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Podívali 
jste se už 
dnes na nebe?
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Nádech.
Závan větru.
Od nynějška 

má nebe barvu,
kterou jste ještě nikdy neviděli.
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BARVA BEZ AMONIAKU 
UŽ NEMÁ ŽÁDNÁ OMEZENÍ, 

ŽÁDNÉ LIMITY, 
ŽÁDNÉ HRANICE.
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REVOLUČNÍ 
“BARVA BEZ” JE TADY.

Bez amoniaku.
Bez PPD.

Bez SLS a SLES.

Bez omezení.
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POŽADAVKY TRHU

7 žen z 10 v Itálii si ve věku 
od 15 do 75 let barví vlasy.
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POŽADAVKY TRHU

70% žen hledá produkt pro barvení vlasů, který by byl:

Jemný
Chránil vlasy
Rozjasňující
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POŽADAVKY TRHU

80% žen prohlašuje, že má zájem o víc přírodní a 

jemnější barvy.

Nejvyhledávanější klíčová slova na webu, co se týče 

barev na vlasy, jsou “bez“ (bez amoniaku, bez 

silikonů,…)
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POŽADAVKY TRHU

50% žen prohlašuje, že je navíc ochotno zaplatit 

více za barvy bez amoniaku a s lepším přístupem k 
ochraně přírody.
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POŽADAVKY TRHU

Avšak jen velmi málo žen je ochotno odepřít si kvalitu 
výrobku.

75% italských žen je spokojeno se 

svou barvou, pokud zaručuje pokrytí šedin mezi 80 a 
100%.
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BEZ AMONIAKU
BEZ PPD
BEZ SLS

BEZ SLES

Choice Color Elite
Permanentní barva bez amoniaku s ostrými barvami a vysoce 
kvalitním krytím
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PERMANENTNÍ BARVA 
BEZ AMONIAKU

100% KRYTÍ ŠEDIN

ZESVĚTLENÍ 
AŽ O 3 TÓNY

Choice Color Elite
Nabízí všechny výhody a účinky permanentní barvy, 100% krytí
šedin a zesvětlení přírodních vlasů až o 3 tóny, vysoký efekt a
trvalost barvy, ale bez přítomnosti amoniaku v jejím složení.
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Složení
Výrobní proces
Výrobní zařízení
Kalibrace pigmentů
Účinnost v porovnání s ostatními barvami 
bez amoniaku
Vysoká ochrana vlasové pokožky

Proč je tak inovativní?
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VČELÍ VOSK
zklidňující, zvláčňující, ochranné účinky

OLEJ ZE SEMEN ČERNÉHO KMÍNU
zklidňující, vyživující

OLEJ ZE SEMEN BORŮVEK
ochranné, rozjasňující účinky

PANTENOL
hydratuje, zklidňuje, regeneruje vlasovou pokožku

AMINO CONCENTRÉ
obnovující účinky na vlasy

ÚČINNÉ AKTIVNÍ LÁTKY
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S barvou Choice Color Elite dosahuje 
bohatost barev svých maximálních 
účinků.

Permanentní krémová barva bez 
amoniaku s vysokou účinností pro 
maximální lesk a zářivost odlesků.
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Barva je výsledkem kreativity 
kadeřníků za účelem uspokojit 
požadavky na krásu každé ženy.

Choice Color Elite tyto požadavky 
uspokojuje svými 50 odstíny se 
zárukou delikátního ošetření s vysokou 
účinností barvy.
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BEZ AMONIAKU
BEZ PPD
BEZ SLS

BEZ SLES

KLINICKY TESTOVÁNO

NutrikeraPlex

PIGMENTY
PŮSOBÍCÍ DO HLOUBKY
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Oxidační permanentní barva bez amoniaku a s obsahem olejů

PERMANENTNÍ BARVA 
BEZ AMONIAKU

100% KRYTÍ ŠEDIN

ZESVĚTLENÍ 
AŽ O 3 TÓNY

www.mjczlin.cz



Amoniak, parafenylendiamin (PPD) a laurethsulfát sodný
- Sodium Lauryl Sulfate (SLS) jsou ingredience tradičně
nejvíce používané a významné v barvách na vlasy.

Avšak barvy s obsahem amoniaku, PPD a SLS/SLES nejsou
ideální pro každého: existují klienti i kadeřníci, kteří chtějí
mít k dispozici alternativní produkty bez obsahu těchto
látek.
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Bez amoniaku

Amoniak patřil vždy ke klíčovým ingrediencím
barev a plní různé funkce: je alkalizující těkavou
látkou s vynikajícími účinky.

V produktech Choice Color Elite jako náhradu
amoniaku používáme monoetanolamin neboli
mea: obzvláště malou a lehkou molekulu s velmi
delikátním alkalizujícím účinkem.
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Barvy Elite Choice Color obsahují vysoce
inovativní směs výživných olejů.

Tato směs olejů působí v souladu s látkou
mea a velmi jemně přenáší pigmenty
dovnitř vlasového vlákna.
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Bez obsahu PPD

Parafenylendiamin je barvivo upravující výšku
barevného tónu: pomáhá vytvářet “odlesk” a je
nezbytný pro vytváření jednotlivých barevných
odstínů.

Stechiometrické složení barev Choice Color Elite
umožňuje tuto ingredienci zcela vynechat.
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V barvách Choice Color Elite je NutrikeraPlex
obohacený o panthenol neboli provitamin B5,
který má velmi silné ochranné a zklidňující
účinky na vlasovou pokožku.
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Bez obsahu SLS/SLES

SLS a SLES jsou dvě tenzioaktivní látky (aktivní
tenzidy) s mycími účinky, které usnadňují odstranění
barvy z vlasové pokožky.

Choice Color Elite je eliminuje ve prospěch velmi
jemného a pečlivého specifického způsobu
oplachování.
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Stechiometrie je chemický obor studující vztahy mezi
substancemi, které se účastní chemických reakcí a
umožňuje matematicky tyto reakce určit.

