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NUTRI 
VITAL
Thierry Lothmann inspiruje kreativní kadeřníky díky své touze porozumět ženským potřebám. Ustavičně vymýšlí, jak je uspokojit, využívá k tomu svoje nadšení 

z kadeřnické praxe, své know-how, aby jim je nabídl na míru. Vlasy jsou každý den vystavovány nepříznivému prostředí... Den za dnem jsou oslabovány, 

poškozovány a ztrácí svůj lesk. Je tudíž velmi těžké mít krásné dlouhé vlasy a nenechávat si stříhat poškozené konečky. Thierry Lothmann představuje inovaci, 

která je přímou odpovědí na tyto obavy a je řešením, které opraví vlasy. Jeho filozofie krásy je založena na individuální péči adaptované na potřeby každé 

ženy. Při sestavování řady NUTRI VITAL a LIFTING HYALURONIC reagoval na problematiku poškozených vlasů tím, že vytvořil nový rituál krásy. Nechte si 

individuálně poradit od svého kadeřníka.

VÝŽIVA PŘIZPŮSOBENÁ 
DOMÁCÍMU POUŽIT Í
HYDRATACE POŠKOZENÝCH 
NEBO BARVENÝCH VLASŮ

1.0 SHAMPOOING 250 ml
Kyselina hyaluronová
Proteiny z pšenice
Med

Šampon Nutri Vital 1.0 pro 
poškozené vlasy obsahuje 
pšeničné proteiny, aminokyseliny 
s vlastnostmi podobnými keratinu, 
med známý svými vyživujícími, 
hydratačními a uhlazujícími  
účinky. Tyto zjemňující 
a hydratační složky dodávají 
vlasům lesk a pružnost, kterou 
potřebují.

Rada kadeřníka: Aplikujte na 
vlhké vlasy, zemulgujte s vodou 
a důkladně opláchněte. Opakujte, 
pokud je to nutné. 

1.1 MASK HYDRATANT 200 ml
Kyselina hyaluronová
Proteiny z bavlny
Keratin

Hydratační maska 1.1 obsahuje 
proteiny z bavlny, kyselinu 
hyaluronovou a keratin. Tyto  látky  
posilují vnitřní strukturu vlasu. 
Vlasy  získají  viditelně objem, sílu 
a pružnost. Doporučuje se použít 
s přípravkem Booster Hyaluronic. 

Rada kadeřníka: Vmasírujte 
dlaněmi do délek a konečků. Není 
nutné aplikovat na kořínky. Vlasy 
můžete zabalit na 5 minut do 
teplého ručníku, aby se teplem 
aktivovaly proteiny z bavlny. 

2.0 SHAMPOOING 250 ml
Kyselina hyaluronová
Keratin
Arganový olej

Šampon Nutri Vital 2.0 obsahuje 
kyselinou hyaluronovou pro 
vysokou hydrataci vlasů, keratin, 
který posiluje vnitřní strukturu 
vlasů, a arganový olej (vitamin 
E, antioxidant a omega 6), který má 
důležitou roli v obnovování buněčné 
struktury vlasu. 

Rada kadeřníka: Aplikujte na 
vlhké vlasy, zemulgujte s vodou 
a důkladně opláchněte. Opakujte, 
pokud je to nutné. 

2.1 MASK RÉGÉNÉRANT 200 ml
Kyselina hyaluronová
Arganový olej

Regenerační maska 2.1 obsahuje 
kyselinu hyaluronovou a arganový 
olej. Tato maska intenzivně 
vyživuje, opravuje a do hloubky 
regeneruje poškozené vlasy. 
Doporučuje se použít s přípravkem 
Booster Hyaluronic.

Rada kadeřníka: Vmasírujte 
dlaněmi do délek a konečků. Není 
nutné aplikovat na kořínky. Vlasy 
můžete zabalit na 5 minut do 
teplého ručníku, aby se teplem 
aktivoval  arganový olej. 

Benefity Booster Hyaluronic

Obnovuje a zceluje vlasové vlákno 
díky velmi účinným látkám. Tyto látky 
pronikají do hloubky a opravují velmi 
poškozené vlasy. Kolagen, tzv. protein 
mládí, je zodpovědný za pružnost 
vlasů, objem a neustálé obnovování 
vlasových buněk. Keratin /protein, 
který hraje rozhodující roli, protože 
je to tmel vlasu/dodává vlasům sílu 
a ohebnost. Díky tomu jsou vlasy 
poddajné a účes je dlouhotrvající.

