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HOT HONEY CARE 

je revoluční péče, která 
v kombinaci s fénem* 
Elchim přetváří vlasy 
během jejich vysoušení 
a stylingu s okamžitým 
efektem. 

Díky inovativní patentované 
technologii HOT VORTECH 
teplo a proud vzduchu fénu 
aktivují přírodní látky 
obsažené v medu, a tím je 
dosaženo vysoušení, 
stylingu a péče v jediném 
rychlém kroku s perfektní 
stejnoměrností v celých 
délkách vlasů.

* Systém kompatibilní výhradně s fény Elchim kromě modelů 2001, Milano a řady Dress Code
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Stačí speciální tryska k fénu Elchim a 
kapsle Hot Honey Care a výsledek je 
zaručen: vlasy jsou viditelně zdravější, 
krásnější, jemnější, poddajnější a 
snadněji se upravují.

Díky přírodním složkám 
medu jsou již po prvních 
minutách vlasy na pohled 
krásně hebké a efekt super 
wow je viditelný na všech 
typech vlasů, především 
na vlasech matných bez 
lesku a krepatých vlasech.

EFEKT WOW
www.mjczlin.cz



EFEKT WOW

Viditelně krásnější 
hebké vlasy

PŘÍRODNÍ PÉČE

Díky přírodním 
složkám medu

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

Okamžité a stejnoměrné 
rozložení účinných složek 
díky technologii Hot 
Honey Care

MÉNĚ ČASU

Současně vlasy vysouší 
a pečuje o ně bez 
nutnosti oplachování

SNADNÝ STYLING

Krásně hebké vlasy díky 
velmi snadné úpravě
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HLAVNÍ
AKTIVNÍ 

SLOŽKY

MED

KERATIN

MIKROŘASY

AMINOKYSELINY 
SÓJI A PŠENICE 

KOSMETICKÉ 
OLEJE
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3v1
INOVATIVNÍ SYSTÉM 3 v 1: VYSOUŠENÍ, STYLING A PÉČE V JEDNOM
Spojením technologie Elchim a výživných přírodních složek medu se zrodil
systém péče HOT HONEY CARE, nový profesionální systém 3 v 1: vysoušení,
styling a péče v jednom kroku. Jednoduchý a účinný systém: vložením
odpovídající kapsle Hot Honey Care do trysky s fénem Elchim se tvé vlasy
fantasticky změní a získají okamžitý EFEKT WOW.

SYSTÉM
Napadlo tě někdy přeměnit své vlasy jednoduchým gestem WOW efektem bez
nutnosti složitých ošetření vyžadujících použití více produktů a více času?
Díky inovativnímu systému Elchim s mezinárodním patentem kompletně italské
výroby proběhne vysoušení, styling a péče současně oproti dřívějšímu
klasickému vysoušení vlasů fénem.
Systém je rychlý a praktický stejně jako příprava kávy s použitím kapsle a i v
tomto případě je tajemství ukryto v kapsli na jedno použití.

Co budete potřebovat:

- Speciální trysku (Hot Honey Care starter kit) použitou s kompatibilním

fénem Elchim

- Kapsle Hot Honey Care pro odpovídající vlasovou péči (suché vlasy,

vlasy bez objemu, neposlušné vlasy, atd) garantují výsledek díky svému
specifickému složení, snadno se používají v kadeřnickém salónu i doma, vyživují
vlasy a tato péče může být aplikována opakovaně. Naše laboratoře vyvinuly 4
typy péče společně se specifickým šamponem pro otevření vlasové kutikuly,
který se používá před aplikací samotné péče Hot Honey Care, čímž se výsledný
efekt ošetření ještě zvýší.
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SNADNO A RYCHLE
Profesionální aktivní látky obsažené v každé kapsli (med, ale také keratin,
pšeničné aminokyseliny, mikrořasy, atd) se aktivují teplem fénu a proudem
vzduchu z fénu, který je posilován tryskou.
Systém Hot Vortech exkluzivně vyvinutý firmou Elchim koncentruje teplý
vzduch efektivním způsobem a obsah kapsle je během vysoušení rozdělen
stejnoměrně po celých délkách vlasů bez plýtvání, bez rizika zatížení vlasů, bez
potřeby jiných balzámů a dalších stylingových produktů.
Chemické složení kapslí se liší podle typu péče, ale společné pro všechny kapsle
je výrazné snížení doby vysoušení a úpravy vlasů a také snadnější pročesávání
vlasů kartáčem, což usnadňuje jejich styling a umožňuje dosažení vysoce
profesionálních a maximálně efektivních výsledků.

