
 
 

 
 



TEOPLEX 

 

Dvoufázové profesionální ošetření, které vlasy obnovuje a chrání během chemických procesů 
(barvení, zesvětlování, trvalá) 
Aktivní složky 
Olej z meruňkových jader: s hydratačními a vyživujícími vlastnostmi. 
Hydrolyzát z perel: bohatý na aminokyseliny s anti-aging působením. 
Proteiny kašmíru: s rekonstrukční akcí. 
Vitamínový mix: posiluje vlasové vlákno. 

 

 

 

 

1. BOND REBUILDER Profesionální ochranné a obnovující ošetření vlasů během chemických procesů, které se přidává 
přímo do barvicí nebo jiné chemické směsi. 

2. BOND PERFECTOR Profesionální ošetření vlasů pro uzavření kutikuly a pro posílení jejich kondice. Dokončuje proces 
přípravku BOND REBUILDER. Vlasy hloubkově vyživuje. 

 

BARVENÍ VLASŮ 
Doporučené dávkování: 10 % BOND REBUILDER vzhledem k použitému množství barvicího krému. 
Příklad: Do 50 gramů barvicího krému přidejte 5 ml produktu BOND REBUILDER.  
Postup: Smíchejte barvicí krém s oxidační emulzí. Odměřte požadované množství produktu BOND REBUILDER, který 
následně přidejte do směsi. Dobře promíchejte. Proveďte barvení vlasů jako obvykle. Poté vlasy důkladně opláchněte 
vodou, BEZ POUŽITÍ ŠAMPONU, a vysušte ručníkem. Poté do délek a konečků vlasů naneste dostatečné množství BOND 
PERFECTOR. Nechejte působit 10 minut. Poté důkladně opláchněte a vlasy umyjte šamponem a pokračujete v konečné 
úpravě vlasů jako obvykle. 
 
TEOPLEX KIT je vhodný pro všechny oxidační barvy a přímé barvy se zachováním předepsaných poměrů s oxidační 
emulzí. 
 
ZESVĚTLOVÁNÍ VLASŮ 
Doporučené dávkování: 25 % BOND REBUILDER vzhledem k použitému množství zesvětlujícího prášku. 
Příklad: Do 30 gramů zesvětlujícího prášku přidejte 7,5 ml produktu BOND REBUILDER. 
Postup: Zesvětlující prášek smíchejte s oxidační emulzí. Odměřte požadované množství produktu BOND REBUILDER 
který následně přijde do směsi. Dobře promíchejte. Pokračujte se zesvětlováním vlasů jako obvykle. Poté vlasy důkladně 
opláchněte vodou, BEZ POUŽITÍ ŠAMPONU, a vysušte ručníkem. Poté do délek a konečků vlasů naneste dostatečné 
množství produktu BOND PERFECTOR. Nechejte působit 10 minut. Poté důkladně opláchněte a vlasy umyjte šampónem 
a pokračujete v konečné úpravě vlasů jako obvykle. 
Doporučení: Pro zachování stejných výsledků zesvětlování vlasů doporučujeme použít o 3 % silnější oxidační emulzi. 
Proces zesvětlování vlasů vždy důkladně sledujte. 
 
TRVALÁ ONDULACE 
Proces trvalé proveďte jako obvykle. BOND REBUILDER použijte až po neutralizéru. 
Normální/barvené vlasy: smíchejte 30 ml BOND REBUILDERu s 90 ml vody. Naneste na vlasy bezprostředně po použití 
neutralizéru. Nechejte působit 10 minut. Poté sundejte natáčky a vlasy opláchněte. 
Barvené/zesvětlované vlasy: smíchejte 30 ml BOND REBUILDERu s 90 ml vody. Naneste na vlasy bezprostředně po 
použití neutralizéru. Nechejte působit 5 minut. Poté směs opět aplikujte a nechejte působit dalších 5 minut. Aplikaci 
opakujte potřetí a nechejte opět působit dalších 5 minut. Sejměte natáčky a vlasy opláchněte. 
Extrémně poškozené vlasy: Aplikujte neutralizér na každou natáčku a nechejte působit 5 minut. Po 5 minutách re-
aplikujte BOND REBUILDER a nechejte působit dalších 5 minut. Sejměte natáčky a vlasy opláchněte. 
 
VYHLAZUJÍCÍ KERATINOVÉ OŠETŘENÍ VLASŮ 
Před aplikací keratinového ošetření vlasů doporučujeme použít posilující ošetření TEO PLEX.  Do láhve s rozprašovačem 
si připravte roztok: smíchejte 15 ml BOND REBUILDERu s 90 ml vody. Nástřikem rovnoměrně aplikujte do délek a 
nechejte působit 5 minut.  Poté vlasy neoplachujte a přímo naneste BOND PERFECTOR. Vlasy pročešte pro zajištění 
rovnoměrného rozprostření přípravku. Nechejte působit 10/20 minut. Poté důkladně opláchněte a pokračujte 
keratinovým ošetřením vlasů v podobě čisticího šamponu a dalších keratinových produktů.  
 
