Kérastase, jedna z nejluxusnějších značek vlasové péče, udává nové
trendy. Nabízí jedinečné profesionální produkty na míru všem typům vlasů
s účinnými aktivními látkami na základě nejnovějších výzkumů a úzké
spolupráce s profesionálními kadeřníky. Tato inovativní vlasová kosmetika
pro nejnáročnější ženy se za 50 let své existence stala opravdovým
kultem.

Vizuál řady Densifique pro zvětšení objemu vlasů. Bohaté vlasy plné energie ve
stylu "couture styling".

Je k dostání ve vybraných salonech, včetně salonu Weekend. Kadeřnice
školí tak, aby uměly vlasy přesně analyzovat a poté vybrat z nabídky ten

nejvhodnější program šitý na míru. A opravdu tak řešit problémy svých
zákazníků.

50 let pionýrem v luxusní vlasové
kosmetice
Kérastase patří pod mateřskou nadnárodní společnost L´Oréal Group.
Laboratoře L'Oréal poskytují produktům Kérastase ty nejrevolučnější
technologie. Jejich pokrokové složení, inovativní ingredience a vysoce
koncentrované účinné složky činí značku jedinečnou. V nabídce nenajdete
obyčejný šampon, ale vlasovou koupel. Termoaktivní mléka cílí na vlasové
vlákno a séra se používají na konečky či na pokožku. Pro své kadeřníky
vyvíjí rituál o třech krocích: čištění, péče a textura.

Kérastase zvýšil prestiž kadeřnických služeb.
Značka upozorňuje, že péče o vlasy si zaslouží stejnou pozornost jako péče
o pleť. Během své existence pozvedla umění úpravy vlasů na nejvyšší
možnou úroveň. Pomáhá ženám porozumět, že se musí o své vlasy starat
každý den. Pomocí nejnovějších technologií, sametových textur a
příjemných vůní odhaluje přirozenou krásu ženy… Vibrující krásu plnou
života.

V rukou profesionálů
Profesionální kadeřníci celého světa mohou díky odborným zkušenostem
této značky přeměnit krásu vlasů na formu umění. Jedním z významných
zákazníků pracujících s touto značkou je síť salonů Coiffirst, které najdete
kromě Paříže a Province také v New Yorku, Japonsku, jihoamerické

Guyaně a Jižní Koreji. Podle zakladatele značky, Erica Pfalzgrafa, je styl
Coiffirst převtělením přirozeného půvabu a francouzské důmyslnosti. Jeho
múzou je typická francouzská lady. Receptem na úspěch je kombinace
střihu, perfektní barvící techniky a výjimečných péčí jako je právě
Kérastase.

Eric Pfalzgraf, zakladatel salonu Coiffirst

Výzkum a vývoj
Kérastase je hlavní značkou, která těží z moderního výzkumu L´Oréal
Group. Pracuje v něm na 700 vědců ze všech koutů světa, z nichž je velký
počet zaměřený pouze na vlasovou péči. V roce 2010 měly laboratoře
registrováno 612 patentů a více než 1 000 produktů ročně. Technologie
Kérastase je uznávaná po celém světě díky inovovaným složením se
silnými aktivními látkami, hi-tech molekulárním komplexům, úžasným
texturám a vědeckému přístupu inspirovanému hledáním dokonalé krásy
a zdraví vlasů.

Jedna z posledních inovací
Jedním z nejdůležitějších objevů laboratoří L´Óreal Advanced Research je
molekula Stemoxydine® z roku 2012, která je obsažena v řadě Densifique
na zvýšení hustoty vlasů. Jedná se o aktivní látku, která imituje optimální
prostředí kmenových buněk ve vlasových folikulech, čímž přivádí k životu

nečinné vlasy. Jeho schopnost zvýšit hustotu vlasů během tří měsíců byla
klinicky ověřena.
Ikonická vlasová kosmetika pro výživu, řada Nutritive, byla uvedena na trh
v roce 1979 a prošla již několika úpravami. V roce uvedení byla
představena kadeřníkům jako základ kvality jejich práce. Poskytuje
intenzivní výživu velmi suchým a citlivým vlasům. Naposledy se inovovala
v roce 2013, kdy byla vyvinuta Nutritive Irisome – dlouhotrvající výživa ze
vzácného kosatce rhizome, který působí jak na příčinu (oxidaci), tak na
důsledek (suché vlasy)

Poslední novinkou je řada Résistance Thérapiste , která doslova vzkřísí i
velmi poškozené vlasy. Pomáhá suchým, křehkým a mdlým vlasům s
viditelně roztřepenými konečky. Obsahuje extrakt z "květiny vzkříšení",
která je schopna se vrátit k životu i po 10 letech stavu blízkému smrti.
Další složka, FIBRA-KAP™, je silný komplex kompenzující chybějící KAPs
(Keratin Associated Proteins) - malé proteiny spojující keratin, které tvoří
50 % vlasu. Bez nich je vlasové vlákno narušené.

