HOME CARE
PORTFOLIO
TURN HEADS.

TRANSFORMING HAIR,
TRANSfoRmiNg pEoplE.
Držme se faktů.....
JOICO je lídrem v oblasti profesionální péče o vlasy ve více než 60
zemích po celém světě. Oddaní svému cíli. Oceňovaní.
Již 30 let jsme zavázáni k péči o vaše vlasy.
JOICO nenabízí jen vynikající vlasové produkty, nabízí především
vynikající řešení péče o vlasy. Jsme součástí renomované Shiseido
skupiny a naším záměrem je excelovat v oboru.

Máme sedm inovativních produktových řad s více než 50 produkty
pro všechny oblasti péče o vlasy, které byste mohli potřebovat.
Kromě šamponů a kondicionérů nabízí JOICO ošetření, masky,
vyhlazení, lesk .... a ještě mnohem více. Cokoliv potřebujete, my máme.
TURN HEADS. Odvážíte se? JOICO vám otevírá dveře.

joico
TECHNOLOGIE
Nebudeme vám říkat, jak žít váš život,
protože to je umění, které jste již objevili.
My vám řekneme o dokonalosti; naše technologie,
to je umění samo o sobě.

JOICO now discovered the exact
peptide chain that is most easily
damaged and weakened when it
comes to hair!
Slibujeme dokonalost
a to splníme.
NezNáme kompromisy.

cARE
ESSENTIALS
VímE, co cHcETE...
Chcete vlasy, které odráží vaši osobnost. Osobnost,
která vyžaduje perfektní vlasové řešení. Jsou dny,
kdy vaše vlasy potřebují více péče než obvykle. Dny,
kdy dotek hedvábí bude vše, co potřebujete. A další dny,
kdy potřebujete, aby vaše vlasy opět oživly a zesílily.

Víme, že vlasy ve všech aspektech a náladách odrážejí
jejich krásu a odstíny. Vlasy jsou jedinečné. A náš sortiment
výrobků je právě proto tak komplexní. My jim říkáme prostě
ESSENtIAlS. Podívejte se na naše Essentials, naše
vynikající řešení pro všechny typy vlasů. DNES i zíTRA.

DAILY CARE

pro všechny typy vlasů, normální až suché

kažDoDeNNí péče
JOICO chce, abyste o sebe pečovali každý den.
Co chceme pro vaše vlasy? Chceme, aby ožily každý den.
Pomáháme vám poskytnout jim maximální vlhkost, rovnováhu a výživu.
Prostě základy. JOICO to dává - každý den.

DAIlY HAIR CARE
■ DAILY CARE BALANCING SHAMPOO
Dodá vlasům jemnou péči a velkou vitalitu.
Hypoalergenní.
■ DAILY CARE BALANCING CONDITIONER
Již žádné jemné vlasy, žádná statika a váha navíc.
■ DAILY CARE LEAVE-IN DETANGLER
Dává vám zpět kontrolu nad vlasy.
Ne hmotnost, ale spoustu ovladatelnosti.

SENSItIVE DAIlY HAIR CARE
■ DAILY CARE TREATMENT SHAMPOO
Jemné ošetření proti lupům,
přitom uklidňující svědivou a citlivou pokožku.

COlORED HAIR CARE
■ COLOR ENDURE SHAMPOO
bEz Sulfátů. Jemný k vlasům,
šetrný k barvě, pro každodenní použití.
■ COLOR ENDURE CONDITIONER
bEz Sulfátů. Více intenzity barev, déle,
s tímto bohatým a výživným kondicionérem.
■ COLOR ENDURE TREATMENT MASQUE
Všechno, co barvení vzalo vašim vlasům,
vám dává zpět. Intenzivní léčba s dramatickým
zlepšením stavu vlasů.

COLOR ENDURE

pro normální, barvené vlasy

HIGH-lIGHtED & lIftED HAIR CARE
■ COLOR ENDURE VIOLET SHAMPOO
bEz Sulfátů. Řekni ne žloutnutí,
pro blond nebo šedé vlasy. Chladná blond se
zvýrazní a mosazné tóny se neutralizují.
■ COLOR ENDURE VIOLET CONDITIONER
bEz Sulfátů. tónuje blond a šedé vlasy a
udržuje chladnou barvu vlasů.