Měření a výpočty základních složek

PIGMENTY PŮSOBÍCÍ DO HLOUBKY
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PIGMENTY 
PŮSOBÍCÍ DO HLOUBKY

Zásadní inovace barev Choice Color Elite.

SPECIFICKÁ SMĚS 
OLEJŮ

které přenášejí 
pigmenty do 
hloubky, a tím je 
zajištěna maximálně 
výrazná barva.

PIGMENTY VE 
STECHIOMETRICKÉM 

SLOŽENÍ

kalibrované tak, aby 
došlo k vytvoření 

zářivé barvy 
bez rušivých a 

nežádoucích zbytků.
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PIGMENTY PŮSOBÍCÍ DO HLOUBKY
Zásadní inovace barev Choice Color Elite.

Vysoký lom světla, lesklé a intenzivní odlesky

1) Když světlo dopadne na vlasy, láme
se přes transparentní vrstvu kutikuly
směrem k vlasové kůře (kortex).

2) Pigmenty absorbují některé
vlnové délky světla a jiné odrážejí.

3) Výsledné světlo prochází
kutikulou a podléhá dalšímu
lomu.

4) Barva s velmi vysokou ostrostí a
zářivostí je obohacena o odstíny, které se
liší podle toho, jak dochází k lomu světla
ve všech jeho fázích.
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POMĚR MÍCHÁNÍ 1+1

s odpovídajícím oxidačním aktivátorem

20 vol. SUPERIORE nebo 30 vol. DYNAMIC

doba působení 35 min.

ZESVĚTLUJÍCÍ SCHOPNOST

Oxidační aktivátor 6% 20 Vol. Superior 9% 30 Vol. Dynamic

Zesvětlující schopnost až o 2 tóny až o 3 tóny

Použití zesvětlení a krytí maximální zesvětlení
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Aktivuje se výhradně smícháním barvy Choice
Color ELITE s oxidanty Superior (20 vol.) a
Dynamic (30 vol.)
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Choice Color ELITE nabízí 3 série přírodních
základů určených pro krytí šedin.
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• Série N: opravdu neutrální přírodní řada

• Série COOL: přírodní řada s tendencí lehce studenějšího a 
hlubšího odlesku

• Série WARM: přírodní řada s tendencí lehce teplejšího 
odlesku s jemným fialovým nádechem (irisé)
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Inovativní složení barev Choice Color ELITE nám navíc nabízí odstíny

Červené - syté a jasné
Měděné - elegantní a přirozené
Fialové - intenzivní a studené
Popelavé - přirozené a zářivé 

Navíc vznikly nové řady EXTRA COOL

,7 ,77   ,17  ,81

Zaručující výslednou studenou barvu, dokonalou a dlouhotrvající, bez vystupujících teplých odlesků.
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• Permanentní barva

• Až 100% krytí vlasů

• Zesvětlení až o 3 tóny

• Bez amoniaku, SLS, SLES, PPD

• Technologie Deep Mirroring Pigments

• Stechiometrické složení

• Vysoký lom světla, lesklé a intenzivní odlesky

• Maximálně výrazná barva o vysoké ostrosti

• Série: přírodní, přírodní studené, přírodní teplé, popelavé, 
pískové, zlaté, měděné, červené, fialové

• Kalibrace extra studených pigmentů za účelem vynikající 
neutralizace základu zesvětlení

Proč si vybrat tyto barvy
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• Klinicky testováno
• Zklidňující krém obohacený o aktivní obnovující látky
• Snadné smíchání a aplikace
• Přilnavá směs
• Snadno se oplachuje

www.mjczlin.cz



CHOICE COLOR 
NON COLOR

NATURAL ROOT

SEMIPERMANENTNÍ,
BEZ AMONIAKU,
S KYSELÝM PH

NA VRCHNÍ
VRSTVU VLASU

NEZESVĚTLUJE

KRYJE BARVÍ

CHOICE COLOR 
NON COLOR

SEMIPERMANENTNÍ,
BEZ AMONIAKU,
S KYSELÝM PH

NA VRCHNÍ
VRSTVU VLASU NEZESVĚTLUJE

NEKRYJE S ODLESKY

CHOICE COLOR 
DEMI-PERMANENTNÍ,

BEZ AMONIAKU

MODULOVATELNÁ: 
PŮSOBÍ OD VRCHNÍ VRSTVY 
VLASU (KUTIKULA) AŽ PO 

PRVNÍ VRSTVY SPODNÍ 
VRSTVY VLASU (KORTEX)

ZESVĚTLUJE 
AŽ O 2 TÓNY

KRYJE S ODLESKY A BARVÍ

ELITE 
CHOICE COLOR 

PERMANENTNÍ,
BEZ AMONIAKU

PŮSOBÍ NA SPODNÍ VRSTVU 
VLASOVÉHO VLÁKNA 

(KORTEX)

ZESVĚTLUJE 
AŽ O 3 TÓNY

KRYJE BARVÍ

LUXVIVA PERMANENTNÍ
PŮSOBÍ NA SPODNÍ VRSTVU 

VLASOVÉHO VLÁKNA 
(KORTEX)

ZESVĚTLUJE 
AŽ O 3 TÓNY

SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ 
AŽ O 5 TÓNŮ

KRYJE BARVÍ

BLONDIE 
COLORS

SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ, 
PERMANENTNÍ

PŮSOBÍ NA SPODNÍ VRSTVU 
VLASOVÉHO VLÁKNA 

(KORTEX)

ZESVĚTLUJE AŽ O 5 
TÓNY

KRYJE BARVÍ

www.mjczlin.cz



ZPŮSOB POUŽITÍ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• až 100% krytí šedin s vysokým lomem světla
• zesvětlení až o 3 tóny

POMĚR MÍCHÁNÍ
1 + 1 s oxidačním aktivátorem Elite 20 nebo 30 vol. – doba působení 35 min.

ODSTÍNY S ODLESKY (barevné odstíny)
Na základě procentuálního množství šedin smíchejte daný odstín se čtvrtinou
nebo polovinou odpovídající přírodní báze N, COOL nebo WARM dle
požadovaného krytí.