Rady kadeřníka:
Nastříkejte dostatečné množství 
Booster Hyaluronic na umyté 
a ručníkem vysušené vlasy, nechte 
působit 5 minut a opláchněte. 

Pro hloubkovou péči: 
Na vlasy umyté a vysušené ručníkem 
několikrát stříkněte Booster 
Hyaluronic, aby byl na všech vlasech, 
rozčešte, nechte 5 minut působit 
a neoplachujte. Poté naneste masku 
Nutri Vital a nechte působit 5 minut. 
Nakonec důkladně opláchněte.
200 ml

REGENERACE VELMI 
POŠKOZENÝCH VLASŮ

ZDŮRAZŇUJÍCÍ KRÁSU 
VLASŮ

LESK
KRÁSA
REGENERACE

B E S T  S E L L E R

BOOSTER HYALURONIC
 K O L A G E N  &  K E R A T I N
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DOHLÍŽÍ NA KRÁSU 
VAŠICH VLASŮ

HYDRATACE & REGENERACE
DAY-CREAM 75 ml
Provitamin B5
Kyselina hyaluronová
Proteiny z pšenice

Tato hydratační péče je určena pro 
všechny typy vlasů. Chrání vaše vlasy 
před každodenními nepříznivými vlivy 
prostředí. Působí proti zelektrizovaným 
vlasům a usměrňuje je. Obsahuje UV 
filtr chránící vlasy. Složení zabraňuje 
sebemenšímu pocitu vysušenosti. Vaše 
vlasy budou objemnější, jemnější 
a hebčí.

Rada kadeřníka: Zahřejte Day-cream 
v dlaních a naneste do délek a konečků. 
Upravte účes dle potřeby. 
Bez oplachu.

SÍLA & OBJEM
NUTRI-SWEET 200 ml
Kyselina hyaluronová

Okamžitá péče v pěně. Dodává 
hebkost a lesk. Posiluje  vlasové vlákno 
a dodává mu objem a plnost bez 
zatížení. Dodává vašim vlasům formu, 
zůstanou přitom lehké a přirozené.

Rada kadeřníka: Tato vzdušná 
a jemná pěna je určena na domácí péči 
pro ty, co si libují v lehké  péči. 
Bez oplachu.

HYDRATACE & TONIZACE
BI-PHASE 250 ml
Provitamin B5 
Kyselina hyaluronová

Sprej pro finální styling okamžitě 
rozjasňuje a chrání vlasy. Bi-phase 
překresluje každé ráno vaše přeležené 
vlasy. Vlasy získají pevnost, lesk 
a objem. Jsou hebké, jemné a svobodné.

Rada kadeřníka: Možné používat 
každý den na vlhké nebo suché vlasy pro 
jednodušší rozčesávání. 
Bez oplachu.

SÍLA & HYDRATACE
SPRAY DENSIFIANT 200 ml

Spray Densifiant připravuje vlasy 
na tvorbu účesu. Okamžitě dodává 
dlouhotrvající objem, tvar a péči. Je 
ideální pro jemné vlasy bez objemu.
Vlasy jsou absolutně nezatížené.

Rada kadeřníka: 
Nastříkejte ke kořínkům a popřípadě 
i do délek. Můžete sušit fénem  
v předklonu, aby se vlasy zvedly od 
hlavy a vytvořil se větší objem.
Bez oplachu.

UHLAZENÍ & REGENERACE
SÉRUM SUBLIMATEUR 50 ml
Arganový olej 

Sérum Sublimateur s arganovým olejem 
se přichytává k vlasům a vytváří 
obal, uhlazuje a hydratuje do hloubky. 
Ochraňuje a regeneruje citlivá místa 
vlasu. Okamžitě opravuje poškozené 
konečky a vlasy jsou neustále lesklé, 
hebké a hladké.

Rada kadeřníka: 
Aplikujte do dlaně a naneste na suché 
nebo vlhké vlasy do konečků nebo do 
délek. Doporučujeme  nosit stále u sebe, 
abyste měly zářivost na dosah.
Bez oplachu.

POVZBUDIT
POSÍLIT
ZVĚTŠIT OBJEM
HYDRATOVAT
TONIZOVAT
ZVÝRAZNIT

STYLING & HYDRATACE 
& REGENERACE
CRÉME DE JOUR NUTRI-FLUIDE 150 ml

Stylingový krém pro lehký styling, 
výživu, hydrataci a ochranu vašich 
vlasů proti vnějším vlivům.

Rada kadeřníka: 
Aplikujte do dlaně, naneste na suché 
nebo vlhké vlasy od střední délky 
do konců.
Bez oplachu.

