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PRO PÉČI
O VÁS A KRÁSU
VAŠÍCH VLASŮ
Řada produktů GOOD SOCIETY jemně pečuje  

o vlasy a barvu, po celé délce, denně je chrání

proti nečistotám, oxidaci, narušení

způsobeným slunečními paprsky a modrým světlem,

díky specializované formule

a složkám kosmetiky.

NEOPAKOVATELNÉ VŮNĚ
Každá škála GOOD SOCIETY uchvacuje harmonický
kombinovanými vůněmi pro muže i ženy, s vanilkovým,
pudrovým, jantarovým, ovocným, květovým, břitkým, 
bylinkovým, dřevitým aroma.

100% 
RECYKLOVANÝCH
OBALŮ NEBO 
VHODNÝCH
PRO DALŠÍ 
POUŽITÍ,
RECYKLACI NEBO
KOMPOSTOVÁNÍ

Obaly jsou vyrobené z recyklovaných materiálů,  
vhodných pro recyklaci nebo materiálů  
přírodního původu:

•  Balení R-PET PCR vyrobené v souladu s pravidlem udržitelného vývoje 
– RECYKLOVANÝ MATERIÁL POUŽITÝ SPOTŘEBITELEM, který zachovává 
stejné vlastnosti, jako standardní PET

•  Balení vyrobené v souladu s pravidlem udržitelného vývoje R-PP PCR 
– recyklovaný polypropylen použitý a použitý spotřebitelem

•  Recyklovaný hliník obsahující až 40 % recyklovaných materiálů 
z recyklátů (PCR)

•  BIOHMOTA – pocházející ve více než 93 % z obnovitelných 
přírodních zdrojů, jeho největší výhodou je redukce emisi skleníkových 
plynů do vzduchu

Pokaždé zcela upřednostňujeme přírodní prostředí a jeho ochranu při svém 
jednání. Eliminujeme zbytečný plast, a umělé hmoty, které využíváme – jejích 
zdrojem bude recyklace.
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0165900 0165901
250 ml 1000 ml

02 COLOR GLOW SHAMPOO 
ŠAMPON NA OBARVENÉ VLASY

• TROJITÝ ÚČINEK – delikátně myje, chrání a pečuje 
o obarvené a zesvětlené vlasy, prodlužuje trvanlivost 
barvy a zřetelně zlepšuje kondici vlasů

• RECEPT OBOHACEN rostlinnými glykolipidy a 
fosfolipidy, získávanými ze slunečnicových semínek, 
výtažku z japonského zeleného křenu (Wasabia 
Japonica) a JOJOBOVÉHO oleje

• Maximální trvanlivost barvy, viditelně zlepšuje kondici vlasů
• veganský produkt

 

0165902 0165903
200 ml 1000 ml

02 COLOR GLOW MILK 
CONDITIONER
KONDICIONÉR NA OBARVENÉ VLASY

• příjemná konzistence, pečující o barvu, prodlužující 
jeho trvanlivost; zesvětluje, vyživuje a regeneruje 
vlasové vlákno, usnadňuje rozčesávání

• zanechává přírodní objem bez zatěžování
• RECEPT OBOHACEN rostlinnými glykolipidy a fosfolipidy 

získávanými ze slunečnicových semínek, výtažku 
z japonského zeleného křenu a JOJOBOVÉHO oleje

• veganský produkt
 

0165904
150 ml

02 COLOR GLOW K-SPRAY
2-FÁZOVÝ SPREJ NA OCHRANU BARVY 
OBARVENÝCH VLASŮ OBNOVUJÍCÍ 
A ZESVĚTLUJÍCÍ NEVYŽADUJE OPLACHOVÁNÍ

• okamžitě vrací lesk, pečuje o barvu zavřením, ochranou 
a zadržením uvnitř vlasů, zvyšuje její intenzitu, díky čemuž 
nematuje; hydratuje, obnovuje a poskytuje hedvábnou 
měkkost; nezatěžuje

• rostlinné fytoceramidy získávanými ze slunečnicových 
semínek, výtažku z japonského zeleného křenu 
a JOJOBOVÉHO oleje

• • veganský produkt”  

GOOD SOCIETY
Moderní řada produktů obsahující micely, vytvořena na základě výjimečného receptu využívajícího rostlinné výtažky s re-
generačními účinky, které chrání proti usazování na vlasech částic smogu a toxických látek, pečující a účinně blokující 
škodlivé modré světlo (HEV filtry). Kosmetika řady GOOD SOCIETY zahrnuje všechny nezbytné produkty, určené pro péči 
a stylizaci různých typů vlasů a tím umožňuje zvolit kosmetiku, která bude nejvhodnější pro Vás.