PRVNÍ APLIKACE NA PŘÍRODNÍ VLASY
Aplikujte ke kořínkům zvolený odstín s použitím oxidační emulze 6% 20 vol.
Např.: 60ml 7 WARM + 60ml ox 6% 20 vol.
Do délek a konečků aplikujte o jeden tón světlejší odstín s 9% 30 vol.
Např.: 60ml 8WARM + 60ml 30vol.

NÁSLEDNÉ APLIKACE
VOLBA SLADĚNÍ/SJEDNOCENÍ BARVY:
po vytvoření základové barvy CHOICE ELITE zvolte požadovaný odstín CHOICE COLOR
NON COLOR. Naneste CHOICE COLOR NON COLOR na délky a konečky, doba působení 20
min. Poznámka: jsou-li konečky velmi citlivé/oslabené, smíchejte zvolenou CHOICE
COLOR NON COLOR s bází PRIMER 0.00.

KLASICKÁ VOLBA:
» Málo oslabené a málo vybledlé/mdlé vlasy: KOŘÍNKY doba působení 25/30 min. DÉLKY
A KONEČKY doba působen 5/10 min.
» Středně oslabené a vybledlé vlasy: KOŘÍNKY doba působení 20 min. DÉLKY A KONEČKY
doba působení 15 min.
» Velmi oslabené a vybledlé vlasy: aplikujte ke KOŘÍNKŮM, do DÉLEK a KONEČKŮ s dobou
působení 35 min.

OPLACH:
Emulgujte bez použití vody; následně postupně přidávejte po kapkách vodu, až bude
směs zcela oddělená od kořínků. Pokračujte v oplachování a nakonec použijte
odpovídající šampon Medavita.

ZPŮSOB POUŽITÍ
• v nekovové misce smíchejte barvu a aktivátor, a to v poměru požadovaném pro získání
konečného výsledku. Jemně míchejte až do získání hebké konzistence. Nasaďte si
ochranné rukavice a pokračujte v aplikaci. Vždy aplikujte na suché neumyté vlasy.
• rozdělte si vlasy na malé části a aplikujte směs v dostatečném množství a rovnoměrně. 
• začněte směs nanášet na místě s největším výskytem šedin.
• po ukončení doby působení emulgujte bez vody, poté vlasy jemně opláchněte vlažnou 
vodou a umyjte odpovídajícím šamponem Medavita.

ZESVĚTLUJÍCÍ SCHOPNOST

Oxidační aktivátor 6% 20 Vol. Superior 9% 30 Vol. Dynamic

Zesvětlující schopnost až o 2 tóny až o 3 tóny

Použití zesvětlení a krytí maximální zesvětlení
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OTÁZKY & ODPOVĚDI

1) CO JE CHOICE COLOR ELITE?
Choice Color Elite je permanentní oxidační barva bez amoniaku, založená na
technologii DEEP MIRRORING PIGMENTS (Pigmenty působící do hloubky), která
zajišťuje 100% krytí šedin a zesvětlení přírodních vlasů až o 3 tóny. Kompletní škála
50 odstínů, intenzivní a výrazné barvy, vynikající kosmetické použití se zvýšeným
ohledem na zdraví vlasové pokožky a vlasů.

2) JAKÉ JSOU VÝHODY MÍT ŘADU CHOICE KOMPLETNÍ?
Díky svému složení umožňuje řada Choice uspokojovat veškeré požadavky na barvu
vlasů, přichází s produkty působícími na všechny části vlasů, které zároveň chrání,
dodávají jim lesk a současně uspokojují požadavky a touhy našich klientů bez snížení
nároků na kvalitu a účinnost.

3) JAKÉ JSOU VÝHODY ŘADY CHOICE?
Řada Choice je určena pro ženy, které hledají inovativní, ale současně jemnou a
delikátní barvu a které nechtějí zanedbávat hloubkovou péči o vlasy.
Absence amoniaku, špičková technologie barvení a složení bohaté na aktivní látky,
které působí společně s Amino Concentré, zaručuje zářivé barvy a zdravé vlasy i pro
váhavé klienty s předsudky a pro ty, kteří upřednostňují přírodní styl života
s ohledem na životní prostředí.

4) JAKOU MÁ CHOICE COLOR ELITE PŘÍDAVNOU HODNOTU PRO PROJEKT
ETOILAGE?
Choice Color Elite obohacuje svět našich produktů vytvořením základní barvy, a tím
rozšiřuje možnosti našich salónů nabídkou specifických ošetření dle požadavků a
potřeb našich klientů, kteří se svěří do péče kadeřníků Medavita.

5) CO ZNAMENÁ PERMANENTNÍ BARVA BEZ AMONIAKU S VYSOKOU OSTROSTÍ?
Jedná se o vysoce kvalitní, kompletní a moderní technologii v oblasti barvení
vlasů. Má stejné účinky jako tradiční barvy s obsahem amoniaku, avšak bez nutnosti
jeho přítomnosti. Jde o barvu, která proniká hluboko do vlasového vlákna, kde se
rozvíjí a fixuje stabilně, ale zároveň jemně a výsledkem je bohatá a perfektně
vyvážená barva s vysokým leskem, se schopností 100% krytí šedin a
s dlouhotrvajícím účinkem. Díky své inovativní technologii navíc umožňují barvy
Choice Color Elite zesvětlit přírodní vlasy až o 3 tóny, a to s maximálním ohledem
k samotným vlasům a bez použití amoniaku.

6) JAKÝ TYP OŠETŘENÍ NABÍZEJÍ KADEŘNICKÉ SALONY?
Barvy Choice Color Elite jsou zaměřeny na základní barvu v rámci naší filozofie
Etoilage společně s dalšími produkty značky Medavita.
Jedná se tedy o službu špičkové profesionální úrovně s inovovaným složením.