WOW EFEKT!
Pro zaručení maximálního výsledku doporučujeme několikaminutové krátké
předsušení fénem s již vloženou kapslí, poté přejděte k vlastní úpravě vlasů.
Wow efekt je viditelný již po pár minutách a po celou dobu úpravy účesu je
kapsle schopná aktivně šířit účinné látky v sobě obsažené.
Hebkost vlasů na pohled i dotek je zaručena a je nesrovnatelná s hebkostí
dosaženou úpravou vlasů pouhým fénem a kartáčem.
Hot Honey Care není žádná alchymie ani marketing, ale věda, kdy technologie
fénu Elchim využívá kosmetických účinků ve prospěch zdraví vlasů.

KROK 1) ŠAMPON
Umyjte vlasy přípravným šamponem Hot Honey Care Preparatory Shampoo.
Jeho složení vlasy vyživuje a otevírá vlasovou kutikulu pro přípravu péče Hot
Honey Care.

KROK 2) PÉČE
Vložte kapsli Hot Honey Care s odpovídajícím obsahem do trysky kompatibilní s
fénem Elchim. Péče (obsah kapsle) bude prouděním vzduchu z fénu snadno,
rovnoměrně a efektivně aplikována do délek vlasů.

KROK 3) EFEKT WOW
Vlasy WOW po pár minutách. Vyberte si péči vhodnou pro vaše vlasy, v
okamžiku je proměníte a vaše vlasy budou hebké a lesklé.
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STARTOVACÍ 
SET

- 1 Speciální tryska pro vysoušeče vlasů Elchim

- 2 Kapsle Sublime Liss - pro hladké vlasy

- 2 Kapsle Supreme Glossy - proti krepatění a pro extra lesk

www.mjczlin.cz



ŠAMPON

Šampon připravující vlasy na úpravu fénem a na
systém Hot Honey Care. Hydratované, lesklé,
chráněné vlasy připravené na styling fénem a na
systém Hot Honey Care.
Laboratoře Elchim vyvinuly přípravný šampon Hot
Honey Care pro úpravu vlasů fénem, který chrání
vlasy před teplem a zvyšuje efekt systému Hot
Honey Care.
Hydratační a vyživující šampon díky obsahu
vyživujících účinných látek obsažených v medu a
aminokyselinách sóji a pšenice. Díky svému
kyselému pH (pH 7.5) umožňuje otevření vlasové
kutikuly a přípravu vlasů na styling a pokud jej
použijeme před aplikací systému Hot Honey Care,
zvýšíme jeho účinky.
Využívá vyživujících účinných látek obsažených
v medu a aminokyselinách sóji a pšenice.
Okamžitý účinek: zdravější, hydratované, lesklé
vlasy, a použijeme-li jej společně s péčí Hot Honey
Care, zvýší se jeho účinky.

WOW EFEKT: perfektní mytí, vlasy jsou krásně hebké na pohled i dotek a výrazně
zářivější.
PŘÍRODNÍ PÉČE: vlasy jsou vyživené díky výživným účinným látkám obsaženým
v medu a aminokyselinách sóji a pšenice.
HYDRATACE: výživa a hydratace pro všechny typy vlasů.
OCHRANA PŘED TEPLEM: účes je chráněn před úpravou pomocí fénu.
ZVÝŠENÍ ÚČINKŮ SYSTÉMU HOT HONEY CARE: použijeme-li jej společně
s ošetřením Hot Honey Care, účinky se zvýší.
Způsob použití: naneste na více místech na mokré vlasy, vmasírujte a emulgujte
s vodou. Opláchněte.

