
Ošetření BB Filler
regenerační ošetření, 

které regeneruje vlas do hloubky

Liftingový účinek
viditelné účinky již od prvních aplikací

BB Filler Treatment
VITALISIERENDES PFLEGEPRODUKT, 

DAS DAS HAAR BIS IN DIE TIEFE REGENERIERT

Lifting Effect
Sichtbare Wirkung, 

bereits  ab den ersten Anwendungen



HYALURONSÄURE

KYSELINA HYALURONOVÁ Nejpoužívanější filler pro boj s příznaky stáří na poli kosmetiky.
Působí účinně jako antiage a antioxidant, obnovuje vitalitu a svěžest vlasového vlákna a bojuje proti působení volných radikálů.

ARGANÖL

ARGANOVÝ OLEJ

Arganöl ist bereits seit der Antike als ausgezeichneter Feuchtigkeitsspender bekannt. 
Verleiht dem Haar sofort sicht- und fühlbare Geschmeidigkeit.

Látka používaná již od starověku jako nejlepší hydratační prostředek. 
Dodává okamžitě viditelnou a hmatatelnou vláčnost a hydrataci.

Protein, který je součástí vlasového vlákna vystaveného agresivním účinkům vnějších znečišťujících látek a různých chemických úprav. 
Posílení keratinu dodá vlasům sílu a ochranu.

KERATIN

ZANTHALEN

Ein innovativer Wirkstoffkomplex, der einen sofortigen Lifting Effekt bewirkt, indem er dem Haar 
griffige Fülle und unglaubliche Spannkraft verleiht. So wurde beispielsweise festgestellt, dass der 
Zenthalenanteil in Lifting-Augencremes innerhalb von 30 MINUTEN zu einer 16%igen 
VERRINGERUNG der Faltenbildung geführt hat.

Inovativní komplex, který vytváří okamžitý liftingový efekt tím, že zvětšuje plnost vlasů a okamžitě poskytuje mimořádnou elastičnost. Například bylo zjištěno, že 
přítomnost této látky v liftingových krémech na oči REDUKUJE vrásky o 16% během 30 MINUT.

• HYALURONSÄURE
• KERATIN
• ARGANÖL
• ZANTHALEN

die synergetisch wirken und dem Haar SOFORT 
ein SICHTBAR JUGENDLICHERES, 
GESUNDES Aussehen zurückgeben

CS • Exkluzivní formule, která obsahuje 4 aktivní látky

• Kyselinu hyaluronovou
• Keratin
• Arganový olej
• Zanthalen

působící v součinnosti tak, aby navrátily vlasům MLADISTVÝ VZHLED 
a ZDRAVÍ s VIDITELNÝMI a OKAMŽITÝMI výsledky.

EINE EXKLUSIVE FORMEL,
die           WIRKSTOFFE 
         beinhaltet

Dieses Protein ist wesentlicher Teil der Haarfaser, die ständig den Aggressionen der Umweltschad-
stoffe und der verschiedenen chemischen Behandlungen ausgesetzt ist. Das Keratin stärkt das Haar 
und schützt es.

Der gängigste Haarfüller zur Bekämpfung der Zeichen der Zeit in der Kosmetik.
Hat eine antioxidative und Anti-Aging-Wirkung, gibt dem Haar Vitalität und Jugendlichkeit zurück und 
bekämpft den schädlichen Einfluss Freier Radikale.



Die EXKLUSIVE KOMBINATION dieser 4 WIRKSTOFFE schenkt SOFORTIGE 
ERGEBNISSE VERGLEICH ZWISCHEN AUSWIRKUNGEN/EIGENSCHAFTEN 

des BB Filler und EINER KLASSISCHEN PFLEGEMASKE 
 (im Labor an Modellen durchgeführte Versuche)

Nach der Behandlung mit BB Filler 

Vor der Behandlung mit BB Filler

Die spezielle Salonbehandlung mit dem BB 

Filler füllt die Haarfaser dank der erprobten 

Wirkstoffe sichtbar auf. Besonders die 

HYALURONSÄURE und das ZANTHALEN 

werden in der Kosmetik als wirkungsvolle 

Faltenfüller eingesetzt. ARGAN und KERATIN 

geben dem Haar ein jugendliches, gesundes 

Aussehen zurück, indem sie ihm Feuchtigkeit 

schenken und die Kutikula bis in die Tiefe 

reparieren. 

