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GLAMOROUS 
BY NATURE
Produkty od Fuente sú bohaté na všetko, 
čo robí prírodu vo svojej najčistejšej 
podobe tak veľmi krásnou.Výsledkom  
je vlasová módna línia, ktorá ponúka  
pohodlie, rozmaznáva absolútnym 
luxusom a je ohľaduplná voči životnému 
prostrediu. FUENTE je vytvorená  
z čisto prírodných elementov.
Všetky tieto špecifické aspekty  
robia z Fuente populárnu a úspešnú 
líniu po celom svete.

FUENTE je príkladom toho, že luxus 
a zachovanie prírodných zložiek spolu 
ladia. Výroba spoločensky zodpovedným 
spôsobom je našou najvyššou prioritou.  
S exkluzívnymi produktmi Fuente:  
Glamorous by Nature, môže vyzerať 
každý „prirodzene“ krásne.

FUENTE je so svojou širokou škálou 
vyvážených produktov atraktívna 
značka vlasovej kozmetiky, ale aj súlad 
medzi životným prostredím, kozmetikou 
a módou. Iba niekoľko nerastných surovín 
je potrebných na už aj tak energeticky 
nenáročnú výrobu plne recyklovateľných 
PET balení. Po ich spálení nezostávajú 
žiadne zvyšky.

Kombinácia týchto prvkov sa odzrkadľuje 
vo všetkom, čo FUENTE robí, preto v 
našich produktoch nenájdete žiadne 
parabény ani živočíšne zložky a môžete 
si byť istí, že jednotlivé prípravky  
nie sú testované na zvieratách. 
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MOISTURE 
WELLNESS

Tento produktový rad od Fuente 
zabezpečuje optimálnu rovnováhu 
hydratácie vo vlasoch. Moisture 
Wellness šampón, kondicionér  
a maska tvoria ideálnu kombináciu  
pre dokonalý konečný výsledok  
– elasticitu, pružnosť a lesk. 
 
Každý produkt má svoje vlastné  
účinky, ale používaním kompletného 
radu Moisture Wellness dosiahnete 
optimálnu kvalitu vlasov a každý  
účes bude dokonale tvarovaný.

Magnetické pole
Priekopnícky výskum profesora 
Martensa Univerzity v Louvaine  
umožnil FUENTE niekoľko  
významných krokov vo vývoji.  
Výroba za pomoci magnetických  
polí značne zmenšuje veľkosť 
rastlinných molekúl.
Rastlinné molekuly sa pomocou 
magnetického poľa počas výroby 
výrazne zmenšia, a tým dokážu 
preniknúť do vlasového vlákna  
oveľa jednoduchšie a rozvinúť  
svoje liečivé účinky. Výsledkom  
je zlepšenie minimálne o 25 percent. 
Taký úspech v oblasti vlasovej 
starostlivosti udáva trendy!



MOISTURE WELLNESS SHAMPOO 
250 ML

• Keď vlasom chýba hydratácia 
• Obsahuje sójový a sezamový olej a žihľavu 
• Reguluje obsah hydratácie vo vlasoch  
  a pokožke hlavy 
• Dodáva pružnosť a lesk 
• Maximalizuje uchovanie hydratácie  
  vo vlasoch
• Stimuluje cirkuláciu 
• Ochraňuje vlasy aj pokožku hlavy  
• Prispieva k lepšej elasticite vlasov

5

MOISTURE WELLNESS CARE  
250 ML

• Keď vlasom chýba hydratácia 
• Obsahuje pšeničný proteín, sójový  
  a sezamový olej 
• Reguluje hydratáciu až do hĺbky vlasu 
• Dodáva pružnosť a lesk 
• Maximalizuje uchovanie hydratácie  
  vo vlasoch
• Zabraňuje vzniku statickej elektriny  
  vo vlasoch