PŘÍPRAVNÝ ŠAMPON, pH 7,5
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SUBLIME LISS

WOW EFEKT: již po prvních minutách vysoušení, vlasy budou ihned krásně
hladké a hebké.
PŘÍRODNÍ PÉČE: matným, mdlým nebo krepatým vlasům je dodána péče díky
účinným látkám obsaženým v medu a keratinu, které jsou do vlasů rovnoměrně
nanášeny pomocí tepla a vzduchu fénu Elchim.
MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST: díky technologii Hot Honey Care, která optimalizuje
proud teplého vzduchu, se ošetření aplikuje rovnoměrně do délek vlasů na rozdíl
od masek, sprejů nebo balzámů aplikovaných samostatně. Toto všechno probíhá
bez zatížení vlasů.
MÉNĚ ČASU: stop dalším ošetřením a oplachům: Hot Honey Care se aktivuje
ihned při vysoušení vlasů a znatelně se tak snižuje doba úpravy vlasů.
SNADNÝ STYLING: hebké vlasy znamenají také snadnější úpravu a profesionální a
vždy neodolatelný styling.

Technologie fénů Elchim se spojuje s inovativním systémem 3v1: vysoušení,
styling a péče v jednom jediném kroku!
Vložením kapsle Sublime Liss do trysky kompatibilní s fénem Elchim získáš
okamžitě krásně hladké, zářivé a hebké vlasy.
Uhlazující účinek: nové oživení tvých vlasů, které jsou perfektně uhlazeny
v jediném kroku.
Okamžitý efekt: tvé vlasy budou viditelně hladké a zářivé.
Rovnoměrná aplikace: na rozdíl od balzámů a uhlazujících produktů péče Hot
Honey Care využívá tepla během vysoušení vlasů k rovnoměrné aplikaci.

PÉČE PRO HLADKÉ VLASY

Chceš mít krásně uhlazené
vlasy, i když ty tvé jsou
nepoddajné a matné?
Máme ošetření určené
právě pro tebe: s Hot Honey
Care Sublime Liss budou tvé
vlasy hladké, hebké a lesklé.
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SUPREME GLOSSY

WOW EFEKT: již po prvních minutách vysoušení tě účinky Supreme Glossy zcela
ohromí a zůstaneš doslova s otevřenou pusou.
PŘÍRODNÍ PÉČE: matným, mdlým nebo krepatým vlasům je dodána péče díky
účinným látkám obsaženým v medu a kosmetických olejích, které jsou do vlasů
rovnoměrně nanášeny pomocí tepla a vzduchu fénu Elchim.
MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST: díky technologii Hot Honey Care, která optimalizuje
proud teplého vzduchu, se ošetření aplikuje rovnoměrně do délek vlasů na rozdíl
od masek, sprejů nebo balzámů aplikovaných samostatně. Toto všechno probíhá
bez zatížení vlasů.
MÉNĚ ČASU: stop dalším ošetřením a oplachům: Hot Honey Care se aktivuje
ihned při vysoušení vlasů a znatelně se tak snižuje doba úpravy vlasů.
SNADNÝ STYLING: hebké vlasy znamenají také snadnější úpravu a profesionální a
vždy neodolatelný styling.

Vložením kapsle Supreme Glossy do trysky kompatibilní s fénem Elchim ztratí tvé
vlasy okamžitě krepatý efekt a budou krásně hladké a lesklé.
Účinek proti krepatění vlasů: konec stále krepatým vlasům! Můžeš mít perfektní
účes, hebké a zářivé vlasy již po pár sekundách aplikace.
Okamžitý efekt: tvé vlasy již nejsou krepaté a jsou na pohled krásně hladké a
zářivé.
Rovnoměrná aplikace: na rozdíl od balzámů a produktů péče proti krepatění
vlasů využívá Hot Honey Care tepla během vysoušení vlasů k rovnoměrné
aplikaci produktu.

