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LUXINA ŠAMPON & MASKA
DAILY - posilující, energetický
SILVER - pro bílé a prošedivělé vlasy
PURIFY - proti lupům s regulací kožního mazu
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DAILY ŠAMPON
Energetický šampon. Jeho složení s ženšenem a bambusem
posiluje a revitalizuje vlasy, dává příjemný pocit osvěžení
a povzbuzení. Chrání před vnějšími vlivy a odstraňuje zbytky
stylingových výrobků.
Aktivní složky:
VÝTAŽKY ŽENŠENU: osvěžující a povzbuzující
VÝTAŽKY Z BAMBUSU: revitalizační a navracející minerály
PANTENOL: hydratační a regenerační

Kód: 1028 400 ml 461 Kč
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SILVER ŠAMPON
Šampon silver určený pro bílé a šedivé vlasy. Fialové
mikropigmenty neutralizují neestetické žluté odstíny
a borůvkový olej, bohatý na Omega-3 a Omega-6, navrací
vlasům přirozenou krásu a vitalitu.
Aktivní složky:
FIALOVÉ MIKROPIGMENTY:
navrací lesk a vitalitu unaveným a vyčerpaným vlasům
BORŮVKOVÝ OLEJ:
účinné antioxidační působení, oživuje barvu vlasů a navrací
jejich krásu

Kód: 1029 400 ml 461 Kč
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PURIFY MASKA & ŠAMPON
MASKA PRED ŠAMPONEM
Peelingová maska purify - před šamponem, s bílým jílem a mikrokuličkami vulkanického perlitu,
odstraňuje z vlasové pokožky zbytky lupů a mazu. Esenciální oleje z citrónu a máty čistí pokožku.
Aktivní složky:
PIROCTONE OLAMINE: proti lupům. VÝTAŽKY Z ROZMARÝNU A KOPŘIVY: čistící vlasovou pokožku, regulují tvorbu
kožního mazu a navrací rovnováhu pokožce. MIX ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ Z CITRONU A MÁTY: osvěžující. BÍLÝ JÍL: vysoká
schopnost absorpce a očisty. MIKROKULIČKY VULKANICKÉHO PERLITU: šetrně odstraňuje zbytky nečistot z vlasové
pokožky, brání problémům způsobeným deskvamací typickou pro lupy.

Kód: 1031 250 ml 411 Kč

ŠAMPON
Šampon purify - Šetrný čistící a osvěžující šampon s Piroctone Olamine napomáhá předcházet tvorbě
lupů. Esenciální oleje z citrónu a máty spouští osvěžující působení a regulují tvorbu kožního mazu.

Aktivní složky:
PIROCTONE OLAMINE: proti lupům
VÝTAŽKY Z ROZMARÝNU A KOPŘIVY: čistící vlasovou pokožku, regulují tvorbu kožního mazu a navrací rovnováhu
pokožce. MIX ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ Z CITRONU A MÁTY: osvěžující

Kód: 1030 400 ml 524 Kč
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MODELUJE S LESKLÝM EFEKTEM
POSILUJE A OBNOVUJE VLASY
Již 50 let na trhu.

ZPŮSOB POUŽITÍ:
naneste rovnoměrně na vlhké nebo suché vlasy. Vlasy můžete
znovu modelovat a česat. Kompaktní a extra lesklý efekt.
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Brilantina, nejpopulárnější v Itálii od padesátých let, je znovu k dispozici: elegantně
zjemňuje a modeluje vlasy. Přírodní včelí vosk a aloe zajišťují maximální péči o vlas,
který nejen že je lesklý, je také posílený a obnovený.
Aktivní složky:
VČELÍ VOSK: v přírodě využívaný včelami pro stavbu plástu (nebo malých dutinek,
ve kterých včely uchovávají med, pyl a vajíčka), včelí vosk je vytvořen chemickou
transformací v nektaru. Je tvárný, protože je dost mastný, má vodě odolné a ochranné
vlastnosti: dokáže zadržovat vodu a tak udržuje hydrataci.
ALOE: hlavní charakteristikou této rostliny jsou dužinaté listy, ukrývající gel
s výjimečnými vlastnostmi. Aloe je úžasný balzám: dává vlasům lesk a chrání vlasovou
pokožku. Může být rovněž využit i proti lupům a při řídnutí vlasů.
Kód: 1013 100 ml 465 Kč
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MODELUJE S LESKLÝM EFEKTEM
POSILUJE A OBNOVUJE VLASY
ZPŮSOB POUŽITÍ:
potřebné množství vosku rozetřete v dlaních na celou jejich
plochu, poté naneste na vlasy a vytvořte požadovanou formu. Pro
extrémní look definujte prsty konečky vlasů. Na suché vlasy
nanášejte vosk s maximální pozorností a udržujte jej teplem dlaní
měkký a tvárný.
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Silný vosk pro získání maximální pevnosti a maximální definice na dlouhou dobu.
Zaručuje extra silný matný efekt bez zatížení.
Aktivní složky:
FIXAČNÍ PRYSKYŘICE
MATUJÍCÍ VOSKY

