
 
 

 



 

RR REAL STAR PROFESSIONAL Vysoce kvalitní řada přípravků pro uspokojení potřeb všech profesionálních 
kadeřníků po stránce technické úrovně, kvality i cenové výhodnosti. Nabízí kadeřníkům ta nejlepší řešení s cílem 
zajistit krásu všem ženám na světě. 

 

 

 

KRÉMOVÁ BARVA NA VLASY RR Line představuje revoluci v barvení. Víceúčelová barva na vlasy s ochranným, 
inovativním a uceleným systém barvení. Barvící krém respektuje vlasovou pokožku, vlasy a umožnuje dokonalé 
rovnoměrné barvení dodávající vlasům jas a lesk. Jednotlivé barvy se mohou míchat mezi sebou, čímž dojde k rozšíření 
škály možných barev až na nekonečno, navíc široká škála odstínů zahrnuje i korektory, které vždy garantují perfektní a 
dlouhodobý výsledek.  
- Krém s vysoce hydratačními a pěstícími účinky  
- Obsahuje OLIVOVÝ OLEJ pro hydrataci a podporu hebkosti a lesku, brání krepatění vlasů 
- Celistvost a dlouhá trvanlivost barvy  
- Intenzivní, čisté, hluboké a přirozené odlesky 
 

počet odstínů:  95 
balení:   100ml tuba 
míchání:  1 : 1,5 (1:2 odstíny super zesvětlující) s oxidační emulzí dle potřeby 
například:  50 ml barva RR Line + 75 ml oxidační emulze RR Line dle potřeby 
 
Odstíny: 
 PŘÍRODNÍ   ZLATÉ POPELAVÉ 7.46 BLOND MĚDĚNÁ ČERVENÁ 

1.0 ČERNÁ  5.31 SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ POPELAVÁ 8.46 SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ ČERVENÁ 

3.0 TMAVÁ HNĚDÁ 6.31 TMAVÁ BLOND ZLATÁ POPELAVÁ  ČERVENÉ IRISE DUHOVÉ 

4.0 HNĚDÁ 7.31 BLOND ZLATÁ POPELAVÁ 4.62 HNĚDÁ ČERVENÁ DUHOVÁ  

5.0  SVĚTLÁ HNĚDÁ  BÉŽOVÉ 6.62 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ DUHOVÁ  

6.0  TMAVÁ BLOND 6.32 TMAVÁ BLOND BÉŽOVÁ  MAHAGONOVÉ 

7.0  BLOND 7.32 BLOND BÉŽOVÁ 5.55 SVĚTLÁ HNĚDÁ MAHAGONOVÁ INTENZIVNÍ 

8.0  SVĚTLÁ BLOND 8.32 SVĚTLÁ BLOND BÉŽOVÁ 6.5  TMAVÁ BLOND MAHAGONOVÁ  

9.0  VELMI SVĚTLÁ BLOND 9.32 VELMI SVĚTLÁ BLOND BÉŽOVÁ 7.5  BLOND MAHAGONOVÁ  

10.0  PLATINOVÁ BLOND  ZLATÉ MĚDĚNÉ 8.52 SVĚTLÁ BLOND MAHAGONOVÁ FIALOVÁ 

 PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ 6.34 TMAVÁ BLOND ZLATÁ MĚDĚNÁ  ČERVENÉ INTENZIVNÍ 

5.00 SVĚTLÁ HNĚDÁ INTENZIVNÍ 7.34 BLOND ZLATÁ MĚDĚNÁ 5.66 SVĚTLÁ HNĚDÁ ČERVENÁ INTENZIVNÍ 

6.00 TMAVÁ BLOND INTENZIVNÍ 8.34 SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ MĚDĚNÁ 6.66 TMAVÁ BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 

7.00 BLOND INTENZIVNÍ  ČOKOLÁDOVÉ 7.66 BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 

8.00  SVĚTLÁ BLOND INTENZIVNÍ 5.7 KAFE 8.66 SVĚTLÁ BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 

 PŘÍRODNÍ TEPLÉ 5.77 TMAVÁ ČOKOLÁDA  SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ 