Neobsahuje parabeny, resorcinol, Cocamide DEA, MEA, SLS/SLES, PPD.
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0165905 0165906
250 ml 1000 ml

05 B_BLONDE ASH BLUE 
SHAMPOO
ŠAMPON PRO NEUTRALIZACI ORANŽOVĚ 
ŽLUTÝCH ODLESKŮ S ROSTLINNÝM 
KERATINEM

• jemně umývá, neutralizuje nežádoucí 
ORANŽOVĚ ŽLUTÉ ODLESKY, vrací vitalitu a lesk 
zesvětleným vlasům

• RECEPT OBOHACEN baobabovým výtažkem, 
rostlinným keratinem

• veganský produkt
 

0165907 0165908
250 ml 1000 ml

05 B_BLONDE VIOLET OPALINE 
SHAMPOO
ŠAMPON PRO NEUTRALIZACI ŽLUTÝCH 
ODLESKŮ S ROSTLINNÝM KERATINEM

• jemně umývá, neutralizuje nežádoucí teplé 
ŽLUTÉ odlesky, vrací vitalitu, strukturu a lesk 
zesvětleným vlasům

• RECEPT OBOHACEN baobabovým výtažkem, 
rostlinným keratinem

• veganský produkt

 

0165909 0165910
250 ml 1000 ml

05 B_BLONDE GREY PEARL 
SHAMPOO
PERLOVÝ ŠAMPON PRO NEUTRALIZACI 
ORANŽOVĚ ŽLUTÝCH ODLESKŮ 
S ROSTLINNÝM KERATINEM

• jemně umývá, neutralizuje nežádoucí teplé ORANŽOVĚ 
ŽLUTÉ odlesky, vrací vitalitu, strukturu a lesk 
zesvětleným vlasům

• RECEPT OBOHACEN baobabovým výtažkem, 
rostlinným keratinem

• zesvětluje přirozené šedivé vlasy; vytváří perlové odlesky
 

0165911 0165912
250 ml 1000 ml

05 B_BLONDE GREEN NO RED 
SHAMPOO
ŠAMPON PRO NEUTRALIZACI 
ČERVENÝCH A MĚDĚNÝCH ODLESKŮ 
S ROSTLINNÝM KERATINEM

• jemně umývá, neutralizuje teplé ORANŽOVĚ 
ŽLUTÉ odlesky, vrací vitalitu, strukturu a lesk 
zesvětleným vlasům

• RECEPT OBOHACEN baobabovým výtažkem, 
rostlinným keratinem

• kontrolovaná neutralizace nežádoucích odlesků
 

0165913
150 ml

05 B_BLONDE ASH TONING 
LOTION
VYŽIVUJÍCÍ TÓNOVACÍ SPREJ

• okamžitý kosmetický účinek, disciplinující 
a vyhlazující; obohacen modře fialovými pigmenty, 
neutralizuje nežádoucí ORANŽOVĚ ŽLUTÉ odlesky, 
vrací vitalitu, strukturu a intenzivní lesk

• baobabový výtažek, rostlinný keratin a Styleze™ CC-10
• ochrana proti znečistění UVB HEV

 

0165914
150 ml

05 B_BLONDE PLATINUM 
TONING LOTION
VÝŽIVOVÝ TÓNOVACÍ SPREJ 
NEUTRALIZUJÍCÍ ŽLUTÉ ODLESKY

• okamžitý kosmetický účinek, disciplinující a 
vyhlazující; obohacen fialovými pigmenty, neutralizuje 
nežádoucí ŽLUTÉ odlesky, vrací vitalitu, strukturu 
a intenzivní lesk

• baobabový výtažek, rostlinný keratin a Styleze™ CC-10
• ochrana proti znečistění UVB HEV 
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0165915
150 ml

10 EQ BALANCING CARE
KONDICIONÉR VE SPREJI 
VYROVNÁVAJÍCÍ PÓROVITOST VLASŮ

• lehký sprej nevyžadující oplachování, nenahraditelný 
při všech technických službách

• RECEPT OBOHACEN fytoceramidy ze slunečnicových 
semínek, posílen hyaluronovou kyselinou, zeolit, výtažek 
z laskavce a výtažek z japonského zeleného křenu

• OKAMŽITĚ vyrovnává pórovitost, působí regeneračně 
a hydratačně

• veganský produkt
 

0165916
250 ml

10 GLEE & BEAUTY DETOX HAIR 
& BODY WASH
ŠAMPON A ČISTICÍ GEL 2V1  
NA VLASY A TĚLO

• bohatý obsah aktivních látek na čistění a tónování 
pokožky hlavy a vlasů; poskytuje okamžitý pocit 
čerstvosti a rovnováhy

• RECEPT OBOHACEN panthenolem a glycerinem, 
olejem z čajovníkového stromu, olejem z maty peprné, 
rozmarýnový esenciální olej

• veganský produkt
 

0165917 0165918
250 ml 1000 ml

18 EVERY YOU GENTLE 
SHAMPOO
JEMNÝ ŠAMPON  
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

• jemně umývá, vyživuje, zesvětluje a změkčuje
• RECEPT OBOHACEN aloe vera, výtažek ze 

stromu rohovníku obecného, sojové proteiny 
a kukuřičný škrob

• pro každý typ vlasů, upravuje tvorbu kožního mazu, 
přidává vitalitu

• veganský produkt
 

0165919 0165920
200 ml 1000 ml

18 EVERY YOU GENTLE 
CONDITIONER
JEMNÝ POSILUJÍCÍ KONDICIONÉR  
S ALOE VERA

• usnadňuje rozčesávání a vyživuje, zajišťuje progresivní 
zlepšení kondice vlasů

