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holení, péči a pánské barvení 
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AKTIVNÍ SLOŽKY
srdce celé řady

ARGANOVÝ 
OLEJ

AVOKÁDOVÝ
OLEJ

KAKAOVÉ 
MÁSLO

VÝTAŽKY 
Z HEŘMÁNKU

VČELÍ VOSK

KOKOSOVÝ 
OLEJ

ACAI OLEJ

ALOE VERA

Pleti a vlasům dodává lesk, hebkost a 
ochranu, především jsou-li vlasy křehké, 
slabé a má-li pokožka sklon k šupinatění.

Je hojně používán v kosmetice pro své 
mimořádně pozitivní účinky na pleť, má 
vyživující a regenerační vlastnosti, a proto je 
velmi vhodný pro péči o suchou, povadlou, 
drsnou pleť, pozitivně působí proti vráskám., 
striím, má zpevňující účinky a chrání pleť 
před negativními vlivy slunečního záření. 

Zvláčňující, vodoodpudivé 
(hydrorepelentní), ochranné, 
emulgační a viskózní.
Díky těmto vlastnostem se včelí vosk 
používá v kosmetice pro své 
vodoodpudivé a ochranné účinky v 
rohovité vrstvě kůže, na jejímž 
povrchu vytváří ochranný film, a tím 
zabraňuje nadměrné ztrátě vody v 
pokožce.

Má pozitivní účinky na tělo a 
vlasy, pokožku vyživuje, 
zklidňuje, zvláčňuje, suché 
pleti dodává elasticitu a 
tonus. Kromě toho kokosový 
olej obsahuje asi 50 % 
kyseliny laurové, nasycené 
mastné kyseliny, která se v 
lidském těle přeměňuje na 
monolein.
Tato látka má výrazné 
antivirové, antimikrobiální, 
protiplísňové a antiseptické 
účinky.

Bohaté na mastné kyseliny, a to kyselinu 
palmitovou, kyselinu stearovou, kyselinu 
olejovou a kyselinu linolovou.
Má výrazné zklidňující, vyživující a ochranné 
účinky na pokožku a zvláště suchým a 
zničeným vlasům dodává ochranu, hebkost 
a lesk.

Zmírňuje zarudnutí. Stimuluje mikrocirkulaci 
a činnost fibroblastů, podporuje syntézu 
kolagenu, elastických vláken a kyselinny 
hyaluronové, a tím přispívá k ochraně a 
regeneraci pokožky.
V kosmetice se výtažek z heřmánku používá 
v péči o citlivou, jemnou pleť s žilkami a s 
tendencí k zarudnutí. Také je využíván ve 
vlasové kosmetice k mytí a péči, blond a 
světle hnědým vlasům dodává lesk a zlatavé 
odlesky.

Má hydratační, zklidňující a regenerační 
vlastnosti, stimuluje růst epitelu v ráně, 
působí protizánětlivě a proti plísním.

Bohatý na vitamín C, vitamín E, minerály 
(fosfor, vápník, draslík), vlákninu, proteiny a 
antokyanin (s obsahem 10x vyšším než mají 
červené hrozny). Díky přítomnosti těchto 
látek má výrazné antioxidační, hydratační, 
výživné, regenerační a anti-age (proti 
stárnutí) vlastnosti.  Ve vlasové kosmetice 
se používá v péči o suché, křehké, oslabené 
vlasy a vlasy bez lesku.
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MÁSLO 
CUPUACU

OLEJ ZE 
SLADKÝCH 
MANDLÍ

JOJOBOVÝ 
OLEJ

MÁTOVÝ 
OLEJ

OLEJ ZE 
SLUNEČNICOVÝCH 
SEMEN

Je bohatým zdrojem vitamínů, především 
vitamínu A, vitamínů skupiny B a vitamínu C. 
Navíc se  jedná  o plod  bohatý na 
riboflaviny, silné antioxidanty, které pomáhají 
udržet organizmus mladý, bojují proti 
negativním účinkům volných radikálů a 
chrání pleť a všechny tělesné buňky před 
stárnutím.
Je to zdroj esenciálních mastných kyselin, 
které udržují pleť hebkou a vlasy zářivé.