MOISTURE WELLNESS MASK 
150 ML

• Pre veľmi suché vlasy
• Obnovuje obsah prirodzených mastných 
  kyselín a hydratácie
• Zachováva prirodzenú elasticitu vlasov
• Ochraňuje vlasy
• Má liečivý efekt pre suchú, šupinatú 
  pokožku hlavy
• Ideálna pre všetky prirodzene 
  kučeravé/vlnité typy vlasov



PROTEIN 
WELLNESS

Rad FUENTE Protein Wellness  
dodáva vlasom optimálnu hustotu, 
objem a pružnosť. Proteín Wellness 
šampón, kondicionér a maska  
vyživujú vlasy pomocou extra  
proteínov a zabezpečujú  
tak optimálny objem. 

Každý produkt má svoje špecifické 
a účinné vlastnosti, práve pridaním 
pšeničných proteínov, imela či medu. 
Kompletný rad zabezpečuje kvalitu 
vlasov na optimálnej úrovni  
so zvýšeným leskom. 
Extra objem a lepšia pružnosť 
zabezpečia, že vaše vlasy dokonale 
splynú do akéhokoľvek tvaru účesu.
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PROTEIN WELLNESS SHAMPOO 
250 ML

• Keď chýbajú proteíny
• Obsahuje pšeničné proteíny a imelo
• Dodáva objem, pružnosť a lesk
• Posilňuje vlasy
• Dopĺňa proteíny
• Obsahuje med pre extra prírodné proteíny

PROTEIN WELLNESS CARE 
250 ML

• Keď chýbajú proteíny
• Obsahuje pšeničné proteíny a imelo
• Zabezpečuje pružnosť, objem a lesk vlasov
• Dodáva vlasom proteíny
• Posilňuje vlasové vlákna až do hĺbky

PROTEIN WELLNESS MASK 
150 ML

• Pri vážnom nedostatku proteínov
• Obnovuje obsah prírodných proteínov
• Zabezpečuje pevnosť a pružnosť vlasov
• Oživuje mdlé vlasy a vlasy bez života
• Obsahuje med pre extra prírodné proteíny



HERBAL 
WELLNESS

Produkty línie Herbal Wellness  
od FUENTE sú špecificky zamerané  
na optimálnu starostlivosť o pokožku 
hlavy. Použitie Herbal Wellness  
Shampoo napríklad nevyvoláva  
žiadne alergické reakcie.  

Zložky Herbal Scalp Treatment  
majú zase uvoľňujúce, upokojujúce  
a zvláčňujúce účinky na citlivú,  
svrbiacu a podráždenú 
pokožku hlavy.
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HERBAL WELLNESS SHAMPOO 
250 ML

• Obsahuje extra bylinky, napríklad mätu,  
  ktorá má skvelé  účinky na upokojenie  
  pokožky hlavy
• Môže byť aplikovaný na problematickú  
  pokožku hlavy, ktorú trápia lupiny,  
  vypadávanie vlasov, svrbenie  
  a podráždená pokožka
• Obnovuje pokožku hlavy
• Vlasy budú  ľahko upraviteľné 
  a bez statickej elektriny

HERBAL SCALP TREATMENT 
100 ML

• Priame riešenie problému alergickej  
  reakcie pokožky hlavy
• Ideálna pre citlivú, podráždenú a svrbiacu 
  pokožku hlavy
• Bylinky upokojujú, uvoľňujú a zjemňujú 
  pokožku hlavy



PURE 
WELLNESS

Rad Pure Wellness obsahuje 
antialergický šampón a vlasový 
kondicionér. 
Produkty tejto série sú najčistejšími 
prírodnými produktmi zo sortimentu  
FUENTE. Ponúkame najefektívnejší  
hypo-alergénny šampón 
a starostlivosť od FUENTE. 

