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TAK
BLOND
JAK JEN 
CHCEŠ

Když myslíš na to, že jsi blondýna,
máš na mysli jen barvu vlasů?
Pravděpodobně ne, protože všichni vědí,
že blond vlasy znamenají mnohem víc!

BÝT BLONDÝNA
ZNAMENÁ
ROZZÁŘENOST,
PROVOKACI,
IRONII
A ROZHODNOST
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Osvobozený od banality 
minulosti se tento životní styl 
stává současným a dnes se mluví 
o touze odlišit se a o snaze 
vyjádřit vlastní osobnost bez 
kompromisů

A proto,
aspoň jednou v životě,
všechny ženy chtějí být blond.

ABY DALY 
VYNIKNOUT 
TÉ NEJLEPŠÍ 
VERZI
SEBE SAMA.
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VLASY 
CHEMICKY 
OŠETŘENÉ

VLASY 
NEUVĚŘITELNĚ 

KRÁSNÉ

BLOND JE
A BUDE
OPRAVDOVÉ
POSLÁNÍ

Řadou Blondie reaguje firma Medavita na 
požadavky na ošetření všech typů blond 
vlasů.

Tak jako v případě pleti, zdraví našich 
vlasů je pevně vázáno na schopnost našeho 
organizmu reagovat na metabolické 
změny, stres a jiné vnější faktory jako je 
stárnutí a znečištěné ovzduší.
Aby naše vlasy, především ty odbarvené, 
byly lesklé a zdravé, je dobré obrátit se na 
inovativní produkty, stejně jako v péči o 
pleť a důvěřovat těm, jejichž složení je 
bohaté na aktivní složky zaručující 
vysokou účinnost.
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SKVĚLÉ PŮSOBENÍ
SILNÉ LÉČEBNÉ ÚČINKY

S cílem zmírnit negativní působení oxidačních účinků a 
obnovit strukturu vlasu, složení produktů Blondie obsahuje 

komplex s vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové a 
kolagenu, který vlasům dodává sílu, hydrataci a výživu.

ELASTICITA +
SÍLA +
LESK +

Kyselina hyaluronová je 
jednou ze základních složek 

mezibuněčné hmoty, je 
tvořena všemi pojivovými 

tkáněmi. Patří 
k nejvhodnějším 

prostředkům pro zlepšení 
kvality hustoty vlasů, 
pozitivně působí na 
vlasovou pokožku a 

vlasovou strukturu. Vlasům 
dodává hydrataci a výživu, 

dvě základní nezbytné 
podmínky pro získání 

zdravých vlasů.

ÚČINKY
Díky schopnostem této 

molekuly zvýšit své 
rozměry pohlcováním vody 

dochází ke 
značné rehydrataci vlasové 
pokožky. Díky tomu se do 

vlasů dostává mnohem více 
výživných látek, které jim 
dodávají sílu a lesk. Tento 

účinek kompenzuje 
negativní působení 
slunečního záření, 

povětrnostních vlivů, 
agresivních chemických 

ošetření a ostatních 
negativních vlivů 

způsobujících lámání vlasů, 
jejich vysoušení, ztrátu 

lesku a barvy.

KYSELINA 
HYALURONOVÁ

+ KYSELINA 
HYALURONOVÁ

+ KOLAGEN
+ CERAMIDY
+ PROTEINY 

AMARANTU

KYSELINA HYALURONOVÁ, 
KOLAGEN, CERAMIDY, PROTEINY 

AMARANTU

Toto synergické působení je podporováno směsí ceramidů, 
která napravuje, chrání a bojuje proti volným radikálům a 

proteiny amarantu, účinné látky rostlinného původu bohaté 
na železo a aminokyseliny, které velmi účinně vlasy obnovují 

a rozplétají vlasy a vlasové uzlíky.
Obsahuje také UV filtry chránící proti negativním účinkům.  

VÝSLEDKEM JSOU VLASY UPRAVENÉ, 
CHRÁNĚNÉ A OBNOVENÉ.