PROTI KREPATĚNÍ VLASŮ

Jsou krepaté vlasy tvou 
noční můrou?
Laboratoře Elchim vyvinuly 
Hot Honey Care Supreme
Glossy, jediný systém 3 v 1 
pro vysoušení, styling a péči 
v jednom kroku!
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ULTRA BODIFYING

WOW EFEKT: již po prvních minutách vysoušení tě účinky Ultra Bodifying zcela
ohromí a zůstaneš doslova s otevřenou pusou.
PŘÍRODNÍ PÉČE: dlouhým a jemným vlasům je dodána péče díky účinným látkám
obsaženým v medu a výtažcích z mikrořas, které jsou do vlasů rovnoměrně
nanášeny pomocí tepla a vzduchu fénu Elchim.
MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST: díky technologii Hot Honey Care, která optimalizuje
proud teplého vzduchu, se ošetření aplikuje rovnoměrně do délek vlasů na rozdíl
od masek, sprejů nebo balzámů aplikovaných samostatně. Toto všechno probíhá
bez zatížení vlasů.
MÉNĚ ČASU: stop dalším ošetřením a oplachům: Hot Honey Care se aktivuje
ihned při vysoušení vlasů a znatelně se tak snižuje doba úpravy vlasů.
SNADNÝ STYLING: vlasy, které mají objem a tvar znamenají také snadnější
úpravu a profesionální a vždy neodolatelný styling.

Vložením kapsle Ultra Bodifying do trysky kompatibilní s fénem Elchim získají tvé
vlasy ihned viditelný objem po celých délkách a budou krásně hladké a lesklé.
Tvar a objem: konec zplihlým a beztvarým vlasům! Ultra Bodifying dodá tvým
vlasům objem, tvar a zlepší jejich texturu.
Okamžitý efekt: dlouhé a jemné vlasy získají více objemu a tvaru po celých
délkách.
Rovnoměrná aplikace: na rozdíl od balzámů a produktů pro objem vlasů využívá
Hot Honey Care tepla během vysoušení vlasů k rovnoměrné aplikaci produktu.

PRO DODÁNÍ OBJEMU 
DLOUHÝM A JEMNÝM VLASŮM

Jemné, dlouhé vlasy bez 
objemu?
Laboratoře Elchim vyvinuly 
Hot Honey
Care Ultra Bodifying, jediný 
systém 3 v 1 pro vysoušení, 
styling a péči v jednom 
kroku!
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X-VOLUME 

WOW EFEKT: již po prvních minutách vysoušení tě účinky X-Volume zcela ohromí
a zůstaneš doslova s otevřenou pusou.
PŘÍRODNÍ PÉČE: jemným, zplihlým krátkým a středně dlouhým vlasům je
dodána péče díky účinným látkám obsaženým v medu a aminokyselinách sóji a
pšenice, které jsou do vlasů rovnoměrně nanášeny pomocí tepla a vzduchu fénu
Elchim.
MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST: díky technologii Hot Honey Care, která optimalizuje
proud teplého vzduchu, se ošetření aplikuje rovnoměrně do délek vlasů na rozdíl
od masek, sprejů nebo balzámů aplikovaných samostatně. Toto všechno probíhá
bez zatížení vlasů.
MÉNĚ ČASU: stop dalším ošetřením a oplachům: Hot Honey Care se aktivuje
ihned při vysoušení vlasů a znatelně se tak snižuje doba úpravy vlasů.
SNADNÝ STYLING: vlasy, které mají větší objem znamenají také snadnější úpravu
a profesionální a vždy neodolatelný styling.