SHAMPOOING THÉ VERT 
VOLUMATEUR 250 ml 

Speciální šampon pro jemné vlasy, dodá 
objem, lesk a lehkost, nezanechá pocit 
těžkých vlasů. 
Doporučuje se i pro každodenní použití.

Rada kadeřníka: 
Aplikujte na vlhké vlasy, zemulgujte 
s vodou a důkladně opláchněte. 
Opakujte, pokud je to nutné. 
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LIFTING HYALURONIC
DLOUHOTRVAJÍCÍ PÉČE

 VÁŠ RITUÁL  
 V SALONU
Během pouhých třiceti minut rituál 
Nutri Vital Professionnel regeneruje 
a rekonstruuje do hloubky vlasy podle 
individuální potřeby

35% REGENERACE
30% POVZBUZENÍ
2x VÍCE DISCIPLINOVANÉ

 VAŠE PÉČE  
 V SALONU 
Kompletní hyaluronová řada dodává 
krásu vašim vlasům. Vlasy získají 
lesk a texturu. 

3.0 LIFTING HYALURONIC

REGENERUJE  
A POSILUJE VAŠE VLASY

Na vlasy barvené 
a melírované, zaceluje 
trhliny vytvořené 
barvením.

Na vlasy žehlené. Váš 
čas česání se zkrátí na 
polovinu a účes vydrží 
déle.

Na jemné vlasy. Kyselina 
hyaluronová povzbudí 
vlasy, zvětší objem a dodá 
jim texturu a ohebnost.

Na kudrnaté vlasy. 
Ochrání vlasy déle před 
vlhkostí .

Pro všechny vlasy. 
Získají na objemu tím, 
že jim dodá lesk zdravého 
a regenerovaného vlasu.

Tato univerzální péče, která rekonstruuje 
a regeneruje vlasy, se používá: 

REGENERACE & ZESÍLENÍ 
VAŠICH POŠKOZENÝCH 
VLASŮ

3.0 LIFTING HYALURONIC

CO JE TO KYSELINA 
HYALURONOVÁ?
Kyselina hyaluronová je přirozeně přítomna v našem organismu. 
Slouží k tomu, aby naše pokožka zůstala dostatečně hydratovaná. 
Chytá vodu a udržuje ji v hluboké vrstvě pokožky. Bohužel její 
molekuly mají v průběhu času tendenci mizet. Díky této péči jsou 
zničené vlasy zregenerovány a trhliny zahlazeny.

K ČEMU SLOUŽÍ 
ULTRAZVUKOVÁ ŽEHLIČKA?
Vibrace při normální teplotě změní vodu, proteiny a další složky 
obsaženy v této kúře v částečky mikroskopického plynu. Tím se 
zvýší průchodnost této kúry. Mikroskopické molekuly arganového 
oleje, keratinu a kyseliny hyaluronové jsou ještě menší a mohou tak 
projít ještě víc do hloubky, aby byl efekt zesílen a dlouhotrvající. 
To vše bez tepla.

JAK MÁM SVÉ VLASY 
UDRŽOVAT?
Řada Nutri Vital stejně jako šampon Végétal Kératine bez 
solí, parabenů, sulfátů a silikonů jsou určeny k reaktivaci 
a k pokračování trvajících účinků Lifting Hyaluronic.

JAK ČASTO BYCH MĚLA 
LIFTING HYALURONIC 
VYUŽÍVAT?
Je to služba závislá na keratinu. Vlas ho nemůže všechen 
absorbovat během jediné aplikace. Proto doporučujeme opakovat 
každé 4 týdny během 3 měsíců, aby byla kúra dokončena. Nebo 
každý měsíc při návštěvě v kadeřnickém salonu.

ŠAMPON VÉGÉTAL KÉRATINE 250 ml

Šampon bez solí, parabenů, sulfátů 
a silikonů restrukturalizuje vlasové vlákno, 
vyživuje a regeneruje vlasy. Pečuje o ně, 
aby jim navrátil lesk a zářivost. Sulfáty 
vysušují pokožku a dráždí kůži, soli 
způsobují vypadávání vlasů a ztrátu 
objemu a silikony zatěžují a dusí vlasy. 
Bez konzervantů.

Rada kadeřníka: 
Aplikujte na vlhké vlasy, zemulgujte 
s vodou a důkladně opláchněte. Dle potřeby 
opakujte.



EXPERTISE 
RITUEL 
BEAUTE 
EXPERIENCE 
BIEN-ETRE serviceclients @ lothmann.com
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www.lothmann.cz
 Lothmann Paris, Česká republika


