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GOLD
PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ O VLASY



HYDRATAČNÝ
ŠAmPÓN

------------  250 ML  ------------

ŠTRUKTÚROVANÝ VOSK
------------  80 ML  ------------

TVARUJÚCA PENA
A KONDICIONÉR V 1

------------  200 ML  ------------

ŠAmPÓN 
PRE BLOND VLASY

------------  250 ML  ------------

SUCHÝ
ŠAmPÓN

------------  200 ML  ------------

GÉL S mORSKOU
VODOU

------------  150 ML  ------------

HYDRATAČNÝ
KONDICIONÉR

------------  250 ML  ------------

ÍLOVÝ VOSK
------------  80 ML  ------------

OBJEmOVÝ
SPREJ

------------  150 ML  ------------

REGENERAČNÝ
ŠAmPÓN

------------  250 ML  ------------

STYLINGOVÝ VOSK
------------  80 ML  ------------

KRÉm
NA KUČERY

------------  150 ML  ------------

EXPRESNÉ OPÁLENIE
------------  250 ML  ------------

UPOKOJUJÚCI
ŠAmPÓN

------------  250 ML  ------------

TEXTÚROVACÍ
VOSK V SPREJI

------------  200 ML  ------------

OBJEmOVÁ
PENA

------------  200 ML  ------------

HODVÁBNE
SÉRUm

------------  50 ML  ------------

REGENERAČNÝ
KONDICIONÉR

------------  250 ML  ------------

OBJEmOVÝ PRÁŠOK
------------  14 G  ------------

UHLADZUJÚCI
KRÉm

------------  150 ML  ------------

LUXUSNÁ mASKA
NA VLASY

------------  200 ML  ------------

TVAROVACÍ SPREJ NA VLASY
 ------------  400 ML  ------------

SUCHÝ LAK NA VLASY
------------  400 ML  ------------

ARGANOVÝ
OLEJ

------------  50 ML  ------------

VLASOVÁ STAROSTLIVOSŤ KONEČNÁ ÚPRAVA

STYLING & TEPELNÁ OCHRANA

TVÁR/TELO

GOLD Profesionálna starostlivosť  
o vlasy sa zrodila z vášne a lásky  
k remeslu kaderníckych služieb.  
V kombinácii mnohoročných  
skúseností vo vývoji produktov  
s poprednými chemikmi a stylistami  
v Škandinávii, ktorí všetci zdieľajú 
rovnakú víziu moderných vlasových 
produktov.

Produkty šetrné k životnému prostrediu, 

ktoré poskytujú skvelé výsledky, pevnosť 
a dlhú životnosť, aby podporili dnešný 
rýchlo sa meniaci každodenný look.  
Vlasová línia sa zrodila z osobnej filozofie: 
 
“PRINÁŠAmE VÝZVY 
A VYTÁRAmE BUDÚCNOSŤ”
Inšpirovaná najlepšími vôňami z prírody 
a textúrami jedla. 
Naše produkty sú takmer výhradne 

vyrobené z obnoviteľných a udržateľných 
zdrojov, využívajú čisté esenciálne oleje, 
rastlinné extrakty a prírodné antioxidanty. 
Produkty GOLD prinášajú pôžitok  
inovatívnej a funkčnej vlasovej  
starostlivosti.



Ošetrujúci a hydratačný kondicionér bez sulfátov a parabénov 
s delikátnym olivovým a moringovým olejom, ako aj s bohatými 
výťažkami z bambusu, slnečnice a rias. Zloženie kondicionéru,  
ktoré uľahčuje rozčesávanie, zjemňuje, posilňuje a zvyšuje lesk 
vlasov. Kondicionér chráni vlasy pred UV žiarením, poskytuje  
tepelnú ochranu a chráni vlasy pred vymývaním farby.

POUŽITIE: Naneste kondicionér po umytí šampónom do mokrých  
a uterákom presušených vlasov. Dôkladne opláchnite kondicionér 
pre perfektnú záverečnú starostlivosť.

HYDRATION CONDITIONER 
HYDRATAČNÝ KONDICIONÉR

 250 ML  

Ošetrujúci a hydratačný šampón bez sulfátov a parabénov s bo-
hatými prírodnými výťažkami z bambusu, slnečnice a rias. Účinné 
pšeničné a rastlinné proteíny chránia, hydratujú a posilňujú vlas,  
ako aj dodávajú hydratáciu a znižujú pórovitosť vlasov. Šampón 
chráni vlasy pred UV žiarením, poskytuje tepelnú ochranu a chráni 
vlasy pred vymývaním farby.

