
INSTANTNÝ ČIERNY ŠAMPÓN 

WINALITE – LOVE MOON 



- v tomto duchu sa nesie produkt spoločnosti 

WINALITE – LOVE MOON INSTANTNÝ ČIERNY 

ŠAMPÓN 

 

Poďme si ho postupne predstaviť 



Vlasy majú rôznu prirodzenú farbu a tvar 

(vlnitý, rovný...) v závislosti od veku, rasy, 

ročného obdobia a podobne. Ich úprava a 

umelé zafarbenie závisí od prevládajúcej módy, 

vkusu nositeľa, veku, ročného obdobia, 

geografickej oblasti a podobne. 

 

 
Vlasy rastú rýchlosťou približne 1 cm za 

mesiac. Na hlave má priemerný človek okolo 

300 000 vlasov. Presný počet závisí od počtu 

vlasových folikulov, ktorý je daný pred 

narodením. 



Človek, rovnako ako o svoje telo, 

by sa mal starať  aj o svoje vlasy. 

Vlasy častokrát prispievajú 

značnou mierou k celkovému 

výzoru osoby. Pekne upravené 

vlasy a vhodne zvolená farba v 

nás okamžite vyvolajú pocit, že 

dotyčný človek sa o seba stará a 

záleží mu na vzhľade. 

S pribúdajúcim vekom sa však vytráca 

naša farba vlasov a keďže pigment, 

ktorý nám preniká do vlasových 

folikul a prirodzene nám sfarbuje 

vlasy, v určitom veku prestáva byľ 

produktívny , ľudia si v snahe 

zachovať mladistvý vzhľad, začnú 

farbiť vlasy a tým prikrývať šediny. 



Do vlasov prúdia molekuly pigmentu – 

oxidovaného, bezfarebného melanínu. 

Ale pri korienkoch vlasov sa 

nachádzajú bunky, ktoré vylučujú 

enzým – katalázu a tento enzým spolu 

s molekulou melanínu a kyslíka sa 

vstupujúc do vlasu zafarbí na našu 

prirodzenú, danú farbu. 



Vlasy rastú, strihajú sa, a 

pigment neustále do nich 

vniká. Časom však bunky 

vlasových korienkov prestanú 

vylučovať katalázu a melanín 

sa bude dostávať  do vlasov 

oxidovaný, bezfarebný a vlasy 

začnú šedivieť. 



Akokoľvek výrobcovia farieb na vlasy 

ubezpečujú o ich neškodnosti, farby 

obsahujú rôzne anilínové zložky, často 

čpavok, kyanáty a iné stabilizátory, ktorých 

používanie vedie často k tomu, že vlasy sa 

postupne stanú odolné voči týmto farbám a 

neprijímajú ich tak, ako na začiatku 

používania. Postupne sa ničia, zvyšuje sa 

ich lámavosı a často sa objavuje aj ich 

vypadávanie. 

Ako tomu predísť, neškodiť si a zároveň 

vyzerať dobre ? ? ? 



Zabezpečuje základné riešenie 4 

najdôležitejších problémov 

s čiernením vlasov : netrváce, 

neúčinné, pomalé a neisté. 

 

Umožňuje skompletizovať 

nasledujúci postup pri umývaní 

vlasov: sčernenie, vyživenie, 

zvláčnenie a ošetrenie. 

 

S prírodnými bylinnými esenciami 

a iónovou starostlivosťou o vlasy, 

šampón vytvára špeciálny trojitý 

efekt: umýva, zvláčňuje a čierni. 



 Efektívne odstraňuje poškodenie 

vlasov. 

 Obsahuje aktívnu formulu, 

pomocou ktorej preniká 

s potrebnými živinami do hlbokej 

vrstvy vlasov až do vlasových folikul, 

hydratuje vlasy z vnútra von a vytvára 

melanín. 