Obsahuje velmi vysoké procento 
nenasycených i nasycených tuků, má 
výrazné pozitivní účinky na pleť. Navíc díky 
obsahu vitamínu E a B, aminokyselin, 
glycidů a minerálních solí patří tento vzácný 
olej k vynikajícím pomocníkům v boji proti 
stárnutí pleti a přispívá k buněčné obnově 
tkání. Pro své zvláčňující, výživné a 
zklidňující účinky je určen pro péči o velmi 
suché, krepaté a oslabené vlasy.

Má mnoho pozitivních účinků: povzbuzuje 
regenerační buněčné procesy, vyživuje, 
hydratuje, zklidňuje pleť, udržuje ji v 
rovnováze a dodává jí elasticitu.

V léčitelství je považována za vynikající 
digestivum (s příznivým účinkem na 
zažívání). Výrazné uvolňující účinky, působí 
proti křečím zažívacího a dýchacího ústrojí, 
zklidňuje, uvolňuje dýchací cesty, osvěžuje, 
tonifikuje, má čistící, stahující a deodorizující 
účinky.

Pozitivně působí proti volným radikálům, má 
fotoochranné účinky (redukuje množství UV 
paprsků dopadajících na povrch vlákna) a 
fotoopravné. Regeneruje kožní buňky, má 
zklidňující a hydratační účinky.
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BAMBUCKÉ 
MÁSLO KARITÉ

MAKADAMIOVÝ 
OLEJ

OLEJ 
Z BRAZILSKÝCH 
OŘECHŮ 

OLEJ Z 
LNĚNÝCH 
SEMÍNEK

VÝTAŽEK 
ZE ZELENÝCH 
OŘECHOVÝCH 
SLUPEK

Vysoce ochranný proti vysušování pleti v 
důsledku negativního působení 
atmosférických vlivů.
Má výrazné opravné, ochranné, výživné, 
hydratační, elastizující, zklidňující, 
protizánětlivé účinky, podporuje tvorbu 
buněk.

Makadamiový olej je výtažkem z ořechů 
stromu Macadamia, který je rozšířen v 
australských lesích. Tyto malé kulaté plody 
obsahují jádro s vysokým obsahem 
mastných kyselin, především kyseliny 
palmitoolejové se silnými antioxidačními 
účinky, které napomáhají přirozené obnově 
buněk a bojují proti negativním vlivům 
volných radikálů.
Díky svým zklidňujícím a regeneračním 
účinkům je vynikající pro obnovu hydratace 
a hebkosti suché a podrážděné pleti a 
pozitivně působí také proti striím a jizvám. 
Dodává objem a tvar oslabeným vlasům a 
vlasům bez lesku. 

IDOL MAN
řada výrobků 
vynikající 
kvality a 
provedení

Mají vysoký obsah vitamínu E a nasycených mastných kyselin ale na rozdíl 
od ostatních olejnatých semen jsou ceněny především pro svůj velmi 
vysoký obsah selenu: tento minerál patří k velmi účinným antioxydantům a 
bojuje proti volným radikálům. Jedná se o kosmetický olej pro každodenní 
použití, je perfektním produktem v péči o pleť a vlasy.
Původně tento olej používaly indiánské kmeny z Amazonie převážně pro 
péči o vlasy: vyživuje je a chrání, dodává jim hebkost a lesk.

Len je nestarší známá rostlinná vláknina, 
hojně pěstovaná zvláště v Egyptě a Etiopii. 
Má velký obsah mastných kyselin (kyselinu 
olejovou, palmitovou, linolovou, stearovou, 
myristovou), obsahuje také lecitin a vitamín 
E. Díky své vysoké výživové  schopnosti je 
velmi vhodným k revitalizaci vlasů a 
odvodnění vlasové pokožky.
Velmi účinně působí proti krepatění vlasů, 
dodává jim lesk a hebkost.