6.003 TMAVÁ BLOND PŘÍRODNÍ TEPLÁ 6.7 ČOKOLÁDA 11.0 SUPER BLOND 

7.003 BLOND PŘÍRODNÍ TEPLÁ 7.7 OŘÍŠEK 11.02 SUPER BLOND FIALOVÁ 

8.003 SVĚTLÁ BLOND PŘÍRODNÍ TEPLÁ 7.77 NUGÁT 11.1 SUPER BLOND POPELAVÁ  

9.003 VELMI SVĚTLÁ BLOND PŘÍRODNÍ TEPLÁ  HNĚDÉ STUDENÉ 11.13 SUPER BLOND PÍSKOVÁ 

10.003 PLATINOVÁ BLOND PŘÍRODNÍ TEPLÁ 4.71 HNĚDÁ STUDENÁ 11.3 SUPER BLOND ZLATÁ 

 POPELAVÉ 5.71 SVĚTLÁ HNĚDÁ STUDENÁ 12.0 SUPER BLOND EXTRA 

4.01 HNĚDÁ POPELAVÁ  6.71 TMAVÁ BLOND STUDENÁ 12.1 SUPER BLOND EXTRA POPELAVÁ  

5.01 SVĚTLÁ HNĚDÁ POPELAVÁ 7.71 BLOND STUDENÁ 12.13 SUPER BLOND EXTRA PÍSKOVÁ   

6.01 TMAVÁ BLOND POPELAVÁ  MĚDĚNÉ 12.2 SUPER BLOND EXTRA PERLOVÁ 

7.01 BLOND POPELAVÁ 4.4 HNĚDÁ MĚDĚNÁ 12.7 SUPER BLOND EXTRA DUHOVÁ FIALOVÁ 

8.01 SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 5.4 SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ  TONOVAČE 

1.10 ČERNO MODRÁ 6.4 TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ  BÉŽOVÝ 

 FIALOVÉ 8.4 SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ  STŘÍBRNÝ 

2.22 HNĚDÁ TMAVÁ FIALOVÁ INTENZIVNÍ 9.4 VELMI SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ  KOREKTORY 

4.22 HNĚDÁ FIALOVÁ INTENZIVNÍ  MĚDĚNÉ ZLATÉ  ČERVENÝ 

5.2 SVĚTLÁ HNĚDÁ FIALOVÁ  6.43 TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ  PERLOVÝ 

6.22 TMAVÁ BLOND FIALOVÁ INTENZIVNÍ 7.43 BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ  NEUTRO 

 ZLATÉ 8.43 SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ  MODRÝ 

5.3  SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ  MĚDĚNÉ INTENZIVNÍ  STŘÍBRNÝ 

6.3  TMAVÁ BLOND ZLATÁ 7.44 BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ   

7.3  BLOND ZLATÁ 8.44 SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ INTENZIVNÍ  MELÍROVACÍ BARVA 

8.3  SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ  MĚDĚNÉ ČERVENÉ  IMPACT RED 

9.3  VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ 5.46 SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ ČERVENÁ   

10.3  BLOND PLATINOVÁ ZLATÁ 6.46 TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ ČERVENÁ   
 

SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ: Příklad 7.44 → 7. = blond, výška odstínu .44 = intenzivní barva, (.44) hlavní odlesk (měděný), (.44) druhotný odlesk dvě stejné číslice znamenají 
posílení hlavního odlesku (intenzivní).  
 

SLUŽBA POŽADOVANÝ VÝSLEDEK MÍCHÁNÍ OX ČAS PŮSOBENÍ 

BARVENÍ 
 100 % KRYTÍ BÍLÝCH, ŠEDIVÝCH VLASU  
 ZESVĚTLENÍ O 1 AŽ 3 TÓNY 

1:1,5 10-20-30-40 Vol. 30’/40’ 

SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ 
 VELMI PŘESNÝ VÝSLEDEK 
 ZESVĚTLENÍ AŽ O 4 TÓNY 

1:2 40 Vol. 40’/50’ 

 
Pro lepší porozumění umění barvení vlasu je nutné znát základní principy barev. (Barevný kruh na zadní straně vzorníku). 
Primární barvy: červená, žlutá a modrá. Smícháním primárních barev ve stejném poměru získáme sekundární barvy. Sekundární barvy: oranžová, 
zelená a fialová. Barvy, které jsou protilehlé, se nazývají doplňkové. 
Doplňkové barvy: žlutá-fialová, červená-zelená, modrá-oranžová. Dvě doplňkové barvy aplikované pres sebe se navzájem ruší, tzn. neutralizují. 
Například: červená neutralizuje zelenou. Doplňková barva je vždy spojením mezi teplým a studeným odstínem. 
 
 



PŘÍPRAVA/APLIKACE BARVY 
Nepoužívejte kovové nádobky, použijte vhodné ochranné rukavice. Před aplikací proveďte test snášenlivosti. Před aplikací proveďte diagnostiku 
vlasů 1) Určete barevný základ přírodních vlasů nebo odstín barvených vlasů. 2) Vyberte vhodnou barvu. 3) Připravte směs smícháním barvy s 
vhodným Oxidantem RR a pokračujte v aplikaci. Aplikujte na suché nemyté vlasy. 
 

