KATALOG PRODUKTŮ PÉČE O POKOŽKU, DÉLKY A STYLING

therapy star ENERGY
TYP VLASŮ
slabé, řídnoucí a jemné vlasy
AKTIVNÍ SLOŽKY
kopřivy
ÚČINKY
energizační, vitalizační

Kód: 17143
Kód: 17144

350 ml
1000 ml

222 Kč
337 Kč

SHAMPOO ENERGIZZANTE

ENERGIZUJÍCÍ ŠAMPON 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.

Kód: 17145

10ml x 12ks

586 Kč

LOZIONE ENERGIZZANTE

ENERGIZUJÍCÍ LOTION PRO SLABÉ, ŘÍDNOUCÍ VLASY

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.
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therapy star BALANCE
TYP VLASŮ
mastná pokožka a mastné vlasy
AKTIVNÍ SLOŽKY
pšeničné proteiny
ÚČINKY
odstraňuje kožní maz
obnova přirozené rovnováhy
SHAMPOO EQUILIBRANTE CAPELLI GRASSI

Kód: 17141
Kód: 17142

VYVAŽUJÍCÍCÍ (EKVILIBRAČNÍ) ŠAMPON
PRO MASTNÉ VLASY

350 ml
1000 ml

222 Kč
337 Kč

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.

therapy star purity
TYP VLASŮ
vlasy a vlasová pokožka s lupy
AKTIVNÍ SLOŽKY
šalvěj
SHAMPOO PURIFICANTE CAPELLI
E CUTE CON FORFORA

ÚČINKY
odstraňuje lupy, čistící, hydratační

ČISTÍCÍ ŠAMPON PRO VLASY
A VLASOVOU POKOŽKU S LUPY

Kód: 17139
Kód: 17140

350 ml
1000 ml

222 Kč
337 Kč

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.
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GOJI - plody goji jsou známé jako
nejsilnější zdroj antioxidantů.

color star
TYP VLASŮ
barvené a chemicky namáhané vlasy
AKTIVNÍ SLOŽKY
goji
ÚČINKY
ochranné, antioxidační a rozjasňující

Kód: 17124
Kód: 17125

350 ml
1000 ml

207 Kč
298 Kč

SHAMPOO DOPOCOLORE

ŠAMPON 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.

Kód: 17126
Kód: 17127

500 ml
1000 ml

259 Kč
311 Kč

MASCHERA DOPOCOLORE

MASKA PRO BARVENÉ A NAMÁHANÉ VLASY

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.

Kód: 17128
Kód: 17158

100 ml
3 ml

389 Kč
20 Kč

SERUM DOPOCOLORE

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.
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silver star
TYP VLASŮ
blond, odbarvené a šedivé vlasy
AKTIVNÍ SLOŽKY
výtažky z plodů borůvek a hroznů
ÚČINKY
tónující, neutralizuje žluté odlesky
i u šedivých vlasů

Kód: 17137
Kód: 17138

350 ml
1000 ml

248 Kč
389 Kč

SHAMPOO ANTIGIALLO

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.
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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.

daily star
TYP VLASŮ
všechny typy vlasů
AKTIVNÍ SLOŽKY
jojobový olej
ÚČINKY
vyživující, hydratační, rozjasňující

Kód: 17129
Kód: 17130

350 ml
1000 ml

207 Kč
298 Kč

SHAMPOO USO FREQUENTE
ŠAMPON 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.

Kód: 17131
Kód: 17132

350 ml
1000 ml

259 Kč
311 Kč

CONDITIONER USO FREQUENTE
KONDICIONÉR PRO ČASTÉ POUŽITÍ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ

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.
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hydra star

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.

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

Kód: 17133
Kód: 17134

350 ml
1000 ml

207 Kč
298 Kč

SHAMPOO IDRATANTE

HYDRATAČNÍ ŠAMPON 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.

Kód: 17135
Kód: 17136

MASCHERA IDRATANTE

500 ml
1000 ml

259 Kč
311 Kč

HYDRATAČNÍ MASKA PRO SUCHÉ A DEHYDROVANÉ VLASY
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.
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keratin star
Keratin - okamžitě proniká
dovnitř vlasů, dodává jim
zpevnění, vitalitu a energii.

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

Kód: 17146
Kód: 17147

350 ml
1000 ml

207 Kč
298 Kč

SHAMPOO RISTRUTTURANTE

OBNOVUJÍCÍ ŠAMPON 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.

Kód: 17148
Kód: 17149

500 ml
1000 ml

MASCHERA RISTRUTTURANTE

259 Kč
311 Kč

OBNOVUJÍCÍ MASKA PRO NAMÁHANÉ,
OSLABENÉ A ZNIČENÉ VLASY

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.
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keratin star
Kód: 17150

100 ml

311 Kč

CREMA RISTRUTTURANTE DOPPIE PUNTE

OBNOVUJÍCÍ KRÉM
PRO ROZTŘEPENÉ KONEČKY
A ZNIČENÉ VLASY
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
a pokračujte ve stylingu.

Kód: 17151

200 ml

326 Kč

SPRAY TERMO-RIPARATORE PIASTRA E PHON

TERMO-REPARAČNÍ SPRAY
PŘI POUŽÍVANÍ ŽEHLIČKY A FÉNU
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.
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argan star
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.

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

Kód: 17056
Kód: 17057

350 ml
1000 ml

SHAMPOO RIGENERANTE

248 Kč
389 Kč

ŠAMPON 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.