DloUHoTRVAjící bARVA
Vaše barva odráží vaši osobnost. Chceme ji odrážet déle,
bez vyblednutí a změny v tónu. Radiance.
Jas. Color Endure zajišťuje naprostou barevnou
brilanci a světelnost, a to každý den.

BODY LUXE
pro jemné, ochablé vlasy

uNIKátNí zVětšENí ObJEMu
PRO JEMNé, OCHAblé VlASY

objem zaručeN
Víte, že vám nemůžeme dát více vlasů, ale s body luxe to vypadá,
že jsme to právě dokázali. toto je dokonalé řešení pro jemné, ochablé
vlasy. JOICO našla cestu k zesílení každého pramene. Plnost a husté vlasy,
když jste už mysleli, že to není možné. Žádná extra váha. Jen objem navíc.
Používejte všechny produkty z řady jako systém pro maximální objem.

■ BODY LUXE SHAMPOO
Dodává objem v každém prvku,
zatímco jemně čistí.
■ BODY LUXE CONDITIONER
uhladí, zvlhčí a dodá objem.
■ BODY LUXE THICKENING ELIXIR
Dodá plnost, objem a fixaci stupně 3.
■ BODY LUXE ROOT LIFT VOLUMIZING FOAM
Pěna dodávající objem a plnost, stupeň fixace 4.
■ BODY LUXE DESIGN FOAM
Pracuje od kořínků dál, přidá objem a solidní tvar.

fRIzz-fREE SMOOtHNESS
PRO KADEŘAVé, KuDRNAté
NEbO HRubé VlASY
■ SMOOTH CURE SHAMPOO
bEz Sufátů. SHladké a dramaticky jemné vlasy,
s tímto šamponem bez sulfátů.
■ SMOOTH CURE CONDITIONER
bEz Sufátů. Snižování objemu a zacuchání,
a obnova vlasů po dobu až 72 hodin.
■ SMOOTH CURE LEAVE-IN RESCUE TREATMENT
Koncentrovaný olejový přípravek pro působení
v nezvladatelných vlasech, pro zkrocení síly a
zároveň doplňování ztracených tekutin.
■ SMOOTH CURE THERMAL STYLING PROTECTANT
Dokončovací produkt pro ochranu kadeřavých,
kudrnatých a hrubých vlasů proti vlhkosti a
tepelnému poškození.

SMOOTH CURE
pro kadeřavé, kudrnaté nebo hrubé vlasy

HlaDké vlasy a lék proti krepatěNí
Pokud jste si někdy přáli hedvábně hladké vlasy, nebo jste toužili po kůře v keratinovém salonu,
je tato řada právě pro vás. Dodá až 72-hodin dramatické hladkosti,
Smooth Cure je ideální pro každého s kudrnatými, těžko zvládnutelnými vlasy.

MOISTURE RECOVERY

pro suché, žíznivé vlasy

přiDáNí vlHkosti
Intenzivní hydratace pro intenzivně suché vlasy.
Nechte Joico uhasit žízeň vašich vlasů s nejbohatšími másly a oleji.
transformuje i nejsušší vlasy do vize měkkosti a ovladatelnosti.
budete cítit úlevu.

INtENSE MOIStuRIzER
PRO SuCHé, ŽízNIVé VlASY
■ MOISTURE RECOVERY SHAMPOO
tento čistí a současně zásadně obnovuje vlhkost.
Je prvním krokem k léčení suchých vlasů.
■ MOISTURE RECOVERY CONDITIONER
Kondicionér pro jedinečné doplnění vlhkosti,
pro lesklé vlasy.
■ MOISTURE RECOVERY LEAVE-IN MOISTURIZER
Sprej pro suché, hrubé vlasy, který se neoplachuje. Dělá
vlasy měkké, lesklé a bez zacuchání, zároveň chrání.