OBNOVA VLASŮ 
Metoda 1 (se zdrojem tepla): v misce smíchejte 20 ml BOND REBUILDERu s 30 ml BOND PERFECTORu. Pomocí štětce 
rovnoměrně aplikujte do umytých a ručníkem vysušených vlasů od kořínků po konečky. Nechejte působit 10 minut 
s přídavným teplem a poté opláchněte.  Naneste BOND PERFECTOR od kořínků po konečky a nechejte působit 5 minut. 
Vlasy opláchněte a pokračujte v konečné úpravě jako obvykle. 
Metoda 2: do láhve s rozprašovačem přidejte 15 ml BOND REBUILDERu a 85 ml vody. Aplikujte nástřikem do délek 
vlasů. Nechejte působit 5 minut a poté bez oplachu vlasů použijte BOND PERFECTOR. Nechejte působit 20 minut a 
důkladně opláchněte. Pokračujte v konečné úpravě vlasů jako obvykle. 

 

 

 

 



              

 

TEOTEMA CREME COLOR  
Kompletní barvící systém pro zajištění potřeb kadeřnických salónů. Ochranné složení s vyspělou technologií a s bohatou krémovou 
konzistencí, dovoluje barvící směsi okamžitě a rovnoměrně přilnout k vlasu, poskytuje dlouhotrvající stabilitu barvy a 100 % krytí 
šedin. Každý odstín z řady TEOTEMA obsahuje nejkvalitnější pigmenty, které byli pečlivě kalibrovány na přesný odstín optimálním 
pokrytím a zaručují vyšší stabilitu barvy. TEOTEMA vlasy zanechává na dlouhou dobu silné, celistvé a zářivé.  
Přírodní složky: Jojobový olej: vyživuje vlasové vlákno a dodává mu pevnost. Vitamín E: vyživuje, posiluje buňky a působí proti volným radikálům 
počet odstínů:  88 
balení:   100ml tuba 
míchání:  1 : 1,5 s oxidantem Teotema creme color 3%, 6%, 9%, 12% dle potřeby, včetně super zesvětlujících odstínů. 
například:  50ml barva Teotema creme color + 75ml Oxicreme Teotema  
Odstíny: 
 PŘÍRODNÍ  ZLATÉ  TABÁKOVÉ 

1 ČERNÁ  4.3  HNĚDÁ ZLATÁ  5.73  SVĚTLÁ HNĚDÁ TABÁKOVÁ 

3 TMAVÁ HNĚDÁ 5.3  SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ 6.73  TMAVÁ BLOND TABÁKOVÁ 

4 HNĚDÁ 6.3  TMAVÁ BLOND ZLATÁ 7.73  BLOND TABÁKOVÁ 

5  SVĚTLÁ HNĚDÁ 7.3  BLOND ZLATÁ 9.73  VELMI SVĚTLÁ BLOND TABÁKOVÁ 

6  TMAVÁ BLOND 8.3  SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ  KOUŘOVÉ 

7  BLOND 9.3  VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ 4.8 HNĚDÁ KOUŘOVÁ 

8  SVĚTLÁ BLOND  BÉŽOVÉ 6.8  TMAVÁ BLOND KOUŘOVÁ 

9  VELMI SVĚTLÁ BLOND 7.32  BLOND BÉŽOVÁ  ČERVENÉ - MAHAGONOVÉ 

10  EXTRA SVĚTLÁ BLOND  8.32  SVĚTLÁ BLOND BÉŽOVÁ 4.56  HNĚDÁ MAHAGONOVÁ ČERVENÁ 

 PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ 9.32  VELMI SVĚTLÁ BLOND BÉŽOVÁ 5.5  SVĚTLÁ HNĚDÁ MAHAGONOVÁ 

5.0  SVĚTLÁ HNĚDÁ PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ  ZLATÉ MĚDĚNÉ 5.66  SVĚTLÁ HNĚDÁ ČERVENÁ INTENZIVNÍ 

6.0 TMAVÁ BLOND PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ 5.34  SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ MĚDĚNÁ 6.56  TMAVÁ BLOND MAHAGONOVÁ ČERVENÁ 

7.0 BLOND PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ 6.34  TMAVÁ BLOND ZLATÁ MĚDĚNÁ 7.66  BLOND ČERVENÁ INTENZIVNÍ 

8.0  SVĚTLÁ BLOND PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ 7.34  BLOND ZLATÁ MĚDĚNÁ  PERLOVÉ 

9.0 VELMI SVĚTLÁ BLOND PŘÍRODNÍ INTENZIVNÍ  ZLATÉ MAHAGONOVÉ 7.93  BLOND ZLATÁ PERLOVÁ 

 POPELAVÉ 4.35  HNĚDÁ ZLATÁ MAHAGONOVÁ  9.93  VELMI SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ PERLOVÁ 

1.10 ČERNO MODRÁ 5.35  SVĚTLÁ HNĚDÁ ZLATÁ MAHAGONOVÁ  SUPER ZESVĚTLUJÍCÍ 

5.1  SVĚTLÁ HNĚDÁ POPELAVÁ 6.35  TMAVÁ BLOND ZLATÁ MAHAGONOVÁ 900 ULTRA SVĚTLÁ BLOND PŘÍRODNÍ 

6.1 TMAVÁ BLOND POPELAVÁ 7.35  BLOND ZLATÁ MAHAGONOVÁ 901  ULTRA SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 

7.1 BLOND POPELAVÁ  MĚDĚNÉ 911  ULTRA SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ INTENZIVNÍ 

8.1 SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 5.4  SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ 912 ULTRA SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ FIALOVÁ  