OCHRANA+
SÍLA+

PROTI KREPATĚNÍ +
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REKONSTRUKCE VAZEB

HLOUBKOVÁ OBNOVA OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ

OBNOVA STRUKTURY

KYSELINA HYALURONOVÁ
+

KOLAGEN
POSÍLENÍ

HYDRATACE

VÝŽIVA

KYSELINA HYALURONOVÁ, KOLAGEN, CERAMIDY, PROTEINY 
AMARANTU

Toto synergické působení je podporováno směsí ceramidů, která napravuje, chrání a bojuje proti 
volným radikálům a proteiny amarantu, účinné látky rostlinného původu bohaté na železo a 
aminokyseliny, které velmi účinně vlasy obnovují a rozplétají vlasy a vlasové uzlíky. Obsahuje 

také UV filtry chránící proti negativním účinkům.  

VÝSLEDKEM JSOU VLASY UPRAVENÉ, CHRÁNĚNÉ A OBNOVENÉ.

PROTEINY AMARANTU

REKONSTRUKCE

OBNOVENÍ

HLOUBKOVÁ OBNOVA

OCHRANA

PŮSOBÍ PROTI VOLNÝM RADIKÁLŮM

FILTRI UV

OCHRANA

ANTIXOXIDAČNÍ

CERAMIDY

www.mjczlin.cz



DALŠÍ AKTIVNÍ SLOŽKY

KOLAGEN

Tato vláknina pozitivně působí na zlepšení tkání epitelu,
vlasy jsou silnější a mají zdravější aspekt. Ošetření na bázi
kolagenu přispívají k celkové regeneraci poškozených
vlasů, současně obnovují jejich strukturu tím, že jim
dodávají elasticitu, objem a lesk.

ÚČINKY
Kolagen je velmi důležitý pro dodání pevnosti vlasům a
při společném působení s kyselinou hyaluronovou působí
jako určitý typ výplně / tmelu na dvou úrovních: na
povrchu vlasového vlákna, kde chemická ošetření a
atmosférické vlivy zanechávají své stopy a také uvnitř
vlasu, kde se projevují vlivy stárnutí.

CERAMIDY

Ceramidy jsou vzácnými pomocníky pro zdraví vlasů,
jedná se o látku lipidové povahy vyplňující poškozené
vlasové vlákno. Ceramidy vyplňují prázdná místa ve
vlasových vláknech, dodávají jim objem a současně bojují
proti volným radikálům, jedním ze základních faktorů
způsobujících oslabování a stárnutí vlasů.

ÚČINKY
Ceramidy dodávají vlasům lesk a sílu, chrání jejich barvu,
vyhlazují a narovnávají krepaté vlasy. Navíc vytvářejí na
pokožce a vlasech ochrannou bariéru, která pomáhá
předcházet jejich postupnému lámání.

PROTEINY 
AMARANTU

Tato aktivní látka rostlinného 
původu je často obsažena v přírodních 
kosmetických produktech pro své významné antioxidační 
a antimikrobiální schopnosti, působí proti stárnutí, má 
zklidňující a tišící účinky, což je způsobeno množstvím 
železa a aminokyselin v něm obsaženém.

ÚČINKY
V péči o vlasy je tato látka určena především pro svou
schopnost napravovat poškozené vlasy, rozplétat uzlíky a
těžce rozčesatelné vlasy.

VITAMÍN E

Díky svým antioxidačním účinkům a rozpustnosti
v tucích může vitamín E zabránit tvorbě volných radikálů.

ÚČINKY
Vitamín E je silným antioxidantem, který kromě svých
mnoha pozitivních účinků pro lidský organizmus má
schopnost zablokovat tvorbu volných radikálů.

www.mjczlin.cz
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ŠAMPON - 250/1250ml
MASKA - 150/500ml