EXISTUJÍ 3 TYPY PŘÍRODNÍCH BÁZÍ PRO KRYTÍ ŠEDIN: 
PŘÍRODNÍ (N), STUDENÉ (COOL) A TEPLÉ (WARM).

7) JAK SI Z NICH VYBRAT TU SPRÁVNOU?
Tyto 3 přírodní báze představují dvě velké příležitosti: z jedné strany optimalizují
výsledek podle požadavků na danou barvu jak ze strany klienta, tak ze strany
kadeřníka; na druhé straně jsou nepostradatelnou podporou pro zvýraznění všech
barevných odstínů barevnice Choice Color Elite i tehdy, kdy je nezbytné smíchání
s bází pro krytí šedin a přitom intenzita zvoleného odstínu zůstává zachována.
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OTÁZKY & ODPOVĚDI

8) JAKÉ JSOU MEZI NIMI ROZDÍLY?
Řada přírodních bází N patří do skupiny hnědých odstínů určených pro krytí šedin
s perfektně vyváženou barvou bez tendence výrazných odlesků, ale s moderním a
atraktivním vzhledem, mohou být použity samostatně nebo smícháním se všemi
ostatními barvami Choice Color Elite se schopností 100% krytí šedin.
Studené přírodní báze fungují přesně jako báze N, ale mají studenější a hlubší efekt
barvy a jsou určeny především pro krytí šedin, opět se 100%, nebo pro zesvětlení
tam, kde chceme získat obzvlášť přírodní nebo studený výsledek nebo kde chceme
zdůraznit odstíny, např. popelavé a pískové.
Teplé přírodní báze nabízejí 100% krytí šedin, patří do skupiny jemných hnědých
barev, plných a teplejších ze série N, jsou určeny k vytváření velmi jemných barev a
podpoře teplých odstínů, od zlatých až po intenzivní červené.

9) JAK SE POUŽÍVAJÍ?
Všechny přírodní báze řady Choice Color Elite se mohou používat samostatně,
vzájemným smícháním a smícháním s odstíny z barevnice Elite.
Řada přírodních bází N může být míchána se všemi barvami na barevnici; řada COOL
(studená) je doporučena pro použití se studenějšími odlesky; řada WARM (teplá) je
naopak určena k podpoře těch teplejších. Mícháme jednotlivé odstíny se čtvrtinou
nebo polovinou zvolené přírodní báze, a to podle intenzity krytí a požadavku na
výslednou barvu. Všechny báze a odpovídající směsi se následně aktivují v poměru
1:1 s odpovídajícími aktivátory Elite (a to výhradně jen s těmito) Superior 20 vol.
nebo Dynamic 30 vol. s dobou působení 35 min.

10) EFEKT BAREV CHOICE COLOR ELITE ODRÁŽÍ (ZRCADLÍ) OSTATNÍ TYPY BAREV 
MEDAVITA? V ČEM SE OD NICH LIŠÍ?
Stejně jako všechny ostatní barvy Medavita jsou barvy Choice Color Elite
charakterizovány vysokou zářivostí, intenzitou a kvalitou a mají také stejné číslování,
na které jsme si již zvykli.
Barvy mají modernější, bohatší a výraznější efekt díky novému a perfektně
vyváženému složení, takže jsou schopny perfektně chránit a zachovat melaniny
přítomné ve vlasech a efektivně kontrastovat s vystupujícími teplými podtóny. Barvy
Choice Color Elite navíc nabízejí nové odlesky s intenzivními a hlubšími, obzvláště
studenými pískovými odstíny, tak jak to vyžaduje současný trh, a jsou ideální pro
výrazná zesvětlení přírodních vlasů až o 3 tóny s výslednými neutrálními nebo
studenými doposud nepředstavitelnými výslednými tóny. Jedním z výrazných
přínosů barev Choice Color Elite je jejich schopnost “neutralizovat“ odlesk.

11) JAKÝ JE SPOUŠTĚCÍ MECHANIZMUS TOHOTO PRODUKTU?
Choice Color Elite nabízí stoprocentní krytí šedin a zesvětlení přírodních vlasů
až o 3 tóny, a to díky vzájemnému souladu mezi vyváženým a inovativním složením a
vzácnými oleji obsaženými v aktivátorech Choice Color Elite. Toto spojení umožňuje
maximální fungování systému DEEP MIRRORING PIGMENTS, který velmi jemně a
šetrně přistupuje k vlasovému vláknu, ukládá barevné pigmenty do hloubky, do
samotného srdce vlasu, a dodává mu tak nebývalý lesk a bohatost barvy.
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Máme k dispozici dva oxidanty, Dynamic a Superior:

12) JAK JE ROZLIŠÍM?
Superior 20 vol. (6%), Dynamic 30 vol. (9%)

13) PRO JAKÁ OŠETŘENÍ SE POUŽÍVAJÍ?
Superior je oxidant Choice Color Elite ideální pro krytí šedin a pro zesvětlení;
Dynamic maximalizuje schopnost zesvětlení barev Choice Color Elite.

14) JAK JE SMÍCHÁVÁM?
Nikdy se nemíchají mezi sebou, ale přidávají se do krémové barvy Choice Color Elite
pro aktivaci, a to vždy a pouze v poměru míchání 1:1, s dobou působení 35 min.

15) ČÍM SE LIŠÍ OD OSTATNÍCH AKTIVÁTORŮ MEDAVITA?
Textura a složení aktivátorů Choice Color Elite bylo vyvinuto výhradně pro správnou
aktivaci krémové barvy Choice Color Elite. Navíc jsou v těchto aktivátorech obsaženy
velmi specifické oleje se schopností přenášet a fixovat pigmenty Choice Color Elite
do vlasového vlákna, a to aktivací systému DEEP MIRRORING PIGMENTS.

16) MOHU POUŽÍT DYNAMIC PRO KRYTÍ ŠEDIN?
Jistě, se stejnými pravidly míchání a dobou působení aktivátoru Superior, avšak
výsledné krytí bude lehčí a průhlednější s výhodou zachování maximálního
zesvětlení.

17) JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ŘADOU CHOICE COLOR ELITE A JINÝMI ŘADAMI 
MEDAVITA?
Choice Color Elite má mnoho společných vlastností s řadou Luxviva, jako např.
zesvětlení přírodních vlasů až o 3 tóny a 100% krytí šedin, ale neobsahuje amoniak a
nabízí širokou škálu barev, obohacených o studené odstíny. Na rozdíl od řady Luxviva
nenabízí řada Choice Color Elite v současné době řadu přírodních barev HC, ale
nabízí 3 řady přírodních barev pro krytí šedin: N, COOL a WARM. Ve srovnání
s Choice Color má řada Choice Color Elite vyšší schopnost zesvětlení, a to díky
aktivátoru Dynamic 30 vol. Choice Color je demi-permanentní barva, zatímco Choice
Color Elite je permanentní barva bez amoniaku.
Choice Collor Non Color je semipermanentní oxidační barva bez amoniaku s kyselým
PH bez schopnosti zesvětlení, ani neproniká do vlasů v případě krytí. Jedná se
o barvu vhodnou pro barvení, lesk a rozjasnění, která je určena pro délky, zatímco
základním cílem Choice Color Elite jsou kořínky. Choice Colore Non Color Natural
Root má s řadou Choice Collor Elite společné krytí šedin v koříncích, ale nemá
zesvětlující schopnost a nemůže modifikovat přírodní barvu vlasů. Nabízí však
přírodní průhledné krytí, zatímco řada Choice Color Elite je bohatá, permanentní,
hluboká a kompletně kryje.
Blondie má vynikající schopnost zesvětlení, jedná se o super zesvětlovače schopné
zesvětlit přírodní vlasy až o 5 tónů, a to díky přítomnosti amoniaku v jejich složení
s cílem vytvořit výjimečné blond barvy. Řada Choice Color Elite perfektně zesvětluje
přírodní barvy až o 3 tóny a umožňuje vytvářet jakoukoliv barvu, pokud jde
o odlesky, tak výšku tónu. Řada Choice Color Elite v současnosti nenabízí super
zesvětlovače.
Choice Color Elite nabízí ucelenou sérii neodolatelných odstínů, jejichž složení
zaručuje kvalitu barvy nejen v daném momentu, ale především dlouhodobě.
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Současnou tendencí je stále větší posun k barvám s vyváženým složením a pokud
možno neutrálními nebo studenými tóny s cílem pokrýt a vyplnit vlas a co nejvíce
neutralizovat melaniny, které jsou oxidačním procesem zasaženy. Choice Color Elite
nám umožňuje nejen 100% krytí šedin, ale také vynikající neutralizaci teplých
pigmentů, které se ve fázi zesvětlení přirozeně objevují. Navíc speciální, tzv.
stechiometrické vyvážení pigmentů umožňuje získání čistých, intenzivních a
bohatých barev, které přesně odpovídají barevnici a jsou dlouhodobě stabilní.
Stechiometrické složení barev Choice Color Elite nám nabízí velmi kvalitní barvy
s vysokou ostrostí, s novými, bohatými, téměř měňavými odstíny. Avšak nad všemi
vynikají nové odstíny Extra Cool ,7 ,77 ,17 a ,81: bohaté pískové odstíny, rozzářené,
hluboké, s velmi intenzivním a čistým studeným efektem a současně neuvěřitelně
moderní. Nezbytné nejen pro vytváření módních barev, ale především pro
neutralizaci každého nežádoucího teplého odlesku, a to při jakékoliv výšce tónu a
také při krytí (s bázemi N nebo COOL) a při zesvětlení pomocí aktivátoru Dynamic 30
vol.

18) MOHU POUŽÍT CHOICE ELITE NA DÉLKY PRO BARVENÍ A TÓNOVÁNÍ?
Barvy Choice Color Elite jsou určeny pro barvení přírodních vlasů a za předpokladu
dodržení přesných postupů aplikace mohou být použity pro první barvení přírodních
vlasů. Poté v každém případě doporučujeme použití barev Choice Color Non Color.

19) BARVY CHOICE COLOR ELITE NEMAJÍ AKTIVÁTOR 40 VOL.; MOHU POUŽÍT 
PREMIUM DEVELOPER BLONDIE?
Ne. Aktuální škála barev Choice Color Elite není určena pro práci s aktivátorem 40
vol.
Kromě toho je každá řada barev silně vázána na vlastní aktivátory, které v případě
Choice Color Elite zaručují aktivaci technologie DEEP MIRRORING PIGMENTS.

20) MOHU SMĚS CHOICE COLOR ELITE MÍCHAT S BLONDIE TOTAL PROTECT (PRO 
OCHRANU VLASŮ) NEBO S LUXVIVA OCHRANNÝM MLÉKEM?
Samozřejmě, za předpokladu přísného dodržení návodu k použití. Připomínáme, že
Total Protect je určen pro barvení délek, zatímco ochranné mléko je určeno
k ochraně vlasové pokožky.

21) JAKOU PEČUJÍCÍ ŘADU DOPORUČUJETE PO BARVENÍ CHOICE COLOR ELITE?
Pečující řadu pro zvýšení kyselosti doporučenou po použití barvy, jako např. Choice
Glow, Luxviva Color Care nebo Blondie.

22) MOHU MÍCHAT CHOICE COLOR ELITE A CHOICE COLOR?
Ne. Jedná se o produkty s mechanizmy a složením, které nejsou mezi sebou
kompatibilní.

23) MOHU S BARVAMI CHOICE COLOR ELITE POUŽÍT AKTIVÁTOR SOFT 10 VOL?
Ne, technologie Choice Color Elite se aktivuje pouze s odpovídajícími aktivátory
Superior a Dynamic.

24) MOHU MODIFIKOVAT POMĚR MÍCHÁNÍ BARVY S AKTIVÁTOREM?
Ne, technologie Deep Mirroring Pigments se aktivuje pouze při míchání v poměru
1:1 a ideální účinek výrobku je zaručen jen v případě této směsi.