9.1  VELMI SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ 6.4  TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ 902 ULTRA SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ  

10.1 EXTRA SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ   7.4  BLOND MĚDĚNÁ 913 ULTRA SVĚTLÁ BLOND POPELAVÁ ZLATÁ 

10.01 EXTRA SVĚTLÁ BLOND PŘÍRODNÍ POPELAVÁ  8.4  SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ 903 ULTRA SVĚTLÁ BLOND ZLATÁ 

 STUDENÉ BLOND, PÍSKOVÉ  MĚDĚNÉ ZLATÉ 000 POSILOVAČ ZESVĚTLENÍ 

6.13  TMAVÁ BLOND POPELAVÁ ZLATÁ 5.43  SVĚTLÁ HNĚDÁ MĚDĚNÁ ZLATÁ  KOREKTORY 

7.12 BLOND PÍSKOVÁ 6.43  TMAVÁ BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ  ŽLUTÝ 

8.23  SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ ZLATÁ 7.43  BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ  BLU - MODRÝ 

9.12 VELMI SVĚTLÁ BLOND PÍSKOVÁ 8.43  SVĚTLÁ BLOND MĚDĚNÁ ZLATÁ  ROSSO - ČERVENÝ 

9.23  VELMI SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ ZLATÁ  ČOKOLÁDOVÉ  VIOLA - FIALOVÝ 

 FIALOVÉ  4.7 HNĚDÁ KAKAOVÁ  LILA 

5.22 SVĚTLÁ HNĚDÁ FIALOVÁ INTENZIVNÍ 5.74  SVĚTLÁ HNĚDÁ OŘÍŠKOVÁ  CENERE - POPELAVÝ 

7.2  BLOND FIALOVÁ 6.7  TMAVÁ BLOND KAKAOVÁ  VERDE - ZELENÝ 

9.2 VELMI SVĚTLÁ BLOND FIALOVÁ 7.74  BLOND OŘÍŠKOVÁ  SILVER - STŘÍBRNÝ 
 

I. PŘÍPRAVA: v nekovové misce smíchejte 50 ml barvícího krému Teotema creme color a 75 ml oxidačního krému (3%, 6%, 9%, 12%). Míchejte, 
dokud nezískáte homogenní směs. 
II. APLIKACE: používejte jednorázové rukavice. Naneste směs na suché nemyté vlasy.  
 

Barvení ve stejné  
výšce tónu a ztmavení 

Smíchejte barvu s oxidačním krémem 3% nebo 6%. Naneste rovnoměrně od kořínků ke konečkům, nechejte 
působit 30 minut. 

Zesvětlení přírodních 
nebarvených vlasů 

Naneste na délky a konečky, nechejte působit 15/20 minut. Následně naneste ke kořínkům a nechejte 
působit dalších 15/20 minut. Doba působení se prodlužuje v závislosti na požadovaném zesvětlení a to v 
rozmezí od 35 minut do maximálně 50 minut. 

Barvení odrostů Barvu nejdříve nanášejte na odrosty a začněte s aplikací v místě s nevyšší koncentrací šedivých vlasů. 

Barvení délek a konečků 
Po dokončení působení, navlhčete vlasy vodou a emulgujte barvu do délek a konečků, nechejte působit 
dalších 10 minut (tato fáze se neprovádí v případě aplikace super zesvětlujících odstínů). 

Super zesvětlující odstíny  
a posilovač zesvětlení (000) 

Odstíny vhodné pro zesvětlení o 4 tóny, pro zesvětlení o 4,5 tónu přidejte posilovač (000). Množství (000) je 
stejné jako množství barvy, s dodržením poměru s oxidačním krémem 1:2  
Například: 30 ml (odstín 900) + 30ml (posilovač 000) + 120 ml (OX). 

Posilovač zesvětlení (000) 
Může být přimíchán také k dalším odstínům Teotema creme color. Smícháním posilovače se zvolenou barvou 
se zvýší schopnost zesvětlení o půl stupně. Množství posilovače by nemělo překročit množství barvy. Poměr 
míchání s oxidačním krémem je 1:1,5. 

 
SYSTÉM MÍCHÁNÍ 

SLUŽBA ZESVĚTLENÍ MÍCHÁNÍ OX ČAS PŮSOBENÍ 

Barvící koupel  1 : 2 (50 ml + 100 ml) 3% 20' - 30' 

Zesvětlení +/- 1 

1 : 1,5 (50 ml + 75 ml) 

6% 25' - 30' 

Zesvětlení 2 9% 40' - 40' 

Zesvětlení 3 12% 40' - 45' 

Super zesvětlení > = 4 1 : 1,5 (50 ml + 75 ml) 12% 45' - 55' 

Super zesvětlení + 000 > = 4,5 1 : 1 : 2 (30+30 ml + 120 ml) 12% 45' - 55' 
 



COLOR REMOVER - ODSTRAŇOVAČ CHEMICKÉ BARVY 
 

 

 

 