Teplo a proud vzduchu fénu aktivují přírodní složky medu, aminokyseliny sóji a
pšenice a výsledkem je rovnoměrné nanesení produktu do vlasů.
Vložením kapsle X-Volume do trysky kompatibilní s fénem Elchim získají tvé vlasy
ihned viditelný objem a budou krásně hladké a lesklé.
Extra objem: sbohem zplihlé vlasy! Vlasy mají již od kořínků větší objem, navíc
získávají vysoký lesk a hebkost.
Okamžitý efekt: tvé vlasy budou ihned viditelně objemnější již od kořínků a
zářivější.
Rovnoměrná aplikace: Hot Honey Care využívá tepla během vysoušení vlasů
k rovnoměrné aplikaci produktu.

PRO DODÁNÍ OBJEMU JEMNÝM 
KRÁTKÝM A STŘEDNĚ 
DLOUHÝM VLASŮM

Krátké nebo středně dlouhé 
vlasy, ale extrémně jemné a 
bez objemu?
Laboratoře Elchim vyvinuly Hot 
Honey Care X -Volume, jediný 
systém 3 v 1 pro vysoušení, 
styling a péči v jednom kroku!
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OTÁZKY & ODPOVĚDI 
ZPŮSOB POUŽITÍ? VELMI SNADNÝ:
Vložte kapsli HOT HONEY CARE s koncentrovanou péčí dovnitř trysky kompatibilní
s fénem Elchim, perfektně uzavři uzávěr. Přejdi k běžnému vysoušení a stylingu
jako obvykle a získáš okamžitý výsledek za pár minut.

1) JAK PŘESNĚ SYSTÉM FUNGUJE?
Jakmile vložíme kapsli do speciální trysky a spustíme fén, teplo aktivuje kapsli a
společně s teplým vzduchem se uvolňuje a rozptyluje zvolená péče. Péče proniká
do vnitřní struktury celého vlasu, výsledkem je požadovaný výsledek, a to s
ohledem na zdraví vlasů a bez modifikace jejich struktury permanentním nebo
semi-permanentním způsobem, jak k tomu dochází např. v případě
permanentního narovnávání.

2) JAKÝCH VÝSLEDKŮ MŮŽEME DOSÁHNOUT POUŽITÍM FÉNU ELCHIM S PÉČÍ 
HOT HONEY CARE?
Hot Honey Care je kosmetickým ošetřením v pravém slova smyslu. Samotný fén
umožňuje vysoušení a styling, ale systém Hot Honey Care proměňuje vlasy od
základu, výsledkem je požadovaný efekt a k tomu navíc přidává zářivost, kterou
může dodat jen profesionální ošetření.

Na horní části trysky odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček a sejměte
jej. Vložte kapsli do otvoru, nasaďte zpět uzávěr a zašroubujte ve směru
hodinových ručiček, dokud nebude pevně dotažen. Ujistěte se, že uzávěr je pevně
uzavřen. Vyjmutí kapsle: odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček a
sejměte jej. Vytáhněte kapsli, pokud by byla ve vnitřní části připevněná, otočte
trysku vzhůru nohama a nechte jí vypadnout, nebo na chvíli zapněte fén.
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OTÁZKY & ODPOVĚDI 
3) JAK DLOUHO VYDRŽÍ JEDNA KAPSLE HOT HONEY CARE?
Všechny kapsle jsou na jedno použití a vydrží po celou dobu vysoušení a úpravy
vlasů. Působení péče probíhá také 15 minut po začátku schnutí.

4) JAK VYBRAT SPRÁVNOU KAPSLI PRO DANÝ TYP VLASŮ?
Všechny kapsle mají pozitivní účinky na vlasy co do výživy a zvýšení jejich hebkosti,
ale samozřejmě pro každý typ vlasů je určena speciální péče za účelem dosažení co
nejlepších výsledků. Například pro suché vlasy doporučujeme Supreme Glossy
anti-crespo s efektem proti krepatým vlasům, pro nepoddajné vlasy, které chceme
uhladit, je určena péče Sublime Liss, X-Volume pro objem jemných krátkých vlasů,
Ultra Bodifying naopak pro jemné, ale dlouhé vlasy, kterým chceme dodat objem
do délek.

