


CURL CLEANSER

• Tento nepěnivý cleanser jemně čistí bez toho, aniž by z vlasů odstranil

přirozené oleje a zanechává tak kadeře nádherně hydratované.

• Bez pěny pro maximální hydrataci, protože pěnivé formuly mohou
kudrnaté vlasy vysušovat.

Použití

• Na konečky prstů naneste dostatečné množství cleanseru a krouživými

pohyby masírujte pokožku hlavy. Pomocí prstů vlasy jemně pročešte. 

Důkladně opláchněte.

Aktivní složky

• Med, panenský kokosový olej, arganový olej a Aloe vera.

• 98% složení je přírodního původu



HYDRATING HAIR 
CLEANSER

• Jemný hydratační nepěnivý čisticí cleanser, ideální pro jemné vlasy, 

vlnité vlasy a ty, kteří touží po hloubkovém očištění. Čistí bez narušení
přirozené rovnováhy hydratace

Použití

• Důkladně vlasy namočte. Naneste produkt na konečky prstů a 

důkladně vmasírujte do pokožky hlavy, čímž stimulujete průtok krve. 

Dobře opláchněte a následně použijte Bouclème Curl Conditioner.

Aktivní složky

• Mořská sůl, olej z ořechu Mongongo, rakytníkový olej, kaméliový olej

a panenský kokosový olej.

• 98% složení je přírodního původu



CURL CONDITIONER

• Tento ultra hydratační kondicionér proniká do vlasové kutikuly a 

zanechává kudrliny extrémně hydratované bez zatížení. Vhodný pro 
všechny typy vln a kudrlin.

Použití

• Po očištění vlasů cleanserem naneste bohaté množství kondicionéru na

mokré vlasy. Pročešte prsty. Pokud máte silně kudrnaté vlasy, můžete

kondicionér nechat ve vlasech jako bezoplachový. Pokud máte jemnější

vlnité vlasy, z vlasů ho dobře opláchněte. Dokončete styling pomocí
Bouclème Curl Defining Gel.

Aktivní složky

• Panenský kokosový olej, arganový olej, list Aloe vera, lněné semínko a 

granátové jablko.

• 97% složení je přírodního původu



CURL CREAM

• Dodejte hydrataci žíznivým kudrlinkám tímto hydratačním krémem bohatým

na živiny, který pomáhá v boji proti krepatění vlasů způsobenému vlhkostí. 

Lze použít na mokré vlasy jako styler nebo na suché kadeře k dodání

každodenní hydratace. Stylizuje, definuje, zhebčuje a hydratuje.

Použití

• Prsty naneste do mokrých vlasů. Aplikujte na jednotlivé sekce vlasů pro 
rovnoměrné nanesení.

• Pro extra fixaci poté naneste náš gel pro definici kudrlin.

Aktivní složky

• Kukui olej, extrakt z kokosového ovoce, panenský kokosový olej a ricinový
olej.

• 96% složení je přírodního původu



CURL DEFINING GEL

• Tento uhlazující gel se střední fixací vám umožňuje celodenní

nadvládu nad vašimi kudrlinami a neuvěřitelnou definici.

Použití

• Aplikujte na jednotlivé sekce vlasů pro rovnoměrné nanesení. 

Prsty naneste do mokrých vlasů.

• Gel uschne a zpevní vlasy. Po úplném zaschnutí pomačkejte a 

uvolněte měkké definované kudrliny. 

Aktivní složky

• Lněný extrakt, panenský kokosový olej, arganový olej, Aloe 

vera a granátové jablko.

• 99% složení je přírodního původu



INTENSIVE 
MOISTURE 
TREATMENT
• Navraťte sílu poškozeným vlasům, zlepšete pružnost kudrlin a 

obnovte jejich definici. Maska je navržena tak, aby zlepšovala

zdraví vlasů, jejich přirozené vlnění a vyvažovala hydrataci; 

intenzivně regeneruje vlasové vlákno a zlepšuje celkové zdraví
vlasů.