Nejlepší a zároveň nejšetrnější cesta jak odstranit umělé barevné pigmenty bez poškození přirozené barvy vlasu. Jemné složení  
odstraní umělá barviva, aniž by se změnila přirozená barva vlasů, chemickou reakci převrátí oxidační proces, který proběhne, 
když se vlasy barví. 
Způsob použití: smíchejte  celý obsah Fáze 1 s Fází 2 a rovnoměrně naneste na suché vlasy. Zakryjte igelitovou čepicí a nechejte 
působit 10 - 30 minut. Oplachujte po dobu 3-5 minut a poté 2x umyjte vlasy šamponem, aby došlo k odstranění všech molekul 
barvy. Nepřekračujte doporučenou dobu působení. Doporučujeme provést test na prameni vlasů s malým množstvím 
Developer 10 Vol., pokud pramen ztmavne, opakujte proces. Dle potřeby pokračujte v barvení, použijte odstín o tón světlejší 
než požadovaný výsledek.  
Upozornění: používejte vhodné ochranné rukavice. Pokud výrobek přijde do kontaktu s očima, okamžitě vypláchněte vodou. 
Fázi 1 a fázi 2 nepoužívejte samostatně. Nenanášejte výrobek na podrážděnou vlasovou pokožku. Neaplikujte na vlasy barvené 
henou nebo jinými barvivy s obsahem metalických solí nebo na přímé pigmenty. Udržujte z dosahu dětí. Pouze pro 
profesionální použití. 
 

Balení:  4x set (50 + 50 ml) 
 

MELÍR DUST FREE BLUE 
 

 

 

 

Melírovací bezprašný prášek. Vysoce účinný systém určený pro všechny techniky zesvětlování. Zesvětlení až 6 tónů. Ochranné 
aktivní složení chrání vlas během celého procesu zesvětlování.  
Způsob použití: kompaktní prášek, který se snadno a lehce smíchá do měkkého krému. Míchání v poměru 1:2 s Teotema 
krémovým peroxidem. V nekovové misce smíchejte 50 g (2 odměrky) melíru s 100 ml oxidační emulzí (20,30,40 Vol.) dle 
požadovaného stupně zesvětlení. Naneste směs na suché vlasy, aplikujte pramen po prameni a začněte u šíje. Nechejte působit 
20 - 50 minut, pravidelně kontrolujte. Pečlivě opláchněte a umyjte vhodným šamponem. Pečlivě zavírejte krabici melíru a 
udržujte jej v suchu.  
 

Balení:  50g dávka  500 g v sáčku  
 

 
  

KRÉMOVÝ OXIDANT  AKTIVÁTOR BARVY 1,8 % 
 

Vysoce stabilizovaný krémový oxidant s kyselým pH (2,5 - 
3,5). Složení je obohaceno o nejjemnější vosky, které 
chrání vlas během chemického procesu. Zlepšuje vývoj 
barvy a zajišťuje celistvost barvy a lesk.  
3% 10Vol. 
6% 20Vol. 
9% 30Vol. 
12% 40Vol. 
 

Balení:  150, 1000 ml 

 
 

Vhodný tam kde není potřeba žádného zesvětlení a při barvení na přechodnou dobu 
(vydrží 6-8 mytí). Poměr míchání 1:2, doba působení 5- 25 min. 
 

1. TÓN V TÓNU - pro mladé zákazníky, pro barevné odlesky, pro ty co nechtějí 
permanentní barvu 
2. OPRAVA A NEUTRALIZACE BARVY - změní se pouze odlesk, výška tónu zůstává 
3. OŽIVENÍ BARVY - oživí vybledlou barvu 
4. PRO MUŽE - nenápadné barvení s lehkým krytím šedin.  
 

Balení:  1000 ml 

 

SCALP CARE SKIN PROTECTOR - OCHRANA VLASOVÉ POKOŽKY 
 

 

 

Ochrana vlasové pokožky. Unikátní fluid určený pro citlivou pokožku hlavy. Zamezuje podráždění pokožky a tvorbě nežádoucích skvrn na 
pokožce.  
Způsob použití: aplikuje před barvením na pokožku na kontury i mezi vlasy, do pěšinek, pomocí aplikátoru přímo z lahvičky. Poté lehce 
rozetře prsty. Aplikovaná barva pronikne přípravkem a díky tomu dokonale nabarví i vlasy v místech, kde byl přípravek použit. 
 

Balení:  200 ml 

 
 

 

 

 
PERMANENT WAVE - TRVALÉ ONDULACE S CYSTEINEM  NEUTRALISER - USTALOVAČ 
 

0 - ODOLNÉ VLASY 
1 - PŘÍRODNÍ VLASY 
2 - BARVENÉ/CHEMICKY UPRAVENÉ VLASY  
 

Trvalá ondulace s cysteinem je složená pro zajištění perfektně definovaných a přirozených vln. Je 
obohacena o Cystein, který chrání vlasy během procesu trvalé a dává ondulaci stabilitu a pevnost. 
Doba působení: Dle typu vlasů: 
0 - odolné vlasy - 20-25 min 
1 - přírodní vlasy - 15-20 minut 
2 - barvené/chemicky upravené vlasy - 10-15 minut 
Způsob použití: vyberte trvalou dle typu vlasů. Umyjte vlasy šamponem a natočte na natáčky - 
vlasy netahejte. Použijte natáčky o průměru dle požadovaných vln. Pečlivě saturujte každou 
natáčku trvalou, začněte na šíji. Po ukončení doby pokračujte s neutralizérem. 
 