 PRVNÍ BARVENÍ NA PŘÍRODNÍ VLASY DOBA PŮSOBENÍ: DOBA PŮSOBENÍ CELKEM: 

Fáze 1: aplikujte směs na střední část a konce vlasů 20/25 minut 
45/50 minut 

Fáze 2: připravte znovu směs a aplikujte ji na kořínky  30 minut 
 

 OPĚTOVNÉ BARVENÍ, DOBARVENÍ ODROSTŮ DOBA PŮSOBENÍ: DOBA PŮSOBENÍ CELKEM: 

Fáze 1: aplikujte směs na odrosty 20/25 minut 
30/40 minut 

Fáze 2: zbytek barvy aplikujte na délky a konečky vlasů 10/15 minut 
 

Pozn.: jestli je odrost delší než 5 cm, doporučujeme postup podle “První aplikace na přírodní vlasy”. Doby působení jsou orientační a mohou se 
lišit v závislosti na struktuře vlasu. 
 

UMYTÍ BARVÍCÍ SMĚSI POMOCÍ MASÁŽE: nabarvené vlasy jemně masírujte bez přidání vody. Přidejte trochu vlažné vody a dobře emulgujte 
všechny partie vlasů až k pokožce. Následně opláchněte dostatečným množstvím vody a pokračujte vhodnými přípravky po barvení. TIP: Pro větší 
lesk a trvanlivost barvy aplikujte po spláchnutí barvy na vlasy jako první masku Color Star, nechejte 5 minut působit, opláchněte a poté použijte 
jen 1x šampon Color Star. 
 
TÓNOVAČE ideální aplikace na vlhké vlasy. Při použití na suché vlasy může barva dle porezity vlasů absorbovat rychleji a také nepravidelně.  
Doba působení: KONTROLOVANÝ PROCES 
 
KOREKTORY se používají v % dle výšky odstínu barvy, čím vyšší je odstín, tím menší je množství přidávaného korektoru 
 

VÝŠKA ODSTÍNU % KOREKTORU DO BARVÍCÍ SMĚSI NAPŘÍKLAD  

Pokud jsou korektory 
používány 

samostatně, tak se na 
odbarvených vlasech 
mění na crazy color 

10 1% 50 ml barvy + 0,5 ml  

9 2% 50 ml barvy + 1 ml  

8 4% 50 ml barvy + 2 ml  

7 6% 50 ml barvy + 3 ml  

6 8% 50 ml barvy + 4 ml  

5 10% 50 ml barvy + 5 ml  

 

 

IMPACT RED  
barva schopná zesvětlit a nabarvit jak přírodní, tak i barvené vlasy na extrémně červenou barvu 

Barva funguje jako super zesvětlující - odbarví a nabarví v jednom čase 
Doba působení se zastaví v uvedený čas 

NA PŘÍRODNÍ VLASY 
Míchání: 1:2 s 3, 6, 9% OX  
dle požadovaného stupně zesvětlení 

s 3% tónovaní, čas působení dle požadované tónu, kontrolovaný proces  
s 6% standard, čas působení 30/35 min 
s 9% čas působení 40 minut 

NA BARVENÉ VLASY  
s výškou tónu od 4 

Míchání: 1:2 jenom s 30 nebo 40 Vol OX  
dle požadovaného stupně zesvětlení 

s 9% čas působení 40 minut 
s 12% čas působení 50 minut 

 
 

MELÍR - ODBARVOVACÍ KOMPAKTNÍ PRÁŠEK 
 

 

 

Ideální pro vytváření melírů, pramínků, prosvětlovacích efektů s maximálním respektem vůči vlasům. Postupný a plynulý zesvětlující 
účinek o 5/6 tónů zaručuje lepší kontrolu procesu zesvětlení pro dosažení stálých a rovnoměrných výsledků. 
Způsob použití: kompaktní prášek, který se snadno a lehce smíchá do měkkého krému. Míchání v poměru 1:2 s oxidační emulzí RR Line dle 
potřeby. V nekovové misce smíchejte 50 g (cca 2 odměrky) melíru s 100 ml oxidační emulzí (20,30,40 Vol.) dle požadovaného stupně 
zesvětlení. Naneste směs na suché vlasy, aplikujte pramen po prameni a začněte u šíje. Nechejte působit 20 - 50 minut, pravidelně 
kontrolujte. Pečlivě opláchněte a umyjte vhodným šamponem. Pečlivě zavírejte krabici melíru a udržujte jej v suchu.  
 

Balení:  500 g sáček 
 

PARFÉMOVANÁ OXIDAČNÍ KRÉMOVÁ EMULZE 
 

 

 

Oxidant pro použití s produkty RR LINE  ЯEAL STAR. Zvolené Vol. zůstává po celou dobu působení stále stejné. 
Vyhněte se kontaktu s očima, v případě jejich zasažení je ihned vypláchněte vodou. Obsahuje peroxid vodíku. Při 
míchání s produktem se řiďte pokyny v návodu k použití, použijte ochranné rukavice.  
- 10 Vol. (3%) zachování výšky tónu 
- 20 Vol. (6%) zesvětlení o 1-2 výšky tónu 
- 30 Vol. (9%) zesvětlení o 2-3 výšky tónu 
- 40 Vol (12%) zesvětlení o 3-4 výšky tónu 
 