Kód: 17058
Kód: 17059

500 ml
1000 ml

MASCHERA RIGENERANTE

298 Kč
389 Kč

MASKA S REGENERAČNÍMI ÚČINKY
PRO OSLABENÉ VLASY

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.
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argan star

CONDITIONER RIGENERANTE BIFASICO

BI-PHASE DVOUFÁZOVÝ REGENERAČNÍ KONDICIONÉR

Kód: 17060

200 ml

298 Kč

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.

FLUIDO RIGENERANTE
FLUID S REGENERAČNÍMI ÚČINKY PRO OSLABENÉ VLASY

Kód: 17061

60 ml

417 Kč

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.
NÁŠ TIP
Pro zvýšení zářivosti kosmetické barvy přidejte 3 - 5 ml do směsi při barvení
(účinnost barvící směsi nebude nijak pozměněna).

- 11 -

MAKADAMIA star
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.

TYP VLASŮ
namáhané, matné bez lesku
AKTIVNÍ SLOŽKY
makadamový olej
ÚČINKY
Vyživující

Kód: 17070
Kód: 17071

350 ml
1000 ml

SHAMPOO NUTRIENTE

248 Kč
389 Kč

VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON 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.

Kód: 17073
Kód: 17074

500 ml
1000 ml

298 Kč
389 Kč

MASCHERA NUTRIENTE

VYŽIVUJÍCÍ MASKA PRO NAMÁHANÉ A MATNÉ VLASY

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.
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MAKADAMIA star

MASCHERA SPRAY MULTIAZIONE SENZA RISCIACQUO

MULTIFUNKČNÍ MASKA VE SPREJI BEZ OPLACHOVÁNÍ

Kód: 17076

200 ml

389 Kč

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.

FLUIDO NUTRIENTE

VYŽIVUJÍCÍ FLUID PRO NAMÁHANÉ A MATNÉ VLASY

Kód: 17077
Kód: 17078

100 ml
30 ml

608 Kč
246 Kč

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.
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Kód: 17119

100 ml

404 Kč

LIGHT CRYSTALS

TŘPYTIVÉ KRYSTALY PRO LESK A HEBKOST

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

Kód: 17116

250 ml

287 Kč

VOLUME CREATOR

SPREJ PRO DODÁNÍ OBJEMU OD KOŘÍNKŮ

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
v úpravě pomocí kartáče a fénu.

Kód: 17117

250 ml

THERMO PROTECTOR

391 Kč

TERMOOCHRANNÝ SPREJ

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 tepelných nástrojů.

Kód: 17114

250 ml

LISS DEFINER

287 Kč

UHLAZUJÍCÍ FLUID

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 v úpravě pomocí
tepelných nástrojů.
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CURL CREAM

KRÉM PRO ZVÝRAZNĚNÍ KUDRNATÝCH VLASŮ

Kód: 17115

250 ml

287 Kč

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.

DEFINITION PASTE

Kód: 17113

TVARUJÍCÍ PASTA

100 ml

389 Kč

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.

SHINE SPRAY ANTI FRIZZ

Kód: 17118

LESK SPRAY PROTI KREPATĚNÍ VLASŮ

150 ml

449 Kč

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.

POWER FIX SPRAY

LAK NA VLASY VE SPREJI PRO VELMI SILNÉ ZPEVNĚNÍ

Kód: 17098

500 ml

244 Kč

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.
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exclusive importer

MJC Zlín
POTŘEBY
PRO KADEŘNÍKY
& KOSMETIČKY

Výhradní dovozce značky RR Line
do České republiky

WEB, E-SHOP, INFORMACE:
www.mjczlin.cz, info@mjczlin.cz

PRAHA 4 - Michle ... Nuselská 1564/126, 140 00

Tel.: 222 523 947

PLZEŇ ... Havlíčkova 939/1, 301 00

Tel.: 377 222 875

ÚSTÍ NAD LABEM ... Horova 23/2, 400 01

Tel.: 475 200 330

JIHLAVA ... Benešova 1682/46, 586 01

Tel.: 567 213 828

PARDUBICE ... 17. listopadu 229, 530 02

Tel.: 466 611 163

OSTRAVA ... Nádražní 716/46, 702 00

Tel.: 596 111 045

FRÝDEK-MÍSTEK ... U Staré pošty 744, 738 01

Tel.: 595 046 485

OLOMOUC ... Ostružnická 338/32, 779 00

Tel.: 585 204 897

PŘEROV ... Nám. T. G. Masaryka 221/10, 750 02

Tel.: 581 201 101

PROSTĚJOV ... Nám. E. Husserla 18, 796 01

Tel.: 582 332 740

BRNO - Královo Pole ... Palackého třída 1330/116, 612 00

Tel.: 549 213 324

BŘECLAV ... J. Palacha 121/8, 690 02

Tel.: 516 410 115

HODONÍN ... Národní třída 263/6, 695 01

Tel.: 518 331 130

KROMĚŘÍŽ ... Vodní 79, 767 01

Tel.: 573 334 782

UHERSKÉ HRADIŠTĚ ... Prostřední 44 (vchod z Mar. nám.), 686 01

Tel.: 572 540 212

ZLÍN ... Kvítková 3643, 760 01

Tel.: 775 173 583

ZLÍN ... Gahurova 4467 (ABS Centrum, 1. p.), 760 01

Tel.: 577 523 525

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ... Mostní 51/25, 757 01

Tel.: 571 612 380

VSETÍN ... Dolní náměstí 345 (Hotel Magistr), 755 01
Připojte se k nám také na:

KADEŘNICKÉ POTŘEBY MJC ZLÍN

Tel.: 571 412 083

@mjczlin.cz

Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
Vydáno BŘEZEN 2020.