Je bohatý na aktivní látky, především taniny, 
flavonoidy a naftochinony jako např. juglon, 
vitamín E a vitamíny skupiny B včetně 
folacinu, které jsou velmi důležité pro zdraví 
pleti a vlasů.
Barvící schopnost ořechové dužiny je známa 
již od starověku, již tradičně se používá k 
ochraně a k vytvoření efektu opálené pleti a 
k tónování vlasů.
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STYLING: 

PRODUKTY 

NEJVYŠŠÍ 

KVALITY 

PLNĚ 

ODPOVÍDAJÍCÍ 

STYLU 

ZNAČKY 

MEDAVITA

VOSK

Vosk pro lesk, 
zklidňující, hydratující

Vosk s ultra matným efektem

Vosk pro větší lesk, zklidňující, 
hydratující. Ideální pro 
vytvoření napomádovaného 
looku či pro zpevnění všech 
typů vlasů bez zatížení. 
Střední zpevnění, jemná a 
flexibilní fixace s lesklým 
efektem. Bez nežádoucích 
zbytků. Zářivý vzhled. 
Obsahuje vitamín E, olej z acai 
a jojobový olej.

Vosk s ultra matným efektem, 
střední až silné flexibilní 
zpevnění, pro definovaný a 
pevný styl. Po aplikaci vlas 
neztvrdne, zůstává 
definovaný. Opětovně lze 
vlasy modelovat, bez 
nežádoucích zbytků. Matný 
vzhled. Obsahuje vitamín E, 
máslo z karité a cupuacu.

Způsob použití: 
v dlaních rozetřete malé 
množství vosku, naneste na 
suché či vlhké vlasy pro 
dosažení přirozeného lesku. 
Snadno vymyjete šampónem.

Způsob použití: 
v dlaních rozetřete malé 
množství vosku, naneste na 
suché vlasy a modelujte 
prameny dle libosti. Snadno 
vymyjete šampónem. LESK MATNÝ

EFEKT
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VOSK GEL

Vláknitý vosk extra silně 
tužící, matný efekt

Matující vosk, 
extrémní zpevnění

Gel středně tužící, 
pro strukturu účesu

Gel silné zpevnění, 
pro strukturu účesu

Vláknitý vosk pro vytvoření 
finálního stylingu s matným 
vzhledem a extra silným 
zpevněním. Dodává vlasům 
tvar, objem a strukturu. 
Nezanechává zbytky. 
S obsahem vitamínu E, 
makadamového  oleje a másla  
cupuacu.E, olej z acai a 
jojobový olej.

Matující vosk, extrémní 
zpevnění, odděluje a definuje 
jednotlivé prameny či celé 
délky vlasů. Ideální pro 
vytvoření efektu rozcuchaných 
vlasů. Bez nežádoucích 
zbytků. Matný efekt. Obsahuje 
vitamín E, máslo z karité a 
cupuacu.

Gel pro strukturu účesu, 
střední zpevnění, fixuje bez 
nežádoucích zbytků, zaručuje 
maximální modelaci. Bohatý 
na zklidňující látky, respektuje 
rovnováhu vlasů a hydratuje 
je. Dodává vlasům objem a 
obohacuje vlasovou texturu. 
Bez nežádoucích zbytků. 
Obsahuje vitamín E, Sacha 
Inchi olej a olej z brazilského 
ořechu.

Gel pro strukturu účesu a silné 
zpevnění, dodává vlasům 
dlouhotrvající strukturovaný 
efekt. Vhodný pro modelování 
jednotlivých partií a velmi 
silnou fixaci extrémních účesů. 
Dodává vlasům lesk a objem. 
Bez nežádoucích zbytků. 
Obsahuje vitamín E, Sacha 
Inchi olej a olej z brazilského 
ořechu.

Způsob použití: 
malé množství produktu 
zpracujte v dlaních a aplikujte 
na vlhké či suché vlasy. 
Pokračujte ve stylingu.

