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TRANSFORMACIJA
VSEH TIPOV TEŽKO
OBVLADLJIVIH LAS

PROFESIONALNE IZKUŠNJE PRILAGOJENE 
INDIVIDUALNIM POTREBAM 
Vrhunska ekipa strokovnjakov za nego las v salonih John Frieda® razumemo želje žensk in 
potrebe njihovih las. Preprosta inovativnost nam omogoča, da lahko izpolnjujemo njihove želje.

DEJANSKE IZKUŠNJE IZ SALONA
Strokovnjaki, ki delajo v salonih John Frieda®, vsakodnevno odkrivajo nove trende. House 
Of Experts™, je mednarodna skupina najbolj priznanih frizerjev, ki prispeva k neprestanemu 
razvoju proizvodov za nego las. Proizvodi John Frieda® so prisotni v naših ekskluzivnih 
salonih in jih uporabljajo številne znane osebnosti po svetu.

PRILAGOJENO POTREBAM LAS
John Frieda® strokovnjaki poznamo različne tipe in potrebe las. Z našimi izkušnjami v razvoju 
oblikujemo proizvode po meri, za vsako specifično potrebo las. Ni pomembno ali so lasje 
svetli, temni, skodrani ali tanki, John Frieda® kolekcija ima rešitev za vas! Zahvaljujoč našemu 
strokovnemu znanju, tehnologiji in kvalitetnim sestavinam, vam omogočamo, da svojo pričesko 
brez težav oblikujete v željeno obliko.

Če bi radi izvedeli več o proizvodih John Frieda® obiščite spletni naslov www.johnfrieda.co.uk

Pričnite svojo nego s FRIZZ-EASE® šamponi in balzami, ki zagotovijo nastanek željene pričeske 
s kompleksom za ravnanje ali kodranje, ki prodre v globino las. Revolucionarna kombinacija silikona 
deluje na vseh vrstah neobvladljivih las, na kodrastih ali ravnih. Sestavine so dovolj blage, za 
vsakodnevno uporabo. Struktura las je izpopolnjena od znotraj, na otip so lasje gladki kar omogoča 
hiter in enostaven prvi korak za dosego ravnih pričesk in pričesk z lepimi in urejenimi kodri.

Curl Around® šampon 
je izjemen šampon za vsakodnevno nego skodranih, valovitih 
in težko obvladljivih las. Vlaži in hrani lase ter jih naredi 
sijoče. Rezultat so čudoviti spiralasti kodri, obstojni in odporni 
proti vremenskim vplivom. 

Curl Around® balzam 
skodranim valovitim lasem daje energijo in definira kodre, da postanejo 
sijoči in oblikovani kot v salonu. Neguje, hrani in maksimizira sijaj. 
Rezultat so mehki, gladki kodri, ki so oblikovani od lasnih korenov do 
konic in obstojni v vsakem vremenu.
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Dream Curls® razpršilo
oblikuje vaše kodre. Neurejene kodre in kodrčke spremeni v seksi 
in lepo oblikovane kodre, ki so mehki in svilnati.

Curl Reviver® blaga pena 
uvelim kodrom povrne gibkost in obliko. 
Rezultat so sijoči kodri, ki oživijo z novo energijo in sijajem. 

Straight Ahead® šampon
lase gladi, jim daje sijaj, jih naredi skladne in s tem 
omogoča lažje oblikovanje ravnih pričesk. Hrani, 
mehča in vlaži. Rezultat so gladki ravni prameni las 
z izjemnim sijajem ne glede na vremenske razmere. 

Straight Ahead® balzam 
za oblikovanje ravne pričeske. Pripravi lase za lažje 
oblikovanje ravne pričeske. Hrani lase in jih naredi svilnate
in sijoče. Rezultat so mehki, sijoči lasje, ki ostanejo gladki 
in ravni od lasišča do konic v vsakem vremenu.
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Secret Agent® 

je krema za dokončno oblikovanje. Lase naredi voljne in sijoče z 
vnosom naravnih olj, ki so se izgubila zaradi izpostavljenosti las 
toplotnemu obdelovanju. Že rahel nanos bo lase naredil obvladljive. 
Konice bodo pravilne in celovite .

Original Serum
popravlja suhe, delno neposlušne lase. Ta izjemna formula iz 
proteina svile lase naredi bleščeče sijoče in urejene, ne glede na to 
ali so ravni ali kodrasti. Rezultat so gladki mehki in sijoči lasje. 

Extra Strength Serum
takoj odpravi kronično neobvladljivost las. Formula vsebuje proteine 
svile in izvleček morskih alg. Izboljša videz poškodovanih in pustih 
las. Primeren je za skodrane in ravne lase. Redna uporaba seruma 
naredi lase zdrave in sijoče. Ščiti pred vplivom vlage iz okolja.