Použití

• Tento super produkt můžete použít na několik způsobů - vyživující

hloubkovou pečující masku nebo bezoplachový kondicionér. 

Přizpůsobí se všem typům vlasů.

Aktivní složky

• Omega 6 a 9, vitamíny A, B, B1, B2, B6, C & E, minerály, mastné

kyseliny a aminokyseliny.

• 97% složení je přírodního původu



REVIVE 5 HAIR OIL

• Tento nezatěžující olej bohatý na antioxidanty pomáhá chránit
barvu a zářivost vlasů před teplem a UV zářením. Rychle se 
vstřebávající koncentrát složený z 5 unikátních olejů, které
dodávají vlasům hydrataci a zároveň je chrání. Vhodný pro oživení
suchých kadeří bez lesku.

Použití

• Používejte jako vrstvu mezi produkty Curl Cream a Curl Defining 
Gel k zajištění hydratace, která pomáhá udržovat definici kudrlin
po každém mytí. Na každou sekci vlasů naneste množství o 1 
pumpičce. Lze také vmasírovat do pokožky hlavy a nechat působit
přes noc. Pomůže tak uklidnit suchou svědivou pokožku hlavy.

Aktivní složky

• Moringový olej, olej z ořechu Mongongo, olej ze semen bílé
ředkve Daikon, panenský kokosový olej a olivový olej.

• 99% složení je přírodního původu



SUPER HOLD STYLER

• Udržujte své kudrliny definované a vyživené pomocí našeho gelu
se silnou fixací. Jeho hladká gelová textura, bez gelům-vlastní
ulepenosti, pomáhá předcházet třepení konečků. Náš gel je plný
úžasných přírodních vyživujících složek. Tento šikovný stylingový
pomocník udrží vaše kadeře a vlny definované po celý den a celou
noc.

Použití

• Naneste na mokré vlasy, buď po aplikaci produktu Curl Defining 
Gel, nebo místo tohoto produktu, v závislosti na typ vlasů. 
Produktem vlasy uhlaďte a následně je pomačkejte v dlaních
směrem k hlavě. Začněte s malým množstvím produktu a v případě
potřeby přidávejte. Zasychá do tvrdé podoby, lze z vlasů vymačkat
v dlaních. 

Aktivní složky

• Olej z ořechů Kahai, modrá agáve, rozvitec.

• 99% složení je přírodního původu



SCALP EXFOLIATING 
SHAMPOO

• Dopřejte své pokožce hlavy „víkendový relax” s naším exfoliačním
šamponem. Speciálně vytvořený k čištění a energizování, tento skvělý nový
přírůstek do řady Bouclème vám dopřeje přímo lázeňský detox a zanechá
vaše kadeře zdravé a voňavé.

Použití

• Důkladně vlasy namočte. Naneste dostatečné množství produktu na
konečky prstů a krouživými pohyby masírujte pokožku hlavy. Důkladně
vlasy opláchněte. Poté na vlasy naneste produkt Intensive Moisture 
Treatment a rozčešte, abyste zajistili, že všechny zbývající perličky
zachycené ve vlasech budou zcela vypláchnuty. Pro dosažení optimálních
výsledků používejte jednou za měsíc. Pro kompletní ošetření vlasů a 
pokožky hlavy vždy používejte spolu s produktem Intensive Moisture 
Treatment, který vlasům navrátí ztracenou hydrataci. 

Aktivní složky

• Hydrogenované kuličky ricinového oleje - přírodní peeling, Menthyl lactate 
– přirozená svěžest máty peprné, sladký pomeranč, majoránka.

• 96% složení je přírodního původu



COLOUR TONING 
DROPS

• Zabraňte mosazným odstínům a navraťte barvě vlasů její zářivost. 
Tyto tónovací kapky, obohacené o hluboké indigové odstíny, jsou
vhodné pro blondýnky, stříbrné vlasy, balayage nebo barvené
brunetky.