S Pure Wellness dostanú vlasy  
a pokožka hlavy nežnú a ultra  
jemnú starostlivosť. Navyše  
sú oba produkty bez parfumov,  
a tým predchádzajú alergickým 
reakciám.
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PURE WELLNESS SHAMPOO 
250 ML

• Hypo-alergénna formula
• Ultra-jemný k vlasom a pokožke hlavy
• Bez parfumov
• Optimálny lesk

PURE WELLNESS CARE 
250 ML 

• Hypo-alergénna formula
• Ultra-jemný k vlasom a pokožke hlavy
• Bez parfumov
• Optimálna starostlivosť
• Vlasy sa ľahko češú a tvarujú



ANTI AGING
WELLNESS

Charakteristickým prvkom všetkých 
produktov Anti Aging od FUENTE  
je stimulácia obnovy vlasových buniek. 
Kontinuálna obnova tohto procesu  
je ideálna pre vlasy s pribúdajúcim 
vekom.

Anti Aging Shampoo, maska a olej 
obsahujú napríklad vitamíny C a E, 
antioxidanty, ktoré znižujú starnutie 
buniek. Olej navyše obsahuje  
kryštáliky, ktoré zaručujú  
obnovenie lesku vlasov.

Nature Wellness je produkt založený 
na zložkách, ktoré regulujú hydratáciu 
a proteíny. Tým je tento rad produktov 
vhodný pre každý typ vlasov.  
Použitie Natural Wellness je ideálne  
kombinovať s akýmkoľvek produktom  
z radov FUENTE.
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ANTI AGING WELLNESS SHAMPOO  
UV-FILTER  250 ML
• Pre všetky typy vlasov
• Antioxidanty pôsobia preventívne  
  proti starnutiu vlasových buniek
• UV-filter zabezpečuje optimálnu ochranu  
  pre farbené vlasy
• Obsahuje extrémne vysokú koncentráciu 
  prvkov ošetrujúcich vlasy

ANTI AGING WELLNESS MASK 
UV-FILTER  150 ML
• Pre všetky typy starnúcich vlasov, ktoré boli 
  počas mnohých rokov bez potrebnej hydratácie 
  a proteínov
• Obsahuje vitamín E, antioxidant, ktorý pôsobí 
  proti starnutiu vlasových buniek
• Obsahuje extrémne vysokú koncentráciu 
  prvkov ošetrujúcich vlasy
• Obnovujúca/rýchla kúra na vlasy
• UV-Filter chráni farbu vlasov a napomáha 
  optimálnemu udržaniu farby vlasov

ANTI AGING WELLNESS OIL  75 ML
• Vyrobený pomocou magnetických polí
• Obsahuje kryštály pre optimálny lesk
• Ideálne ako starostlivosť po Anti Aging Shampoo
• Ultra-ošetrujúce sérum pre udržanie objemu  
  a elasticity
• Môže byť aplikovaný na mokré aj suché vlasy

NATURE WELLNESS SILK & SHINE 
UV-FILTER - 150 ML
• Aplikovateľný na mokré, aj na suché vlasy
• Uzatvára vrchnú vrstvu pokožky
• Ochraňuje vlasy pred vplyvmi počasia
• UV-Filter
• Dodáva vlasom vysoký lesk
• Nezaťažuje vlasy
• Neoplachuje sa
• Optimálna ochrana pre farbené vlasy



ORGANIC 
KERATIN

Celosvetový dopyt po produktoch  
na báze keratínu, vzniká kvôli jeho 
účinku udržať vlasy rovné a žiarivé 
dlhší čas.

Problém väčšiny produktov  
je však v tom, že sú na báze 
formaldehydu. Fuente Organický 
keratín je kompletne založený  
na prírodných zložkách,  
s najdôležitejšou zložkou - Lakázou. 
Táto látka je produkovaná hubami. 
Navyše, my používame  
hydrolyzovaný keratín!