THE COLOUR CARE COLLECTION

Colour Care Collection John Frieda® je edina linija za nego las, ki je uporabila spoznanje, 
da je svetloba osnovni dejavnik za lepe in vidno sijoče lase. Neprekinjeno delamo študije 
fizičnih in barvnih razlik med lasmi, da bi odkrili kako deluje svetloba na različne barvne tipe 
las. Rezultat je individualna tehnologija za različne barve las v linijah Color Care Collection, 
kjer dosežemo optimalen sijaj.

Sheer Blonde® in Brilliant Brunette™ vsebujejo Light Enhancers™ za optimiziranje barvnega 
potenciala las, da postanejo sijoči.
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TRANSFORMACIJA VSEH TIPOV TEŽKO OBVLADLJIVIH LAS 

Za vse stopnje neobvladljivih las je FRIZZ-EASE® prva nega, ki nudi linijo izvrstnih serumov, 
ki individualno odgovarjajo potrebam las. Ustvarjajo voljne in mehke lase, ki se enostavno 
oblikujejo. Ob vsakodnevni uporabi FRIZZ-EASE® serumi delujejo na popravljanju, preventivi 
in zaščiti las pred neobvladljivostjo. S serumi FRIZZ-EASE® ste na dobri poti do svilnatih, sijočih 
in gladkih las.

Miraculous Recovery® 
bogata hranljiva krema, ki pomaga preprečevati lomljenje las. 
Hitro prodira in deluje na prizadetih področjih. Preprečuje 
nadaljnje poškodbe las in izgled neurejene pričeske. Lasje so 
okrepljeni in svilnato sijoči.

Heat Defeat®

ravno pričesko ohranja urejeno do 24 ur. To zaščitno 
razpršilo krepi in ponovno navlaži lase, pomaga preprečavati 
vdor vlage in dovaja lasem lesk. 

Straight Fixation™

ta lahka krema daje lasem zaščito, jih mehča in jim daje visok
sijaj do 24ur.  Preprečuje videz neurejenih las tudi v vlažnih 
razmerah.
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TAILORED
FOR BRIGHT,
SHIMMERING

BLONDE 

IZDELANO 
ZA RAZLIČNE 
ODTENKE 
BLOND LAS

PRILAGOJENO
VEČDIMENZIONALNEMU SIJAJU 
RAZLIČNIH ODTENKOV RJAVIH LAS

® SHEER BLONDE  
Omogoča svetlobi, da oživi svetlobo las in s tem naredi svetle lase še bolj sijoče. 

Blondinke menijo, da so njihovi lasje bolj temni kot bi morda želele. Vsak blond las je naravno 
prosojen, ker ima nizek nivo melanina. Svetel las zato na svetlobi izgleda sveže in deluje kot 
neke vrste prizma, ki lomi svetlobo in s tem kreira učinek privlačnosti in naravne lepote. 

Strokovnjaki v John Frieda® znamo zelo dobro izpopolniti sijaj svetlih las. Linija John Frieda® 
Sheer Blonde® nežno in učinkovito očisti vsak del lasu nečistoč in maščob, ki nastajajo zaradi 
zunanjih vplivov in ostankov preparatov. Z uporabo John Frieda® proizvodov lasje v trenutku 
postanejo polni energije, vidno izboljšani in ponovno sijočih barvi.

® BRILLANT BRUNETTE    
Omogoča svetlobi, da rjave in kostanjeve lase naredi čimbolj lesketajoče. 

Rjavolaske se pogosto znajdejo v situaciji, ko so njihovi lasje brez sijaja. Vzrok temu je temen 
pigment v laseh, ki vpija svetlobo in vsakodnevni stres las, ki ga povzroča uporaba sušilcev za 
lase in raznovrstnih pripomočkov za ravnanje las. S tem poškodovani temni lasje svetlobo 
razpršijo namesto odbijajo. Tako dobimo lase brez sijaja namesto zdrave in sijoče pričeske. 

Strokovnjaki v John Frieda® znamo izpopolniti sijaj pri temnih laseh. Vsak las mora reflektirati 
svetlobo površinsko in od znotraj. V John Frieda® preparatih Brilliant Brunette® uporabljamo 
napredno tehnologijo, s katero se sestavine vpijejo v notranjost las in izboljšajo porozne predele 
las. Odboj svetlobe je maksimalno povečan pri vseh odtenkih rjavih las, kar jim daje neverjetno 
bleščeč sijaj.

NICOLA CLARKE
'Poudariti naravno barvo las je bilo vedno moje delo. Svojim strankam, ki so vedno pred očmi 
javnosti svetujem, da ni dovolj le stilsko oblikovanje pričeske, ampak sta tudi pravilna in 
konstantna nega las pogoj, da barva ostane sveža in vedno pripravljena na fotografiranje. 
Verjamem, da je John Frieda® Colour Care Collection najpopolnejši izbor za vse lase, ne 
glede na njihovo barvo. 

