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Melírovací prášek bez amoniaku s uni-

kátním ochranným   komplexem. Zesvětlí 

až o 8 tónů. Posiluje disulfidové vazby a 

přírodní keratin.  

Systémový šampon pro 

melírované vlasy. Dodá 

vlasům  pevnost, lesk a 

hebkost. Bez parabenů. 

Postmelírovací kúra s hydra-

tačním a ochranným efektem. 

Obnovuje kapilární vazby po 

melírování. Obsahuje koko-

sový olej a keratin 

Hydratační maska na melírova-

né vlasy s obsahem  kokoso-

vého oleje a keratinu. Redu-

kuje nežádoucí tóny vlasů 

Kup : 

1x Bonder plex 8 

1x Defender šampon  

1x Defender treatment 

 

Zdarma: 

1x Defender maska 



Melírovací prášek bez amoniaku s uni-

kátním ochranným   komplexem. Zesvětlí 

až o 8 tónů. Posiluje disulfidové vazby a 

přírodní keratin.  

Systémový šampon pro 

melírované vlasy. Dodá 

vlasům  pevnost, lesk a 

hebkost. Bez parabenů. 

Postmelírovací kúra s hydra-

tačním a ochranným efektem. 

Obnovuje kapilární vazby po 

melírování. Obsahuje koko-

sový olej a keratin 

Hydratační maska na melírova-

né vlasy s obsahem  kokoso-

vého oleje a keratinu. Redu-

kuje nežádoucí tóny vlasů 

Kup : 

2x Bonder plex 8 

 

 

Zdarma: 

1x Defender maska 

1x Defender šampon 



Kup : 

12x barev Lumiere, Lumiere Soft, Lumiere Cool  

 

Zdarma: 

1x Oxidant 1000 ml (dle vlastního výběru)  

Permanentní barva Lumiere s trionic ke-

ratinem.  

K dispozici oxidanty 

1,5%, 3%, 6%, 9% 



Kup : 

36x barev Lumiere, Lumiere Soft, Lumiere Cool  

 

Zdarma: 

1x hliníková folie (95 metrů) 

 

Permanentní barva Lumiere s trionic ke-

ratinem.  

 



Kup : 

12x barev Organic  

 

Zdarma: 

1x Aktivátor 900 ml (dle vlastního výběru)  

Unikátní gelová permanentní barva bez 

parabenů, amoniaku, bez alkoholu, 

ekologicky certifikovaná, bez sulfátů. 

S oleji z magnolie a bergtamotu .  

K dispozici ak�vátory 

3%, 6%, 9% 



Unikátní gelová permanentní bar-

va bez parabenů, amoniaku, 

bez alkoholu, ekologicky certi-

fikovaná, bez sulfátů. S oleji z 

magnolie a bergtamotu .  

Kup : 

36x barev Organic  

 

Zdarma: 

2x esenciální olej dle vlastního výběru  

K dispozici oleje pome-

rančový, bergamotový, 

limetka, tea-tree, rozma-

rýnový, citronovníkový. 



Kup : 

3x Keratin gold šampon (800 ml)  

 

Zdarma: 

1x Keratin gold maska (300 ml) 

 
Hydratační maska s aktivním 
keratinem na suché a poškoze-
né vlasy. S mateřskými buňka-
mi. Zanechává vlasy lesklé, 
hebké na dotek, zdravé a snad-

no rozčesatelné. 

Bestseller  

Profesionální šampon na suché a poško-

zené vlasy s keratinem.  

Náš �p. 



Kup : 

2x Magic BX gold nebo Magic BX 

 

Zdarma: 

1x Alaklický šampon 1000 ml 

 

Hydratuje, vyživuje, vrací objem 

a lesk. Přírodní kolagen, arga-

nový olej , kyselina hyaluron-

ová, keratin 

Profesionální alkalický 

šampon bez sulfátů 

(1000 ml) pro Bx kúru 



Kup : 

2x šampon Original oil (500 mm) -pro pevné a 

suché vlasy 

 

Zdarma: 

10x maska Nutritium oil (10 ml) nebo Nutritium 

(10 ml)  

Maska pro viditelně pev-

nější a zdravější vlasy. S 

makadamovým oříš-

kem 

Šampon na pevné a suché 

vlasy Organic Oil. Hluboce čistí-

cí a hydratující s myrtovým a  

olejem. Bez parabenů, bez sul-

fátů.  



Kup : 

2x šampon Original oil (500 mm) -pro pevné a 

suché vlasy 

 

Zdarma: 

10x maska Nutritium oil (10 ml) nebo Nutritium 

(10 ml)  

Maska pro viditelně pev-

nější a zdravější vlasy. S 

makadamovým oříš-

kem 

Šampon na pevné a suché 

vlasy Organic Oil. Hluboce čistí-

cí a hydratující s myrtovým a  

olejem. Bez parabenů, bez sul-

fátů.  



Kup za akční zaváděcí cenu: 

https://tahe-czech.cz/miracle-gold-kura-proti-

krepatosti-vlasu-3x25-ml/ 

 

https://tahe-czech.cz/miracle-gold-vitaminovy-

koktejl-proti-krepatosti-vlasu-6x10-ml/ 

 

Vitamínový koktejl proti 

krepatosti vlasů. Kyseli-

na hyaluronová, protein 

B5, olej tsubaki, makada-

mový olej. 

Kúra proti krepatosti vlasůabe-

nů, bez sulfátů. Vegan složení. 

S keratinem,  olejem a výtaž-

kem z heřmánku 

Novinka 

Novinka 



Kup za akční zaváděcí cenu: 

https://tahe-czech.cz/laminate-gold-sada-

profesionalni-pouziti/ 

 

Kup se slevou 55% 

https://tahe-czech.cz/tahe-power-gold-sampon-s

-narovnavacim-efektem-400-ml/ 

Profesionální sada na narovná-

vání vlasů pro dlouhotrvající 

efekt 

Novinka 

Power gold šampon na trvalé  

vlasů se slevou 55%. Narovná 

vlasy až na 6 měsíců. Odstraní 

krepatost a vlnitost. Na bázi 

přírodních kyselin 