BESCHÄDIGTES, AUSGELAUGTES, STUMPFES Haar?
UMWELTFAKTOREN, ALTER, CHEMISCHE BEHANDLUNGEN und der 
intensive Gebrauch von GLÄTTEISEN und FÖHN schädigen die Haarstruktur.

RESTRUKTIERTES, GLÄNZENDES, VITALES HAAR.
Dank der wirkungsvollen restrukturierenden Behandlung erhält das Haar neue 
VITALITÄT und GESCHMEIDIGKEIT.

CS • Exkluzivní kombinace těchto 4 aktivních látek má okamžité účinky porovnání účinků/vlastností BB Filler a klasické regenerační masky (Testy provedené v laboratoři 
na modelkách). Speciální ošetření vlasů za použití BB filler v kadeřnickém salonu obnoví vlasové vlákno díky přínosu aktivních látek s prokázanou účinností. Zvláště 
KYSELINA HYALURONOVÁ a ZANTHALEN jsou v kosmetice používány jako skutečná léčba na vyplnění vrásek. ARGAN a KERATIN přispívají k obnovení mladistvého vzhledu 
a zdraví vlasů, a to nejen poskytnutím maximální hydrataci vláknům, ale i hloubkovou regenerací kutikuly.
     BB Filler nenapodobitelný styl      Obecná regenerační maska.

CS • Před ošetřením BB Filler... vlasy jsou POŽKOZENÉ, ROZTŘEPENÉ, BEZ LESKU? FAKTORY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ, VĚK, CHEMICKÉ ÚPRAVY a přílišné používání ŽEHLIČKY 
a FÉNU z dlouhodobého hlediska poškozují vlasové vlákno.
Po ošetření BB Filler... VLASY JSOU REGENEROVANÉ, VITÁLNÍ A MAJÍ LESK. Díky účinnému regeneračnímu ošetření bude vlasové vlákno REGENEROVÁNO a OBNOVENO.
MLADISTVÝ VZHLED a ZDRAVÍ již nebudou chimérou, ale skutečnou službou, kterou kadeřník může poskytnout svému zákazníkovi.

WIRKUNG
RESTRUKTURIEREND

KERATIN

WIRKUNG
FEUCHTIGKEITS-

PENDEND
ARGANÖL

WIRKUNG
KRÄFTIGEND

ZANTHALEN

WIRKUNG
ANTIAGING

HYALURONSÄURE

BB Filler

BB Filler

BB Filler

BB Filler

Pflegemaske

BB BB Filler Inimitable StyleJUGENDLICHES, GESUNDES Aussehen ist kein unerreichbarer Traum mehr, 
sondern eine Realität, die der Hairsylist jeder Kundin bieten kann.

BB



CS • BB Filler. Zázračné regenerační ošetření pro kadeřnický salon. Spočívá v: • Přípravném umytí ŠAMPONEM PRE FILLER speciálně navrženým pro toto ošetření • Aplikaci přípravku 
obsaženém ve STŘÍKAČCE NA JEDNO POUŽITÍ a poté ponechání několik minut působit před opláchnutím. Několik jednoduchých kroků pro kadeřníka, které vedou k velkolepému 
výsledku na zákaznících. Způsob použití: po použití přípravného šamponu "Prefiller Bb Šampon” nalijte obsah stříkačky do příslušné misky. Na dobře vysušené vlasy ručníkem naneste 
štětcem po jejich délce a na konečky BB filler. Nechte působit 5/7 minut. Zdroj tepla znásobí účinek přípravku. Poté částečně opláchněte podle druhu vlasů: * OPLÁCHNUTÍ NA 50%, 
jestliže jsou vlasy suché, tlusté a velmi poškozené * OPLÁCHNUTÍ NA 80%, jestliže jsou vlasy jemné nebo mají tendenci k maštění. Učešte a osušte. Vyžehlení usušených vlasů umožní 
úplné uzavření kutikuly a zlepšení estetického vzhledu vlasů.

CS • Skříňka BB Filler. Exkluzivní balení pro kadeřnický salon: obsahuje 6 ošetření a přípravný šampon (6 stříkaček 25 ml a šampon 200 ml). Pro ZACHOVÁNÍ “OZDRAVNÝCH” 
ÚČINKŮ je důležité i doma dodržovat určitá drobná opatření a používat následující přípravky: • BB šampon • BB modelovací pasta • BB pro zvýšení lesku

25 ML
FL. OZ. 0.84

200 ML
FL. OZ. 6.76

EINIGE WENIGE, EINFACHE HANDGRIFFE FÜR DEN HAIRSTYLIST 
ERGEBEN EIN UMWERFENDES ERGEBNIS FÜR DIE KUNDIN

ohne SLS
ohne Parabene
keine Sulfate

BB Filler 
DIE VERBLÜFFENDE RESTRUKTURIERENDE SALONBEHANDLUNG
Bestehend aus:
• Vorbereitende Haarwäsche mit SHAMPOO PRE FILLER, das speziell für diese 

Pflegeserie entwickelt wurde
• Verteilen des in einer EINMAL-AMPULLE enthaltenen Pflegeprodukts, 

und Ausspülen nach einigen Minuten Einwirkzeit.