Použití

• Přidejte je do svého šamponu a kondicionéru nebo použijte spolu
se stylingovými produkty a hloubkovými ošetřeními. 
Koncentrovanějšího účinku je dosaženo při použití s 
bezoplachovými produkty. Přizpůsobte si dávkování, abyste
dosáhli požadované hloubky a tónu.

Aktivní složky

• Modrá spirulina a bioaktivní komplex vyrobený ze tří australských
pobřežních květin (pavoučí lilie, pavoučkovec a rozvitec).

• 98.7% složení je přírodního původu



UNISEX HYDRATING 
SHAMPOO

• Osvěžte a revitalizujte svou pokožku hlavy, vaše vlasy budou
objemnější, zdravější a šťastnější. Tento šampon s nízkou
pěnivostí je ideální pro časté použití. Nezbavuje pokožku hlavy a 
vlasy o přírodní oleje. Perfektní pro jemné vlasy a větší vlny. Lze
jej také použít pro hloubkové čištění mezi mytími. Skvělé
vlastnosti spolu s naší sofistikovanou vůní z toho šamponu udělají
favorita ve vaší koupelně, tašce do fitka nebo na cestách.

Použití

• Na konečky prstů naneste dostatečné množství šamponu a 
krouživými pohyby dobře vmasírujte do pokožky hlavy. Začněte
od temene hlavy, nanášejte zepředu dozadu, poté postupujte po 
stranách hlavy ža k zátylku. Důkladně vlasy opláchněte.

Aktivní složky

• Panenský kokos, ořech Mongongo, rakytník, kamélie a mořská sůl. 

• 98.3% složení je přírodního původu



UNISEX CURL 
CONDITIONER

• Navraťte svým kadeřím zdraví a vitalitu. Tato vyživující formulace oživí
vaše kadeře a dodá jim hydrataci, aniž by je zatěžovala. Tento unisex 
kondicionér pro kudrnaté vlasy proniká hluboko do vlasové kutikuly. Jako
součást vašeho systému péče o kudrliny působí hned v několika oblastech. 
Navíc udržuje kudrliny měkké a lesklé a dodává vlasům jemnou
aromatickou vůni.

Použití

• Naneste na mokré vlasy. Husté vlasy rozdělte na 2 nebo více sekcí, abyste
zajistili rovnoměrné nanesení. Naneste Curl Conditioner do vlasů pomocí
prstů. Postupně přidávejte více kondicionéru a vody, dokud vlasy
nevypadají mléčně. Zvláštní pozornost věnujte sušším oblastem, jako jsou
konečky vlasů a zadní část hlavy.

Aktivní složky

• Panenský kokos, arganový olej, lněné semínko, organický list Aloe vera, 
med. 

• 98% složení je přírodního původu



UNISEX CURL 
STYLING GEL
• Tento dlouhotrvající gel se střední fixací je dokonalým zakončením každého

stylingu. Žádná lepkavá rezidua nebo mokrý vzhled, jen hladké, vyživené a 

definované vlny či kudrlinky. Tento lehký gel využívá přirozených

vlastností rostlin, které vlasům pomohou udržet jejich přirozený pohyb. 
Zároveň redukují vzhled roztřepených konečků.

Použití

• Tento gel je všestranným pomocínkem ve vaší pečující rutině. Je dostatečně

silný na to, aby se používal samostatně pro kratší účesy, ale také dostatečně

lehký na použití s ostatními produkty v řadě, včetně produktu Curl Defining 

Gel. Tento gel neztuhne ani nezatíží vaše vlny či kudrlinky. Při aplikaci na
mokré vlasy jednoduše drží a definuje.

Aktivní složky

• Rakytníkový olej, Chia semínka, modrá agáve, Erytritol a lněné semínko. 

• 99% složení je přírodního původu