Balení:  150, 1000 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 



Profesionální systém ošetření základních anomálií vlasové pokožky a vlasů 
 

 

► TYP VLASŮ: slabé, řídnoucí a jemné vlasy 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: kopřivy 
► ÚČINKY: energizační, vitalizační 

  

 

ENERGIZUJÍCÍ ŠAMPON PRO SLABÉ, ŘÍDNOUCÍ VLASY ENERGIZUJÍCÍ LOTION PRO SLABÉ, ŘÍDNOUCÍ VLASY 
 

 

Energizační šampon obsahuje výtažky z kopřiv, vlasovou 
pokožku a vlasy šetrně myje, dodává jim sílu, 
mimořádnou vitalitu a energii, vlasy jsou zdravé, silné a 
odolné.  
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, 
poté opláchněte, dle potřeby opakujte. 
 

balení:   350, 1000 ml  

 

 

Energizační lotion obsahuje výtažky z kopřiv, dodává vlasům 
energii a výživu, má zpevňující a tonifikační účinek a 
přispívá k vytvoření zdravých a silných vlasů. Může způsobit 
zčervenání kůže, které však postupně odezní. 
Způsob použití: aplikujte ke kořínkům na ručníkem 
vysušené vlasy a promasírujte. Neoplachujte. 
 

balení:   10 x 12 ml 

 
 

 

► TYP VLASŮ: mastná pokožka, vlasy 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: pšeničné proteiny 
► ÚČINKY: odstraňuje maz, obnova 
rovnováhy 

 

 

► TYP VLASŮ: vlasy a vlasová pokožka s lupy 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: šalvěj 
► ÚČINKY: odstraňuje lupy, čistící, hydratační 
 

 

 

VYVAŽUJÍCÍCÍ (EKVILIBRAČNÍ) ŠAMPON PRO MASTNÉ VLASY ČISTÍCÍ ŠAMPON PRO VLASY A VLASOVOU POKOŽKU S LUPY 
 

 

Šampon vyrovnávající tvorbu kožního mazu s pšeničnými 
proteiny, vlasy důkladně myje, odstraňuje z vlasové 
pokožky nadbytečné množství kožního mazu a přispívá 
tak k obnovení její přirozené rovnováhy. Má stahující a 
zklidňující účinky. 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, vmasírujte, poté 
opláchněte. 
 

balení:   350, 1000 ml  

 

 

Čistící šampon s výtažky ze šalvěje, přispívá ke snížení 
nepříjemného problému s lupy, pomáhá udržovat pokožku 
hlavy čistou, hydratovanou a chráněnou. Způsob použití: 
naneste na mokré vlasy, promasírujte, poté opláchněte, dle 
potřeby opakujte. 
 

balení:   350, 1000 ml 

 
 
 
 

 

► TYP VLASŮ: barvené a chemicky namáhané vlasy 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: goji 
► ÚČINKY: ochranné, antioxidační a rozjasňující 

 

 
 
 
GOJI - plody goji jsou známé jako nejsilnější zdroj antioxidantů 

 
ŠAMPON PRO BARVENÉ A NAMÁHANÉ VLASY MASKA PRO BARVENÉ A NAMÁHANÉ VLASY 
 

 

Šampon pro barvené vlasy, obohacený o plody goji a 
mléko z monoi, myje jemně, dodává vlasům hebkost a 
lesk. Chrání, zdůrazňuje a zesiluje lesk barvy. 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, 
poté opláchněte, dle potřeby opakujte. 
 
 
 
 

balení:   350, 1000 ml 

 

 

Maska pro barvené vlasy, obohacená o plody goji a mléko 
z monoi, vyživuje a uzavírá vlasové vlákno, vlasy zanechává 
hebké a poddajné, barva je intenzivní, živá a dlouhotrvající. 
Způsob použití: naneste na ručníkem vysušené vlasy po celé 
jejich délce až ke konečkům. Promasírujte, nechejte působit 
5 -10 minut, poté opláchněte. 
 

balení:   500, 1000 ml 

TIP  Pro větší lesk a trvanlivost barvy aplikujte po spláchnutí barvy na vlasy první masku Color Star, nechejte 5 minut působit, opláchněte a poté použijte jen 
1x šampon Color Star. 
 
