlasů
•  Zlepšuje hustotu vlasů
•  Zdokonaluje krásu vašich vlasů a kondici 
   pokožky hlavy
•  Stimuluje růst nových vlasů

SKVĚLÉ VÝSLEDKY JIŽ PO 
PRVNÍM POUŽITÍ

•  71% zákazníků zaznamenalo nižší  
   vypadávání vlasů
•  59% zákazníků vyjádřilo 
   spokojenost s přípravkem
•  24% zákazníků zaznamenalo lepší 
   kvalitu vlasů
• 10% zákazníků zaznamenalo vyšší 
   hustotu vlasů

SPECIALIZOVANÁ LÉČBA 
A PREVENCE VLASŮ 
A POKOŽKY HLAVY

*Klinické studie na Universitě v Pavii (Itálie) dokazují ohromující 
úspěch složení přípravků na podporu růstu vlasů



PREVENCE VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 

PREVENCE TVORBY LUPŮ

KONTROLA TVORBY KOŽNÍHO MAZU

T
E

A TREE O
IL

SYSTEM

K05 je cílená péče s obsahem oleje tea tree, která předchází a léčí vypadávání 
vlasů, tvorbu lupů, škodlivé účinky volných radikálů a reguluje tvorbu kožního 
mazu. Výsledky jsou patrné již za osm týdnů.

TEA TREE OIL

• Olej z čajovníku australského           • Arnica Montana       • Paprika křovitá  

• Olej z čajovníku australského         • Piroctone Olamine       • Kopřiva dvoudomá 

• Olej z čajovníku australského         • Levandule lékařská         • Růže stolistá 

• PREVENCE oslabení vlasového kmene
• STIMULUJE aktivitu vlasové cibulky
• CHRÁNÍ pokožku hlavy

INTENZIVNÍ PREVENCE 
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 

Doporučeno zákazníkům čelícím ztrátě vlasů a poruše 
růstu vlasů zapříčiněným stresem, drastickým úbytkem 
váhy a hormonální nerovnováhou, která má za následek 
abnormální aktivity vlasové cibulky. 

• PREVENCE tvorby lupů
• ÚLEVA od svědění pokožky
• HYDRATUJE pokožku hlavy

INTENZIVNÍ PREVENCE TVORBY LUPŮ

Doporučeno zákazníkům se silnou svědivostí pokožky 
hlavy způsobené špatnou hladinou hydrolipidů, která může 
zapříčinit odlupující se pokožku a lupy.

• OČISTA pokožky
• NÁVRAT ke správné hladině tvorby kožního mazu
• ZLEPŠENÍ mikrocirkulace

INTENZIVNÍ PREVENCE 
TVORBY KOŽNÍHO MAZU

Doporučeno zákazníkům se silnější tvorbou kožního mazu, 
která může zapříčinit mastné vlasy a pokožku.



INOVATIVNÍ SYSTÉM PRO 

PERMANENTNÍ NAROVNÁNÍ VLASŮ 

A TR VALÉ ONDULACE DODÁ 

VLASŮM OCHRANU, LESK A T VAR

NAROVNEJTE SVÉ VLASY    
VYTVOŘTE VÝRAZNÉ VLNY

O N L I N E  S Y S T É M  P E R M A N E N T N Í H O 
N A R O V N Á N Í  V L A S Ů  A  T R VA L É  O N D U L AC E



ONLINE HAIR STRAIGHTENING SYSTÉM 
Pro vlasy normální a silné  

ONLINE HAIR STRAIGHTENING SYSTÉM  
Pro vlasy jemné a chemicky upravované

ONLINE PERMANENT WAVE SYSTEM 
Pro vlasy normální a silné  

ONLINE PERMANENT WAVE SYSTEM 
Pro vlasy jemné a chemicky upravované

Díky jedinečnému složení obohacenému o keratin, chrání vlasy během procesu rovnání. Krémový neutralizátor obsahuje 
kokosový olej, zlepšuje kondici vlasů a dodá ji měkkost a lesk. Přípravek vlasy zanechá zdravé a s dlouhodobým účinkem. 

Vlasy jsou rovné a lesklé. 

Díky složení s obsahem hydrolyzátu hedvábí a kolagenu je k vlasům šetrný a chrání je během procesu trvalé. 
Výsledkem jsou extra lesklé, vyživené, pružné a měkké vlasy. 

SYSTÉM NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ 1-2 

přemění vaše neposedné kudrliny či krepaté vlasy na rovné vlasy, dodá jim saténový vzhled, styl a módní švih.

SYSTÉM TRVALÉ ONDULACE 1-2 

přemění vaše vlasy v nekonečné vlny, bujaré kadeře a dodá jim na objemu.

