
Pro krásné vlasy      - zpracováno podle doporučení profesionální kadeřnice Keeley 

Backus      
 

 
Šampon Aloe-Jojoba  - neobsahuje lauryl sulfát – 
zhušťovací /pěnící složku, která je obsažena ve většině šamponů a 
mycích prostředků. Je poměrně agresivní  a  pro nás může být 
škodlivá. V šamponu Aloe-Jojoba (a ostatních výrobcích) je místo 
ní použit kokosový ořech.  Proto náš šampon nepění tak moc 
jako jiné šampony.  

Aloe-Jojoba Shampoo pomáhá udržovat zdraví vlasů a vlasové pokožky díky působení 
enzymů, které odstraňují odumřelé buňky. Díky stabilizovanému aloe vera gelu má i další 
vlastnosti: 

 -  prostřednictvím aloe aminokyselin (totožné s aminokyselinami ve vlasových koříncích) 
posiluje kořínky vlasů 
 -  zásobuje vlasy saponiny a přírodními složkami, které jim dodávají sílu a hustotu  
Další důležitou složkou šamponu je olej z jojobových semen, který je skvělým lubrikantem, 
používaným v přípravcích na vlasy už celá léta. Jojobový olej hydratuje vlasy i pokožku, 
zpevňuje samotný vlas i konečky a zbavuje vlasy kožního tuku, který je zatěžuje. Vlasy 
se potom lehce rozčesávají suché i mokré bez toho, aby zůstaly rozlétané. 
 

Použití: 
•   přizpůsobuje se  každému typu vlasů  
• je dobrý pro ošetření vlasové pokožky, například u lupénky, ekzémů, lupů, šupinaté 

pokožky nebo strupů 
• odstraňuje  zbytky  po jiných vlasových výrobcích ( šamponech, modelovacích gelech 

apod.) 
Doporučení: 

• používejte malé množství šamponu 
• vlasy je dobré si mýt  vždy 2x, při prvním mytí se ne vždy vytvoří pěna, 

ale vlasy se nicméně zbaví nečistoty 
• když tento šampon používáte poprvé, může zanechat na vlasech pocit 

zplihlosti, mastnoty nebo lepkavosti, poněvadž může odstraňovat zbytky 
po jiných výrobcích. Zůstaňte u něj a vaše vlasy se opět oživí, lépe než 
kdykoliv předtím  

Obsah: 296 ml                     Cena: 20,13 euro  
 
 
Kondicionér Aloe-Jojoba (nové složení)    novou ingrediencí je olej z ořechů 
Macadamia, který vlasy vyživuje a zlepšuje jejich stav. Dále je to komplex vitamínu B a 
hydrolyzovaného protein, které poskytují vašim vlasům hydrataci a kondicionování, aby byly  
hebké  a lépe se upravovaly! 

Použití: 
• chrání před povětrnostními vlivy 
• zabraňuje poškození v důsledku modelování, rovnání a barvení vlasů 
• napomáhá rozčesávání vlasů, chrání je před elektrizací 
• zvlhčuje suchou vlasovou pokožku  

 



Užitečné typy:  
• na dlouhých vlasech používejte kondicionér od střední části do konce 
• k ošetření suchých, poškozených  a lámavých vlasů ponecháme kondicionér působit 

20 – 30 minut 
• v případě suché vlasové pokožky, vmasírujte do pokožky a nechte působit 5 – 10 

minut 
                        Obsah: 296 ml                     Cena: 20,13 euro  
 

Forever Aloe Pro-Set  - přirozený modelovací sprej dodávající vlasům na 
objemu, bez obsahu alkoholu, se složením umožňujícím rychlé nelepivé 
vysoušení. Nejenže chrání vlasy, ale také udržuje účes po delší dobu. Snadno se 
rozčesává a zanechává vlasy hladké a lesklé . 
Hlavní ingredience Aloe Pro-Set neškodí pokožce hlavy ani vlasům: Destilovaná 
voda na doplnění vlhkosti po přílišném vysušení fénováním nebo horkým sluncem, 
stabilizovaný aloe vera gel ke zlepšení pružnosti vlasů pro lepší úpravu vlasů a 
hydrolyzovaný zeleninový protein k doplnění ztracených výživných látek. 

Užitečné typy: 

• používejte na mokré vlasy před vysoušením, čímž dosáhnete nadzvednutí a 
zvětšení objemu vlasů 

• pro nadzvednutí vlasů od kořínků nastříkejte přímo na kořínky a vlasy vysušte 

Obsah: 178 ml          Cena: 9,93 euro 

 

Forever Aloe Styling Gel  - revoluční vlasový gel z aloe, s všestranným 
využitím a silně tužícím účinkem, zpevní a ošetří vaše vlasy a navíc umožní 
pružnou úpravu účesu podle přání. Je odolný proti vlhkosti a díky receptuře 
bez obsahu alkoholu dodává optimální tužící účinek s možností tvarování podle 
přání, stálý tvar, lesk a požadovaný objem. Vlasový gel obohacuje vaše vlasy o 
aloe vera, rostlinný protein, panthenol (komplex vitaminu B) a jiné vitaminy, 
jojobu a olej z pšeničných klíčků k posílení vašich vlasů a jejich zdravého 
vzhledu po celý den. Je vhodný pro celou rodinu.  
Užitečné typy:  

• při vyfoukávání vlasů do účesu aplikujeme na mokré vlasy, gel dává 
vlasům objem a lesk bez lepivosti 

• k dosažení rozcuchaného vzhledu ho aplikujeme na suché vlasy 
• stačí používat malé množství gelu 

Obsah: 227g      Cena: 18,16 euro 
 

Sprej  Aloe First  - výborný pro ty, co  si rádi vlasy jen myjí a dále již je 
neupravují. Je to výborný lehký kondicionér, který zanechává vlasy hladké, 
nezacuchané, s nádherným leskem. Chrání před škodlivým působením slunce, 
větru a chloru. Vyrovnává pórovitost ve vlasech způsobenou barevním, 
ondulováním apod.  
      Užitečné typy:  

• nastříkejte na vlasy vysušené ručníkem, dále již vlasy netřeba upravovat 
• nastříkejte tento sprej na vlasy před plaváním, opalováním či ondulací  - 

dosáhnete tím mimořádné ochrany    
Obsah:  473ml      Cena: 22,51 euro 