SÉRUM PRO BARVENÉ A NAMÁHANÉ VLASY 
 

 

Sérum pro barvené vlasy, obohaceno o plody goji, díky svým zušlechťujícím účinkům chrání intenzitu barvy, dodává vlasům extrémní, 
dlouhotrvající lesk. 
Způsob použití: aplikujte několik kapek na vlhké či suché vlasy a pokračujte ve stylingu. 
 

balení:   100 ml 

 
 
 
 



 
             

► TYP VLASŮ: blond, odbarvené a šedivé vlasy 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: výtažky z plodů borůvek a hroznů 

► ÚČINKY: tónující, neutralizuje žluté odlesky i u šedivých vlasů  
 

 
ŠAMPON PRO BLOND, ODBARVENÉ A ŠEDIVÉ VLASY 
 

 

Šampon s obsahem fialových pigmentů a s výtažky z plodů borůvek a hroznů, tónuje melírované a odbarvené vlasy, tlumí žluté odlesky. Je 
vhodný pro šedivé vlasy k získání bílého efektu. 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, pro zvýraznění účinku nechejte pár minut působit, napěňte a opláchněte. V případě potřeby 
zopakujte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

balení:   350, 1000 ml 

 
 

 

► TYP VLASŮ: všechny typy vlasů 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: jojobový olej 
► ÚČINKY: vyživující, hydratační, rozjasňující 

 

 
 
JOJOBOVÝ OLEJ - získaný lisováním plodů jojoby za studena. Má zklidňující a 
hydratační účinky. Díky svým vynikajícím vyživujícím vlastnostem je určen pro péči o 
pleť obličeje a dětskou pleť a používá se i v péči o vlasy. 

 
ŠAMPON PRO ČASTÉ POUŽITÍ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ KONDICIONÉR PRO ČASTÉ POUŽITÍ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ 
 

 

Šampon pro všechny typy vlasů s obsahem jojobového 
oleje, vlasy myje, vyživuje a hydratuje a dodává jim 
vitalitu, lesk a hebkost. 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, 
poté opláchněte, dle potřeby opakujte. 
 

balení:   350, 1000 ml 

 

 

Kondicionér pro všechny typy vlasů s obsahem jojobového 
oleje, usnadňuje rozčesávání vlasů tím, že jim dodává 
hebkost a pružnost, vlasy nezatěžuje. 
Způsob použití: naneste na ručníkem vysušené vlasy po celé 
jejich délce až ke konečkům. Promasírujte, nechejte 5 – 10 
minut působit, opláchněte. 
 

balení:   350, 1000 ml 

 
 

 

► TYP VLASŮ: namáhané, oslabené a zničené 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: Keratin 
► ÚČINKY: obnovující 

 

 
 
 
KERATIN - okamžitě proniká dovnitř vlasů, dodává jim zpevnění, vitalitu a energii 

 
OBNOVUJÍCÍ ŠAMPON PRO NAMÁHANÉ, OSLABENÉ A ZNIČENÉ VLASY OBNOVUJÍCÍ MASKA PRO NAMÁHANÉ, OSLABENÉ A ZNIČENÉ VLASY 
 

 

Obnovující šampon obohacený o keratin a máslo karité 
(bambucké máslo), efektivně myje, vlasy posiluje a 
vyživuje je do hloubky. 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, 
poté opláchněte, dle potřeby opakujte. 
 

balení:   350, 1000 ml 

 

 

Obnovující maska obohacena o keratin a máslo karité, 
usnadňuje rozčesávání vlasů, zaručuje jejich okamžitou 
hebkost a výjimečný lesk. 
Způsob použití: naneste po celé délce vlasů až ke konečkům 
na ručníkem vysušené vlasy. Vmasírujte, nechejte působit 5 
– 10 minut, opláchněte. 
 

balení:   500, 1000 ml 

 
OBNOVUJÍCÍ KRÉM PRO ROZTŘEPENÉ KONEČKY A ZNIČENÉ VLASY TERMO-REPARAČNÍ SPRAY PŘI POUŽÍVANÍ ŽEHLIČKY A FÉNU 
 

 

Obnovující krém pro roztřepené konečky, namáhané, 
oslabené a zničené vlasy. Obohacený o keratin, uzavírá 
vlasové vlákno vytvořením tzv. filmu na vlasech, a tím 
zabraňuje jejich krepatění. Vlasy chrání před vznikem 
roztřepených konečků a nezatěžuje je. 
Způsob použití: naneste malé množství krému na vlhké či 
suché vlasy, neoplachujte. 
 

balení:   100 ml 

 

 

Termo-reparační spray pro namáhané, oslabené a zničené vlasy, 
obohacený o keratin a máslo karité, bojuje proti krepatění, chrání 
vlasy před teplem a mechanickým stresem, usnadňuje vysoušení 
vlasů. Vlasovým délkám dodává okamžitou hebkost, lesk a elasticitu. 
Způsob použití: nastříkejte na ručníkem vysušené vlasy a upravte 
pomocí kartáče a fénu. Při použití žehličky: nastříkejte na jednotlivé 
prameny suchých vlasů a poté použijte žehličku. 
 

balení:   200 ml 

 
 



 

► TYP VLASŮ: suché a dehydrované 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: italský bio certifikovaný olivový olej 
► ÚČINKY: hydratační 

 

 
OLIVOVÝ OLEJ - je vhodný pro uvolnění a snadnou úpravu neposedných vlasů, přináší úlevu 
kudrnatým a suchým vlasům, zároveň jim dodává hebkost, objem, lesk a napravuje 
poškození vlasů vystavených každodenním negativním účinkům slunce, fénu a kartáče. 