Kód: 1010 100 ml 433 Kč
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VOSK VHODNÝ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ
SI PŘEJÍ PŘIROZENÝ LOOK

ZPŮSOB POUŽITÍ:
v dlaních zpracujte potřebné množství vosku a rovnoměrně
naneste na vlhké nebo suché vlasy, modelujte dle libosti.
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Modelační vosk s teplou a dřevitou vůní s trochou citrusových tónů. Obklopí vás svou
hebkostí a umožní vytvořit krátkým a velmi krátkým vlasům rozcuchaný a přirozený
look a dlouhé vlasy zanechá volné, ale vždy perfektně definované.
Aktivní složky:
FIXAČNÍ PRYSKYŘICE
MATUJÍCÍ VOSKY

Kód: 1011 100 ml 393 Kč
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VOSK S VYSOKOU SCHOPNOSTÍ
DEFINICE VLASŮ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
malé množství vosku zpracujte v dlaních, naneste na vlasy a
vytvořte požadovaný look. Při vytváření grandiózních účesů
si pomozte hřebenem. Pro reaktivaci vosku si navlhčete ruce a
znovu modelujte vlasy.
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Vosk na vodní bázi, s vysokou schopností definice, vytvořen pro získání moderního a
módního looku. Zaručuje dlouhodobé zpevnění, nemastí, nezanechává zbytky
ve vlasech. Během dne je možné vlasy kdykoli přemodelovat.
Aktivní složky:
VÝTAŽKY Z ŽENŠENU

Kód: 1020 100 ml 433 Kč
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VOSK EXTRÉMNĚ DEFINUJÍCÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
malé množství vosku zpracujte v dlaních, naneste na vlasy a
vytvořte požadovaný look. Při vytváření extrémních účesů
si pomozte hřebenem. Pro reaktivaci vosku si navlhčete ruce a
znovu modelujte vlasy.
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Vosk extrémně definující, modelační, pro nejmodernější a ohromné účesy, který drží
krok s aktuálními módními trendy. BOMBASTICKÝ a „RAZOR FADE“. Během dne je
možné vlasy kdykoli přemodelovat.
Aktivní složky: VÝTAŽKY Z CHMELE

MATERIA WAX WERDE POMADE s ALOE VERA

A
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Vosk v limitované edici navíc s ALOE VERA.

Aktivní složky: VÝTAŽKY Z CHMELE, ALOE VERA: úžasné hydratační vlastnosti,
HIGH-TECH PRYSKYŘICE: pro perfektní styling s vysokým zpevněním
Kód: 1021 100 ml 433 Kč
Kód: 1026 100 ml 433 Kč
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ŠAMPON PRO VOUSY, BEZ OBSAHU SLES
S OLEJI A ALOE VERA
ZPŮSOB POUŽITÍ:
navlhčete vousy malým množstvím vody. Do dlaní dejte potřebné
množství šamponu, který je dostatečně krémový, aby nestékal.
Masírujte a vytvořte pěnu. Několikrát pečlivě opláchněte, poté
vysušte.
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Šampon pro vousy bez obsahu SLES, s obsahem přísad přírodního
původu, obohacený o oleje a aloe vera. Je to základní výrobek pro
péči o vousy: použití správného a pro tento účel vytvořeného
šamponu zaručuje účinný výsledek v souladu s potřebami mužů.
Aktivní složky:
ALOE: hlavní charakteristikou této rostliny jsou dužinaté listy, ukrývající gel
s výjimečnými vlastnostmi. Aloe je úžasný balzám: dává vlasům lesk a chrání vlasovou
pokožku. Může být rovněž využit i proti lupům a při řídnutí vlasů.
PANTENOL: schopný zadržovat molekuly vody, přirozený hydratační faktor, udržuje
pokožku hydratovanou, hebkou a pružnou. Zklidňuje a zmírňuje podrážděnou
pokožku. Napomáhá její obnově.
ESENCIÁLNÍ OLEJE Z POMERANČE A MÁTY
Kód: 1015 100 ml 595 Kč
-17-