 

Nezáleží na kvalite vašich vlasov,  

Love Moon Instantný Čierny Šampón 

urobí vaše vlasy zdravé, čierne, 

krásne a to bez kaderníka, farbenia a 

podráždenia kože. 



Unikátne vlastnosti – Okamžité čiernenie 
Pri umývaní vlasov šampónom sa prirodzene otvárajú vlasové 
korienky, ktoré umožňujú prírodným oxidačný prvkom, aby vstúpili 
do vnútra vlasov a aktivovali vlasový melanín,  a tak dosiahli 
efekt čiernych vlasov 
Bez odfarbenia alebo vyblednutia, šampón zabezpečuje ošetrenie 
a vyživenie vlasov prostredníctvom prírodných rastlinných 
extraktov a dáva vašim šedivým vlasom nový život okamžite po 5 
minútach. 



Vedúca technológia na trhu - 

bezpečné čiernenie 
S prelomovou inováciou, Love Moon Instantný 

Čierny šampón odstraňuje strach zo škodlivosti 

z farbenia vlasov, ktorý majú obyčajne ľudia. 

Šampón je anti - alergický, netoxický, bez 

vedľajších účinkov a tento produkt prešiel 

bezpečnostnou inšpekciou Technického riadenia 

pre kvalitu denných chemických produktov 

a Inšpekčným úradom v provincii Guangdong 

v Číne. 

 

Všetky technické indikátory sa stretávajú alebo 

prevyšujú národný štandard a jeho bezpečnosť 

a technológia je priemyselne vyspelá. 



Prírodná starostlivosť – 
Trváca čierna – APLIKÁCIA: 
Love Moon Instantný Čierny Šampón 

spája šampón, vyživenie, zvláčnenie 

a čiernenie.  

Aplikujte šampón priamo na vlasy pred 

umývaním.  

Aplikácia na suché vlasy je účinnejšia. 

Používaním Love Moon Instantného Čierneho 

Šampóna budú vaše vlasy čierne a žiarivé po 

celý mesiac. Dlhodobé používanie pomáha 

rastu vlasového melanínu a dáva vám prírodné 

krásne čierne vlasy. 



Návod na použitie: 
1. Nanesenie je rovnako jednoduché ako 

používanie obyčajného šampónu: treba však použiť 

ochranné rukavice a nemáčať si predtým vlasy; 

2. Vytlačte obsah sáčka Love Moon šampónu č.1 

a č. 2 do dlaní v pomere 1:1, zľahka premiešajte a 

naneste na vlasy pričom prstami vmasírujte 

šampón po celej dĺžke vlasov po 

dobu 2-3 minúty (čím dlhšie masírujete, tým lepší 

výsledný efekt); 

3. Nechajte pôsobiť na vlasoch 5 minút a potom 

opláchnite vodou. 

4. Po opláchnutí naneste rovnomerne 

kondicionér, potom opäť opláchnite a umývajte 

až pokiaľ voda nebude číra. 



Poznámky: 

 Pred použitím si urobte kožný test 

znášanlivosti. Neaplikujte v prípade 

kožných alergií, kožných poranení a 

tehotenstva. 

 Šampón č. 1 a č. 2 (v jednom 

sáčku) sa používajú výhradne spolu. 

Samostatne sú bez účinku. 

 Šampón nemôže byť vystavený 

slnečnému žiareniu, pretože 

obsahuje aktívne látky, ktoré môže 

priame slnko ohroziť.  Skladujte 

v tieni a mimo dosah detí. 

 Ak sa prípravok dostane do očí, 

ihneď ich vypláchnite vodou. 



1 kazeta obsahuje:  
25 ml x16 sáčkov instantného 
čierneho šampónu a  

7 ml x 16 sáčkov instantného 
čierneho vlasového 
kondicionéra. 
 
1 set za 50 BH obsahuje 2 
kazety. 



Príjemné používanie  

 

www.slovenskowinaliteservis.sk 