 

HYDRATAČNÍ ŠAMPON PRO SUCHÉ A DEHYDROVANÉ VLASY HYDRATAČNÍ MASKA PRO SUCHÉ A DEHYDROVANÉ VLASY 
 

 

Hydratační šampon obohacený o italský bio certifikovaný 
olivový olej a hedvábné proteiny, efektivně vlasy myje a 
hydratuje, zanechává je hebké, lesklé a hedvábné. 
Způsob použití: naneste na mokré vlasy, promasírujte, 
poté opláchněte, dle potřeby opakujte. 
 

balení:   350, 1000 ml 

 

 

Hydratační maska s obsahem italského biocertifikovaného 
olivového oleje a hedvábných proteinů, usnadňuje 
rozčesávání vlasů, hydratuje je, nezatěžuje, dodává jim 
zdraví, lesk a vitalitu. Způsob použití: naneste na ručníkem 
vysušené vlasy po celé délce vlasů až ke konečkům. 
Vmasírujte, nechejte 5 – 10 minut působit, opláchněte. 
 

balení:   500, 1000 ml 
 

 

► TYP VLASŮ: oslabené, kudrnaté a často chemicky ošetřované 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: arganový olej 
► ÚČINKY: regenerační 

 

 
ARGANOVÝ OLEJ - vlasy chrání, rozjasňuje, vyživuje a posiluje. Tento účinný přírodní 
antioxidant bohatý na vitamín E bojuje proti stárnutí vlasů a chrání je před volnými radikály. 

   

ŠAMPON S REGENERAČNÍMI ÚČINKY PRO OSLABENÉ VLASY MASKA S REGENERAČNÍMI ÚČINKY PRO OSLABENÉ VLASY 
 

 

Regenerační šampon s arganem a keratinem pro šetrné 
mytí, již od prvního použití navrací vlasům jejich 
přirozený objem a lesk. Má vysoce efektivní antioxidační 
účinky, chrání před smogem a negativními vlivy vnějšího 
prostředí. Způsob použití: naneste na mokré vlasy, 
promasírujte, poté opláchněte, dle potřeby opakujte. 
 

balení:   350, 1000 ml 

 

 

Regenerační maska s arganem a keratinem vlasy efektivně 
vyživuje, dodává jim výjimečný lesk, usnadňuje jejich 
rozčesávání a přitom je nezatěžuje. Chrání vlasy a vlasovou 
pokožku před tvorbou volných radikálů a stresem procesu 
oxidace. Způsob použití: aplikujte na mokré vlasy po celé 
jejich délce až ke konečkům. Vmasírujte, nechejte působit 3 
-5 minut, opláchněte. 
 

balení:   500, 1000 ml 
 

BI-PHASE DVOUFÁZOVÝ REGENERAČNÍ KONDICIONÉR FLUID S REGENERAČNÍMI ÚČINKY PRO OSLABENÉ VLASY 
 

 

Regenerační kondicionér s arganem a keratinem vlasy 
hydratuje a usnadňuje jejich rozčesávání bez zatížení. 
Díky svému specifickému vyváženému a lehkému složení 
vlasy zahalí a dodá jim sílu, objem a lesk.  
Způsob použití: po použití šamponu nastříkejte na 
ručníkem vysušené vlasy po celé jejich délce až ke 
konečkům. Vmasírujte a rozčešte. Neoplachujte. Před 
použitím protřepejte. 
 

balení:    200 ml 

 

 

Regenerační fluid s arganem a keratinem chrání vlasy před 
procesem oxidace a před tvorbou volných radikálů, hydratuje a 
vyživuje vlasy po celé jejich délce až ke konečkům. 
Způsob použití: pro snadnou úpravu vlasů a získání okamžitého 
lesku aplikujte pár kapek na vlhké nebo suché vlasy. 
Neoplachujte TIP: Pro zvýšení zářivosti kosmetické barvy 
přidejte 3 - 5 ml do připravené směsi při barvení, dobře 
rozmíchejte. Účinnost barvící směsi nebude nijak pozměněna. 
 

balení:   60 ml 
 

 

► TYP VLASŮ: namáhané, matné bez lesku 
► AKTIVNÍ SLOŽKY: makadamový olej 
► ÚČINKY: vyživující 

 

 
MAKADAMOVÝ OLEJ - získaný lisováním za studena z makadamového ořechu, vyznačuje 
se velmi jemnou a rychlou absorpcí. Je bohatý na vitamín E, vlasy vyživuje a intenzivně 
hydratuje, zanechává vlasy poddajné, lesklé a hebké. 