balení:   250 ml 

 Po ukončení doby působení opláchněte 
(nesundávejte natáčky) vlasy teplou vodou a 
vysušte ručníkem. 100 ml neutralizéru nalijte 
do nádobky s aplikátorem a saturujte natáčky 
neutralizérem, aplikujte na každou natáčku. 
Nechejte působit 5 minut, poté sundejte 
natáčky, netahejte za vlasy. Naneste zbývající 
neutralizér a nechejte působit dalších 5 minut. 
Pečlivě opláchněte a pokračujte v úpravě 
(nemyjte šamponem). 
 

balení:   1000 ml 



                            

 

TEOLISS CHERATINE WORD VYHLAZUJÍCÍ PROGRESIVNÍ PÉČE S KERATINEM  

HLADKÉ, UPRAVENÉ VLASY, SNADNÉ ROZČESÁVÁNÍ AŽ NA 3 MĚSÍCE.  

Profesionální dočasná péče založená na kombinaci směsi látek s obsahem taninu a keratinu o vysoké 
a nízké molekulární hmotnosti. Péče se skládá z hloubkově čistícího přípravného šamponu, 
z keratinové péče - vyhlazujícího fluidu a z krému usnadňujícího rozčesávání. 

KROK 1:  
Diagnóza vlasů: délka, průměr, poréznost, hustota vlasů, stupeň poškození vlasů, eventuální přítomnost barvy nebo odbarvení.  
KROK 2:  
Umyjte vlasy speciálním přípravným hloubkově ČISTÍCÍM ŠAMPONEM, opláchněte. Opakujte mytí 2 - 3x. Před opláchnutím vlasů je rozčešte 
hřebenem. Poté vysušte vlasy fénem, abyste odstranili 80% vody (nechejte vlasy vlhké).   
KROK 3:  
Rozdělte vlasy na čtyři části a rovnoměrně pramen po prameni aplikujte VYHLAZUJÍCÍ FLUID pomocí štětce s tvrdým vlasem (nenanášejte přímo 
k pokožce). Ideální množství produktu závisí na délce vlasů, průměru, poréznosti a hustotě vlasů (pro více porézní a hrubé vlasy použijte více 
fluidu). Nechejte 20 minut působit. Neoplachujte.  
KROK 4:  
Poté vlasy dobře pročešte a vysušte fénem, dobře je uhlaďte pomocí kartáče. Pouze v případě velmi poškozených, hrubých a silných vlasů před 
jejich vysušením fénem aplikujte DETANGLING KRÉM usnadňující rozčesávání vlasů, pramen po prameni, zvláště ke konečkům a rovnoměrně 
hřebenem vlasy pročešte.   
KROK 5:  
Oddělte jednotlivé prameny ne širší než půl centimetru a 6 - 8x je upravte žehličkou o teplotě 200-210°.  U přírodních vlasů doporučujeme použít 
žehličku víckrát, u velmi poškozených vlasů použijte žehličku o maximální teplotě 180°. U kořínků, kde jsou vlasy odolnější, buďte více intenzivní a 
naopak u konečků vlasů pracujte s žehličkou jemněji a rychleji.  
KROK 6:  
Vyčkejte, dokud vlasy zcela nevychladnou a poté je opláchněte dostatečným množstvím vlažné vody, abyste produkt z vlasů zcela odstranili.  
KROK 7:  
Odstraňte přebytečné množství vody z vlasů ručníkem, poté aplikujte masku Smooth Control. Nechejte 5 minut působit. Opláchněte vlažnou 
vodou a vlasy vysušte.   
KROK 7B:  
V  PŘÍPADĚ VYBLEDLÉ KOSMETICKÉ BARVY NEBO PRO OŽIVENÍ.  Smíchejte 30 g zvoleného odstínu s 30 g masky SMOOTH CONTROL MASK a poté 
po smíchání přidejte Teotema Oxicreme 6 nebo 10 Vol. (množství ox dle vybraného odstínu, tzn. 1:1, 1:1,5 nebo 1:2).  Naneste na vlhké vlasy, 
nechejte působit 5 - 10 minut. Opláchněte vlažnou vodou, umyjte vlasy šamponem Smooth Control a pak vlasy vysušte.  
KROK 8:  
KONEČNÁ ÚPRAVA. Poté, co vlasy vysušíte, aplikujte pár kapek fluidu SMOOTH CONTROL.  
KROK 9:  
Po aplikaci péče Teoliss doporučujeme vyčkat nejméně 72 hodin, než znovu vlasy umyjete šamponem a vlasy nespínat po dobu 48 hodin.  
Pro dosažení optimálního dlouhotrvajícího efektu ošetření v kadeřnickém salónu doporučujeme používat speciální produkty pro domácí použití 
z řady Teotema Smooth control (šampon, masku, fluid). 

 
AKTIVNÍ SLOŽKY: 
 
 
 

 
 

JOJOBOVÝ OLEJ KYSELINA TANINOVÁ CHOROŠOVITÁ HOUBA ARGANOVÝ OLEJ 
Vyživuje vlasovou 

strukturu, vlasy jsou hebké 
a jemné. 