5) JAK DLOUHO VYDRŽÍ ÚČINEK TOHOTO OŠETŘENÍ?
Záleží na typu vlasů, ale obecně můžeme říci, že účinky jsou viditelné až do
následného mytí vlasů.

6) JE SYSTÉM HOT HONEY CARE UNIVERZÁLNÍ PRO VŠECHNY FÉNY NA TRHU?
Ne, je to systém speciálně určený pro vysoušeče vlasů Elchim kromě modelů 2001,
Milano, Dress Code, 3800.

7) NA KTERÉ MODELY ELCHIM JE VHODNÝ SYSTÉM HOT HONEY CARE?
Systém byl vyvinut pouze pro následující modely Elchim: RUN, 3900, 3900 Light,
8thSense Sunset Copper, Xlite.
Z tohoto důvodu je systém momentálně nekompatibilní s dalšími modely fénů
Elchim jako např. 2001, Dress Code, 3800 a jinými výše nezmíněnými modely. Hot
Honey Care nemůže být použit s fény jiných značek než Elchim.

8) JAKÝ JE ROZDÍL MEZI HOT HONEY CARE A TRADIČNÍMI OŠETŘENÍMI JAKO
JSOU OBNOVUJÍCÍ SPREJE A MASKY?
Při nesprávném použití sprejů a masek riskujeme nebezpečí zatížení vlasů a je
velmi obtížné rovnoměrně aplikovat produkty do celých délek.
Navíc vyžadují delší dobu na styling, zatímco s Hot Honey Care probíhá vysoušení a
péče současně.

www.mjczlin.cz
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9) JE MOŽNÉ JEDNU KAPSLI POUŽÍT NA VÍCE NEŽ JEDNO OŠETŘENÍ?
Ošetření nebude stejně efektivní, protože každá kapsle je určena na jedno použití.

10) JAK POUŽÍVAT HOT HONEY CARE V PŘÍPADĚ KUDRNATÝCH VLASŮ, KTERÉ
VYSOUŠÍME POMOCÍ DIFUZÉRU?
Vlasoví stylisté Elchim doporučují použít fén se systémem Hot Honey Care na vlhké
vlasy a vysoušet nejméně 3-4 min. (dle délky vlasů) bez použití kartáče, aby se
mohla péče dobře rozprostřít po celých vlasech. Po tomto krátkém “předvysušení”
vlasů doporučujeme sejmout trysku Hot Honey Care a dokončit vysoušení pomocí
fénu a difuzéru.

11) JAK JSOU EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE JAKO NAPŘ. NEGATIVNÍ IONTY, TITAN,
KERAMIKA, TURMALÍN, AKTIVNÍ KYSLÍK OPROTI SYSTÉMU HOT HONEY CARE?
Výše uvedené technologie jsou za posledních 20 let technologického vývoje na
profesionální úrovni víceméně ustálené, ale často umožňují jen limitovanou
transformaci struktury vlasů a především jejich účinnost je minimální oproti
systému Hot Honey Care, který představuje opravdovou testovanou vlasovou péči
a navíc posílenou o výživné účinné látky obsažené v medu.

12) TRYSKA HOT HONEY CARE JE PŘI POUŽITÍ VELMI HORKÁ, CO MÁM DĚLAT?
Tryska Hot Honey Care, stejně jako všechny ostatní trysky profesionálních fénů,
dosahuje velmi vysokých teplot a neměli bychom se ho při používání dotýkat. Po
vypnutí fénu doporučujeme pro sejmutí kapsle a/nebo trysky pár minut počkat,
dokud se tryska nezchladí.

13) JAKÉ JSOU VÝHODY POUŽITÍ HOT HONEY CARE V KADEŘNICKÉM SALÓNU?
1) Pro klienta salónu znamená Hot Honey Care opravdový WOW efekt.
2) Zajišťuje velmi plynulý a hladký skluz termického kartáče během úpravy vlasů.
3) Díky technologii Hot Vortech zaručuje ideální koncentrace vzduchu a teplota ve
vlasech značné snížení doby vysoušení.