   

VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON PRO NAMÁHANÉ A MATNÉ VLASY VYŽIVUJÍCÍ MASKA PRO NAMÁHANÉ A MATNÉ VLASY 
 

 

Vyživující šampon s makadamovým olejem a kolagenem 
určený speciálně pro namáhané, matné vlasy bez lesku. 
Má zklidňující, výživné a rozjasňující účinky, pro zdravé a 
vitální vlasy. Vlasy šetrně myje, dodává jim plnost, 
výjimečnou hebkost a lesk. Chrání před vyblednutím 
kosmetické barvy. Způsob použití: naneste na mokré 
vlasy, promasírujte, poté opláchněte, dle potřeby 
opakujte. 
 

balení:    350, 1000 ml 

 

 

Vyživující maska s makadamovým olejem a kolagenem 
ideální pro namáhané, matné vlasy bez lesku, díky svým 
vynikajícím zjemňujícím účinkům efektivně bojuje proti 
krepatění vlasů. Intenzivně vlasy vyživuje, dodává jim 
hebkost a nádherný lesk.  
Způsob použití: aplikujte na mokré vlasy po celé jejich délce 
až ke konečkům, nechejte působit 3 – 5 minut a 
opláchněte. 
 

balení:    500, 1000 ml 
 

MULTIFUNKČNÍ MASKA VE SPREJI BEZ OPLACHOVÁNÍ VYŽIVUJÍCÍ FLUID PRO NAMÁHANÉ A MATNÉ VLASY 
 

 

Vyživující maska ve spreji s makadamovým olejem a 
kolagenem ideální pro namáhané, matné vlasy bez lesku. 
Vlasy vyživuje, hydratuje a zjemňuje bez zatížení, usnadňuje 
jejich rozčesávání. Zvýrazňuje a chrání kosmetickou barvu, 
zanechává vlasy poddajné, hebké a lesklé. 
Způsob použití: nastříkejte na vlhké vlasy, pročešte a 
pokračujte ve stylingu. 
 

balení:    200 ml 

 

 

 

Vyživující fluid s makadamovým olejem a kolagenem ideální pro 
namáhané, matné vlasy bez lesku. Hydratuje a vyživuje vlasy po 
celé jejich délce až ke konečkům. Vlasům dodává mimořádný 
lesk, hebkost a hedvábnost. Bojuje proti krepatění vlasů a 
vzniku roztřepených konečků. Zanechává vlasy uvolněné, lehké 
a zářivé.  
Způsob použití: pro snadnou úpravu vlasů a dodání okamžitého 
lesku naneste pár kapek na vlhké či suché vlasy. Neoplachujte. 
 

balení:    30, 100 ml 



 
 
17119 / LIGHT CRYSTALS / TŘPYTIVÉ KRYSTALY PRO LESK A HEBKOST 
STUPEŇ FIXACE: 1 

17116 / VOLUME CREATOR / SPREJ PRO DODÁNÍ OBJEMU OD KOŘÍNKŮ 
STUPEŇ FIXACE: 2 

 

 

Sérum uzavírá vlasová vlákna a zjemňuje povrch vlasů, 
zanechává je neuvěřitelně hedvábné a zářivé. Na hladkých 
nebo vlnitých vlasech vytvářejí přirozeně lesklý nemastný 
efekt. 
Způsob použití: naneste několik kapek na ručníkem vysušené 
vlasy. 
 

balení:    100 ml 

 

 

Ideální pro jemné vlasy bez objemu. Dodává vlasům tvar a objem od 
kořínků, vytváří na vlasech odolný ochranný a pružný film. 
Způsob použití: nastříkejte na vlhké vlasy přímo ke kořínkům, učešte a 
pokračujte ve stylingu. 
 

balení:    250 ml 

 
17117 / THERMO PROTECTOR / TERMOOCHRANNÝ SPREJ 
STUPEŇ FIXACE: 1 

17114 / LISS DEFINER / UHLAZUJÍCÍ FLUID 
STUPEŇ FIXACE: 2 

 

 

Chrání vlasy před teplem a vysoušením, zanechává je hebké a 
lesklé. Usnadňuje žehlení vlasů při vysokých teplotách, má 
silný antistatický účinek. 
Způsob použití: nastříkejte na vlhké vlasy před použitím fénu, 
na suché vlasy před použitím  
horkovzdušných elektrospotřebičů. 
 

balení:    250 ml 

 
 

 

Usnadňuje styling a upravuje neposedné vlasy, zanechává je hebké a 
lesklé, odstraňuje efekt krepatých vlasů a chrání je před horkem a 
vlhkostí. 
Způsob použití: na umyté a ručníkem vysušené vlasy naneste malé 
množství produktu po celé délce vlasů až ke konečkům, dobře 
pročešte a pokračujte ve stylingu. 
 

balení:    250 ml 

 
17115 / CURL CREAM / KRÉM PRO ZVÝRAZNĚNÍ KUDRNATÝCH VLASŮ 
STUPEŇ FIXACE: 4 

17113 / DEFINITION PASTE / TVARUJÍCÍ PASTA 
STUPEŇ FIXACE: 4 

 