LEHKÝ KONDICIONÉR - 150/500ml
KRÉM PROTI LÁMÁNÍ - 150ml
SEALER UZAMYKAČ - 150mll

ŠAMPON - 250/1250ml
MASKA - 150/500ml

PĚNA - 300ml
SÉRUM - 150ml

ŠAMPON - 250/1250ml
MASKA - 150/500ml

PĚNA - 300ml

PÉČE

ALL

PRO VŠECHNY

TYPY BLOND VLASŮ

SUNSET

PRO TEPLÉ

BLOND ODSTÍNY

ICE

PRO STUDENÉ

BLOND ODSTÍNY

PRÁŠEK - 500 g
PASTA – 500 g

CREATIVE PRÁŠEK – 400 g
CREATIVE PRÁŠEK PLUS – 400 g

ZESVĚTLUJÍCÍ OLEJ - 500 ml
OXIDANT - 1000ml  (10/20/30/40 vol.)
TOTAL PROTECT OCHRANA - 500 ml

BARVA EVERBLONDE 100ml
BARVA EVERBLONDE TWIST 100ml

BARVA EVERBLONDE EXPERT 100ml
PREMIUM DEVELOPPER - 40 VOL 1000ml

PASTELS 100ml
GEL COLORS 100ml

PH EQUALIZER 100ml

TECHNICKÉ OŠETŘENÍ

ODBARVOVÁNÍ

OXIDANTY

OCHRANA

BLONDIE

BARVENÍ

www.mjczlin.cz
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ADVANCED

Odbarvovací prášek s vysokým odbarvovacím účinkem. 

Zesvětlení až o 7 tónů s přirozenými odlesky, pro 

dosažení čisté a zářivé blond barvy. 

Vhodný pro vlasy přírodní i barvené, pro všechny techniky 

zesvětlení, pro vytváření melírů a balayages. Směs je tvárná 

s elastickou konzistencí pro snadnou aplikaci a zajišťuje 

vynikající přilnavost k vlasům během působení.

Aktivní složky: 

Obsahuje cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat 

a vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost. 

Tyto ceramidy společně s filmogenními obnovujícími polymery 

odbarvují vlasové vlákno. 

Míchání: 

1:1 až 1:2 s oxidační emulzí Blondie

Doba působeni: 

15 - 45 minut

500 g - kód: 502394

ODBARVOVÁNÍ

400 g - kód: 502395

CREATIVE

Odbarvovací prášek pro vytváření speciálních zesvětlujících 

efektů díky síle zesvětlení až o 5 tónů. Vlasy zesvětluje a 

současně je zanechává hebké, elastické a snadno se 

rozčesávají.

S vynikající přilnavostí k vlasovému vláknu, vhodný pro 

všechny techniky volnou rukou a speciální efekty zesvětlení. 

Během aplikace není nutné používat folie, směs je přilnavá, 

rychleschnoucí, nebobtná, nelepí se a snadno se nanáší.

Aktivní složky:

Obsahuje cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat 

a vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

rostlinný kolagen s hydratačními a upravujícími účinky.

Míchání: 

1:1,5 až 1:2 s oxidační emulzí Blondie

Doba působeni: 

10 - 45 minut

www.mjczlin.cz
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400 g - kód: 502396

ODBARVOVÁNÍ

CREATIVE PLUS

Odbarvovací prášek pro vytváření speciálních zesvětlujících 

efektů, díky své schopnosti zesvětlení až o 6-7 tónů. Jeho 

složení, obzvláště zvlhčující, nabízí prodloužený zesvětlující 

účinek a lehce se aplikuje. Ideální pro všechny techniky 

odbarvení volnou rukou a speciální efekty zesvětlení. 

Aktivní složky:

Obohacený o ceramidy se schopností obnovovat a vyhlazovat 

vlasové vlákno a rostlinný kolagen s hydratačními a 

upravujícími účinky vlasy zesvětluje a současně je zanechává 

hebké, elastické a snadno se rozčesávají.

Míchání: 

1:1,5 až 1:2 s oxidační emulzí Blondie

Doba působeni: 

10 - 45 minut

KRÉM PASTA

Odbarvovací krém se silným zesvětlujícím účinkem až o 6-7 

tónů s přirozeným odleskem pro dosažení čisté a zářivé blond 

barvy. Určen pro přírodní i barvené vlasy, pro všechny 

techniky zesvětlování, ideální pro celkové odbarvení i pro 

stažení barvy. Působí proti žlutým odstínům na všech typech 

vlasů. Krémová flexibilní směs usnadňuje aplikaci a garantuje 

perfektní přilnavost k vlasu v době působení.

Aktivní složky:

Obsahuje výtažky z heřmánku a červené řasy irského 

mechu, přírodní složky se zklidňujícími a regeneračními 

účinky, které působí v souladu s obnovujícími filmogenními

polymery a odbarvují s respektem k vlasovému vláknu. 

Míchání: 

1:2 až 1:3 s oxidační emulzí Blondie

Doba působeni: 

15 - 45 minut

500 g - kód: 502397
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SHIMMER OIL

Zesvětlovací olej, zesvětlí o 2-3 tóny přirozenou barvu vlasů, 

a zneutralizuje ji, o 1 nebo 2 tóny zesvětlí vlasy barvené. 