Anwendung:
Nachdem das Haar mit dem vorbereitenden Shampoo „Prefiller BB Shampoo“ 
gewaschen wurde, den Inhalt einer Ampulle in die dafür vorgesehene Schale geben.
Den BB Filler mit dem speziellen Pinsel auf die Längen und Spitzen des handtuchtrockenen 
Haars auftragen. 5/7 Minuten einwirken lassen.
Wärme verstärkt die Wirkung. Nun das Produkt je nach Beschaffenheit des Haars 
teilweise ausspülen:
* 50% AUSSPÜLEN, wenn das Haar trocken, dick und sehr beschädigt ist
* 80% AUSSPÜLEN, wenn das Haar fein ist und schnell nachfettet
Das Haar kämmen und trocknen. Das Styling der trockenen Haare mit dem 
Glätteisen versiegelt die Kutikula nachhaltig und gibt den letzten optischen Schliff.

Schatulle BB Filler
Exklusive Salon-Packung:

 ENTHÄLT 6 BEHANDLUNGEN und 
das VORBEREITENDE SHAMPOO

(6 Ampullen mit je 25 ml und Shampoo mit 200 ml)

Um die AUSGEZEICHNETE PFLEGENDE 
WIRKUNG zu bewahren, stehen 

für die Behandlung zuhause 
die folgenden Produkte zur Verfügung:

• BB shampoo • BB styling cream • BB shining



CS • Zachování účinků. Modelovací BB krém. Vlasový krém s ÚČINKEM ANTIAGE. Vysoký obsah ČISTÉ KYSELINY HYALURONOVÉ dodává vlasům hydrataci a okamžitou vláčnost 
a přítomnost kondicionačních a modelačních přísad jako MIRUSTYLE MFP umožňuje modelování i těžko zvladatelných vlasů. VITAMIN E a UV FILTR chrání před stárnutím 
způsobeným slunečním zářením. Krém BB je ideálním doplňkem k ošetření BB filler a dalším přípravkům linie BB, které zaručují ZDRAVĚJŠÍ REGENEROVANÉ VLASY MLADISTVÉHO 
VZHLEDU. Způsob použití: po umytí vlasů BB šamponem a osušení ručníkem naneste potřebné množství BB krému, rozčesejte, aby se krém rovnoměrně rozprostřel a vysušte. 
NEOPLACHUJTE.
 

pH: 4,5
ohne Parabene

CS • Zachování účinků. BB šampon. Šampon pro krásu s ČISTOU HYALURONOVOU KYSELINOU, který zaručuje okamžitý účinek ANTI AGE. Obohacující přítomnost 
ARGANOVÉHO OLEJE a KERATINU vlasy hydratuje a dodává jim vláčnost, vlasy budou viditelně zdravější, mladistvějšího vzhledu a regenerovány do hloubky. 
Doporučujeme kombinovat šampon BB Filler s dalšími přípravky této škály, abyste docílili jeho maximálního účinku. Způsob použití: naneste na vlhké vlasy, jemně 
vmasírujte a nechte působit 2/3 MINUTY, poté opláchněte. V případě potřeby tento úkon zopakujte.

ohne SLS
ohne Parabene

ohne Sulfate

200 ML
FL. OZ. 6.76

250 ML
FL. OZ. 8.45

AUFRECHTERHALTUNG DER WIRKUNG AUFRECHTERHALTUNG DER WIRKUNG

BB shampoo 
 

Schönheits-Shampoo mit REINER HYALURONSÄURE für einen 
sofortigen ANTIAGING-EFFEKT. Das zusätzlich enthaltene 
ARGANÖL und das KERATIN verleihen dem Haar Feuchtigkeit und 
machen es wunderbar geschmeidig. Es sieht gesünder und 
jugendlicher aus und ist bis in die Tiefen restrukturiert. 
Für bestmögliche Ergebnisse empfehlen wir das Shampoo BB Filler in 
Kombination mit den anderen Produkten der Linie anzuwenden.