POUŽITIE: Naneste šampón na mokré vlasy, vmasírujte a dôkladne 
opláchnite. V prípade potreby postup zopakujte. Následne aplikujte 
Gold hydratačný kondicionér pre optimálnu starostlivosť pre vaše  
vlasy. 

HYDRATION SHAmPOO 
HYDRATAČNÝ ŠAmPÓN

 250 ML 



Gold šampón pre blond vlasy je hydratačný a ošetrujúci šampón 
bez sulfátov a parabénov. 

Šampón obsahuje fialové pigmenty a černicový extrakt, ktorý 
neutralizuje žlté tóny blond alebo šedivých vlasov. Bohatý olej 
z jablčných semien poskytuje vlasom jemnosť a lesk s každým 
použitím. Vôňa šampónu bola starostlivo vybraná tak,  
aby vo vlasoch zanechala pocit sviežosti. Bohatý komplex  
antioxidantov v šampóne chráni farbu vlasov pred UV  
žiarením, poskytuje ochranu pred teplom a voľnými radikálmi.

POUŽITIE: Naneste šampón na mokré vlasy, vmasírujte  
a dôkladne opláchnite. V prípade potreby postup zopakujte.

BLOND SHAmPOO 
ŠAmPÓN PRE BLOND VLASY

  250 ML  



Kondicionér uľahčujúci rozčesávanie bez sulfátov  
a parabénov, vyvinutý pre poškodené a chemicky ošetrované 
vlasy bez objemu, ktoré obnovuje, posilňuje a bojuje proti  
statickej elektrine. Kondicionér obsahuje účinný komplex  
antioxidantov, ktorý chráni vlasy pred fyzikálnymi ako aj  
chemickými stresovými faktormi. Aktívny pšeničný proteín  
a škrob dodatočne opravujú a posilňujú vlasy, zatiaľ čo jemný 
ricínový olej pomáha predchádzať štiepeniu končekov.  
Kondicionér chráni vlasy pred UV žiarením, poskytuje  
tepelnú ochranu a chráni vlasy pred vymývaním farby.

POUŽITIE: Naneste kondicionér po umytí šampónom  
do mokrých a uterákom presušených vlasov. Dôkladne  
opláchnite kondicionér pre perfektnú záverečnú starostlivosť.

REPAIR CONDITIONER 
REGENERAČNÝ KONDICIONÉR

  250 ML  

Šampón bez sulfátov a parabénov, vyvinutý pre poškodené 
a chemicky ošetrované vlasy bez objemu. Šampón obsahuje 
účinný komplex antioxidantov, ktorý chráni vlasy pred fyzikál-
nymi ako aj chemickými stresovými faktormi. Pšeničné proteíny 
a škrob dodatočne opravujú a posilňujú vlasy, zatiaľ čo ricínový 
olej pomáha predchádzať rozštiepeným končekom. Šampón 
chráni vlasy pred UV žiarením, poskytuje tepelnú ochranu  
a chráni vlasy pred vymývaním farby.

POUŽITIE: Naneste šampón na mokré vlasy, vmasírujte  
a dôkladne opláchnite. V prípade potreby postup zopakujte. 
Následne aplikujte Gold regeneračný kondicionér  
pre optimálnu starostlivosť pre vaše vlasy.

REPAIR SHAmPOO 
REGENERAČNÝ ŠAmPÓN

  250 ML  



Šampón proti lupinám vyvinutý s aktívnou látkou pirocton olamín, 
ktorá zabraňuje vzniku lupín a problémov s pokožkou hlavy. Šampón 
hydratuje, chráni farbu a neobsahuje sulfáty ani parabény. Šampón 
obsahuje aloe vera, ktoré upokojuje svrbiacu pokožku hlavy, olivový 
olej, ktorý dodatočne znižuje tvorbu lupín a posilňujúce rastlinné 
proteíny.

POUŽITIE: Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku, vmasírujte 
šampón do pokožky hlavy a nechajte pôsobiť 2-3 minúty.  
Následne dôkladne opláchnite.

