
Problémy s vlasmi a pokožkou hlavy nemusí spôsobovať len jeden 
činiteľ, preto sme vyvinuli Kitoko® Special Treatment líniu, ktorá dopĺňa 
naše Kitoko rady. Všetky produkty majú zloženie, ktoré chráni farbu.

Oživí a navráti zdravie, vlasom vystaveným slnečnému žiareniu. Zanecháva vlasy  
nádherne vyživené, hydratované a chráni ich pred ďalším poškodzovaním. 
Obsahuje formulu na ochranu farby.

Special Treatments
Jedinečné produkty pre všetky typy vlasov

Sun-Defence
Chráni pred slnečným žiarením

Active pH Re-Balancer  Obsah: 250ml
•   Vyrovnáva poréznosť vlasu a obnovuje prirodzenú 
    kyslosť vlasov namáhaných chemickými produktami
 •  Obohatený extraktmi z datlí, zeleného čaju, fire tulip, 
    magnézia, karité, UV filtrom, vitamínov A a E a NMF
 •  Naniesť a nezmývať
 •  Zanecháva vlasy hodvábne jemné, lesklé a ľahko 
     ovládateľné

Active Restructurant  Obsah: 250ml
•  Kúra, ktorá lieči a vyživuje vlasy lámavé a zničené 
   chemickými produktmi, predchádza štiepeniu končekov 
•  Obohatená živinami z boababu, ibišteku, ovsu, 
   panthenolu, sodium PCA, allantoinu,  fire tulip, zeleného 
    čaju, karité, obsahuje UV filter, vitamíny A a E  a NMF
 •  Naniesť a nezmývať
 •  Vyživuje, hydratuje a dodáva potrebnú silu
 •  Stimuluje pokožku hlavy a tým ju lieči

Hair & Body Cleanser  Obsah: 100ml

•  Odstráni zvyšky ako morskú soľ, piesok a chlór a súčasne 
    vyživuje, hydratuje a zjemňuje vlasy a pokožku. 
•  Extra jemné zloženie, bez sulátov.
•  Obsahuje vŕbovku, vodnú mätu, zelený čaj , rooibos, 
    fire tulip, karité, vitamíny  A&E, NMF & smektický íl. 
•  Výťažky z granátového jablka dodávajú prírodný UV 
    filter

Active Masque  Obsah:  100ml 

• Intenzívna hĺbková kúra, ktorá dodáva živiny a hydratuje 
   pokožku a vlasy  zničené slnkom, navracia im zdravie  
   a vitalitu.
• Obsahuje vŕbovku, vodnú mätu, zelený čaj, tamarind,  
   rooibos, fire tulip, karité, vitamíny  A&E, NMF 
• Zanechá vlasy nádherné vyživené, lesklé a ľahko  ovládateľné 
• Výťažky z granátového jablka dodávajú prírodný UV filter 

UV Protect Spray Obsah: 100ml
• Poskytuje ľahkú, neviditeľnú ochranu pred slnečným
  žiarením
• Zložený z výtažkov granátového jabla, redbush, zelený
  čaj, karité, vitamínov A a E a UV filtrov
• Nezmývať