Kyselina taninová se získává 
z keřů a stromů. Redukuje 

tvorbu mazu a lupů. 

(Trametes versicolor - outkovka 
pestrá) obsahuje oxidační enzym 

Laccase, který pomáhá vlasům 
udržovat jejich přirozenou pevnost. 

Vitamíny a antioxidanty 
obsažené v arganovém oleji 
udržují vlasy zdravé, lesklé 

a pevné. 
Výhradně pro profesionální použití. Držte z dosahu zdrojů tepla a světla. Držte z dosahu dětí. 

 
 
 

 

COVERCOLOR - BARVÍCÍ MASKA 
 

 

 

Vyživující procedura barvení pro oživení barvy vlasů a zářivé odlesky. BEZ POUŽITÍ OXIDANTU. Tónuje barvené i přírodní vlasy, 
navrací barevné odstíny, regeneruje a dodává lesk. Aktivní složky: makadamiový olej.   
Způsob použití: naneste pomocí hřebenu na umyté a ručníkem vysušené vlasy. Pročešte a nechejte působit od 3 do 5/6 minut. 
Důkladně opláchněte. Používejte ochranné rukavice. (Pokud na pokožce zůstanou skvrny, okamžitě je očistěte kouskem vaty 
navlhčené šamponem.) 
 
 
 
 
 

balení:   250 ml  
 



HAIRLOSS SPECIFIC - PROTI VYPADÁNÍ VLASŮ  

Účinný program proti vypadávání vlasů bohatý na specifické aktivní složky, které působí na vlasové kořínky a tkáně vlasové pokožky. Obsahuje 
extrakt z malabaru (Pterocarpus marsupium tropický strom), mořský glykogen, extrakt ze sójových bobů a biotin pro stimulaci růstu buněk a 
zvětšení vlasového objemu. 
    

ŠAMPON PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ pH 5.4 
 

 

 

Šampon proti vypadávání vlasů obohacený o malabar, biotin a mořský glykogen pro stimulaci buněčné aktivace. Posiluje vlas od kořínků 
a zvyšuje objem vlasů, aktivně stimuluje vlasovou pokožku a působí také preventivně proti padání vlasů. Celkově posiluje a osvěžuje 
vlasové kořínky. 
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy a jemně vmasírujte. Po 3 minutách opláchněte. Poté naneste na vlasovou pokožku tonikum proti 
padání vlasů. 
 

balení:   250, 500 ml  
 

TONIKUM PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ pH 6.2 
 

 

Regenerační tonikum proti vypadání vlasů. Stimuluje a posiluje vlasy proti řídnutí nebo proti sezónnímu vypadávání vlasů. Vysoce účinné 
složení bohaté na rostlinné výtažky vyživuje kořínky a zpevňuje vlasovou pokožku. Extrakt z malabaru hloubkově osvěžuje a tonizuje 
folikuly, v nichž stimuluje cirkulaci krve a tím napomáhá k udržení vlasů ve zdravém růstovém stavu. Zároveň posiluje pevnost pokožky a 
zvyšuje objem vlasů. 
Způsob použití: aplikujte na suché nebo ručníkem vysušené vlasy přímo na vlasovou pokožku. Jemně vmasírujte kruhovými pohyby až do 
úplného vstřebání. Po aplikaci může dojít k lehkému zarudnutí, to však postupně odezní, děje se tak na základě prokrvení 
pokožky. Neoplachujte. 
 

balení:   125 ml 
 

HAIRLOSS SPECIAL - PROTI VYPADÁNÍ VLASŮ SPECIÁL 
Aktivní složky: Serenoa repens brání enzymu 5-alfa reduktázy přeměně testosteronu na DHT (dihydrotestosteron), který je odpovědný a klíčový 
za rozvoj vypadávání vlasů.  Kofein se stimulačním efektem a schopností posílit vlasový folikul zlepšuje růst vlasů. Biotin (vitamín B7) je 
důležitou součástí buněčné stěny, redukuje podráždění vlasové pokožky a podporuje vlasový růst, zejména v případech, kdy ke ztrátě vlasů 
dochází vlivem stresu. 
 

INTENZIVNÍ ŠAMPON PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ  
 

 

Intenzivní šampon proti vypadávání vlasů pro slabé a ztenčené vlasy je prvním krokem celkového ošetření problematické vlasové 
pokožky a vlasů. Ošetření je založeno na následujícím konceptu: zajištění zdravé vlasové pokožky; stimulace folikulu k vlasovému růstu; 
podpora mikrocirkulace krve; ochrana proti předčasnému stárnutí vlasové pokožky způsobené volnými radikály. Složení je založeno na 
synergii aktivních složek, která zajišťuje mikrocirkulaci krve ve vlasové pokožce a výživu vlasového folikulu: Kofein, Serenoa repens, 
Biotin (vitamín H).  
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy a jemně vmasírujte. Po 3 minutách opláchněte. Poté naneste na vlasovou pokožku 
tonikum/ampule proti padání vlasů. 
 

balení:   500 ml 
 

INTENZIVNÍ AMPULE PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 
 

 