25) JE MOŽNÉ ODSTRANIT BARVU CHOICE COLOR ELITE VE STEJNÝ DEN, JAKO JE 
APLIKOVÁNA? JAK ZESVĚTLUJE OPROTI JINÝM ŘADÁM BAREV MEDAVITA?
Samozřejmě. Zesvětlení je srovnatelné s ošetřením produkty Luxviva.
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26) KDY SI VYBERU CHOICE COLOR ELITE OPROTI JINÝM ŘADÁM BAREV 
MEDAVITA?
Když chci všechny výhody a účinky permanentní barvy, 100% krytí šedin a zesvětlení
přírodních vlasů až o 3 tóny, vysoký efekt a trvalost barvy, ale bez přítomnosti
amoniaku v jejím složení.

27) ČÍM JE ŘADA CHOICE COLOR ELITE TAK OJEDINĚLÁ?
Svým exkluzivním moderním, inovativním složením a technologií DEEP MIRRORING
PIGMENTS, která šetrně, jemně a bez obsahu amoniaku ošetřuje vlasové vlákno a
současně vytváří intenzivní, plné a ostré barvy. A s velkým respektem k vlasové
pokožce – v tom je tato řada ve své kategorii jedinečná.

28) JAKÉ OBSAHUJE AKTIVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY?
Choice Color Elite obsahuje následující účinné látky:
• Pantenol o vysoké koncentraci: Provitamin B5, který hydratuje, zklidňuje a 
regeneruje vlasovou pokožku.
• Včelí vosk: zvláčňující , ochranný.
• Amino Concentré : serin a treonin mají obnovující účinky na vlasy.
• Olej ze semen černého kmínu: zvláčňující, vyživující.
• Olej ze semen borůvky: bohatý na omega 6 a omega 3 mastné kyseliny, které 
chrání a rozjasňují vlasy.

29) CO SE ROZUMÍ POD POJMEM VYSOKÁ OSTROST BARVY?
Řada Choice Color Elite nenabízí jen barvy bez obsahu amoniaku, ale nabízí i barvy
s maximálním rozlišením (ostrostí), a to díky exkluzivní technologii DEEP MIRRORING
PIGMENTS, pulzujícímu srdci řady Choice Color Elite. Jde o inovativní technologii
složení produktů Medavita, která je:
• vyvinutá v našich výzkumných laboratořích s cílem zaručit požadované odpovídající
účinky profesionálního produktu nevyšší úrovně;
• opakovaně testovaná naším týmem profesionálních techniků za účelem co
nejlepšího výběru jednotlivých odstínů a jejich účinků na vlasy;
• oblíbená pro mimořádnou ostrost barvy bohaté na odlesky, výrazné, hluboké a
vysoce zářivé.

30) ČÍM SE LIŠÍ CHOICE COLOR ELITE OD KONKURENCE?
Choice Color Elite představuje oproti svým konkurentů technologickou inovaci
vysoké úrovně, je obohacena o inovativní a nové prvotní suroviny s mnohem
modernějším vyvážením ingrediencí, s vysoce kvalitním poměrem využití pigmentů a
s velmi nízkým dopadem na zdraví a citlivost vlasové pokožky. Navíc tato řada
využívá množství aktivních látek, především vysoce koncentrovaný panthenol,
s cílem vysoké ochrany vlasové pokožky, což je prvořadým úkolem řady Choice Color
Elite. V tomto směru je Medavita každopádně jako první velmi inovativní.

31) KDYŽ POUŽIJI CHOICE COLOR ELITE JAKO ZÁKLADOVOU BARVU A CHOICE
COLOR NON COLOR ZA ÚČELEM TÓNOVÁNÍ (POUŽITÍM GRAND ETOILAGE), MOHU
SPOJIT DVĚ BARVY TAM, KDE SE SETKAJÍ? MOHOU SE SPOLEČNĚ VMASÍROVAT?
Ne, kvůli rozdílnému PH v obou složení.

32) NA KOLIK OŠETŘENÍ MI VYJDE JEDNA TUBA S BARVOU?
Záleží na typu aplikace a na typu/délce ošetřovaných vlasů.
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33) JAKÝ TYP TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME MÍSTO AMONIAKU?
• Choice Color Elite využívá inovativní technologie, na jejímž vývoji se podílejí různé
faktory.
Prvním elementem, který funguje jako přímá náhrada amoniaku je
monoethanolamin neboli MEA, složenina vycházející přímo ze samotného amoniaku,
netěkavá, (neodpařuje se, protože se nejedná o plyn), jejíž aktivita se rozvíjí
postupně v průběhu 35 min. působení.
• Složení obsahuje také řadu olejů, jejichž úkolem je přenášet pigmenty dovnitř
vlasového vlákna a současně vlasy hydratovat a dodávat jim lesk. V souladu s MEA
zajišťují tyto oleje maximální zesvětlující schopnost barev Choice Color Elite.
• V neposlední řadě vzájemný soulad mezi oleji a pigmenty, technologie nazvaná
DEEP MIRRORING PIGMENTS , která je aktivována také působením MEA, umožňuje
kompletní rozvoj mechanizmu barvení s dlouhotrvající fixací pigmentů, jehož
výsledkem je bohatá barva s vysokou ostrostí a současně s maximálním respektem
vůči vlasové pokožce a vlasům.

34) PROČ JSME VYTVOŘILI BAREVNICI S 50 ODSTÍNY?
Medavita vytvořila barevnici s 50 odstíny na základě své úvahy, že se jedná o odstíny,
které jsou nejvíce používané a žádané při ošetření v kadeřnických salonech pro krytí
šedin a pro barvení základní barvy. Jak víme, řada Choice Color Elite je určena pro
široké využití v kadeřnickém salonu, jejím hlavním cílem je krytí šedin a barva
pronikající hluboko ke kořínkům. Z tohoto důvodu 50 odstínů plně uspokojuje
požadavky konečných zákazníků při jejich návštěvě kadeřnického salonu.

