
OBSAH: 100 ml 
POUŽITÍ: vmasírujte několik kapek na vlhké či suché 
vlasy (obzvláště na jejich konečky), neoplachujte

Španělská kosmetika

ŠAMPON 
s arganovým olejem pro suché a poškozené vlasy

• sérum obsahuje marocký arganový  
a jojobový olej, bambucké máslo,  
vitamín E a beta-karoten

• vyživuje vlasové kořínky, revitalizuje 
poškozené a namáhané vlasy

• dodává vlasům jemnost a výrazný lesk, 
nemusí se oplachovat

TĚLOVÝ KRÉM 
s arganovým olejem pro pokožku celého těla

s arganovým olejem

• šampon obsahuje marocký arganový a jojobový olej,  
bambucké máslo, hydrolyzovaný keratin a pantenol

• vyživuje vlasové kořínky
• zvyšuje lesk, vitalitu a jemnost vlasů
• hloubkově hydratuje, zaceluje vlasové konečky, zklidňuje 

vlasovou pokožku

VLASOVÉ SÉRUM 
s arganovým olejem 
pro suché a poškozené vlasy

KONDICIONÉR 
s arganovým olejem pro suché a poškozené vlasy
• kondicionér obsahuje marocký arganový a jojobový olej, 

bambucké máslo a hydrolyzovaný pšeničný protein
• navrací vlasům zdraví, vitalitu a lesk, zanechává je pružné  

a hedvábně jemné
• vlasy posiluje, vyhlazuje, vytváří na nich ochrannou vrstvu
• nemusí se oplachovat, před použitím se doporučuje 

zatřepat, aby se vrstvy promíchaly

• maska na vlasy obsahuje marocký arganový a jojobový olej, bambucké máslo
• je vhodná na všechny typy vlasů (suché, mastné, lámavé, odbarvené…) 
• pravidelné používání zajišťuje komplexní péči o vlasy i vlasovou pokožku
• vlasy vyživuje, zvlhčuje, zabraňuje vysoušení a ztrátě elasticity,  

výsledkem jsou vlasy hebké, jemné, lesklé 
• poradí si i se „zkroucenými” či zvlněnými vlasy
• po umytí se nanese, lehce vmasíruje, po několika minutách opláchne

VLASOVÁ MASKA s arganovým olejem pro všechny typy vlasů

• krém obsahuje glycerin, Aloe Vera gel, 
marocký arganový a jojobový olej, 
bambucké máslo, alantoin, pantenol  
a vitamín E 

• výživný a hydratační krém na tělo
• pokožku zklidňuje a zjemňuje 

SPRCHOVÝ GEL 
s arganovým olejem, výborný 
zejména pro suchou pokožku
• gel obsahuje marocký arganový  

a jojobový olej, bambucké máslo
• je ideální zejména pro suchou pokožku 
• kůži vyživuje a hydratuje
• příjemně voní

OBSAH: 400 ml 
POUŽITÍ: naneste na vlhké vlasy, vmasírujte do vlasové pokožky, 
nechte chvíli působit, důkladně opláchněte. Pokud je třeba, proce-
duru opakujte. Při kontaktu s očima je opláchněte větším množstvím 
vody. kód: 804 020

200 Kč

295 Kč

kód: 804 024

295 Kč

OBSAH: 400 ml
POUŽITÍ: před použitím zatřepejte obsahem lahvičky, poté nastří-
kejte kondicionér na čisté, ručníkem vysušené vlasy. Neoplachujte. 
Vyhněte se kontaktu s očima a s oblečením. Při kontaktu s očima je 
opláchněte větším množstvím vody. kód: 804 023

OBSAH: 250 ml 
POUŽITÍ: naneste do-
statečné množství na 
čisté a vlhké vlasy, lehce 
vmasírujte do vlasové 
pokožky, nechte půso-
bit několik minut. Poté 
opláchněte.

295 Kč

kód: 804 025

OBSAH: 500 ml 
POUŽITÍ: jemně naneste na vlhkou 
pokožku, opláchněte vodou

155 Kč

kód: 804 021

195 Kč

kód: 804 022

OBSAH: 250 ml
POUŽITÍ: jemně vmasírujte do pokožky

FINCLUB přichází s nabídkou nové kosmetické řady! 
Obsahuje ARGANOVÝ OLEJ, který je výborný pro zralou pokožku, 
má silný anti-aging efekt, vlasům vrací lesk a vitalitu. 
Přípravky neobsahují parabeny.