Všetky tieto zložky vedú  
ku kompletnému riešeniu, ktorým  
je Fuente Organický keratín.  
Výsledkom sú rovné, žiarivé a najmä 
zdravé vlasy. Navyše, kúra s Fuente 
Organic Keratin je absolútna novinka: 
Celá salónová procedúra je veľmi 
jednoduchá a zaberie jednu hodinu,  
v porovnaní s ostatnými produktmi  
- kde môže procedúra trvať 
až 3 hodiny!

Jednoducho skutočná  revolúcia  
vo svete keratínu!
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KERATIN SHAMPOO 
250 ML

• Pre všetky typy vlasov 
• Vysoko vyživujúci šampón 
• Posilňuje vlasy, zanecháva ich rovné  
  a žiarivé 
• Predlžuje efekt Keratin Straightener

KERATIN LEAVE-IN CONDITIONER 
75 ML

• Krémový kondicionér
• Uzatvára kutikulu
• Uľahčuje česanie vlasov
• Dodáva lesk a vyživuje vlasy
• Netreba oplachovať 
• Ideálny v kombinácii so žehličkou na vlasy



STYLING & 
FINISHING

Pre Fuente znamená styling oveľa 
viac ako len tvarovanie účesu. 
Produkty Styling & Finishing  
vyživujú a obnovujú vlasovú  
štruktúru. Tým si vlasy oveľa  
dlhšie udržia svoj tvar a brilantný 
lesk. Budú v perfektnej forme! 

Kreatívny výsledok, dokonalý  
záver: to je styling FUENTE. 
Exkluzívne produkty pre prirodzený 
vzhľad všetkých  štýlov. 
Od jemného zvýraznenia  
až po hardrockový štýl. 
Produkty sú vhodné  
pre každý typ vlasov,  
zabezpečujú intenzívnu  
ochranu a zároveň sú veľmi  
šetrné a ľahko zmývateľné.

Počet políčok na obale označuje  
silu stylingového prípravku.  
Jeden štvorec znamená ľahký 
stylingový prípravok, zatiaľ  
čo päť štvorcov znamená  
veľmi silný stylingový prípravok.
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RHASSOUL OIL 
100 ML

• Uľahčuje úpravu vlasov 
• Rozmotáva a uhladzuje vlasy  
• Sceľuje rozštiepené končeky
• Dodáva vlasom lesk
• Chráni farbu

RHASSOUL VOLUME OIL 
100 ML

• Ľahšie zloženie pre jemné, poškodené  
  a odfarbené vlasy
• Dodáva vlasom lesk
• Obnovuje, posilňuje a ošetruje vlasy
• Sceľuje rozštiepené končeky
• Chráni farbu
• Revitalizuje vlasy bez života
• Obnovuje bunky, pôsobí proti starnutiu



STYLING & 
FINISHING

KITE SURF  200 ML

• Ideálny sprej, ktorý dodáva vlasom objem 
  a textúru 
• Dodáva vlasom prirodzený a svieži  morský 
  efekt od vetra
• Použitie pri fénovaní alebo pri finálnej 
  úprave vlasov
• Vhodný pre všetky typy vlasov
• Môže byť aplikovaný na suché 
  aj mokré vlasy
• Neobsahuje alkohol
• Obsahuje morskú soľ

ICE CREAM  200 ML  

• Poskytuje vlasom silu, pružnosť 
  a dlhotrvajúcu pevnosť
• Dodáva lesk
• Pre všetky typy vlasov
• Vhodný pre aplikáciu na mokré vlasy 
• Neobsahuje alkohol 
• Obsahuje levanduľový a pomarančový olej

ROLLER SKATE  200 ML  

• Stylingový sprej vhodný na fénovanie  
  alebo natáčky 
• Dodáva vlasom pevnosť a objem
• Tepelná ochrana
• Môže byť aplikovaný na suché  
  aj mokré vlasy 
• Obsahuje levanduľový a pomarančový olej
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AIR MIST  300 ML 