 

 

Modeluje, definuje a zpevňuje kudrnaté vlasy. Vlasům dodává 
pružnost, tvar a lesk, odstraňuje efekt krepatých vlasů. 
Způsob použití: naneste na umyté a ručníkem vysušené vlasy, 
respektujte přirozený tvar kudrnatých vlasů. Nechejte volně 
uschnout nebo použijte difuzér. 
 

balení:    250 ml 

 

 

 

Formuje a zvýrazňuje s pololesklým efektem. Ideální pro vytváření 
nápaditých kreativních účesů. 
Způsob použití: pomocí prstů zapracujte malé množství produktu do 
suchých vlasů a vytvořte požadovaný efekt. 
 

balení:    100 ml 

 
17118 / SHINE SPRAY ANTI FRIZZ / LESK SPRAY PROTI KREPATĚNÍ VLASŮ 
STUPEŇ FIXACE: 1 

17098 / POWER FIX SPRAY / LAK NA VLASY VE SPREJI PRO VELMI SILNÉ ZPEVNĚNÍ 
STUPEŇ FIXACE: 5 

 

 

Dodává vlasům neodolatelný třpyt, nemastí, nelepí, 
nezatěžuje. Odstraňuje efekt krepatých vlasů, má silný 
antistatický účinek. 
Způsob použití: nastříkejte na vlhké vlasy před samotným 
stylingem nebo na suché vlasy pro vytvoření zdravého a 
lesklého účesu. 
 

balení:    150 ml 

 

 

Pro tvarování a silné zpevnění účesu bez zatížení. Vytváří lehký a 
elastický účes, chrání vlasy před vlhkostí. 
Způsob použití: nastříkejte na vlasy ze vzdálenosti 30 cm. 
 

balení:    500 ml 
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PRODEJNA ADRESA 
TELEFON 

PRODEJNA 
MOBIL 

PRODEJNA 

● PRAHA Nuselská 1564/126, 140 00 Praha 4 - Michle 222 523 947 775 987 152 

● PLZEŇ   Havlíčkova 939/1, 301 00 Plzeň 377 222 875 773 492 014 

● ÚSTÍ NAD LABEM Horova 23/2 (vchod z ulice Pařížské) 400 01 Ústí nad Labem 475 200 330 777 802 990 

● PARDUBICE 17. Listopadu 229, 530 02 Pardubice 466 611 163 607 078 630 

● JIHLAVA Benešova 1682/46, 586 01 Jihlava 567 213 828 702 153 031 

● BRNO     Palackého třída 1330/116, 612 00 Brno Královo Pole 549 213 324 702 153 033 

● BŘECLAV     J. Palacha 121/8, 690 02 Břeclav 516 410 115 777 723 914 

● HODONÍN     Národní třída 263/6, 695 01 Hodonín 518 331 130 702 153 029 

● OSTRAVA   Nádražní 716/46, 702 00 Ostrava 596 111 045 702 153 034 

● FRÝDEK MÍSTEK   U staré pošty 744, 73801 Frýdek Místek 595 046 485 725 897 463 

● OLOMOUC Ostružnická 338/32, 779 00 Olomouc 702 153 028 702 153 028 

● PROSTĚJOV  nám. E. Husserla 18, 796 01 Prostějov  582 332 740 702 153 030 

● PŘEROV  nám. T. G. Masaryka 221/10, 750 02 Přerov   581 201 101 727 878 420 

● KROMĚŘÍŽ    Vodní 79, 767 01 Kroměříž  573 334 782 702 153 032 

● UHERSKÉ HRADIŠTĚ    Prostřední 44 (vchod z Mariánského nám), 686 01 Uherské Hradiště  572 540 212 606 039 499 

● ZLÍN    Kvítková 3643, (u kruhového objezdu do Zlatého jablka), 760 01 Zlín   775 173 583 

● ZLÍN - ABS Centrum  Gahurova 4467, ABS Centrum 1 patro, 760 01 Zlín  577 523 525 774 892 016 

● VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  Mostní 51/25, 757 01 Valašské Meziříčí  571 612 380 702 168 118 

● VSETÍN     Dolní náměstí 345, P.O.BOX 90, 755 01 Vsetín  571 412 083  

● OBJEDNÁVKY + INFORMACE objednavky@mjczlin.cz  Mob: 606 039 499; 774 892 016 

● KONTAKT PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY  Mob: 777 892 013 
 

Potřeby pro kadeřníky & kosmetičky  MJC - Zlín spol. s r.o. e-mail: info@mjczlin.cz      WEB, E-SHOP, INFORMACE: www.mjczlin.cz 
         

               
 

Kadeřnické potřeby MJC Zlín @mjczlin.cz 

Váš obchodní zástupce: 

mailto:objednavky@mjczlin.cz
mailto:info@mjczlin.cz
http://www.mjczlin.cz/

