


V kadeřnickém průmyslu se pohybuji už 18 let. Od té doby se mi podařilo 
vybudovat 2 fungující salony. Kadeřnictví bylo odjakživa mou velkou vášní 
a proto jsem se klientům snažila poskytovat vždy tu nejlepší možnou péči.

Za ty roky mi pod rukama prošlo velké množství klientů, absolvovala jsem 
desítky školení a měla možnost pracovat s různými lidmi. Vyzkoušela jsem 
všechny možné vlasové přípravky a držela v rukou vlasy snad ze všech 
zemí světa.

Vybrat kvalitní vlasovou kosmetiku nikdy nebyl problém. Delší dobu jsem 
však řešila mnohem větší zádrhel – sehnat kvalitní lidské vlasy. Potýkala 
jsem se se špatnou kvalitou vlasů i s pofidérními praktikami obchodníků. 
Ošizené copy lidských vlasů s koňskými žíněmi, které byly zpracovávané 
špatnou metodou a ošetřené nevhodnými chemickými látkami.

Až před několika lety jsem narazila na skutečně dobrého dodavatele, 
který dbá na kvalitu zpracování a nabízí jen panenské vlasy z Evropy. Díky 
nejlepší možné kvalitě vstupního materiálu a využití nejmodernějších 
technologií zpracování jsme schopni poskytnout našim klientkám 
a obchodním partnerům vlasy té nejvyšší kvality. S radostí vám představuji 
vlasy Goldenhair.

Niki Filippi Goldmanová
zakladatelka Goldenhair
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Společnost Goldenhair nabízí pravé panenské a středoevropské vlasy pro 
prodlužování se zdravou a uzavřenou kutikulou.

Kutikula je část vlasu, která ho chrání před negativními vlivy prostředí. 
Kutikulární vrstva je tvořena buňkami, které vypadají jako vzájemně se 
překrývající šupinky ve směru od kořínků až ke konečkům vlasů. Vlasy se 
zdravou kutikulou můžeme vizuálně přirovnat k šišce. Pokud se šupinky 
kutikuly těsně kryjí, jsou vlasy zdravé, lesklé a hebké. Pokud je kutikula 
poškozená nebo otevřená, vlasy ztrácejí svůj přirozený lesk, stávají se 
křehkými, snadno se zamotávají a jsou drsné na dotek.

Bohužel většina továren při výrobě nedbá vůbec na to, aby byly vlasy do 
svazků seskupovány jedním směrem. Pracovníci v halách rozčesávají 
chomáče vlasů a kvůli tomu jsou pak ve svazcích kutikulární vrstvy 
různě orientované. To vede k viditelnému zamotávání vlasů do sebe 
a tyto copy jsou také na omak mnohem drsnější – vůbec nepůsobí jako 
lidské vlasy. Aby se nesprávný postup zamaskoval, ošetřují je kyselinou 
a dalšími chemikáliemi, které naruší kutikuly, ale vlasy se tím v podstatě 
zničí.

Aby vlasy vypadaly zase „k světu“, společnosti je následně pokrývají silnou 
silikonovou vrstvou. Proto prodloužené vlasy vypadají často nepřirozeně 
lesklé a hladké. Již po prvním umytí však vychází pravda najevo a ukazuje 
se velmi nízká kvalita chemicky nešetrně ošetřených vlasů. Další formou 
znehodnocování příčesů je přidávání koňských žíní za účelem zvětšení 
jejich objemu.

Naše vlasy není třeba zlepšovat. Jejich přirozená krása nikdy nezmizí.

Proč zvolit vlasy Goldenhair
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Největšími dodavateli nekvalitně zpracovaných vlasů jsou stále Indie 
a Čína. Mnoho společností dodnes prezentuje indické nebo čínské vlasy 
jako evropské. Tyto vlasy jsou oproti evropským vlasům, které nabízíme 
my, úplně jiné.

Evropské vlasy značky Goldenhair jsou úžasně hedvábné, lesklé a jemné. 
Odstíny vlasů se pohybují od středně hnědé po světle hnědou, díky čemuž 
je lze snadno barvit, aniž by se předtím musely nějak speciálně upravovat 
a je možné je tak používat v jejich přirozeném panenském stavu. Proto 
výrobci příčesků z celého světa spravedlivě nazývají evropské vlasy zlatem.

Čínské a indické vlasy jsou na rozdíl od evropských vlasů velmi tmavé. 
Tamní manufaktury je proto nešetrně zesvětlují chemickými prostředky 
a při tomto procesu dochází k jejich poškození, což je na výsledné kvalitě 
opravdu znát.
 
Středoevropské vlasy Goldenhair jsou ve výrobním procesu ošetřeny jen 
barvením, které nemá vliv na výslednou kvalitu vlasů. Naše vlasy mají 
také vyšší gramáž, než se běžně dodává. Panenské vlasy nijak chemicky 
neošetřujeme.

Díky tomu vám můžeme nabídnout krásné, lesklé, středoevropské 
a panenské vlasy na prodlužování, v různých délkách a barvách, které pro 
vás dovážíme z Rakouska. Zároveň poskytujeme garanci na kvalitu vlasů.

V čem se lišíme od ostatních
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Metoda tape system

Tape system jsou neviditelné spoje. Je to ten nejrychlejší a nejjednodušší  
způsob prodlužování nebo zahuštění vlasů. Ultratenké pružné pásky 
Goldenhair jsou široké pouhých 28 mm. Metoda tape system zcela 
vylučuje vypadávání nebo zamotávání vlasů. Díky kvalitnímu lepidlu jsou 
pásky mimořádně přilnavé a zároveň odolné vůči teplu i vlhkosti.  

- nezpůsobuje alergickou reakci
- díky optimální hmotnosti pramene nezatěžuje kořínky vlasů

- dá se použít standardně nebo přeložený napůl
- neviditelný na jakémkoliv místě ve vlasech

- lze použít i na tenké a křehké vlasy
- lze použít při kosmetickým procedurách včetně barvení

- až 12 měsíců nepřetržitého nošení
- zaručuje opakované používání i po dobu několika let

Tape systém je:

Bezpečný

Víceúčelový

Pohodlný

Odolný

Další druhy vlasů jsme schopni zajistit pouze na objednávku. Například 
vlasy určené k prodloužení pomocí metody ring, keratin či surové copy.

Více informací na
www.goldenhair.cz



Barevné odstíny Goldenhair

Ebony Blade

4

 Light Blonde

14.1

Golden Blonde

24.1

Beyonce Balayage

8/20

Natur Chocolate

8

Penaut Butter Jelly

15

Honey Gold

30

Chocolate Syrup

6

Baby Blonde

14.2

Polar Blonde 

25.1

Cruella Balayage

4/25.1

Milk Chocolate

10

Highlight Blonde 

20/14

Caramel Gold

33

Tango's Gold

12

Vanilla Blonde

20

Almond Cream

DB41
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100% garance
pravosti