Obsahuje hypoalergénne vonné látky. Výskumy ukazujú,  
že ošetrovaním pokožky s pirocton olamínom po dobu šiestich 
týždňov sa výskyt lupín znížil o 80%.

SCALP RELIEVE SHAmPOO
UPOKOJUJÚCI ŠAmPÓN

  250 ML  



Mandľový olej, za studena lisované bambucké maslo z bambuckých 
orechov a pšeničný proteín v aktívnej maske, ktorá preniká hlboko 
do vlasov, a mení tak suché a matné vlasy na jemné a lesklé lokne 
v priebehu niekoľkých minút. Doporučujeme aj pre zintenzívnenie 
lesku a zlepšenie stavu vlasov po chemickom ošetrení alebo farbení 
vlasov.

POUŽITIE: Umyte vlasy s vybraným šampónom Gold, presušte 
vlasy uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vodu. Naneste masku 
na vlasy od korienkov až ku končekom. Nechajte pôsobiť po dobu 
4-5 minút. Dôkladne opláchnite. Po použití masky aplikujte vždy 
Gold kondicionér pre ochranu a uzatvorenie vlasu.

TIP: Pre ešte intenzívnejší efekt zabaľte vlasy do horúceho  
a vlhkého uteráku a nechajte pôsobiť.

LUXURY HAIR mASQUE
 LUXUSNÁ mASKA NA VLASY

  200 ML  



Luxusné a výživné zloženie, z polovice pena a z polovice kondicionér. 
Je ideálny pre definovanie textúry vlasov a dodáva účesu extra 
pevnosť. Zlepšuje prirodzený tvar vlasov a uľahčuje ich tvarovanie.  
Pre plnú textúru, hodvábne mäkkú, hladkú a lesklú konečnú úpravu.

POUŽITIE: Pred použitím pretrepte. Rozotrite penu do uterákom 
presušených vlasov. Upravte podľa želania.

TIP: Poskytuje tepelnú ochranu, výživu a vlasy získajú  bohatú textúru, 
ale zároveň sú pod kontrolou. Vhodný pre všetky dĺžky a typy vlasov.

DELICIOUS FOUNDATION 
TVARUJÚCA PENA 

A KONDICIONÉR V 1
200 ML 



Posilňujúci a zahusťujúci sprej s využitím najmodernejších technológií. 
Posilnenie hustoty s tepelnou ochranou Vám pomôže vytvoriť účes  
až na maximum. Pripravte sa na absolútny objem a pevnosť. 
Zabezpečí výživu, ošetrenie a poskytuje tepelnú ochranu.

POUŽITIE: Aplikujte na vlhké vlasy, po jednotlivých sekciách,  
od korienkov ku končekom a  vyfúkajte do najväčšieho objemu.  
Pre extra objem, nasprejujte na suché vlasy a krátko prefúknite.

VOLUmE SPRAY
OBJEmOVÝ SPREJ

  150 ML  



Vytvorte lokne ako nikdy predtým. Prevezmite kontrolu a získajte 
mäkké kadere bez krepovitého efektu, ktoré vydržia po celý deň.  
Podporte svoje kučery aj bez fénovania a nechajte ich vyniknúť  
ľahké a prirodzené.

POUŽITIE: Rovnomerne naneste do vlhkých vlasov. Nechajte vlasy 
prirodzene uschnúť, alebo použite fén s difuzérom pre dosiahnutie 
optimálneho účinku.

TIP: Ak vlasy fénujete, vždy používajte difuzér, aby ste dosiahli krásne 
vlny. Krém môžete použiť aj na vytvorenie textúry a dodanie objemu 
dlhým alebo krátkym vlasom, ako silne tužiaci a textúrovací krém. 
Ideálny pre mužov a ženy.

CURL CREAm
KRÉm NA KUČERY

  150 ML  



Perfektné uhladzujúce zloženie s keratínom vyhladí vlasy počas  
fénovania, zanechávajúc ich hladké a elegantné po celý deň.  
Udržuje vlasy lesklé a bez krepovatenia. Poskytuje tepelnú ochranu.

POUŽITIE: Naneste na mokré vlasy. Vyfúkajte dohladka. Ideálny  
pre žehlenie a vyrovnávanie vlasov.

TIP: Vhodný pre všetky typy vlasov. Zmiešajte Smoothing Cream  
s Gold Silk Drops, ak vaše vlasy potrebujú viac lesku alebo  
potrebujete ošetriť rozštiepené končeky. Zmiešajte Smoothing  
Cream s Gold Argan Oil, ak vlasy potrebujú viac hydratácie a lesku.