35) O KOLIK ZESVĚTLUJE PRODUKT JAK PŘÍRODNÍ, TAK BARVENÉ VLASY?
Přírodní vlasy zesvětluje až o 3 tóny díky aktivátoru Dynamic. Nezesvětluje 
kosmeticky barvené vlasy.

36) PROČ NEMÁ TATO ŘADA SUPER ZESVĚTLOVACÍ ODSTÍNY?
Super zesvětlovače momentálně nejsou k dispozici, ale není řečeno, že nebudou k 
dispozici v budoucnosti.

37) POSTAVENÍ NA TRHU?
Barvy Choice Color Elite jsou v každém případě zaměřeny na středně-vyšší klientelu,
jelikož jsou určené pro ty zákazníky, kteří žádají nejen vysoce účinný kvalitní produkt,
ale současně mají také vysoké nároky na ingredience, které jsou nebo naopak nejsou
obsaženy v jejich sofistikovaném a vysoce kvalitním složení. Z tohoto důvodu je
Medavita na trhu velmi konkurenceschopná.

38) JAKÝ TYP KLIENTŮ JE VÍCE ZAMĚŘEN NA PRODUKT BEZ AMONIAKU?
Stále více klientů preferuje barvy bez amoniaku. Medavita věnovala 3 roky svému
výzkumu pro vytvoření nové řady Choice Color Elite, permanentních barev bez
amoniaku, které jsou stejně účinné jako tradiční barvy amoniak obsahující. Bez
obsahu amoniaku neznamená, že se spokojíme s kompromisy, pokud jde o výsledky.
Choice Color Elite představuje nový svět barvy: přírodní, inovativní, účinná a bez
kompromisů. Jedná se o opravdovou technologickou revoluci.

39) JAKÝ JE FINÁLNÍ VÝSLEDEK PRODUKTU?
Barva na míru, plná a bohatá, se 100% krytím šedin a přesně odpovídající barevnici.

40) JE ÚSPĚŠNÁ JIŽ PRVNÍ APLIKACE NEBO SE DOPORUČUJE “PŘEDCHOZÍ MYTÍ 
(OČIŠTĚNÍ) VLASŮ”?
Záleží vždy za na tom, z jakého základu vycházíme: Elite nezesvětluje kosmetické
barvy a přírodní vlasy zesvětluje maximálně o 3 tóny. Počáteční diagnóza vlasů nám
nabídne vhodný typ ošetření.
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41) CO DOPORUČUJEME PRO OČIŠTĚNÍ VLASŮ OD TRADIČNÍ BARVY PŘED
APLIKACÍ NOVÉHO PRODUKTU?
V případě změny důležité barvy doporučujeme odstranění pomocí zesvětlovací pasty
Blondie Powerful Paste. Pokud však potřebujeme z vlasů pouze jemně odstranit
eventuální zbytky pigmentů nebo neměníme tón zesvětlení, použijeme Blondie
Shimmer Oil.

42) JAKÁ JE TRVANLIVOST/STABILITA PRODUKTU?
Jelikož se jedná o permanentní barvu, vždy záleží na zvoleném tónu, na poréznosti a
struktuře vlasů a na použitých udržovacích produktech.

43) JE ŘADA URČENA PRO VYSÍLENÉ/POŠKOZENÉ VLASY?
Aplikuje se ke kořínkům, kde jsou vlasy v zásadě zdravé. První aplikace by měla být
v každém případě provedena pomocí Choice Color Elite a následně je pro délky
určen produkt Choice Color Non Color.

44) EVENTUÁLNÍ KONTRAINDIKACE?
Kontraindikace řady Choice Color Elite jsou stejné jako u běžných barev, jsou spíše
ovlivněny konkrétním použitím v jednotlivých případech. V zásadě nejsou pro tuto
řadu barev známy žádné specifické kontraindikace.

45) JAKÝ JE FINÁLNÍ BENEFIT PRO KLIENTA?
Konečný zákazník má výhodu použití barvy bez amoniaku, po které vždy toužil, ale
s účinky tradiční barvy s amoniakem. Jde o kvalitní vysoce účinný produkt jednak
pokud jde o jeho krycí schopnosti, tak o hloubkové působení a bohatost odlesků, ale
především pokud jde o vysokou úroveň ochrany vlasové pokožky, která nemá na trhu
obdoby.

46) JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU ZAVÉST TUTO NOVOU ŘADU DO SVÉHO
KADEŘNICKÉHO SALONU?
Nová řada Choice Color Elite se zavádí do kadeřnických salonů velmi snadno, protože
z hlediska technické účinnosti se jedná o řadu nesrovnatelnou s tradičními barvami
s obsahem amoniaku. Pokud jde o její použití, je zavedení do kadeřnického salonu
velmi snadné. Z hlediska nové služby nabízené klientům v kadeřnickém salonu
hovoříme o barvě bez amoniaku, avšak bez nutnosti jakýchkoliv kompromisů na
konečný výsledek. Navíc se jedná o ošetření, které můžeme nabídnout zákaznici
s vyšším procentem šedin požadující jejich maximální krytí.

47) JAKÁ JE PARFEMACE BĚHEM APLIKACE A DOBY PŮSOBENÍ?
Příjemná, ne moc výrazná, s elegantními tóny čerstvé borůvky.

48) JAKÉ JE PROCENTO KRYTÍ ŠEDIN?
100%

49) PŘILNE BARVA DOBŘE K VLASŮM?
Maximálně, neklouže, nelepí a nevytváří “hrudky”.

50) POMOCÍ JAKÝCH POMŮCEK SE APLIKUJE?
Pomocí štětce Medavita.

51) ZNEČIŠŤUJE VLASOVOU POKOŽKU?
Ne, ale vždy doporučujeme použití olejového gelu Luxviva na ochranu vlasové
pokožky.