Speciální složení obsahuje hydrolyzát hedvábí, 

KOLAGEN A KERATIN



Mějte se ráda
   Chraňte své vlasy

TOTO LÉTO VAŠE 
VLASY CHRAŇTE  

A OŠETŘUJTE



Bamboo Oil
   Ochranný olej

Navržen tak, aby vaše vlasy chránil před negativními vlivy slunečního záření
• dodá vlasům výživu, sílu a lesk

Posílen o bambusový extrakt a sladký mandlový olej:
•  chrání vlasy před slunečním zářením 
•  dodá vlasům potřebnou kondici, lesk a hydrataci
•  filtry UVA a UVB chrání vlasy před poškozením

Bamboo Shower
   Sprchový šampon po opalování

Navržen, aby hydratoval pokožku těla a vlasy během sprchování
• pomůže vysušené pokožce, zklidní zčervenání způsobené neustálému vystavení se na slunci

Posílen o bambusový extrakt a sladký mandlový olej:
• jemně odstraní nečistoty z vlasů
• dodá hydrataci a měkkost
• vyživuje, hydratuje a chrání vlasy i pokožku

Bamboo Mask
   Vyživující maska po opalování

Navržena, aby penetrovala hluboko do vlasového kmene a hydratovala vlas zevnitř
• pomáhá vlasy lépe rozčesat a zjemnit, zanechá je hladké a jemné

Posílena o bambusový extrakt, sladký mandlový olej, olivový olej a extrakt 

z ricinového oleje:
• uzdravuje vysušené a poškozené vlasy
• chrání vlasy před žárem a poškozením od slunce
• pomáhá navrátit vlasům jejich kondici, dodává lesk a hydrataci
• udržuje vlasy hydratované, extra hebké a hladké

Bamboo Serum
   Pečující sérum po opalování

Navrženo, aby vlasům navrátilo lesk, hydrataci a výživu
• zaceluje kutikulu, předchází vysušení a poškození způsobené sluncem

Posíleno o bambusový extrakt, sladký mandlový olej a sluneční filtry:
• chrání a pečuje o poškozené konečky vlasů zevnitř
• dodá vlasům ztracenou kondici, lesk a hydratuje
• chrání vlasy před UVA a UVB 
• neuvěřitelně hydratuje a vlasy se lépe češou
• vlasy nejsou mastné

Vlasy mohou vlivem slunečního záření a jeho žárem velmi trpět. Slunce v kombinaci s častým máčením může  
vlasy vážně poškodit, dochází ke ztrátě barvy, třepí se konečky, vlasy jsou přesušené a křehké. 

VAŠE VLASY POTŘEBUJÍ HAPPY SUN



BEAUTY SHOW A OBCHODNÍ KONFERENCE



Poskytujeme vzdělání v oblasti nových 
technologií ve stylingu a to přímo  
v salónech nebo našich Kaaral Akademiích

POMÁHÁME NAŠIM KLIENTŮM BUDOVAT JEJICH BUSINESS: 

Akademie Kaaral slučuje dohromady vlivy různých kultur. Podílíme 

se na praktických pracovních technologiích a filosofiích, které vedou  

k perfektním vzdělávacím zkušenostem, kde mezinárodní vliv, energie  

a spolupráce tvoří základ pro zdokonalování vašich dovedností. 

Mezinárodní tým kreativců společnosti Kaaral vytvořil širokou škálu kurzů 

pro barvení, střihy a styly. Navrhl způsob, jak vyjít vstříc potřebám jednotlivců  

a jejich zkušenostem. Naším cílem je zdokonalit umělecké schopnosti 

majitelů salónů a jejich stylistů prostřednictvím dovedností potřebných  

k zajištění úspěchů v kadeřnictvích.

Být součástí mezinárodní společnosti přináší stylistům výhody v podobě 

možnosti rozšiřovat si vlastní obzory, vylepšit vlastní techniku střihů  

a posunout své zkušenosti společně s týmem Kaaral za hranice všednosti.

KAARAL ACADEMY

Organizujeme show a obchodní konference, 
abychom načerpali nové trendy a pomohli 
je dál posunout do vašich salónů



Kaaral Family



PROFESIONÁLNÍ ORIGINÁLNÍ VLASOVÝ 
ZASTŘIHÁVAČ ROZTŘEPENÝCH KONEČKŮ VLASŮ 
JEDINÝ V ČR

NOVÁ SLUŽBA 
V KADEŘNICKÉM SALONU Pro bezpečné odstranění pouze 

poškozených a roztřepených 
konečků vlasů. Vlasy budou zdravé a jejich  

délka zůstane nedotčená.

Vlasy budou 
krásnější  
a zdravější, 
než kdy dřív.

Zákazník se bude nově ko-
chat měkkými, hedvábnými 
a zdravými vlasy a užije si 
rychlejšího dorůstání vlasů.

V menu ve složce Videa shlédněte prezentační video, které Vám dokonale ukáže vše, 
co tento přístroj dokáže a jak jednoduše se s ním pracuje. Druhé, údržbové video je 
důležité pro každého majitele, který již tento výrobek vlastní a v kterém je ukázáno, jak 
ho udržovat v bezproblémovém stavu.