Intenzivní tonikum proti vypadávání vlasů pro slabé a ztenčené vlasy je druhým krokem celkového ošetření problematické vlasové 
pokožky a vlasů. Ošetření je založeno na následujícím konceptu: zajištění zdravé vlasové pokožky; stimulace folikulu k vlasovému 
růstu; podpora mikrocirkulace krve; ochrana proti předčasnému stárnutí vlasové pokožky způsobené volnými radikály. Vysoce 
efektivní složení je založeno na synergii aktivních složek, která zajišťuje mikrocirkulaci krve ve vlasové pokožce, podporuje 
buněčnou mitózu a obnovuje hustotu vlasů: Kofein, Serenoa repens, Biotin (vitamín H).  
Způsob použití: obsah jedné ampule rovnoměrně aplikujte na vlhkou vlasovou pokožku. Jemně masírujte, až do vstřebání. 
Nevyplachujte. Harmonogram použití: léčení: 3-4x týdně; udržování, prevence: 2-3x týdně. 
 

balení:   12x8 ml 
 

DANDRUFF SPECIFIC - PÉČE O VLASY S LUPY  
Aktivní péče s čistícím a posilujícím účinkem pro odstranění tvorby všech typů lupů. Hexamidin-diisenthionát účinné antiseptikum efektivně 
bojuje s bakteriemi, houbami i kvasinkami. Tea Tree olej přírodní antiseptikum s antibakteriálními a protizánětlivými účinky, jeho antiseptické 
vlastnosti pomůžou odstranit tvorbu dalších lupů. Allantoin obnovuje rovnováhu pokožky, dodává jí měkkost, elasticitu a zbavuje pocitu pnutí. 
 

ŠAMPON PROTI LUPŮM, pH 4.4 
 

 

 

Aktivní složky šamponu efektivně čistí a odstraňují lupy z pokožky vlasů. Tea tree olej spolu s alantoinem obnovují rovnováhu vlasové 
pokožky a účinně zamezují tvorbě lupů.  
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy a jemně vmasírujte. Nechte působit 5 minut, poté opláchněte. 
 
 
 
 
 
 
 

balení:   200, 500 ml 
 

SEBUM SPECIFIC - PÉČE PRO MASTNÉ VLASY A POKOŽKU  
Vysoce účinný program pro mastné vlasy k regulaci tvorby mazu a vyčištění vlasové pokožky. Zelený jíl absorbuje nadbytečný maz, kvasinky a 
jiné nežádoucí mikroorganismy, kofein a extrakty z kaštanu a lékořice omezují nadbytečnou tvorbu kožního mazu. 
     
ŠAMPON NA MASTNÉ VLASY, pH 4.7 
 
 

 

 

Speciální složení pro hloubkové čištění bez stimulace tvorby kožního mazu. Speciální směs výtažků přírodních látek sníží produkci 
kožního mazu a čistí pokožku hlavy. Obsahuje extrakty ze zeleného jílu, kvasnic, kofeinu, vitaminu B, koňského kaštanu a lékořice.  
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy. Mytí vlasů provádějte velmi jemnou masáží, zamezíte tím nadměrné stimulaci pokožky hlavy. 
Důkladně opláchněte. 
 
 
 
 

balení:   250, 500 ml 
 



TEO ARGAN - PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ 
 

 

V laboratoři Teotema byla vyvinula speciální směs olejů, z nichž byla vytvořena nová linie pro suché, matné, poškozené, 
nepoddajné vlasy. Arganový olej, makadamový olej, olej z čajovníku, máslo z karité. Synergie mezi těmito oleji pomáhá 
zvýšit hydrataci, posílit vlasové vlákno a zvýšit přirozenou ochranu před vnějšími vlivy. 

 

ŠAMPON ULTRA HYDRATAČNÍ  MASKA ULTRA HYDRATAČNÍ  
 

 

 

 

Složení bez obsahu SLS (Sodium Lauryl Sulfate). Šetrně 
myje, vlasům navrací správný stupeň hydratace, dává 
hebkost, lesk a chrání barvu vlasů. Vhodný pro 
všechny typy vlasů i pro citlivou pokožku, nedráždí 
kůži a oči. Složení je obohaceno o certifikovaný 
biologický Arganový olej, který reguluje 
hydrolipidickou rovnováhu pokožky.  
Způsob použití: naneste na mokré vlasy a masírujte. 
Nechejte 3 minuty působit, poté pečlivě opláchněte. 
Dle potřeby opakujte. 
 

balení:   250, 500 ml 

 

 

 

 

Hydratační maska s vyváženým složením. Navrací 
správný stupeň hydratace, vlasy zanechává hebké, 
lesklé, hedvábné a bez zatížení. Vhodná pro všechny 
typy vlasů. Složení je obohaceno o certifikovaný 
biologický Arganový olej, který reguluje hydrolipidickou 
rovnováhu pokožky.  
Způsob použití: Naneste na umyté a ručníkem vysušené 
vlasy, rovnoměrně do délek. Nechejte pár minut 
působit, poté pečlivě opláchněte. Pro zesílení efektu 
hydratace nechejte působit až 7 minut. 
 

balení:   250, 500 ml 
 

HYDRATAČNÍ ELIXÍR KRÁSY PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ 
 

 

 

 

Cenný elixír krásy, který pomáhá vyživovat a dávat lesk vlasům v jednom kroku. Navrací správný stupeň hydratace, dodává lesk, 
vlasy se snadno upravují, snižuje dobu vysoušení a stylingu. Složení je obohaceno o certifikovaný biologický Arganový olej, který 
reguluje hydrolipidickou rovnováhu pokožky. 
Způsob použití: naneste malé množství rovnoměrně do délek, pročešte hřebenem a pokračujte v úpravě. 
 