SmOOTHING CREAm
UHLADZUJÚCI KRÉm

  150 ML  



En flydende gelé, som ved føntørring giver hĺret hold, volumen og en fleksi-

bel struktur. Velegnet til hĺr, der behøver fylde, luftighed og kontrol.

ANVENDELSE: Fordeles i fugtigt hĺr fra rod til spids. Føntør for at opnĺ 

ekstra volumen og struktur.

TIP: Kan anvendes som basis for andre stylingprodukter. Skab struktur 

ved føntørring, og afslut eksempelvis med voks eller lak. Ideel til at gen-

skabe 20’er-looket. Fordel i fugtigt hĺr, frisér igennem, form frisuren og lad 

geleén tørre af sig selv.

SEA WATER CREAm
  150 ML  

Tekutý gél pre fixáciu, objem a pružnú textúru, pri fúkaní vlasov.  
Pre vysnívané vlasy plné pružnosti a kontroly.

POUŽITIE: Naneste rovnomerne do vlhkých vlasov od korienkov  
až ku končekom. Vyfúkajte pre extra objem a textúru.

TIP: Možno použiť samostatne alebo ako základ pre ďalšie  
stylingové produkty. Dotvára štruktúru pri fénovaní a konečnej  
úprave v kombinácii napríklad s voskom alebo lakom na vlasy.  
Ideálny pre tvorbu účesov  v štýle 20tych rokov. Naneste do vlhkých 
vlasov, prečešte hrebeňom, vytvarujte a nechajte gél voľne uschnúť.

SEA WATER CREAm
GÉL S mORSKOU VODOU

  150 ML  



Kombinácia výťažku z hodvábu, panthenolu a formule Mirustyle  
uhladzuje, posilňuje a obnovuje vlasy. Silk Drops poskytuje  
UV ochranu, tepelnú ochranu a dodáva vlasom navyše posilnenie 
počas fénovania.

POUŽITIE: Naneste rovnomerne do vlhkých alebo mokrých vlasov. 
Prečešte. Vyfénujte vlasy pre extra objem.

TIP: Vhodný aj pre predĺžené vlasy. Skvele funguje v kombinácii s inými 
stylingovými produktmi pre kondíciu, ochranu a vyšší lesk vlasov.

SILK DROPS
HODVÁBNE SÉRUm

  50 ML  



Navrhnutý pre obnovu prirodzenej rovnováhy hydratácie pre Vaše 
vlasy. Dodáva pružnosť, lesk a hydratáciu. Arganový olej je schopný 
preniknúť hlboko do vlasov a opraviť poškodené oblasti. Okamžite  
sa vstrebáva do vlasov. Zvyšuje lesk nevýrazných a suchých vlasov 
vďaka uzamykaniu hydratácie. Najväčšou výhodou arganového oleja  
je jeho nemastné zloženie, ktoré nezaťažuje vlasy. 

POUŽITIE: Naneste olej rovnomerne do vlhkých alebo mokrých vlasov. 
Prečešte a vyfúkajte pre extra objem.

TIP: Ideálny pre farbené normálne až husté vlasy. Vynikajúci  
aj pre predĺžené vlasy. Skvelý v kombinácii s inými stylingovými 
produktmi pre lepšiu hydratáciu, lesk, starostlivosť a ochranu vlasov.

ARGAN OIL
ARGANOVÝ OLEJ

  50 ML  



Unikátny štruktúrovaný vosk na báze mikrovlákien s výnimočným 
stylingovým účinkom, pevnosťou a flexibilitou. Ideálny pre  
re-styling. Dodáva vlasom prirodzený, krásny a lesklý štýl,  
ktorý trvá po celý deň.

POUŽITIE: Rozotrite produkt v dlaniach a naneste do vlhkých 
alebo suchých vlasov. Vytvarujte podľa potreby.

TIP: Gold Fiber Wax je ideálny pre všetky dĺžky a typy vlasov. 
Výborný aj na finálnu úpravu suchých, kučeravých vlasov. 
Zmiešajte ho s Clay Wax pre maximálnu pevnosť.