• Unikátny sprej na fénovanie, ponúka 
  nekonečné možnosti použitia
• Ochrana pred teplom a objemový  
  styling v jednom
• Umožňuje vytvoriť prirodzený tvar účesu
• Ideálne je aplikovať sprej ku korienkom 
  vlasov na dosiahnutie optimálneho objemu
• Aplikuje sa na vlasy vysušené uterákom

FROSTY MOUSSE  300 ML 

• Posilňujúca a obnovujúca pena dodáva 
  objem a pružnosť vlasov
• Dodáva vlasom optimálnu hustotu
• Chráni vlasy pred poškodením teplom
• Aplikuje sa na vlasy vysušené uterákom

NATURAL POWER SPRAY  300ML 

• Rýchloschnúci lak na vlasy, ktorý udržiava 
  vlasy pružné a  hladké
• Vlasy držia formu
• Nezanecháva šupinky
• Ľahko sa vyčesáva

FREEZING POWER SPRAY  300 ML 

• Rýchloschnúci silný lak na vlasy,  
  ktorý zachováva pružnosť vlasov
• Účes drží tvar veľmi dlho bez ohľadu  
  na poveternostné podmienky
• Nezanecháva šupinky
• Ľahko zmývateľný



STYLING & 
FINISHING

MOLDING CREME  150 ML 

• Ideálny krém pre fénovanie nepoddajných 
  a/alebo prirodzene suchých vlasov
• Vhodný pre akýkoľvek fúkaný účes
• Aplikuje sa na vlasy pred sušením
• Dodáva účesu pevnosť 
• Možno ho aplikovať na mokré, aj suché vlasy

SHAPING GUM  150 ML 

• Matný štruktúrovaný vosk
• Ideálny pri vytváraní štruktúrovaných účesov
• Aplikovateľný na rôzne typy vlasov
• Dôkladne rozotrite v dlaniach a následne 
  aplikujte na suché vlasy

TWISTING CURL  150 ML 

• Ideálny prípravok na úpravu kučeravých vlasov
• Optimalizuje tvar kučery počas sušenia
• Dodáva vlasom lesk 
• Zlepšuje elasticitu kučier a vĺn
• Pred nanesením rozotrite v dlaniach
• Môže sa aplikovať aj na suché vlasy

ROCK GEL  150 ML 

• Ľahko rozpustný gél
• Používa sa na dosiahnutie silne tužiaceho 
  štruktúrovaného účesu
• Vhodný na všetky typy vlasov
• Nezanecháva šupinky na vlasoch
• Pred nanesením rozotrite v dlaniach
• Môže sa aplikovať na mokré alebo suché vlasy



21

WAX  50 ML 

• Ideálny produkt na hravé zdôraznenie 
  jednotlivých partií účesu
• Pre zdravý a lesklý efekt
• Ideálny na premeny alebo na kučery
• Obsahuje parafín a kokos, prírodné tuky
• Aplikovateľný na suché vlasy

PASTE  50 ML 

• Dodáva silu a objem
• Na všetky typy vlasov
• Na zvýraznenie určitých partií  
  a trendy účesy
• Ľahko zmývateľný
• Aplikovateľný na suché vlasy

CLAY  50 ML 

• Matný kreatívny pevný íl na styling
• Ideálny pre trendy štruktúrované účesy, 
  módne plastické účesy
• Vhodný na všetky typy vlasov
• Aplikovateľný na suché vlasy



FUENTE
FOR MEN

MENTHOL SHAMPOO BATH
250ML

• Môže byť aplikovaný na mastnú alebo citlivú 
  pokožku hlavy so sklonom k lupinám,  
  svrbeniu a psoriáze
• Obsahuje kostihoj, lišajník a hamamel 
  virgínsky
• Stimuluje obnovu buniek pokožky
• Má upokojujúci, utišujúci  a liečivý efekt
• Dezinfikuje

