
BIOMETICKÁ VLASOVA STAROSŤLIVOSŤ 
 
Nová generácia  na ochranu poškodených 
vlasov 
Plex obnovuje 
Systém ktorý obnovuje a ozdravuje 
prirodzenú štruktúru vlasov. 



 

Revolučný pokrokový 

biomimetický systém, ktorý vám 

dovolí melírovat a farbiť vlasy bez 

narušenia ich celistvosti. 



 

 

• Obnovuje, posilňuje a chráni vlasy počas farbenia a milírovania 

 

• Môžete ho použiť aj ako samostanú kúru na obnovu poškodených vlasov 

 

• Posilňuje vlasové vlákna, dodáva im elasticitu, čím predchádza  lámaniu 

vlasov 

 

• Vlasy vyzerajú  a aj sú na dotyk neporovnateľne zdravšie 

 

Systém, ktorý obnovuje a ozdravuje 
prirodzenú štruktúru vlasov. 
 



 

• Zintezívni farbu a pri melírovaní bez potreby použitia silnejšieho 

oxidantu  posilní vytiahnutie pigmentov  

 

• Môžete ho použiť s každou profesionálnou farbou alebo melírom 

 

• Znižuje poškodenie kutikúl 

 

• Nepotrebujete predĺžiť čas pôsobenia farby alebo melíru 

 

• Jednoduchá aplikácia, bez zmeny vašej rutiny  

 

Systém, ktorý obnovuje a ozdravuje 
prirodzenú štruktúru vlasov. 



Poškodený vlas / Zdravý vlas 
 
Keratínové molekuly v ľudskom vlase sú tvorené 
19 aminokyselinami. Alkalické procesy ako 
farbenie a melírovanie poškodia, alebo zničia 
tieto aminokyseliny, teda oslabia vlas. 
Biomimetická technológia v RAV19 je schopná 
týchto 19aminokyselín napodobniť, a tiež ich 
presne reprodukovať v množstve a poradí, 
v akom sa prírodne nachádzajú vo vlase. 
Pretože sú to identické kópie, sú schopné 
priamo nahradiť stratené aminokyseliny, teda 
obnovujú štruktúru vlasov a významne 
posilňujú a zlepšujú  kondíciu vlasov. 
 



AKO SA LÍŠI VITAPLEX OD INÝCH 
PODOBNÝCH PRODUKTOV? 

 

 

• Jedinečná biomimetická technológia znamená, že Vitaplex je schopný 

obnoviť poškodené vlasy vlastným prírodným spôsobom. Komplex 

RAV19 ozdravuje poškodené miesta keratínových väžieb ich presnou 

reprodukciou v množstve a poradí, v akom boli aminokyseliny zničené, 

počas chemických procesov, teda efektívne vracia vlas do pôvodnej 

podoby. 

 

• Iné plex produkty chránia keratínové väzby počas chemických 

procesov, alebo sú zamerané na prepojenie poškodených väzieb. 

Vitaplex je jedinečný v tom, že sa zameriava na obnovu pôvodných 

väzieb (keratínových molekúl) vo vlase. 

 

 

 





Kedy použiť VITAPLEX 
 
  
Vitaplex zaručí ochranu vlasov, posilňuje a 

zabraňuje ich lámaniu počas nasledovných 

chemických procesov: 

 

• Farbenie vlasov (všetky značky) 

 

• Melírovanie 

 

• Presvetľovanie 

 

• Tónovanie semipermanentnými farbami 

 



 

Čo to je: 

 

pH urovnávač pridáva sa do farby a melírov.  

 

Vhodný pre všetky profesionálne farby a melíre. 

 

 

Výhody : 
Chráni vnútornú a vonkajšiu štruktúru vlasu pred 

poškodením, stratou elasticity a sily pri farbení a 

melírovaní 

 

Pokroková technológia uvádza použitie kyslíku veľmi 

presným spôsobom, pre lepšie presvetlenie a 

intenívnejšie farby bez potreby použitia silnejšieho 

oxidantu, alebo zmeny v čase pôsobenia farby. 

 

 
 
 

75ml            300ml 

VITAPLEX 01 Chráni väzby vo vlase 



Ako ho používať: 
Primiešajte VITAPLEX  01 na ochranu väzieb do farby, melíru 
alebo vody a naneste na vlasy ako zvyčajne, potom podľa 
manuálu. Potom poriadne zmyte, naneste šampón. Po zmytí 
vysušte vlasy uterákom. 
  
Dostupné balenia: 75ml ‘predáva sa ako súčasť balíka’, 

      300ml 

 
 

75ml            300ml 

VITAPLEX 01 Chráni väzby vo vlase 

 



 Čo to je: 
Jedinečná, biomimetická posilňovacia kúra na aplikáciu po 
farbení, presvetlevaní čí melírovaní 
 

Výhody: 
Komplex RAV19 obnovuje keratínovú štruktúru na 
poškodených miestach,  ktoré boli zničené počas 
chemických procesov, reprodukciou a nahradením 
aminokyselín v presnom množstve a poradí. 
 
Mix komplexu RAV19 a vysoko špecializovaných zložiek 
zanechávajú vlasy  neporovnateľne silnejsie a zdravšie, 
s obnovenou štruktúrou a objemom. 
 