FIBER WAX
ŠTRUKTÚROVANÝ VOSK

  80 ML  

NOVINKA



Silný ílový vosk, ktorý je ideálny pre každého, kto preferuje matný 
vzhľad. So silnou fixáciou, pre pružný a svieži efekt.

POUŽITIE: Rozotrite produkt v dlaniach a naneste do suchých 
vlasov. Vytvarujte podľa želania.

TIP: Zmiešajte ho s Gold Fiber Wax pre zvýšenie lesku a pružnosti.

CLAY WAX
ÍLOVÝ VOSK

  80 ML  

NOVINKA



Prirodzená, polosuchá finálna úprava so silnou fixáciou,  
ktorá udržuje vlasy na ich mieste po celý deň. Ideálny  
pre všetky typy vlasov.

POUŽITIE: Rozotrite produkt v dlaniach a naneste  
do suchých vlasov. Vytvarujte podľa želania.

TIP: Najideálnejšie je aplikovať vosk do suchých vlasov. 
Vhodný pre ľudí s jemnými vlasmi, pretože nezaťažuje vlasy.

STYLING WAX
STYLINGOVÝ VOSK

  80 ML  

NOVINKA



Objemový a textúrovací prášok, ktorý dodáva objem všetkým typom 
vlasov. Vo vlasoch je ľahučký, bez vône a farby.

POUŽITIE: Rozprášte ku korienkom do vlhkých alebo suchých vlasov, 
aby ste vlasom dodali objem a štruktúru. Tento produkt dodáva 
výnimočný objem.

FAIRY DUST
OBJEmOVÝ PRÁŠOK

   14 G   



Úplne čistý a tým pádom aj neviditeľný vo vlasoch, vhodný  
pre akúkoľvek farbu vlasov. Zvyšuje objem vlasov, a zároveň  
ich čistí bez použitia vody. Špeciálne vybrané zložky pohlcujú  
nadmernú mastnotu a nánosy produktov.

POUŽITIE: Aplikujte do suchých vlasov. Nasprejujte vo vzdialenosti 
približne 25 centimetrov od pokožky hlavy.

DRY SHAmPOO
SUCHÝ ŠAmPÓN

  200 ML  



Gold Spray: Vosk v spreji so zaručenými výsledkami. Poskytuje 
okamžité oživenie textúry a zväčšenie objemu pre jemné a slabé  
vlasy alebo vlasy bez života. Dodáva objem a kontrolu nad vlasmi.

POUŽITIE: Nasprejujte požadované množstvo vo vzdialenosti približne 
25 centimetrov od pokožky hlavy, aby ste zabezpečili rovnomernú 
aplikáciu. Zopakujte pre väčší objem a textúru.

TIP: Ideálne aj pre použitie alebo opakované použitie aj v prípade,  
že nemáte čerstvo umyté vlasy.

TEXTURIZING SPRAY WAX
TEXTÚROVACÍ VOSK V SPREJI

  200 ML  



Sprej na vlasy Gold dodáva lesk a poskytuje nad vlasmi kontrolu, 
zároveň im zanecháva prirodzený tvar a príjemný pocit.  Pre lesklú, 
dlhotrvajúcu fixáciu, ktorú ľahko vyčešete. Súčasne posilňuje vlasy 
ako aj celý účes.

POUŽITIE: Použitie na suché vlasy. Aplikujte približne 30 cm  
od pokožky hlavy.

TIP: Jedná sa o profesionálny lak na vlasy. Má z polovice mokré  
a z polovice suché zloženie, takže je ideálny pre styling vlasov počas 
používania. Aplikujte na vlasy a vytvarujte podľa želania. Po aplikácii 
sprej zaschne za 15 sekúnd.

HAIR SPRAY
TVAROVACÍ SPREJ NA VLASY

  400 ML  



Tento rýchly, suchý lak na vlasy spevňuje účes pre dlhotrvajúci  
výsledok. Jeho rýchloschnúce zloženie dodáva vysoký lesk  
a pevnú fixáciu, pričom dodáva neuveriteľný objem a štýlovú  
textúru, pre vytvorenie veľkého a plného glamour účesu.

POUŽITIE: Dôkladne pretrepte. Aplikujte vo vzdialenosti asi 20-30cm 
na suché vlasy, nasprejujte jemne v plynulom pohybe na celý účes.  
V prípade potreby zopakujte pre silnejšiu fixáciu a kontrolu účesu.