Ideální pro tónování, snížení kontrastu mezi přírodní a 

kosmetickou barvou a pro tónování / dotónování po 

odbarvování, melíru.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a 

vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

komplex aminokyselin Amino Concentré. 

Způsob použití: 

Naneste na umyté ručníkem vysušené vlasy nebo částečně 

vysušené. 

Míchání: 

1:1,5 pro neutralizaci nebo 1:2 pro vyšší zesvětlení s 

oxidantem Blonde developer 6% (20Vol.) nebo 9% (30 Vol.). 

Doba působeni: 

od 10 do max.45 minut, kontrolujte výsledek pohledem. 

Na závěr vlasy důkladně opláchněte vlažnou vodou, umyjte 

šamponem nebo aplikujte masku ALL BLONDES pro 

všechny typy blond vlasů.

500 ml - kód: 502398
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TOTAL PROTECT, pH 4,1

Systém pro ochranu vlasového vlákna, chrání vlasy proti lámání během 

působení intenzivních odbarvovacích technik. 

Je ideální pro zabránění přílišného otvírání vlasových šupinek během 

alkalických barvících zákroků (odbarvování a barvení). 

Obsahuje aloe vera hydratační a zklidňující, pantenol hydratační a zjemňující 

účinek a Kyselina askorbová Vitamín C má vysoké antioxidační schopnosti.

> Čas působení beze změny

> Síla oxidantu beze změny

> Pouze 4 ml

> Ochrana při odbarvení v jedné fázi

Způsob použití: 

přidejte TOTAL PROTECT do odbarvovací směsi, důkladně promíchejte a 

naneste na vlasy.

Dávkování: 

Přidejte 4 ml přípravku TOTAL PROTECT na každých 30 g odbarvovacího 

přípravku a neměňte sílu oxidační emulze. Po dosažení požadovaného stupně 

zesvětlení odbarvovací směs opláchněte, umyjte vlasy šamponem a aplikujte 

masku ALL BLONDES pro všechny typy blond vlasů.

V případě, že je potřeba tónování opláchněte odbarvovací směs a zlehka vlasy 

umyjte. Tónování přípravkem LUXVIVA/CHOICE COLOR: připravte barvící 

směs, přidejte 4 ml TOTAL PROTECT a naneste na vlasy; po uplynutí doby 

působení opláchněte, umyjte vlasy šamponem a aplikujte masku ALL 

BLONDES pro všechny typy blond vlasů. . 

POZN. - při tónování s přípravkem CHOICE COLOR NON COLOR (CNC) -

TOTAL PROTECT nepřidávejte. 
500 ml - kód: 502374
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OXIDAČNÍ EMULZE 1000 ml

pro melíry BLONDIE

Kód: 506501 Kód: 506502 Kód: 506503 Kód: 506504

3% (10 vol.) 

Ideální pro pomalé 

postupné zesvětlování

6% (20 vol.) 

Ideální pro 

postupné zesvětlování

9% (30 vol.) 

Ideální pro normální a 

postupné zesvětlování

12% (40 vol.) 

Ideální pro rychlé 

postupné zesvětlování
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EVERBLONDE

Barvící super zesvětlující krém s obsahem amoniaku pro 

zesvětlení o 4-5 tónů přírodních vlasů, odbourá zbytkové 

pigmenty, pro neutrální nebo studené odstíny blond.

Odstíny řady 1000 zesvětlí a účinně umístí odlesky, 

zatímco odstíny 1200 zesvětlí až do ultra platinové barvy a 

neutralizují podklad. Nekryjí šedivé vlasy. Doporučeny pro 

přírodni báze 6.

Aktivní složky:

Obsahuje cenný komplex ceramidů s obnovujícím a 

vyhlazujícím účinkem na vlasy a včelí vosk s ochrannými a 

hydratačními účinky.

Míchání: 

1:2 s Everblonde Premium 12% 40 Vol.

Doba působení: 

45 minut

První aplikace: 

Naneste zvolený odstín Everblonde Highlighting na délky i 

na konečky a nechejte působit 20 minut. Potom namíchejte 

novou směs, odstraňte zbytek předešlé směsi a naneste 

novou směs ke kořínkům, na délky i konečky a nechejte 

působit 45 minut. Po ukončení doby působení vlasy 

emulgujte a umyjte vhodným  šamponem řady Medavita.

