
Produkty z řady BAMBOO obsahují bio výtažek z bambusu, který je bohatý na 
aminokyseliny, cukry a minerály. Bambus vlasy posiluje, ozdravuje a intenzivně 

Získejte dárkový set vlasové 
kosmetiky Alterna Bamboo 
Smooth zdarma!
Vlasové produkty Philips jsou ve spolupráci s odborníky 
navržené tak, aby vašim vlasům poskytovaly šetrnou 
péči. Díky unikátním funkcím produktů si můžete užívat každý
den pocit krásných vlasů, jako byste navštívila kadeřníka.

Dopřejte si profesionální péči o vaše vlasy!
Kupte si od 15. 3. do 31. 5. 2016 jeden z vybraných vlasových produktů Philips 
HPS940/00, HP8668/00, HP8280/00 nebo HP8372/00 a jako dárek získáte 
set vlasové kosmetiky Alterna Bamboo Smooth zdarma.

Jak postupovat?

1.  Kupte si po dobu konání akce produkt vlasové péče Philips HPS940/00, 
HP8668/00, HP8280/00 nebo HP8372/00.

2.  Svůj nákup zaregistrujte na stránce www.philipsdarek.cz nejpozději do 
14 dní od nákupu.

3.  Po kompletním vyplnění registračního formuláře vám poštou zašleme jako 
dárek set vlasové kosmetiky Alterna Bamboo Smooth.

Více informací a kompletní pravidla akce najdete na www.philipsdarek.cz

www.philips.cz

HairCare

Krásné vlasy
jako ze salonu

aminokyseliny, cukry a minerály. Bambus vlasy posiluje, ozdravuje a intenzivně 
hydratuje, aniž by je zatěžoval. Obnovuje přirozenou schopnost vlasů odolávat 
každodenním nepříznivým vlivům okolního prostředí. 
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 První foukací 
kulma na světě 

s automatickým 
natáčením

 

Automatická kulma ProCare HPS940/00
Jen tři jednoduché kroky pro okouzlující a krásně tvarované vlny.

Automatická foukací kulma StyleCare HP8668/00
Jen tři jednoduché kroky a vytvoříte si volné, přirozené vlny.

Vysoušeč vlasů  HP8280/00 a žehlička na vlasy HP8372/00 MoistureProtect
Jen tři kroky pro krásný účes zářící zdravím. 

1. krok: 
Zasuňte pramínek vlasů do 
automatické kulmy.

1. krok:
Zasuňte vlhký pramínek vlasů do 
automatické foukací kulmy.

1. krok: Vysoušeč vlasů
Inteligentní senzor 
MoistureProtect pomocí 
infračervené technologie 
diagnostikuje stav vlasů 
a přizpůsobuje teplotu 
vzduchu při vysoušení.

Titanový 
keramický ohřívací 

válec

Dvousměrné 
natáčení vlasů

6 nastavení 
teploty a 
rychlosti

Ochranný 
keramický povrch 

napuštěný 
keratinem

Pohyblivé 
keramické 
destičky

Profesionální 
bezkartáčový 

motor

Ionizační péče 
pro lesklé 
vlasy bez 
zacuchání

Ionizační péčeTři nastavitelné 
směry natáčení

3 nastavení 
teploty a času

Funkce 
studeného 

vzduchu

Funkce studeného 
vzduchu

Nástavec pro 
automatické 
natáčení pro 
vytvoření volných vln

50mm kulatý kartáč 
pro objem vlasů

Štěrbinový nástavec 
pro koncentrovaný 
proud vzduchu

2. krok:
Pramínek je při stisknutí 
tlačítka natočen do prostoru 
automatické kulmy, kde se 
tvaruje.

2. krok:
Pramínek je při stisknutí 
tlačítka natočen do prostoru 
automatické foukací kulmy, kde 
se vysuší a vytvaruje.

2. krok: Žehlička na vlasy
Senzor MoistureProtect 
umístěný v žehlicích destičkách 
30krát za sekundu kontroluje 
teplotu vlasů a reguluje teplotu 
žehlicících destiček.

3. krok:
Tlačítko držte stisknuté, dokud 
zvukové znamení neoznámí, že 
vlna je hotová.

3. krok: 
Vytvoříte si krásné vlny pro 
přirozený vzhled.

3. krok: Finální výsledek
Váš účes je perfektně upravený 
a vaše vlasy dokonale 
hydratované. 

 První foukací 
kulma na světě 

s automatickým 
natáčením

Dokonale 
hydratované 
a zdravé vlasy

Perfektní vlny
jako ze salonu
přímo u vás 
doma

a přizpůsobuje teplotu 
vzduchu při vysoušení.

6 nastavení Funkce studeného 
vzduchu
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