14) MŮŽEME HOT HONEY CARE POUŽÍVAT TAKÉ DOMA?
Hot Honey Care je velmi snadný, bezpečný a použitelný bez specifických instrukcí i
doma, dokonce je určen k vytvoření “profesionálního účesu” bez potřeby navštívit
kadeřníka.

www.mjczlin.cz
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15) JAK SE MŮŽE MAXIMALIZOVAT VÝSLEDEK SYSTÉMU HOT HONEY CARE?
Pro maximální zefektivnění účinků systému doporučují stylisté Elchim umytí vlasů
odpovídajícím šamponem dle typu vlasů. Ihned poté vlasy vysušte ručníkem,
přejděte k předvysoušení vlasů na maximální rychlost a teplotu, bez použití
kartáče, ale s tryskou Hot Honey Care a kapslí.
Po 3 minutovém předvysoušení začněte vlasy upravovat pomocí systému Hot
Honey Care a použijte vhodný kartáč, který nejlépe vyhovuje typu vlasů a
požadovanému stylu.

16) MOHOU SE PŘIDÁVAT DALŠÍ PEČUJÍCÍ PRODUKTY KE KAPSLI HOT HONEY
CARE NEBO PŘIDÁVAT DALŠÍ PÉČE PŘÍMO DO NÁDRŽKY KONCENTRÁTORU?
Různé oleje nebo jiné pečující produkty se v žádném případě nesmí přidávat do
nádržky. Stejně tak již použité kapsle Hot Honey Care se nemohou smíchávat s
další péčí. Ošetření Hot Honey Care je navíc specifické tím, že bylo vyvinuto a
testováno pro jeho bezpečné použití jak doma, tak v kadeřnickém salónu.

17) JAKOU PARFEMACI MÁ PÉČE HOT HONEY CARE? A JAK DLOUHO VYDRŽÍ TATO
PARFEMACE VE VLASECH?
Jedná se o jemnou parfemaci s tóny, které připomínají med. Parfemace zůstane ve
vlasech, ale není silná. To, jak dlouho vydrží ve vlasech, záleží na typu vlasů, na
vlhkosti, teplotě vzduchu a dalších vnějších faktorech. V každém případě chceme
podotknout, že hlavním účinkem Hot Honey Care není parfemace, ale proměna
vlasů.

18) KDE SE HOT HONEY CARE VYRÁBÍ?
Výhradně v Itálii, z italských materiálů a výrobním procesem kontrolovaným přímo
firmou Elchim.

19) PROČ JE V SYSTÉMU HOT HONEY CARE OBSAŽEN PRÁVĚ MED?
Med a obecně včelí produkty jsou účinné přírodní látky příznivě působící na vlasy a
navíc mají také důležitou baktericidní funkci (ničí mikroby).

www.mjczlin.cz
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20) JAK ČASTO SE MŮŽE SYSTÉM HOT HONEY CARE POUŽÍVAT?
Jak často chcete, takže klidně při každém vysoušení. Hot Honey Care je systém,
který vlasy léčí a dodává jim zářivost a lesk. Neničí vlasy a navíc umožňuje
blahodárnou úpravu vlasů v pravém slova smyslu.

21) MŮŽE SE SYSTÉM HOT HONEY CARE POUŽÍVAT NA DĚTSKÉ VLASY NEBO NA
VLASY VELMI KŘEHKÉ A JEMNÉ?
System Hot Honey Care je bezpečný a testovaný, použitelný pro všechny typy
vlasů.

22) KDE MŮŽEME HOT HONEY CARE A ODPOVÍDAJÍCÍ KAPSLE ZAKOUPIT?
Na všech našich prodejnách, u obchodních zástupů nebo na e-shopech.
www.mjczlin.cz

23) MŮŽE SE POUŽÍVAT TRYSKA HOT HONEY CARE SAMOSTATNĚ I BEZ KAPSLE?
Tryska by tímto ztratila svou účinnost, a proto doporučujeme používat standardní
nástavce fénu, které jsou speciálně vyvinuté pro vysoušení a úpravu vlasů bez
kapslí Hot Honey Care.