Odstíny:

super zesvětlující

1011 - velmi světlá blond platinová popelavá hluboká - kód: 501011

1017 - velmi světlá blond platinová popelavá písková - kód: 501017

1022 - velmi světlá blond platinová fialová hluboká - kód: 501022

1201 - velmi světlá blond ultra platinová lehce popelavá - kód: 501201

1262 - velmi světlá blond ultra platinová červená fialová - kód: 501262

1249 - velmi světlá blond ultra platinová měděná perla - kód: 501249

100 ml

www.mjczlin.cz



EVERBLONDE TWIST

Barvící super zesvětlující krém s obsahem amoniaku pro 

zesvětlení o 4-5 tónů přírodních, nebarvených vlasů a také 

pro krytí šedin, pro dosažení přirozeného, sjednoceného 

výsledku. Everblonde Twix se doporučuje až do 70% 

šedivých vlasů.

Aktivní složky:

Obsahuje cenný komplex ceramidů s obnovujícím a 

vyhlazujícím účinkem na vlasy.

Míchání: 

1:1 s Everblonde Premium 12% 40 Vol.

Doba působeni: 

45 minut

Způsob použití:

V případě nestejnoměrného výskytu šedin mezi přední a 

zadní části hlavy (např. 60 % vpředu a 20 % vzadu) začněte 

s aplikaci v místě menšího procentuálního výskytu šedin, 

usnadníte tak proces super zesvětleni.

První aplikace: 

Naneste zvolený odstín na délky i na konečky a nechejte 

působit 20 minut. Potom namíchejte novou směs, odstraňte 

zbytek předešlé směsi a naneste novou směs ke kořínkům, 

na délky i konečky a nechejte působit 45 minut. Po ukončení 

doby působení vlasy emulgujte a umyjte vhodným  

šamponem řady Medavita.

Odstíny:

SAND - super zesvětlující písek - kód: 501406

ICE - super zesvětlující led - kód: 501407

CARAMEL - super zesvětlující karamel - kód: 501408

www.mjczlin.cz
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EVERBLONDE EXPERT

Barvící a tónovací super zesvětlující krém s obsahem 

amoniaku pro zesvětlení o 4-5 tónů přírodních vlasů a o 2-3 

tóny barvených vlasů.

Aktivní složky:

Obsahuje cenný komplex ceramidů s obnovujícím a 

vyhlazujícím účinkem na vlasy.

Míchání: 

1:1 s Everblonde Premium 12% 40 Vol.

Doba působeni: 

45 minut

Odstín Cold Rose

Je idealni pro pro vyšku tónu od 3 do 6, zanechá narůžovělý 

odlesk a neutralizuje červené/měděné odlesky.

Odstín Warm Gold

Je ideální pro výšku tónu od 6 do 9, zesvětlí a zanechá 

přirodní odlesky. Doporučujeme aplikaci s fóliemi.

APLIKACE: 

Naneste v bohaté vrstvě na suché vlasy. 

POZOR: 

Pokud není aplikačni podklad jednotný bude mít výsledný 

efekt různou výšku tónu.

Odstíny:

WARM GOLD super zesvětlující teplá zlatá - kód: 501409

COLD ROSE super zesvětlující studená růže - kód: 501410

www.mjczlin.cz
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OXIDAČNÍ EMULZE EVERBLONDE 

PREMIUM 12% (40 Vol.) 

pro barvy Everblonde

Doporučujeme 

s Everblonde: 

pro zesvětlení přírodní báze o 4-5 tónů

s Everblonde Twist:

pro zesvětlení přírodní báze o 4-5 tónů 

a krytí šedivých vlasů

s Everblonde Expert

pro tónování přírodních a barvených vlasů

1000 ml kód: 506505

www.mjczlin.cz



PASTEL TONING

Polo-permanentní barva s přímými pigmenty pro 

vytvoření fashion efektů.

Obsahuje cenný komplex ceramidů s obnovujícím a 

vyhlazujícím účinkem a mandlový olej, který vlasům 

dává výživu a pružnost.