KAŽDODENNÍ STYLOVÉ PÉČE
O VOUSY A KNÍR

ZPŮSOB POUŽITÍ:
naneste balzám na obličej a krk, jemně masírujte do úplného
vstřebání.
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Balzám vhodný pro každodenní stylovou péči o vousy a knír. Díky máslu Karité,
olejům a rostlinným krémům, snižuje svědění a podráždění způsobené růstem vousů a
zajišťuje správnou péči o pokožku.
Aktivní složky:
MÁSLO KARITÉ: pevná a olejová složka zajišťující výživu a pružnost pokožky.
Vyráběno ze semínek speciálním procesem.
MIX ROSTLINNÝCH OLEJŮ: kokos, argan, jojoba.

Kód: 1014 50 ml 433 Kč
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MAXIMÁLNÍ HYDRATACE
POKOŽKY A VOUSŮ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
koncentrovaný olej, kterého stáčí pár kapek měsíčně, rozetřete
v dlaních a naneste na vousy před holením nebo pro zjemnění
vousů a pokožky.
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Vitamín E, olej z meruněk a jojoby, byly vybrány pro zajištění
maximální hydratace pokožky a vousů. Vytvořen pro zjemnění a
lesk vousů, může být použit také pro holení, zajišťuje hydrataci
suché pokožce, kterou zanechává hebkou a voňavou.
Aktivní složky:
OLEJ Z MERUŇEK: rostlinný olej získaný lisováním ořechů za studena, které
se nacházejí uvnitř ovoce stejnojmenné rostliny. Je využíván pro jeho vlastnosti, které
dodávají pružnost, ochranu a zklidnění.
OLEJ Z JOJOBY: tekutý vosk vytvořený lisováním semen rostliny Simmondsia chinensis
(Jojoba kalifornská), neobsahuje glycerín, používaný po staletí rodilými Američany,
pro zklidnění podráždění pokožky a zánětu svalů očí a krku.
VITAMÍN E
MIX ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ: citron, máta, verbena.
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Kód: 1017 30 ml 501 Kč

KVALITNÍ ZPEVNĚNÍ, PŘÍRODNÍ EFEKT
DELIKÁTNÍ A SVĚŽÍ VŮNĚ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
vosk zahřejte fénem, aby došlo k jeho změkčení pro snadné
nabrání, potřebné množství aplikujte pomocí prstů pro dodání
formy vousům.
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Vosk pro vousy, kvalitní zpevnění, přirozený efekt. Delikátní a svěží vůně citronu
zajišťuje příjemné chvíle při péči o vousy.
Aktivní složky:
FIXAČNÍ PRYSKYŘICE
MATUJÍCÍ VOSKY

Kód: 1012 30 ml 537 Kč
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MÝDLO NA HOLENÍ
PRO KLASICKÉ HOLENÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
naneste na obličej a proveďte lehkou a šetrnou masáž krouživými
pohyby štětkou na holení dokud nezískáte homogenní a hebkou
pěnu. Pokračujte v holení jako obvykle.
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Krémové mýdlo na holení. Obsahuje aktivní osvěžující a revitalizační
složky, které zaručí příjemné a bezchybné holení. Pokožku obličeje
zanechává hebkou, hydratovanou a bez podráždění.
Aktivní složky:
MÁTA
KAFR
OLEJ Z EUKALIPTU

Kód: 1019 150 ml 505 Kč
Kód: 1032 600 ml 699 Kč
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KRÉM PŘED/PO HOLENÍ
ŠETRNOST A OCHRANA PŘI HOLENÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
navlhčete obličej teplou vodou. Naneste krém na místa
k holení ještě před nanesení přípravku na holení. Po holení,
opláchněte obličej a znovu naneste krém.
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Výrobek na pomoc při holení: obohacený o aktivní osvěžující a zklidňující složky,
pro velmi příjemný a jedinečný každodenní rituál holení.
Aktivní složky:
MÁTA
KAFR
OLEJ Z EUKALIPTU