24) PO APLIKACI OŠETŘENÍ HOT HONEY CARE JIŽ NENÍ POTŘEBA POUŽÍT DALŠÍ
KOSMETICKÉ PRODUKTY S PÉČÍ?
Samozřejmě. Systém Hot Honey Care nahrazuje mnoho finish produktů a produktů
vlasové péče, které se běžně používají po fénování nebo žehlení vlasů, protože
kosmetická péče je již obsažená v systému vysoušení.

25) MOHOU SE PO VYSOUŠENÍ A STYLINGU SYSTÉMEM HOT HONEY CARE
POUŽÍVAT ŽEHLIČKY NA UHLAZENÍ VLASŮ NEBO OŽIVENÍ KUDRLIN?
Např. systém Hot Honey Care Sublime Liss byl vyvinut tak, aby byl efektivní i bez
nutnosti použít žehličku. Samozřejmě použití žehličky po ošetření zesiluje výsledný
efekt.
Stejným způsobem je možné po použití Supreme Glossy použít žehličku pro
vytvoření fantastických vln a vytvoření efektu “hvězda Hollywoodu”.

www.mjczlin.cz
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26) KDYŽ POUŽÍVÁM SYSTÉM HOT HONEY CARE, MUSÍM POUŽÍT PRODUKTY PRO
OCHRANU VLASŮ PŘED TEPLEM PŘED POUŽITÍM FÉNU NEBO ŽEHLIČKY?
Všechny typy ošetření systémem Hot Honey Care obsahují ochranné prvky, proto
není nutné použití dalších produktů na ochranu vlasů před teplem.

27) JAKÝ JE ROZDÍL MEZI X-VOLUME A ULTRA BODIFYING?
Oba mají objemový efekt, ale X-Volume vytváří objem u kořínků vlasů a je
doporučován pro jemné středně krátké vlasy, zatímco Ultra Bodifying vytváří
objem především v délkách, zlepšuje jejich texturu, protože je určen právě pro
dlouhé jemné a zplihlé vlasy.

28) JE MED JEDINOU AKTIVNÍ LÁTKOU OBSAŽENOU V OŠETŘENÍCH ŘADY HOT
HONEY CARE?
Med má zvláčňující efekt a je obsažen ve všech produktech řady, ale jak kapsle, tak
šampon jsou obohaceny také o jiné účinné látky, jako například keratin, výtažky z
mikrořas, kosmetické oleje, aminokyseliny sóji a pšenice a o mnoho dalších
účinných látek podle typu zvoleného ošetření.

29) JE ŠAMPON HOT HONEY CARE URČEN PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ A PŘED
KTERÝMI OŠETŘENÍMI ŘADY MŮŽE BÝT POUŽIT?
Šampon Hot Honey Care je přípravný šampon, který připravuje vlasy na vysoušení
pomocí kapsle Hot Honey Care, dokonce zlepšuje účinky kapslí, jelikož má lehce
zásadité pH (7.5), otevírá vlasovou kutikulu a zvyšuje efekt ošetření.
Je určený pro všechny typy vlasů a vyživuje je před úpravou pomocí fénu a/nebo
žehličky pro uhlazení vlasů nebo naopak oživení kudrnatých vlasů.

30) JAK MOHU CO NEJEFEKTIVNĚJI VYUŽÍT HOT HONEY CARE?
Po umytí vlasů přípravným šamponem Hot Honey Care vlasy promasírujte,
odstraňte z vlasů nadbytečnou vodu, ideálně rukama bez použití ručníku, a
přejděte k předvysoušení po dobu alespoň 3 minut pomocí fénu s tryskou Hot
Honey Care a již vloženou kapslí. Poté dokončete úpravu vlasů pomocí kartáče a
fénu.
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