APLIKACE: na odbarvený podklad (výška tónu

9-10) naneste Pastel Toning na umyté, ručníkem

vysušené nebo suché vlasy, v závislosti na požadované

intenzitě.

Způsob použití: 

Naneste bohatou vrstvu přípravku, dbejte přitom na 

rovnoměrné nanesení a rozčešte. Nechejte působit od 5 

do 20 minut a kontrolujte výsledek pohledem. Po 

ukončení doby působení vlasy důkladně opláchněte 

vlažnou vodou a pokračujte v úpravě. Zamezte kontaktu 

přípravku s kůží, mohly by vzniknout skvrny.

Pozn. pro dosažení velmi jemného pastelového efektu 

smíchejte požadovaný odstín v poměru 1:5 s neutrálním 

odstínem COTTON CANDY, který neutralizuje žluté 

odlesky.

(1 díl vybraný odstín + 5 dílů Cotton Candy).

Upozornění: odstín COTTON CANDY nebarví!. Jeho  

modro/fialová konzistence obsahuje pigmenty pro 

neutralizaci nežádoucích žlutých odlesků.

100 ml

DREAMY GREY 

kód: 57044

CYBER PURPLE

kód: 57041

MISS LAVENDER

kód: 57043

COTTON CANDY

kód: 57040

CORAL PINK

kód: 57042

MODISH GREY

kód: 57045

www.mjczlin.cz
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SHOW BLONDE GEL COLOR

Olejově gelová barva pro odlesky s přímými pigmenty. 

Obsahuje cenný komplex ceramidů s regeneračním a 

vyhlazujícím účinkem na vlasy, zvyšuje jejich odolnost a vitalitu.

Doporučujeme na: 

- zvýraznění odlesků - oživení barvení - rychlé korekce barvy 

během mytí vlasů - lehké předbarvení/prepigmentaci.

Způsob použití: 

naneste na umyté a ručníkem vysušené vlasy. Pro oživení 

odlesků přidejte do šamponu nebo do masky. 

Doba působení: 

5–20 minut, během aplikace kontrolujte výsledek pohledem. Po 

uplynutí doby působení důkladně opláchněte, v případě potřeby 

opakujte a podle potřeby aplikujte masku nebo kondicionér All

pro všechny typy blond vlasů. Na závěr opláchněte a pokračujte 

v úpravě.

OLEJOVĚ GELOVÝ EKVALIZÉR pH 

Výborný pro obnovení přirozeného pH vlasů,  pro snížení jejich 

póréznosti po vysoce intenzivních odbarvovacích úkonech. 

K dosažení stejnoměrných a zářivých odstínů.

Způsob použití: 

Po opláchnutí odbarvovací směsi vlasy lehce osušte a aplikujte 25-30 

ml přípravku Equalizér na délky a konečky ručníkem vysušených 

vlasů. Rozprostřete produkt rovnoměrně po celé délce. Pokračujte 

provedením požadovaného tónování.

WHITE MARBLE - kód: 57064

SAFARI MOONLIGHT - kód: 57063

ANGEL BLONDE - kód: 57060

GOLDEN SILK - kód: 57061

SAFFRON - kód: 57062

UNIVERSAL EQUALIZER - kód: 57065

100 ml

100 ml

www.mjczlin.cz
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ALL ŠAMPON, pH 5

Posilující šampon pro všechny typy barvených blond vlasů, 

šetrně vlasy umývá a vyzdvihuje jejich strukturu. 

Aktivní složky: 

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a 

vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití: 

Šampon naneste na vlhké vlasy, proveďte lehkou masáž a 

pečlivě opláchněte. Pokračujte v péči s vhodnými výrobky 

MEDAVITA BLONDIE ALL.

250 ml kód: 502375

1250 ml kód: 502376

ALL BLONDES HAIR CARE - PRO VŠECHNY TYPY BARVENÝCH BLOND VLASŮ 

ALL MASKA, pH 3,5

Maska pro objem a posílení všech typů blond vlasů. Chrání a 

zvýrazní odlesky a dodá novou strukturu.

Aktivní složky: 

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a 

vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití: 

Po umytí vlasů šamponem BLONDIE ALL odstraňte ručníkem 

přebytečnou vodu a naneste masku na délky a konečky, 

vmasírujte do pramenů. Nechejte 5 – 10 minut působit a poté 

pečlivě opláchněte a pokračujte v péči s vhodnými výrobky 

MEDAVITA.