DRY HAIR SPRAY
SUCHÝ LAK NA VLASY

  400 ML  

NOVINKA



Ľahká pena v spreji, ktorá vytvára perfektné nadvihnutie a objem 
vlasov pri korienkoch. Pomáha jemným a slabým vlasom, aby držali 
tvar a pôsobili prirodzene, plné a husté. Gold Root Lift pena v spreji 
podporuje korienky vlasov a zabezpečuje ich dlhotrvajúcu pevnosť  
a plnosť. Zúžená tryska poskytuje presnú aplikáciu ku korienkom 
vlasov.

POUŽITIE: Aplikujte ku korienkom do suchých alebo vlhkých vlasov  
vo vzdialenosti asi 25 cm od pokožky hlavy, vmasírujte a upravte podľa 
želania. 

ROOT LIFT
OBJEmOVÁ PENA

  200 ML  

NOVINKA



Okamžité, luxusné opaľujúce zloženie poskytuje vašej pokožke 
úžasné, prirodzene vyzerajúce opálenie a farbu. Nový pocit luxusu 
a pôvabu zaisťuje výnimočná vôňa. Farba je rovnaká počas celej 
doby opálenia a farba sa postupne vymýva vodou. Opálenie v spreji 
je určené pre použitie na tvár aj celé  telo. Gold Quick Tan bázu tvorí 
cukor, Aloe Vera a vitamín E.

POUŽITIE: Dobre pretrepte, naneste rovnomerne vo vzdialenosti  
asi 30 cm od pokožky krúživými pohybmi. Nechajte uschnúť  
asi 2 minúty. Nedotýkajte sa aplikovanej oblasti až kým opálenie  
úplne nezaschne. 

TIP: Pred použitím Gold Quick Tan odstráňte odumreté bunky  
pokožky pomocou peelingu bez obsahu oleja alebo pomocou 
exfoliačnej rukavice. Následne hydratujte pokožku nemastným 
krémom, aby ste nevytvorili bariéru na pokožke pred nanesením 
opaľovacieho prípravku.

QUICK TAN
EXPRESNÉ OPÁLENIE

  250 ML  

NOVINKA



Prémiové farby na vlasy sú vyživujúce farby na vlasy obohatené o čisté 
organické oleje: arganový olej  a olej zo semien lúčnice bielej, s výnimočnými 
antioxidačnými a hydratačnými vlastnosťami. Nové zloženie dodáva vlasom 
jemný a žiarivý rozmer, plné prírodné farby s výnimočným leskom  
a dlhotrvajúcou intenzitou s perfektným krytím šedín. 

Úplne bez obsahu amoniaku, PPD a rezorcinolu, farby posilňujú vlasy vďaka 
hĺbkovej výžive vlasov počas farbenia, reštrukturalizujú ich z vnútra a obaľujú 
ich ochrannou vrstvou zvonka. Pre extra dlhú stálosť a životnosť farby, zdravý 
vzhľad vlasov a oslnivý lesk.

PRÉmIOVÉ FARBY NA VLASY GOLD



Značka od svojho založenia vyvíja produkty šetrné k životnému  
prostrediu od popredných škandinávskych stylistov s perfektnými 

výsledkami. Línia vlasovej starostlivosti s certifikátom „green“  
vydaným dánskou vládou so 100% vegánskymi šampónmi  
a kondicionérmi a s certifikátom organizácie PETA bojujúcej  

za práva zvierat (PETA Cruelty Free) označené symbolom zajačika, 
nasledovaná multifunkčnými stylingovými produktmi. Všetky produkty  

sú vyvinuté a vyrobené v Škandinávii.

PROFESIONÁLNA 
ZNAČKA NA VLASY GOLD 

BOLA ZALOŽENÁ  
V KODANI V ROKU 2009

Inovatívne farby s výberovými surovinami pre maximálnu starostlivosť  
a výsledok. Úplne bez obsahu amoniaku, PPD, rezorcinolu  

a parabénov farby poskytujú vlasom hĺbkovú starostlivosť aj po farbení. 
Toto je naša voľba.

GOLD PROFESIONÁLNE FARBY 
NA VLASY  

UVEDENÉ NA TRH V ROKU 2006 
S JASNÝm KONCEPTOm



exNOVO distribution, s.r.o.
Laurinská 18,

811 01 Bratislava

office@exnovo.sk
www.goldhaircare.com/sk


