
Pro jaké typy vlasu je Xtra Large vhodný?
Je perfektní pro jemné, tenké, ochablé, zplihlé vlasy 
bez života. Ideální pro vlasy, které padají a nemohou 
si udržet styl. A pro každého, kdo chce zvětšit objem 
nebo přidat hustotu, pevnost a texturu.

Funguje Xtra Large na kudrnaté vlasy?
Ano! Toto složení zesiluje všechny jemné vlasové 
prameny, ať už jsou vlasy rovné, vlnité nebo kudrnaté. 
A protože vlasy nezatěžuje, Xtra Large vytváří silnější  
a plnější kadeře, aniž by působily zplihle. 

Jak se Xtra Large liší od ostatních objemových 
prípravku?
Populární produkty pro zvětšení objemu dnes používají 
přísady (alkohol, sůl a pryskyřice) k vysušení a otevření 
vlasové kutikuly, takže prameny vlasů nemohou ležet 
naplocho. Tím vytváří vzhled větších, plnějších vlasů... ale 
zároveň poškozují zdraví vlasů! Xtra Large je průlomová 
polymerová technologie, která vytváří „nahý objem“  
a dodává jemným vlasům lehce přilnavou texturu, 
takže styling bude konečně držet na svém místě.

Vysušuje nebo poškozuje Xtra Large vlasy jako 
mnoho jiných produktu pro objem?
Xtra Large nedělá vlasy plnější tím, že otvírá 
vlasovou kutikulu, což může mít za následek ztrátu 
hydratace, krepatění a lámavost. Xtra Large je 
bezpečnější a zdravější přístup ke zvětšení objemu, 
protože zanechává kutikulu hladkou, neporušenou  
a hydratovanou.

Jak vypadá produkt ve vlasech?
Vlasy jsou naprosto přirozené (jako by na vlasech nebyl 
žádný produkt), ale super plné, husté a měkké (ale ne 
krepaté!). Žádná ztuhlost, lepivost nebo tvrdnutí. Vlasy 
mají volný pohyb a silnější texturu, která udrží finální 
styling.

Je složení Xtra Large vhodné pro lifting korínku?
Ne, Xtra Large se aplikuje na celé vlasy a zahušťuje vlasy 
po celé délce pro větší texturu, hustotu a objem od kořínků 
ke konečkům. Je-li to žádoucí, lze jej použít v kombinaci  
s produkty pro zvednutí objemu u kořínků, jako je 
Raise the Root, pro ještě větší a objemnější účesy.

Je Xtra Large vhodný pro použití na barvených 
vlasech?
Ano, Xtra Large je bezpečné používat na vlasy, 
které byly chemicky ošetřeny (barvené, trvalá nebo 
chemicky narovnané).

Jaké jsou klícové složky v Xtra Large?
Patentovaný polymer (technologie nafukovacího 
molekulárního řetězce) – vytváří na povrchu vlasu 
nezatěžující texturu, která napodobuje objemový efekt 
zdrsněné, vystouplé kutikuly, přičemž skutečnou 
kutikulu zanechává nedotčenou.

Bambusový extrakt - přírodní aminokyseliny posilují, 
chrání barvu, podporují lesk

Tepelná ochrana

Bez sulfátů, bez ftalátů, bez éterických olejů, bez látek 
zkreslujících barvu, bez lepku, vegan.

Mužu použít Xtra Large s jinými produkty pro 
objem vlasu Color Wow?
Ano! Xtra Large lze vrstvit s dalšími objemovými  
a stylingovými produkty Color Wow pro zesílené 
výsledky bez zkreslení barvy nebo vysušení vlasů 
nebo jejich zatěžování. Konkrétně:

Dream Cocktail Carb – tepelně aktivovaná, 
bezoplachová fénovací kúra vyplňuje prameny tím, že 
je obklopuje nezatěžující vrstvou na bázi sacharidů.

Raise the Root – stylingový sprej (aplikovaný na mokré 
nebo suché vlasy) přináší výrazné zvednutí a objem 
speciálně u kořínků pro dlouhotrvající, zvýšený objem  
a plnější účesy.

Style on Steroids – sprej s nevysušující texturou 
působí na suché vlasy, aby uhladil ploché prameny  
a vytvořil okamžitou, plnější sexy texturu.
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