150 ml kód: 502377

500 ml kód: 502378

www.mjczlin.cz



ALL KONDICIONÉR, pH 3,5

Posilující kondicionér, zaručí snadnou úpravu vlasů a zanechá 

je lehké a objemné. Ideální pro chemicky ošetřené nebo 

odbarvené středně jemné blond vlasy.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu s 

hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

kokosový olej dodávající lesk a výživu, cenný komplex 

ceramidů se schopností obnovovat a vyhlazovat vlasové 

vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a komplex aminokyselin 

Amino Concentré.

Způsob použití: 

Po umytí vlasů šamponem BLONDIE ALL odstraňte ručníkem 

přebytečnou vodu a aplikujte kondicionér po celé délce vlasů, 

rozčešte a nechejte působit 1-2 minuty. Opláchněte a 

pokračujte v úpravě.

ALL NO BREAKAGE SÉRUM, pH 4,5

Hydratační elixír, který dodá vlasům objem a poddajnost a 

zabrání jejich lámání a trhání. Vlasovému vláknu vrátí strukturu a 

vitalitu. Ideální pro vlasy středně jemné,  jemné a obzvláště 

křehké.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu s hydratačními, 

ochrannými a filmogenními schopnostmi, cenný komplex 

ceramidů se schopností obnovovat a vyhlazovat vlasové vlákno 

a dodávat mu sílu a odolnost a komplex aminokyselin Amino

Concentré. S ochrannými slunečními filtry UVA/UVB.

Způsob použití: 

Nastříkejte na umyté, ručníkem vysušené vlasy po celé délce až 

ke konečkům. Naneste rovnoměrně na celé délky vlasů, 

rozčešte a pokračujte v úpravě. 

150 ml kód: 502379

500 ml kód: 502380 150 ml kód: 502382

www.mjczlin.cz
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ALL SEALER KRÉM, pH 5

Hydratační krém pro hydrataci a uzavření vlasových šupinek, 

dodá vlasům poddajnost během úpravy a pomáhá modelovat 

suché vlasy. Ideální pro vlasy středně silné a silné.

Aktivní složky: 

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

sezamový olej vyživující, zjemňující a hydratační, vitamín E 

antioxidační, cenný komplex ceramidů se schopností 

obnovovat a vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a 

odolnost a komplex aminokyselin Amino Concentré. 

S ochrannými slunečními filtry UVA/UVB.

Způsob použití: 

Naneste malé množství na umyté a ručníkem vysušené vlasy, 

naneste rovnoměrně na celé délky vlasů, rozčešte a 

pokračujte v úpravě. Pro tvarování naneste malé množství 

krému na délky a konečky suchých vlasů.

150 ml kód: 502381

www.mjczlin.cz
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ICE ŠAMPON, pH 5

Šampon s pigmenty pro studené blond odstíny. Díky obsahu 

pigmentů zvýrazňuje popelavé, popelavě fialové a fialové 

odlesky. Šetrně vlasy umyje, dodá strukturu a zdůrazní 

odlesky.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a 

vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití: 

Šampon smíchejte s trochou vody a rovnoměrně naneste na 

vlhké vlasy, proveďte lehkou masáž. Pečlivě opláchněte. 

Odstraňte přebytečnou vodu a poté naneste masku BLONDIE 

ICE. Upozornění: při aplikaci použijte ochranné rukavice.

250 ml kód: 502383

1250 ml kód: 502384

ICE BLONDES HAIR CARE - PRO STUDENÉ BLOND ODSTÍNY

ICE MASKA, pH 3,5

Maska pro získání odlesků, zvýrazní a zachová studené blond 

odstíny a dodá vlasům novou strukturu.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu s hydratačními, 

ochrannými a filmogenními schopnostmi, cenný komplex 

ceramidů se schopností obnovovat a vyhlazovat vlasové vlákno 

a dodávat mu sílu a odolnost a komplex aminokyselin Amino

Concentré.

Způsob použití:

Po umytí vlasů šamponem BLONDIE ICE odstraňte ručníkem 

přebytečnou vodu a naneste masku na délky a konečky, 

vmasírujte do pramenů. Nechejte 5 – 10 minut působit a poté 

pečlivě opláchněte a pokračujte v péčí s vhodnými výrobky 

MEDAVITA. Upozornění: při aplikaci použijte ochranné rukavice.