'Nicola Clark je kreativna direktorica barv za lase za blagovno znamko John Frieda® v 
Veliki Britaniji in zelo iskana po vsem svetu. Dela z modnimi ikonami in znanimi po vsem svetu.

 

V liniji Sheer Blonde boste našli popolne proizvode za dosego lepo sijočih svetlih las. 
Namesto dolgočasnih barv bodo lasje zaživeli v polnem sijaju, ki ga je možno doseči 
na naravnih, barvanih ali laseh s prameni. Na voljo je za svetlejše blond tone – platina
do šampanjec in temnejše blond tone – medene do karamelne. 

®

 
Sheer Blonde® activating šampon za lepši sijaj z 
Light Enhancers™
nežno odstrani uvel videz las, povrne svežino svetlim lasem, da 
svetloba lahko proseva skoznje. Rezultat so svetlejši lasje, 
barvni ton je poenoten, sijaj pa bleščeč. 

Sheer Blonde® activating balzam za lepši sijaj z 
Light Enhancers™
zgladi in zapre porozna področja vsakega lasu in obnovi površino 
las tako, da so ponovno zdravi in sijoči. Rezultat so svetlejši lasje, 
barvni ton je poenoten, sijaj pa bleščeč. 

Blond Hair Repair z 
Light Enhancers™ 

intenzivna nega za obnovitev krepi in neguje izsušene, 
poškodovane blond lase. S tro-stopenjskim proteinskim 
kompleksom ponovno oživi lase, obnovi svilnato teksturo in 
svetlikajoče pramene las.
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Šamponi in balzami John Frieda® so prilagojeni vsem potrebam različnih odtenkov 
rjavih las. Preparati Hazelnut in Chestnut so narejeni za svetlejše lase in vsebujejo 
ekstrakt čaja in svile. Proizvodi Chocolate in Espresso pa so namenjeni temnejšim 
rjavim lasem in vsebujejo ekstrakt semena kakava in drobljene perle.

Brilliant Brunette® Shine Release® 
vlažilni šampon z Light Enhancers™

®

očisti in izpopolni vsak las in pomaga ustvariti brezhibno površino 
za odboj svetlobe. Ponovno navlaži in zmehča suhe lase. Rezultat 
so temni lasje bogatega videza, ki so poživljeni z več 
dimenzionalnim sijajem.

Brilliant Brunette® Shine Release® 
vlažilni balzam z Light Enhancers™. 

izjemna vlažilna formula suhe poškodovane lase napolni z vlago in 
s tem lase naredi voljne in bolj sijoče. Lasje so napojeni z vlago 
in po uporabi gladki, satenasti in zdravo sijoči.
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Shine Shock® 
lak za izjemen sijaj 

lahka formula zlošči lase do visokega sijaja in izjemnega videza 
pričeske. Takoj umirja lase, ki uhajajo iz pričeske, zgladi in zapre 
razcepljene konice. Poudari lepe, multidimenzionalne rjave 
odtenke las.
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M Aktivni balzam za lepši sijaj 

zgladi in zapre porozna področja vsakega lasu in s tem obnovi zdravo 
teksturo las. Lasje v trenutku postanejo svetlejši, na otip so bolj svilnati 
in bleščeče sijoči.   

Brilliant Brunette linija proizvodov za oblikovanje las omogoča pričesko, ki jo želite
in hkrati poudarja lepoto rjavih tonov las. Osvetlijo bogat, multidimenzionalen sijaj 
in razkriva čudovite rjave barve in oblikovanje pričesk, ki vzbujajo pozornost.  

Go Blonder šampon in balzam vidno svetlita lase, da izgledajo kot posvetljeni 
od sonca. Strokovnjaki salonov John Frieda so razvili inovativna proizvoda 
Go Blonder šampon in balzam z izvlečkom kamilice in citrusov, ki na naraven način 
postopoma svetlita blond lase. Učinek posvetlitve je viden postopoma po samo sedmih 
umivanjih, brez uporabe amoniaka in peroksida.    

Go Blonder šampon za svetlitev las
Go Blonder šampon nežno svetli naravne, barvane ali blond lase s prameni. 
Formula z izvlečkom kamilice in citrusov izboljša zdrav izgled vaših las.   

Go Blonder  balzam za svetlitev las

Go Blonder balzam obnovi vlago naravnim, barvanim ali blond lasem 
s prameni. Vlažilna formula z izvlečkom citrusov in kamilice gladi in 
nahrani lase, da postanejo svilnati in zdravo sijoči.   
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