Kód: 1018 100 ml 433 Kč
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EXPRESSIONE CREAM AFTERSHAVE
PO HOLENÍ
ZKLIDŇUJÍCÍ A UTIŠUJÍCÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
po holení nebo pro hydrataci pokožky obličeje, naneste
emulzi na suchou pokožku, jemně vmasírujte.
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EXPRESSIONE CREAM AFTERSHAVE

Hydratační balzám po holení; jeho speciální zklidňující a utišující
složení zajišťuje pružnost a hebkost pokožky a dává pocit svěžesti na
dlouhou dobu. Mezi jeho složkami figurují Allantoin, Bisabol, Vilín
a mentol, které tento výrobek dělají neodmyslitelným při
každodenní péči o obličej po holení.
Aktivní složky:
Allantoin: proti podráždění, napomáhá regeneraci buněk
Pantenol: vysoce hydratační
Bisabol: uklidňující, zvláčňující
Výtažky z biologického vilínu: stahující, tonifikační a protizánětlivý
Mentol: osvěžující a povzbuzující
Kód: 1016 200 ml 724 Kč
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PO HOLENÍ
OSVĚŽUJÍCÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ

ZPŮSOB POUŽITÍ:
po holení naneste rovnoměrně na obličej a proveďte šetrnou
masáž.
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Speciální voda po holení s aktivními složkami vysoké kvality.
Zanechává pokožku hebkou, pružnou, příjemně
hydratovanou a provoněnou delikátní, dlouhotrvající vůní
bohatou na kořeněné a květinové tóny. Zanechává pocit
svěžesti po dlouhou dobu.
Aktivní složky:
MENTOL
BISABOL
ALLANTOIN

Kód: 1023; 200 ml á 1.082 Kč
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dovozce značky LUXINA
MJC Zlín doVýhradní
České republiky a na Slovensko
POTŘEBY
PRO KADEŘNÍKY

NOVÁ
ADRESA

WEB, E-SHOP, INFORMACE:

www.mjczlin.cz

PRAHA 4 - Michle

BRNO - Královo Pole

Nuselská 1564/126, 140 00, Tel.: 222 523 947

Palackého třída 1330/116, 612 00 Brno, Tel.: 549 213 324

PLZEŇ

BŘECLAV

Havlíčkova 939/1, 301 00, Tel.: 377 222 875

J. Palacha 121/8, 690 02, Tel.: 516 410 115

ÚSTÍ NAD LABEM

HODONÍN

Horova 23/2, 400 01, Tel.: 475 200 330

Národní třída 263/6, 695 01, Tel.: 518 331 130

JIHLAVA

KROMĚŘÍŽ

Benešova 1253/19, 586 01, Tel.: 567 213 828

Vodní 79, 767 01, Tel.: 573 334 782

PARDUBICE

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

17. listopadu 229, 530 02, Tel.: 466 611 163

Mariánské náměstí 126, 686 01, Tel.: 572 540 212

OSTRAVA

ZLÍN

Nádražní 716/46, 702 00, Tel.: 596 111 045

Kvítková 3643, 760 01, Tel.: 775 173 583

NEW

FRÝDEK - MÍSTEK

ZLÍN

od
23. 4. 2018

U Staré pošty 744, 738 01, Tel.: 725 897 463

Gahurova 4467 (ABS Centrum, 1. p.), 760 01, Tel.: 577 523 525

OLOMOUC

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Ostužnická 338/32 , 779 00, Tel.: 585 204 897

Mostní 51/25, 757 01, Tel.: 571 612 380

PŘEROV

VSETÍN

Nám. T. G. Masaryka 221/10, 750 02, Tel.: 581 201 101

Dolní náměstí 345 (Hotel Magistr) 755 01, Tel.: 571 412 083

PROSTĚJOV
Nám. E. Husserla 18, 796 01, Tel.: 582 332 740
Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH. Dekorace není součástí balení. Změna cen vyhrazena.
VYDÁNO DUBEN 2018.