Anwendung:
Auf das feuchte Haar geben, sanft einmassieren und vor dem 
Ausspülen  2/3 MINUTEN einwirken lassen. Diesen Vorgang nach 
Bedarf wiederholen.

BB Styling Cream 
Styling Cream mit ANTIAGING-EFFEKT. Der hohe Anteil 
an REINER HYALURONSÄURE verleiht Feuchtigkeit und 

Geschmeidigkeit; konditionierende und modellierende 
Wirkstoffe, wie das MIRUSTYLE MFP, helfen auch 

widerspenstiges Haar in Form zu bringen. Das VITAMIN E 
und der UV-FILTER  schützen gegen Schäden durch 

Sonneneinwirkung. Die BB Styling Cream ist die ideale 
Ergänzung der Pflege mit dem BB Filler und den anderen 

Produkten der BB Pflegelinie, für GESÜNDERES, 
JUGENDLICHES UND RESTRUKTURIERTES HAAR. 

Anwendung:
Auf das mit BB Shampoo gewaschene, handtuchtrockene 

Haar die erforderliche Menge BB Styling Cream auftragen, 
kämmen, gleichmäßig verteilen und wie gewohnt trocknen. 

NICHT AUSSPÜLEN



BB Shining Spray 
GLANZ und FEUCHTGKEIT verleihendes Spray mit sofortiger 
ANTI-AGING-WIRKUNG. Angereichert mit REINER HYALURONSÄURE, 
VITAMIN E und ARGANÖL für ein STRAHLENDES Aussehen und 
zuverlässigen SCHUTZ gegen schädliche Umwelteinflüsse. 
BB Shining ist die perfekte Ergänzung zu der Pflegeserie BB Filler 
für VOLLES, GLÄNZENDES und REGENERIERTES Haar.

Anwendung:
Für zusätzlichen Glanz nach dem Trocknen auf das Haar aufsprühen.

THEKENSCHILD
Mit Fach für Prospekte

Größen:
47 cm (Breite)
50 cm (Höhe)
21 cm (Tiefe)

CS• Pro dotek lesku na konci ošetření. Sprej BB pro zvýšení lesku. HYDRATAČNÍ sprej PRO ZVÝŠENÍ LESKU s okamžitým ÚČINKEM ANTIAGE. Obohacen ČISTOU KYSELINOU 
HYALURONOVOU, VITAMINEM E a ARGANOVÝM OLEJEM, které vlasům poskytují okamžitý LESK a OCHRANU proti poškození způsobeném slunečním zářením a vlivy okolního 
prostředí. BB pro zvýšení lesku je optimálním doplňkem ke kompletnímu ošetření BB filler, abyste získali OBJEMNÉ, LESKLÉ a REGENEROVANÉ VLASY. Způsob použití: po 
vysušení nastříkejte určité množství přípravku, abyste získali konečný efekt lesku.

CS • ŠTÍTEK NA POLIČKU. Obsahuje kapsičku na příbalový leták. Rozměry: cm 47 (šířka) - cm 50 (výška) - cm 21 (hloubka)
KUFŘÍK K VYSTAVENÍ NA POLIČKU. Elegantní rafinovaný kufřík, v němž jsou uloženy a vystaveny všechny nezbytné přípravky a nástroje pro ošetření vlasů. 
Obsahuje: 6 stříkaček, misku, štětec, sprej dodávající lesk, udržovací šampon a udržovací krém pro modelování, přípravný šampon. Rozměry: cm 37 (šířka) - cm 50 (výška) - 
cm 20 (hloubka)

250 ML
FL. OZ. 8.45

FÜR NOCH MEHR GLANZ NACH DER PFLEGE THEKENAUFSTELLER
Sämtliche für die perfekte 

Pflege erforderlichen Produkte 
und Utensilien sind in einem 

eleganten, raffinierten Theke-
naufsteller enthalten.

Enthält:
6 Ampullen, Schale, Pinsel, 

Glanzspray, Pflege-Shampoo 
und pflegende Styling Cream, 

vorbereitendes Shampoo

Größen:
37 cm (Breite)
50 cm (Höhe)
20 cm (Tiefe)



CS • Objevte také inovativní linii s luminescinou, která vlasům dodá výjimečný effekt lesku...

Entdecken Sie auch die 
REVOLUTIONÄRE PRODUKTLINIE 
mit LUMINESCINA für einzigartigen 
RADIANCY EFFECT…