• obohacen aloe vera, výtažkem ze stromu rohovníku 
obecného, sojovými proteiny a kukuřičným škrobem

• pro každý typ vlasů, zabraňuje lámání vlasů
• veganský produkt

0165921 0165922
250 ml 1000 ml

46 NOURISHING SHAMPOO
REGENERAČNÍ ŠAMPON 
S KYSELINOU HYALURONOVOU

• jemně umývá, hluboce vyživuje pokožku hlavy a vlasy; 
změkčuje a obnovuje, rekonstruuje hydrolipidový film, 
posiluje a chrání vlasové vlákno

• recept obohacen kokosovým mlékem a avokado, 
posílen kyselinou hyaluronovou

• hluboce vyživuje suchou pokožku hlavy a vlasy, 
regeneruje hydrolipidový film, posíluje vlasové vlákno

 

0165923 0165924
250 ml 500 ml

46 NOURISHING BOOST MASK
REGENERAČNÍ VYŽIVUJÍCÍ VLASOVÁ 
MASKA S KYSELINOU HYALURONOVOU

• posiluje, vyhlazuje, zesiluje a chrání vlasové vlákno
• postupně a účinně zlepšuje strukturu vlasů
• RECEPT OBOHACEN kokosovým mlékem a avokado, 

posílen kyselinou hyaluronovou
• HLUBOCE vyživuje suchou pokožku hlavy a vlasy, 

regeneruje hydrolipidový film, zvyšuje pružnost
• veganský produkt
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0165930
100 ml

90 FREE SHAPE 
CRYSTAL DROPS
ZESVĚTLUJÍCÍ SÉRUM

• zesvětlující sérum, nabízí okamžitou 
měkkost a usnadňuje rozčesávání; zkrocuje 
a poskytuje hedvábnost s antistatickými 
účinky, zabraňuje krepatění

• recept obohacen pracaxi olejem, 
lněným olejem

• utěsňuje, zesvětluje, zkrocuje, zpružňuje 
a navoňuje

 

0165931
100 ml

90 FREE SHAPE MATTE 
PASTE
MATUJÍCÍ STYLIZAČNÍ PASTA

• pasta s krémovou konzistencí pro 
modelování středně trvalých účesů 
s elegantním polomatným konečným 
provedením

• recept obohacen zeolitem, 
bambusovým uhlím

• poskytuje vlasům strukturu, tvar a jemně 
matný efekt

 

0165932
250 ml

90 FREE SHAPE 
MODELLING MOUSSE
MODELUJÍCÍ PĚNA 
ZVYŠUJÍCÍ OBJEM

• modelující pěna se střední fixaci 
zvyšující objem, měkkost a flexivnost

• formule obohacena olejem 
z pšeničných výhonků

• viditelné zvyšuje objem, staví strukturu 
a udržuje účes, bez zatížení

 

0165933
150 ml

90 FREE SHAPE ROOT 
VOLUMIZING SPRAY
SPREJ ZVYŠUJÍCÍ OBJEM

• balzám zvyšující objem, zesilující vlákno 
vlasu, bez zatížení; perfektní u kořínků 
a po celé délce, staví strukturu vlasů 
a jemně nadzvedává

• recept obohacen výtažkem z lípy 
a rostlinným betainem

• okamžitě vytváří a zvyšuje 
objem u kořínků a po celé délce, 
působí antistatický

 

0165934
100 ml

90 FREE SHAPE SOFT CURL 
CREAM
KRÉM NA VLNITÉ VLASY 
ZVÝRAZŇUJÍCÍ LOKNY

• krém zdůrazňující lokny a vlny, zajištující pružnost, 
měkkost a lesk, vyživující

• recept obohacen výtažkem z laskavce a spirulinem 
(výtažek ze sinice)

• modeluje, zpružňuje vlnité vlasy a nezatěžuje je

 

0165935
100 ml

90 FREE SHAPE SMOOTHING 
CREAM
TEPELNĚ OCHRANNÝ UKÁZŇUJÍCÍ 
A VYHLAZUJÍCÍ KRÉM

• s antistatickými účinky, zabezpečuje proti nežádoucímu 
působení vysoké teploty kadeřnické techniky

• RECEPT OBOHACEN výtažkem z laskavce a Styleze™ CC-10
• ODSTRAŇUJE krepatění vlasů, chrání proti negativnímu 

působení vlhkosti a poskytuje tepelnou ochranu

  

0165936
75 ml

90 FREE SHAPE ARGAN 
SUPREME 
HYDRATAČNÍ ARGANOVÉ SÉRUM

• koncentrované arganové sérum s lehkou konzistencí, 
hluboce pronikající

• recept obohacen arganovým olejem s ekologickým 
certifikátem

• okamžitě vyživuje, hydratuje, zesvětluje, ukázňuje, 
utěsňuje a jemně navoňuje vlasy, regeneruje zvenku
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