   
 

 200ml                500ml 

VITAPLEX 02 Obnovuje väzby vo vlase 



  

   
 Ako ho použiť: 

Pre všetky chemické procesy ( farbenie, melírovanie, 

ošetrenie vlasov) použite 20g pre krátke vlasy, 40g 

stredne dlhé vlasy, 60g pre dlhé vlasy.  

Nechajte pôsobiť 10 minúť a zmyte. 

Dostupné balenie: 200ml ako súčasť balíka  

     500ml 

 

 200ml                500ml 

VITAPLEX 02 Obnovuje väzby vo vlase 

 



  
 

 

Čo to je : 

Jedinečný produkt pre domáce použitie, na  ošetrovaciu 

kúru a udržiavanie kondície vlasov po aplikácií 01 a 02. 

 

 

Výhody: 

Udržiava neporovnateľné krásne a zdravé vlasy. Obsahuje 

komplex RAV19 na posilnenie akcie dielu VITAPLEX 02 a 

kationových molekúl, ktoré chránia kutikuly pred 

mechanickým poškodením. 

 

 

 

 200ml 

VITAPLEX 03 Udržuje zdravé väzby vo vlase 



  

 

Ako ho používať : 
Použite 03 produkt raz za týždeň, alebo každé druhé zmytie pri 
veľmi poškodených vlasoch. Umyte vlasy šampónom a vyšušte 
ich uterákom, naneste VITAPLEX 03 od korienkov po končeky. 
Nechajte pôsobiť 5 minút a potom poriadne zmyte. 
 
 

 

 
Dostupné balenie: 200ml 

 

 200ml 

VITAPLEX 03 BOND PRESERVER 



BRAND POSITIONING 
 

  

Trade Message  Client Message  



Marketingová podpora 

 

 

• Brožura pre klientov 

• Stolová karta 

• Vzdelávacie video 

• A1 plagát – samozávesný 

• Technický manuál/ Manuál miešania 
  
Podpora distribútorov 

• Plagát bannerový 

• Stojan 

 

 

 

 

Poster Tent Card 



Marketingová podpora 

 

Novinové uvedenie v Creative head 

& Hairdressers Journal 

 

• Reklama v septembri 

• Článok o produktech v októbri 

• Následne sa zameriame na 

nepretržitú reklamu 

 

 

Advertorial Example 



Skúšobný balík pre salóny 

obsahuje 

 

1 x VITAPLEX 01 BOND PROTECTOR 75ml 

1 x VITAPLEX 02 BOND RECONSTRUCTOR  200ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 aplikácií/použití* * počet aplikáci sa môže meniť v závislosti od procesu a dĺžky vlasov) 

 

VITAPLEX PROPAGAČNÝ/UVÁDZACÍ BALÍK 



VITAPLEX PROMOTIONAL KITS 

Klasický balík pre salóny 

Obsahuje 

 

1 x VITAPLEX 01 BOND PROTECTOR 300ml (zadarmo) 

2 x VITAPLEX 02 BOND RECONSTRUCTOR  500ml 

 

Podporné produkty zadarmo 

10 x brožur pre klientov 

2 x stolové karty 

2 x A1 plagát 

 

 

50 aplikácií/použití* * počet aplikáci sa môže meniť v závislosti 
od procesu a dĺžky vlasov) 
 



VITAPLEX PROMOTIONAL KITS 

Balík na malopredaj 

Obsahuje 

 

12 x VITAPLEX 03 BOND PRESERVER 200ml  
 
Zadarmo stojan na produkty 
 
 

 

 



Zvýšte svoj predaj v salónoch s VITAPLEX 

 

 

 
 

Ponúknite VITAPLEX Biomimetickú kúru: 

 

• Zvýšte potenciálny zisk zo všetkých aplikácií 

farbenia a melírovania 

 

• Presvetľujte, farbite a melírujte bez kompromisov 

 

• Prvý krát bezpečne- uistite zákazníka o výhodách 

farbenia 

 

• Pritiahnite nových zákazníkov 

 

• Zdvihnite ceny na všetky vaše služby 

 



• Systém ktorý reprodukuje a obnovuje 

prírodnú štrutkúru vlasov 

 

• Obnovuje, posilňuje a chráni vlasy počas 

farbenia a melírovania 

 

• Môžete ho použiť aj samostatne ako 

ozdravovaciu kúru na zničené vlasy 

 

• Posilňuje vlasové vlákna, zlepšuje ich 

pružnosť a zabraňuje ich lámaniu 

 

• Vlasy sú omnoho zdravšie na pohľad a 

dotyk 

 

VITAPLEX ZHRNUTIE 

   
• Prehlbuje tón farby a zvyšuje vytiahnutie 

pigmentov pri melírovaní bez potreby 

použitia silnejšieho oxidantu 

 

• Môžete ho použiť so všetkými 

profesionálnymi farbami a melírami 

 

• Znižuje poškodenie kutikúl 

 

• Nepotrebujete žiadnu zmenu v čase 

pôsobenia procesov 

 

• Jednoduchá aplikácia, bez zmeny vo 

vašej rutine farbenia a melírovania 

 