PRO SIlNé/HRubé SuCHé VlASY
■ MOISTURE RECOVERY TREATMENT BALM
Pro husté a hrubé vlasy dáváme ještě intenzivnější hydrataci.
vyhlazuje více, vyživuje více.

Nejvyšší
VýKON
jeDNička ve vlasové rekoNstrukci
Když není cesty zpět, budete potřebovat maximální hlubokou péči.
Oslabené, zoufalé vlasy musí mít K-Pak. Nemůžeme najít více
základní výživy, než je zde. Rekonstruuje. Revitalizuje.
Dává vlasům nový život, když už jste si pravděpodobně mysleli,
že je příliš pozdě. Přenášíme vlasy od okraje propasti.

K-PAK

pro oslabené vlasy v krizové situaci

PéčE
■ K-PAK SHAMPOO
Posílující šampon pro každodenní použití,
k obnově, pružnosti a super lesku.
■ K-PAK CONDITIONER
Rekonstrukce a hydratace: zevnitř ven.
■ K-PAK CHELATING SHAMPOO
zbaví chlóru a nánosů po stylingu,
zanechává vás se zářivými vlasy.
■ K-PAK DEEP-PENETRATING
RECONSTRUCTOR
Konečný způsob, jak obnovit, opravit a
doplnit zničené vlasy. Je to vítěz.
■ K-PAK SPLIT END MENDER
uhladí konce, rozloučí se s
rotřepenými konečky a krepatěním.
Hedvábně jemné lokny.

StYlING
■ K-PAK LIQUID RECONSTRUCTOR
Jemné nebo chemicky ošetřené
vlasy potřebují tuto kúru ve spreji.
Super pevnost a lesk, který závoveň
i obnoví.
■ K-PAK LEAVE-IN PROTECTANT
uzavře a ochrání vlasy, aby bylo
chemické a tepelné poškození
věcí minulosti.
■ K-PAK INTENSE HYDRATOR
Nesmírně intenzivní léčba pro
zoufale suché vlasy. Řídí krepatění a
navrací vám přirozený pohyb.
■ K-PAK REVITALUXE
Opravdu revitalizuje a opravuje a
zároveň přirozeně vyživuje.

■ K-PAK SMOOTHING BALM
Hrubé a kadeřavé vlasy vyžadují
posilující balzám, který je aktivován
teplem a pak jsou navždy hladké
a zdravé.
■ K-PAK PROTECT & SHINE SERUM
Žádná hmotnost, jen lesk,
který vám dává hladký a jasný vzhled.
■ K-PAK THERMAL DESIGN FOAM
získejte zářivost a pružnost ve
stylingové pěně bez alkoholu,
která vyzařuje pružnost. Nelepí.
■ K-PAK PROTECTIVE HAIR SPRAY
Sprej pro střední fixaci, který
dokonale chrání a kontroluje,
ale dává také měkký, přirozený vzhled.

K-PAK

for colored, weakened,
distressed hair
zde má své místo ochrana barvy. Řešením vnější vrstvy
vlasové kutikuly jsme zapečetili barvu na delší dobu.
Ale zachovali jsme přitom integritu vašich vlasů.
Hladší a lesklejší vlasy. Pružnost a odolnost,
více barev. Vše v jednom.

COlOR tHERAPY
■ K-PAK COLOR THERAPY SHAMPOO
uzamkne živost a vlhkost při vyloučení blednutí a poškození.
■ K-PAK COLOR THERAPY CONDITIONER
Vyživujte barvu a opravte poškození.
■ K-PAK COLOR THERAPY RESTORATIVE STYLING OIL
Měkké a snadno spravovatelné vlasy nikdy nebyly tak snadné.
Naše jedinečná olejová směs obnovuje vlasy a rozpoutává vitalitu a zářivost.

FINISH
iN style
cHraňte, zDokoNalujte a fiNišujte ve velkém stylu
Ať již pro nás máte jakékoliv vlasové výzvy, máme
odpověď. získejte požadovaný vzhled.
Strhující. Ohromující.
Chcete pouze ty nejlepší produkty pro vaše vlasy.