Způsob použití: 
v dlaních rozetřete malé 
množství vosku, po jeho 
zahřátí energicky zapracujte 
do vlasů. Nanášejte na suché 
vlasy po celé jejich délce či na 
jednotlivé prameny dle 
požadovaného efektu. Snadno 
vymyjete šampónem.

Způsob použití: 
naneste na ručníkem 
vysušené nebo suché vlasy. 
Pomocí prstů vytvarujte 
prameny. jednotlivé prameny 
dle požadovaného efektu. 
Snadno vymyjete šampónem.

Způsob použití: 
naneste na ručníkem 
vysušené nebo suché vlasy. 
Pomocí prstů vytvarujte 
prameny. 

MATNÝ
EFEKT

MATNÝ
EFEKT
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ELEGANCE
VÝKONNOST 
PRAKTIČNOST

Hydratační krém na holení, 
vysoce hydratační 

Gel na holení, vhodný pro 
vousy normální a jemné 

Krém na holení s vysoce 
hydratačním účinkem vousy 
zjemňuje a chrání pleť během 
holení, zanechává ji hebkou a 
hladkou. Jeho speciální 
složení díky obsahu 
kokosového oleje a kakaového 
másla má zklidňující, vyživující 
a hydratační účinky. Vytváří 
bohatou hustou pěnu. Vhodný 
pro velmi citlivou pleť. 

Gel na holení s vysokou 
precizností, lehký 
transparentní fluid, který nabízí 
maximální skluz žiletky pro 
perfektně hladké a čisté 
oholení. Snadno se nanáší, 
skluz břitu po pokožce je 
šetrný, holení je bez ranek a 
podráždění. Rostlinné výtažky 
zklidňují pokožku a chrání ji 
před záněty a poškozením. 
Pokožka je na dotek příjemně 
sametová. 

Způsob použití: 
krém našlehejte v misce 
pomocí holicí štětky, pleť i 
vousy navlhčete teplou vodou, 
vzniklou pěnu vmasírujte 
pomocí vlhké štětky a oholte 
jako obvykle. Poté použijte 
balzám po holení s chladivým 
účinkem.

Způsob použití: 
naneste tenkou vrstvu na 
vlhkou pokožku, na místa 
určená k oholení. Pokračujte v 
holení jako obvykle. Pečlivě 
opláchněte. Pokračujte 
Osvěžujícím balzámem po 
holení.
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Balzám sérum po holení, 
uklidňující a hydratační 

Olej na vousy, 
hydratační a zjemňující 

Kompaktní tvarovací vosk 
na vousy a knír  

Šampon a sprchový gel v jednom

Zklidňující, osvěžující a 
hydratační sérum po holení, 
které navrací pokožku do 
normálního stavu a intenzivně 
ji zvláčňuje. Napomáhá 
pokožce obnovit svou 
rovnováhu a zabraňuje jejímu 
zanícení. Dále napomáhá, aby 
pokožka byla zdravá, 
vyvážená, kompaktní a 
rozjasněná. Pro všechny typy 
pleti.

Hydratační a zjemňující olej na 
vousy. Obsahuje Vitamín E a 
oleje z Arganu, slunečnice, 
lněných semínek a sladkých 
mandlí.
Aplikace před holením: pro 
šetrné a hladké holení, 
zjemňuje vousy, zklidňuje a 
připravuje pokožku pro 
dokonalé oholení. Předchází 
případným nerovnostem, 
pořezání a zarůstajícím 
chloupkům. Vhodný pro 
všechny typy pokožky.

Kompaktní tvarovací vosk na 
vousy a knír, ideální pro 
úpravu tvaru a zpevnění. 
Obsahuje včelí vosk a máslo 
karité.

NÁŠ TIP: noste ho stále s 
sebou, blízko u těla. Tělesné 
teplo vosk zahřívá a zjemňuje, 
a je tedy připraven k 
okamžitému použití.