ENERGY SHAMPOO BATH
250ML 

• Dopĺňa chýbajúce proteíny
• Obsahuje pšeničné proteíny a imelo
• Dodáva vlasom objem, pružnosť a lesk
• Posilňuje vlasy
• Dodáva vlasom proteíny
• Obsahuje med, ako extra prírodný proteín

HYDRO SHAMPOO BATH
250ML

• Pomáha vlasom maximálne zadržiavať 
  vlhkosť
• Obsahuje sójový olej, sezamový olej 
  a žihľavu
• Dodáva vlasom pružnosť a lesk
• Stimuluje prekrvenie pokožky hlavy
• Chráni vlasy a pokožku hlavy
• Dodáva vlasom elasticitu
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CARRASCO GEL  150ML

• Ľahko rozpustný gél, zložený z bylín
• Veľmi silný efekt na všetky typy vlasov
• Nespôsobuje lupiny
• Aplikovateľný na suché aj mokré vlasy

TOSCO PASTE  150ML

• Pre trendové zvýrazňovanie jednotlivých 
  partií účesu
• Obsahuje prírodné byliny a kondicionéry
• Dodáva účesu hustotu a objem
• Ľahko zmývateľná pasta
• Aplikovateľná na suché vlasy

BASTO WAX  50ML
•Vytvára zdravý a lesklý efekt účesu
• Ideálny na premenu alebo jednotlivé kučery
• Obsahuje parafín a kokos, prírodné tuky
• Rozotrite v dlaniach a aplikujte na vlasy
• Aplikovateľný na suché vlasy

CREADOR SHAPER  50ML
• Matný tvarovací vosk
• Ideálny na kreáciu štruktúrovaných štýlov
• Rozotrite dôkladne v dlaniach a aplikujte 
  na vlasy
• Aplikovateľný na suché vlasy



TIERRA 
COLORS 
BY FUENTE

Tierra Colors od Fuente sú základom 
prirodzeného farbenia vlasov.  
Tieto farby dodávajú teplý, autentický, 
intenzívny a výrazný vzhľad a sú veľmi 
šetrné k vlasom a pokožke hlavy.  
Tierra je rad farieb bez amoniaku, 
obsahuje prírodné zložky v čo 
najväčšom možnom množstve.

Nespočetné množstvo farebných 
variácií a namiešaných odtieňov,  
ktoré vo finálnom výsledku znamenajú 
žiarivý, originálny, farebný a lesklý 
efekt. Samozrejme farby poskytujú 
100% krytie šedín. Kompletné farebné 
spektrum Tierra Colors - vrátane 
namiešaných odtieňov - sa skladá 
z 84 farebných odtieňov. Všetky 
zabezpečujú optimálne krytie  
a ochranu. Fuente: Farby prírody.
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TIERRA FARBY OD FUENTE: 

• Vhodné pre apikáciu na všetky typy vlasov
• Obsahujú aloe vera, kostihoj, pomaranč, 
  grapefruit a vitamíny E a C
• Zabezpečujú perfektné farbenie bez použitia 
  amoniaku a stopercentné prekrytie šedín
• Zosvetľujú vlasy o 4 odtiene
• Vyživujú a dodávajú vlasom prirodzený lesk

FARBENIE NA RASTLINNOM  
ZÁKLADE PRE VAŠE VLASY.
PRE DLHOTRVAJÚCI  
FAREBNÝ EFEKT.

• Dodáva farebný akcent prirodzenému 
  odtieňu a oživuje farbené vlasy
• Ošetruje vlasy a dodáva prirodzený lesk
• Aplikujte Color Care na umyté, uterákom 
  vysušené vlasy
• Dôkladne prečešte, nechajte pôsobiť  
  10 minút a potom vlasy opláchnite.







exNOVO distribution, s.r.o.
Laurinská 18
811 01 Bratislava
Slovenská republika

+421 903 436 996
office@exnovo.sk

www.fuente.eu/sk