Italská společnost Tecno Elettra je výrobce vysoce kvalitních profesionálních produktů pro kadeřníky. Lídr v oblasti desi-
gnu, technologie a ergonomie, objevující neustále nová řešení. Inovativní a maximálně spolehlivé výrobky jsou výsledkem 
získaných zkušeností a profesionality v průběhu let. Všechny typy fénů Tecno Elettra vynikají výjimečnou tichostí, která je 
způsobena kombinací precizního zpracovaní a vysoké kvality všech použitých komponentů.

www.split-ender-pro.cz

www.profesionalni-feny.cz

černá antracitová stříbrná světle modrá modrá modrá s kov. 
třpytkami

červená vínová s kov. 
třpytkami

DIFUZÉRY

UNIVERSAL 
DOUBLE GRILL 
Profesionální difuzér 
dvojitý

VOLUME
Profesionální difuzér 
pro dokonalý objem 
vlasů



FÉNY

TURBO HAIR 2000 
Profesionální fén 
• Příkon 1400 W
•  Délka napájecího  

kabelu 3 m
• Váha: 490 g
• Teploty 4, rychlosti 2
• 2 vzduchové nástavce

FORMULA 6000 
Profesionální fén  
s velmi silným  
výkonem
• Příkon 2400 W
•  Délka napájecího 

kabelu 3 m
• Váha: 525 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce
• Keramická mřížka

ATOM IONIC 3000 
Profesionální výkonný  
fén s ionizátorem
• Příkon 2000 W
•  Délka napájecího 

kabelu 3 m
• Váha: 525 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce

KRISTAL 3600 
Profesionální  
výkonný fén  
s průhledným tělem
• Příkon 2000 W
•  Délka napájecího  

kabelu 3 m
• Váha: 540 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce

BOSS 6000  
Profesionální fén  
s velmi silným  
výkonem
• Příkon 2400 W
• Protiskluzové prvky
•  Délka napájecího  

kabelu 3 m
• Váha: 525 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce
• Keramická mřížka

SATURNO 
Profesionální výkonný 
fén  
s inovativním úchopem
• Příkon 2000 W
•  Délka napájecího  

kabelu 3 m
• Váha: 550 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce

TURBO TALENT 8000 
Profesionální  
výkonný fén  
s difuzérem
• Příkon 2000 W
•  Délka napájecího  

kabelu 3 m
• Váha: 525 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce
• Keramická mřížka

KOMPACT LIGHT 2.0 
Profesionální výkonný fén 
s nízkou hmotností a velmi 
dlouhou životností
• Příkon 1650-1800 W
•  Délka napájecího  

kabelu 3 m
• Váha: 380 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro  

studený vzduch
• 1 difuzér
• 1 vzduchový nástavec
• Keramická mřížka

KOMPACT TURBO 3600  
Profesionální výkonný fén  
s difuzérem
• Příkon 2000 W
• Délka napájecího kabelu 3 m
• Váha: 480 g
• Teploty 4, rychlosti 2
• 1 difuzér
• 2 vzduchové nástavce
• Protiskluzové tlumiče

FORMULA LIGHT 2.0 
Profesionální výkonný  
fén s nízkou hmotností  
a dlouhou životností
• Příkon 1650-1800 W
•  Délka napájecího  

kabelu 3 m
• Váha: 380 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce
• Keramická mřížka

ROLLEX 2000
Profesionální výkonný  
fén s otočným kabelem
• Příkon 2000 W
•  Délka napájecího 

kabelu 3 m
• Váha: 525 g
• Teploty 4, rychlosti 2
•  Tlačítko pro studený 

vzduch
• 2 vzduchové nástavce
• Otočný kabel 360 st.

CROSS LINE TURBOPOWER 
Profesionální fén s vysokým 
výkonem
• Příkon 2400 W
• Délka napájecího kabelu 3 m
• Váha: 540 g
• Teploty 4, rychlosti 2
• Tlačítko pro studený vzduch
• 2 vzduchové nástavce
• Keramická mřížka

CROSS LINE BRUSHLESS
Profesionální velmi výkonný fén nové generace s osvědčenou 
technologií digitálního bezuhlíkového motoru s prakticky neome-
zenou životností (více než 10000 hodin provozu), který optimalizuje 
proudění vnitřního vzduchu a zaručuje maximální výkon s mi-
nimálním hlukem.
• Motor digitální / střídavý
• Příkon 2400 W
• Délka napájecího kabelu 3 m
• Váha: 499 g

• Teploty 4, rychlosti 2
• Tlačítko pro studený vzduch
• 2 vzduchové nástavce
• Keramická mřížka



JCOS s.r.o. – Výhradní distributor značek:
KAARAL – profesionální vlasová kosmetika
TECNO ELETTRA – profesionální vlasové fény 
SPLIT ENDER PRO – profesionální vlasový zastřihovač

www.kaaral.cz
www.maraes.cz
www.profesionalni-feny.cz 
www.split-ender-pro.cz

Objednávky: jcos@jcos.cz 
tel.: 725 068 284 / 774 852 230 
/ 608 056 937 
(7.30-14.30 hod.)