Tonifikační šampon a sprchový 
gel v jednom, vytvořený pro 
specifické potřeby mužské 
pokožky a vlasů. Zajišťuje 
jemné hloubkové čištění, bez 
vysušení pokožky a vlasů. 
Aloe vera zklidňuje a 
odlehčuje pokožku, účinně 
působí proti vysušení a 
podráždění. Mátový olej 
dodává dlouhodobý pocit 
svěžesti a intenzivně tonifikuje 
pokožku. Vhodný pro všechny 
typy mužské pokožky.

Způsob použití: 
naneste na oholenou pokožku, 
proveďte lehkou masáž 
krouživými pohyby polštářky 
prstů. Může být používán pro 
každodenní hydrataci pokožky. 

Způsob použití: 
po umytí obličeje aplikujte pár 
kapek oleje na vlhké nebo 
suché vousy. Neoplachujte.
Aplikace před holením: 
naneste pár kapek na suchou 
pokožku. Vmasírujte a 
pokračujte v holení s 
vybraným výrobkem na holení. 

Způsob použití: 
vosk se musí před použitím 
zahřát pomocí fénu; ihned po 
jeho změkčení naberte malé 
množství produktu mezi prsty 
a dle potřeby naneste. Vosk 
lze snadno odstranit vlažnou 
vodou a mýdlem.
 

Způsob použití: 
rovnoměrně naneste na vlasy 
a tělo, jemně masírujte a poté 
pečlivě opláchněte. 
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PRO POKRYTÍ 
ŠEDÝCH VLASŮ 
VZNIKLA ŘADA 
HIM 
NOVÁ ŘADA  
BAREV 
PRO MUŽE
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COLOR      BARVENÍ

OLEJOVÁ BARVA PRO MUŽE, 
POLOPERMANENTNÍ BEZ AMONIAKU.

Oxi AKTIVÁTOR 10 Vol. 3% 

HLAVNÍ AKTIVNÍ SLOŽKA ODSTÍNY:

Rychlý a diskrétní 
servis za pouhých 
5 minut

VÝTAŽKY ZE ZELENÝCH 
OŘECHOVÝCH SLUPEK

NEUTRAL
pro zvýraznění barvy 
a rozšíření barevné škály

ŠEDÁ SVĚTLÁ

ŠEDÁ TMAVÁ

ŠEDÁ 

Olejovýgel - polopermanentní - bez amoniaku - 
jemná vůně - snadné míchání - kosmetický a 
zvlhčující gel - snadná aplikace -vynikající 
přilnavost - nešpiní pokožku - odstíny se mohou 
míchat mezi sebou - NEUTRAL pro zvýraznění 
barvy a rozšíření barevné škály
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Maskuje šediny. Nezesvětluje.
Pro výběr odstínu, se doporučuje výška tónu 
výchozí přírodní nebo kosmetické barvy.

Barvící schopnost ořechové dužiny 
je známa již od starověku, již 
tradičně se používá k ochraně a k 
vytvoření efektu tónování vlasů. 
Bohaté na aktivní látky, především 
taniny, flavonoidy a naftochinony 

HIM Oxi AKTIVÁTOR 10 Vol. 3% 
Ideální pro tónování

POMĚR MÍCHÁNÍ: 1 + 1 s Aktivátorem Him 
10 vol. – doba působení od 5 do 15 minut

ZPŮSOB POUŽITÍ
Vlasy umyjte šamponem, poté produkt aplikujte 
na umyté a ručníkem vysušené vlasy. V 
nekovové Nádobě smíchejte Him Color a 
aktivátor v poměru 1+1. Šetrně promíchejte. 
Používejte ochranné rukavice a pokračujte v 
aplikaci. Nanášejte směs rovnoměrně a v 
dostatečném množství. Po uplynutí doby 
působení, šetrně opláchněte teplou vodou a 
vlasy umyjte šamponem Medavita.

5 minut 
lehké krytí

10 minut 
střední krytí

15 minut 
silnější krycí efekt

HIM: NOVÝ SYSTÉM 
PŘIROZENÉHO 
KRYTÍ ŠEDIVÝCH
VLASŮ
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