150 ml kód: 502385

500 ml kód: 502386

www.mjczlin.cz



ICE BLONDES HAIR CARE - PRO STUDENÉ BLOND ODSTÍNY

ICE PĚNA, pH 7

Pěna hydratační a regenerační výborná pro studené blond 

odstíny, pro získání odlesků s dvojitým účinkem: leave in bez 

oplachu na středně silné a silné vlasy; rinse off s oplachem na 

středně silné a jemné vlasy.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

vitamín E antioxidační, cenný komplex ceramidů se 

schopností obnovovat a vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat 

mu sílu a odolnost a komplex aminokyselin Amino

Concentré. S ochrannými slunečními filtry UVA/UVB.

Způsob použití: 

Naneste na umyté a ručníkem vysušené vlasy. 

Rinse off: nechejte působit 5-10 minut a pak opláchněte. 

Leave in: pěnu aplikujte rovnoměrně na vlasy, neoplachujte a 

pokračujte v úpravě.

300 ml kód: 502387

ICE SÉRUM, pH 4,5

Kondicionér ve spreji s rozjasňujícím účinkem pro studené 

blond odstíny. Uložením obsažených pigmentů vlasy natónuje 

a zafixuje jejich odlesky. Dodá hebkost a kosmetický efekt.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu 

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a 

vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití:

Nastříkejte na umyté, ručníkem vysušené vlasy, rovnoměrně 

po celé délce až ke konečkům, rozčešte a pokračujte 

v úpravě. Vhodný pro každodenní použití při česání. Před 

použitím protřepejte.

150 ml kód: 502388
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SUNSET ŠAMPON, pH 5

Šampon s pigmenty pro teplé blond odstíny. Díky obsahu 

pigmentů zvýrazňuje zlatavé a zlato-měděné odlesky. Šetrně 

vlasy umyje, dodá strukturu, zdůrazní odlesky a vlasy si déle 

udrží svou barvu a lesk.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a 

vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití: 

Šampon smíchejte s trochou vody a rovnoměrně naneste na 

vlhké vlasy, proveďte lehkou masáž. Pečlivě opláchněte. 

Odstraňte přebytečnou vodu a poté naneste masku BLONDIE 

SUNSET. Upozornění: při aplikaci použijte ochranné rukavice.

250 ml kód: 502389

1250 ml kód: 502390

SUNSET BLONDES HAIR CARE - PRO TEPLÉ BLOND ODSTÍNY

150 ml kód: 502391

500 ml kód: 502392

SUNSET MASKA, pH 3,5

Maska pro získání odlesků, zvýrazní a zachová teplé blond 

odstíny, dodá vlasům novou strukturu.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a 

vyhlazovat vlasové vlákno a dodávat mu sílu a odolnost a 

komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití:

Po umytí vlasů šamponem BLONDIE SUNSET odstraňte 

ručníkem přebytečnou vodu a naneste masku na délky a 

konečky, vmasírujte do pramenů. Nechejte 5 – 10 minut 

působit a poté pečlivě opláchněte a pokračujte v péčí s

vhodnými výrobky MEDAVITA. Upozornění: při aplikaci 

použijte ochranné rukavice.
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SUNSET PĚNA, pH 7

Pěna hydratační a regenerační výborná pro teplé blond 

odstíny, pro získání odlesků s dvojitým účinkem: leave in bez 

oplachu na středně silné a silné vlasy; rinse off s oplachem 

na středně silné a jemné vlasy.

Aktivní složky:

Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar 

s vyplňujícími vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která 

hydratuje a dodává elasticitu, proteiny amarantu

s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi, 

vitamín E s antioxidačními účinky, cenný komplex ceramidů

se schopností obnovovat a vyhlazovat vlasové vlákno a 

dodávat mu sílu a odolnost a komplex aminokyselin Amino

Concentré. S ochrannými slunečními filtry UVA/UVB.

Způsob použití: 

Naneste na umyté a ručníkem vysušené vlasy. 

Rinse off: nechejte působit 5-10 minut a pak opláchněte. 

Leave in: pěnu aplikujte rovnoměrně na vlasy, neoplachujte a 

pokračujte v úpravě.

150 ml kód: 502393
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