


VYŽIVUJÍCÍ BARVÍCÍ MASKA

TUBA 200 ml - DOBA PŮSOBENÍ 5 - 20 MINUT

Vyživující a barvící maska, doplňuje barvu, posiluje odstíny a vyživuje vlasy v jednom kroku. Zvýrazňuje přírodní 
i kosmetickou barvu, vlasy rozzáří, dodá jim lesk a neuvěřitelné odstíny. Dodává intenzitu barveným vlasům, 
navrací tón vlasům chemicky upravovaným, které zanechává vzdušné, hebké a plné života. Olej z borůvkových 
semen, bohatý na kyselinu linolovou a esenciální mastné kyseliny (Omega – 6 / Omega – 3), spouští účinnou ochrannou 
a obnovující akci, bojuje s porezitou a křehkostí vlasů. Maska je obohacená o vyživující a zklidňující kokosový olej a 
o cenný komplex aminokyselin Amino Concentrée, který obnovuje vlasové vlákno.

ZPŮSOB POUŽITÍ: na umyté a ručníkem vysušené vlasy naneste masku na délky a konečky, vyhýbejte se kontaktu 
s pokožkou. Masírujte a pročešte, nechejte působit 5 až 20 minut dle požadované intenzity odstínu. 25 - 30 ml jsou dostatečným 
množstvím pro středně dlouhé vlasy. Není nutný zdroj tepla. Pečlivě opláchněte.
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VÍCE INFORMACÍ, TECHNICKÝ MANUÁL, A KOMPLETNÍ CENÍK NALEZNETE NA - www.mjczlin.cz

ZBOŽÍ ZAKOUPÍTE NA VŠECH NAŠICH PROVOZOVNÁCH, U SVÝCH OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ NEBO NA E-SHOPU.

Vlasový vzorník pro Vás připravila společnost MJC - Zlín spol. s r.o.

WEB, E-SHOP, INFORMACE:

www.mjczlin.cz
www.mjczlin.cz +420 777 892 013  E-SHOP MEDAVITA

Kadeřnické potřeby MJC ZLÍN
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ŘADA CHOICE JE OBOHACENA O KOMPLEX NutriKeraPlex®

TA PRAVÁ
PÉČE O

KRÁSU VLASŮ

CO TO JE
Amino Concentrée, Serin, Treonin, Karbocystein + Olej z borůvkových semen
(omega-6/omega-3)

VÝHODY
Vyživuje a obnovuje do hloubky vlasu. Snižuje porézitu. Navrací lesk a prodlužuje
stabilitu barvy

PŮSOBENÍ
Olej z borůvkových semen přenáší aminokyseliny do prasklin vlasového vlákna
a opravuje jej do hloubky. Omega mastné kyseliny bojují proti lámání, zachycují
komplex Amino Concentrée do vlasů a dávají tak extrémní hebkost a lesk vlasům.