Se stylingovým a dokončovacím sortimentem jsme
si určili jen jedno pravidlo: vynikající výsledky s
vynikajícími produkty - nic míň.

STYLE & FINISH
superlehká až střední fixace

DRY SHAMPOO

WAx/PAStE/ClAY/CRèME

■ INSTANT REFRESH úroveň fixace 0
Není čas? Nevadí. Instantní čištění a osvěžení,
s tímto rychleschnoucím šamponem.

■ SUPER SHINE úroveň fixace 2
brilantní vosk s pocitem čistoty.
■ JOILOTION úroveň fixace 2
univerzální sochařský krém, který poskytuje
lehkou až střední fixaci. zanechává vlasy plné
a lesklé.
■ MATTE GRIP úroveň fixace 5
Chopte se nejvyšší matné textury
a definice.

GEl
■ JOIGEL MEDIUM úroveň fixace 4
Rychleschnoucí stylingový gel, který
ponechává vlasy ohebnější, netvoří vločky
a dodává lesk.

■ TEXTURE BOOST úroveň fixace 2
Účes drží, vlasy jsou přitom pohyblivé,
dělají dojem čistoty, jsou příjemné na dotek.
Supersuchý dokončovací sprej.
■ CRÈME WAX úroveň fixace 3
Podporuje váš styl, vytváří definici, texturu a
lesklý, zdravý lesk.

SPRAY – NON-AEROSOl
■ JOIFIX MEDIUM úroveň fixace 6
flexibilní stylingový sprej, který udrží váš účes
na místě, bez ztuhlosti nebo odlupování.

HAIR SPRAY - AEROSOl
■ HUMIDITY BLOCKER úroveň fixace 2
zbavte se kadeřavosti a uzamkněte
vlhkost s tímto ochranným,
dokončovacím sprejem.
■ DESIGN WORKS úroveň fixace 3
formuje vlasy do udržitelného stavu,
ale ponechává je pružné pro maximálně
snadné česání.
■ JOISHAPE úroveň fixace 5-6
zaručí krásný, flexibilní účes a vynikající
lesk po celý den.

STYLE & FINISH
pevná až ultra-silná fixace

SPRAY NON-AEROSOL

PASTE/CLAY

FOAM

■ FLEX CONTROL úroveň fixace 7
Pružná stylingová pasta, která umí
transformovat vlasy. Matný povrch.
■ STYLE REFORM úroveň fixace 8
Pevný tvarovací jíl, který vyzdvihne vaše
kudrlinky. Matný povrch.

■ JOIWHIP úroveň fixace 7
tato pěna dává vašim vlasům výjimečný
objem a tělo.
■ POWER WHIP úroveň fixace 9
Více báječné plnosti a skutečný objem v
této krémové lehké pěně.

GEL
■ JOIGEL FIRM úroveň fixace 8
Pro ovládání hustých, hrubých vlasů,
poskytující vlhkost a lesk. Ideální pro
vytvoření mokrého vzhledu.
■ POWER GEL úroveň fixace 10
Rychleschnoucí výborný lesk, který se
nebude loupat, drží po celý den.

■ JOIFIX FIRM úroveň fixace 8
Pro maximální styling, kontrolu a zdravý
přírodní lesk.

HAIRSPRAY - AEROSOL
■ JOIMIST FIRM úroveň fixace 7-9
uzamkne hotový účes pro celý den,
drží a podrží.
■ POWER SPRAY úroveň fixace 8-10
Maxi mega fixace, drží silně po celý den.

ANIMAL
TESTING

Joico je nejen hrdý na své výrobky, ale také na
to, co znamená. to je důvod, proč nebudeme
používat zvířata pro testování našich výrobků,
protože vaše vlasy nejsou jejich starost.
Chceme být za jedno se světem kolem nás.
to je důvod, proč je tato brožura vytištěna na
fSC certifikovaném papíru.
to dává smysl, že?
Vaše vlasy, to je náš svět.
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TURN HEADS.