52) POCITY ZÁKAZNÍKA BĚHEM PŮSOBENÍ?
Příjemné a bez jakýchkoliv potíží.
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53) OPLACHUJE SE SNADNO?
Ano, naprosto bez problémů. Samozřejmě za předpokladu dodržení všech
technických doporučení nezbytných pro oplach permanentní barvy.

54) KOLIK ODSTÍNŮ BAREV JE MOMENTÁLNĚ K DISPOZICI?
50 odstínů.

55) JSOU BARVY URČENY TAKÉ PRO OSOBY S CITLIVOU POKOŽKU A S VYSOKÝM
PROCENTEM ŠEDIN?
Samozřejmě.

56) MUSÍM POUŽÍT ZDROJ TEPLA?
Ano, vždy doporučujeme použití zdroje tepla, dle filosofie Etoilage a Medavita.

57) MOHU JI DOPORUČIT JAKO BARVU “GREEN”?
Ne. Jedná se o KRÉMOVOU PERMANENTNÍ BARVU S VYSOKOU OSTROSTÍ.
• BEZ AMONIAKU
• BEZ OBSAHU PPD
• BEZ OBSAHU SLS, SLES
Barvy Choice Color Elite reagují na rostoucí poptávku po barvách na vlasy bez
obsahu amoniaku, PPD, SLS a SLES bez snížení nároku na vynikající krytí našich
permanentních barev a bez kompromisů, pokud jde o jejich účinky, bezpečnost a
kvalitu. Barvy Choice Color Elite jsou “free from” (bez), ale jejich maximální ostrost
je zaručena exkluzivní technologií DEEP MIRRORING PIGMENTS.

58) ČÍSLOVÁNÍ JE STEJNÉ JAKO U NAŠÍ KONKURENCE?
Číslování je číslování používané firmou Medavita, naše odstíny jsou ty, které jsou
momentálně na trhu nejvíce žádané.

59) NAHRADÍ TYTO NOVÉ BARVY ŘADU CHOICE COLOR?
Choice Color Elite nenahrazuje barvy Choice Color. V některých případech mohou
být typ ošetření nebo jeho aplikace podobné, ale koncepčně vznikla řada Choice
Color Elite pro kompletně odlišný typ práce než v případě barev Choice Color. Rozdíl
je dán především rozdílnou úrovní zesvětlení, které obě řady barev zaručují. Jak
víme, barvami Choice Color dosáhneme zesvětlení maximálně o 2 stupně, zatímco
barvami Choice Color Elite je možné dosáhnout zesvětlení až o 3 stupně, takže
chceme-li dosáhnout podobných výsledků, ale s nestejnými podmínkami zesvětlení a
také s odlišnou technologií působení, můžeme použít obě řady barev. Ale jsou-li
požadavky na zesvětlení různé, nejsou tyto dvě řady samozřejmě zaměnitelné.

60) MOHOU SE PO VÍCE MYTÍCH OBJEVIT NEŽÁDOUCÍ ODLESKY?
Ne. Barva působí dlouhodobě, zvláště tehdy, používáme-li speciální produkty.

61) BUDU MÍT HEBKÉ HYDRATOVANÉ A LESKLÉ VLASY?
Ano, vyvracíme mýty ohledně MEA a taky připomínáme, že produkty Medavita
obsahují Amino Concentré se zvlhčujícími a upravujícími účinnými látkami, což je
výsledkem dlouholetého výzkumu. Navíc zaručujeme velmi vysoký standard, pokud
jde o šetrný přístup k vlasové pokožce, což je v plném souladu s filozofií firmy
Medavita.

62) PROČ SE POUŽÍVAJÍ POUZE 2 AKTIVÁTORY?
Z důvodu konceptu samotného produktu – pracujeme uvnitř vlasového vlákna,
abychom byli schopni zesvětlit přírodní vlasy a krýt šediny. Proto nepoužíváme 10
vol: produkt by zůstal příliš na povrchu vlasů. Stejným způsobem je 40 vol určeno
pro super Zesvětlovače, se kterými momentálně řada Elite nedisponuje.
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63) KOLIK MÁ ZAPLATIT KLIENT ZA OŠETŘENÍ V KADEŘNICKÉM SALONU?
Postavení barvení a s tím souvisejících ošetření se liší salon od salonu. Záleží na
pojetí ošetření v rámci jednotlivých salonů. Obecně se dá říci, že toto ošetření
můžeme považovat za tradiční ošetření barvami s obsahem amoniaku.

64) JSOU TYTO NOVÉ BARVY EKOLOGICKY UDRŽITELNÉ?
Záleží na tom, co znamená ekologicky udržitelné. Co se týká balení: tuba je
z kompletně recyklovatelného hliníku, uzávěr je z kompletně recyklovatelného
materiálu, stejně tak to platí pro papír. Pokud pojmem ekologicky udržitelné máme
na mysli balení, tak samozřejmě ano.

65) PROČ BYCH SI MĚL/A VYBRAT JINÝ TYP BARVY NEŽ TU, KTEROU JSEM
POUŽÍVAL/A DOSUD?
Lépe bez amoniaku: to si myslí 30% žen ve věku od 20 do 65 let. 66% žen hledá
jemnou a šetrnou barvu, nejlépe tu, která chrání vlasy (33%) a která rozzáří účes
(49,7%). S řadou barev Choice Color Elite můžeme uspokojit stále více zákazníků,
kteří žádají barvu bez amoniaku, ale s vysokou ostrostí.

66) MOHOU PRODUKT POUŽÍVAT ŽENY S CITLIVOU POKOŽKOU A TĚHOTNÉ ŽENY?
V případě těhotných žen by měl jejich ošetřující lékař rozhodnout o možnosti
bezpečného použití dané barvy.
Pokud jde o ženy s citlivou pokožkou, platí běžná doporučení provedená
preventivním testem produktu na malé části těla z důvodu ověření výskytu možných
alergických reakcí. Jinak platí všechna běžná bezpečnostní doporučení jako u
tradičních barev.
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Vlasový vzorník Choice 2021
Kód: PV0763

Dobarvovnice 
vlasový vzorník ELITE

Kód: PV0764
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