 
 
 
 
 
 
 

balení:   100 ml  
 

DAILYCARE - DENNÍ PÉČE O VLASY  ŠAMPON PRO DENNÍ POUŽITÍ, pH 4.3 

 

Jemné složení pro časté použití a 
pro jemné vlasy. Vyživuje a posiluje 
vlasy. Posiluje vlasové vlákno a 
dodává mu plnost. Obohaceno o 
výtažky z bambusu a avokádovým 
olejem bohatým na vitamíny a 
aminokyseliny. Pro zdravé, zářivé 
vlasy. 

 

 

 

Šampon je díky svému složení vhodný pro každodenní použití. Vhodný 
pro všechny typy vlasů, jemně myje a pečuje o vlasovou strukturu. 
Přírodní výtažky z bambusu a avokádového oleje posilují vlasové vlákno. 
Vlasům dodává hydrataci, lesk a elasticitu. Ideální pro jemné vlasy. 
Zanechá vlasy lesklé a lehké. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké vlasy a vmasírujte. Důkladně 
opláchněte. Dle potřeby opakujte. 
 

balení:   250, 1000 ml 
 

BALZÁM PRO DENNÍ POUŽITÍ, pH 5.3 LEAVE-IN CONDITIONER - BALZÁM PRO JEMNÉ, CITLIVÉ VLASY PH 3.8 
 

 

 

Díky svému složení je kondicionér vhodný pro 
každodenní použití. Obohacený o bambusové výtažky 
a avokádový olej. Vyživuje vlasy, zanechá je lesklé a 
snadno se rozčesávají.  
Způsob použití: aplikujte po šamponu, vmasírujte. 
Důkladně opláchněte. 
 
 

balení:   200, 1000 ml 

 

 

 

Kondicionér bez oplachu vhodný pro jemné a citlivé vlasy. Díky 
svému složení dodává vlasům lesk, restrukturalizuje a chrání 
vlasové vlákno. Na vlasech působí jako ochranný film a díky 
svým polymerům dodává vlasům zároveň i objem. Vhodný také 
jako zvlhčovač při stříhání vlasů, kdy usnadňuje skluz břitů. 
Způsob použití: nastříkejte na vlasy v přiměřeném množství, 
neoplachujte. 
 

balení:   200 ml 
 
 

SILVER PÉČE O BLOND VLASY 
 

 

Extrakty pro krásu vlasů jádra granátového jablka bohaté na vitamín C, který je schopný blokovat volné radikály, má 
depigmentační a anti-aging funkci a vitamín E vlasy vyživuje, vlasy jsou hebké a zářivě. Makadamiový olej vyživuje vlasy do 
hloubky bez zatížení a reguluje produkci mazových žláz ve vlasech. Výtažky z macešky trojbarevné mají zklidňující a 
protizánětlivé účinky a pomáhají v péči o zanícenou pokožku. Lesní jahody bohaté na vitamín B a C, které stimulují růst vlasů 
a vitamín A, který vlasy vyživuje a pomáhá předcházet jejich stárnutí. 

 

SILVER ŠAMPON NA BLOND, ŠEDIVÉ VLASY, pH 4.8 SILVER MASKA NA BLOND, ŠEDIVÉ VLASY  
 

 

 

Speciální složení s modro-fialovými pigmenty 
neutralizuje nežádoucích žluté tóny a zlepšuje tóny 
stříbrné na bílých a šedivých vlasech. Obsahuje 
extrakty z ostružin a pšeničné proteiny, které 
pomáhají chránit vlasy a vlasovou pokožku. 
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy a vmasírujte do 
vlasů. Po 3 - 5 minutách důkladně opláchněte. Dle 
potřeby opakujte. 
 

balení:   250, 1000 ml 

 

 

 

Maska s modro-fialovými pigmenty neutralizuje 
nežádoucích žluté tóny a zlepšuje tóny stříbrné na 
bílých a šedivých vlasech. Obsahuje extrakty z jahod, 
granátového jablka a makadamiový olej, které 
pomáhají regenerovat a chránit vlasy a pokožku. Způsob 
použití: naneste na vlhké umyté vlasy, na celé délky. Po 
5 minutách důkladně opláchněte. 
 
 
 
 

balení:   250, 1000 ml 
 
 
 
 
 
 



REBUILDING - REGENERACE VLASŮ  
 

 

Čtyřstupňový strukturální regenerační program pro poškozené vlasy. Zanechá vlasy jemné, plné a snadno upravitelné. 
Využívá synergických účinků keratinu a výtažku ze zelených vlašských ořechů k obnově keratinového proteinu ve 
vlasech. 

 

REGENERAČNÍ ŠAMPON, pH 4.8 REGENERAČNÍ MASKA, pH 4.5 
 

 

 

Speciální složení pro šetrné mytí slabých, poškozených 
nebo citlivých vlasů. Obohacen o přírodní keratin a 
extrakty ze zelených ořechů, které mají vynikající 
vlastnosti regenerace a znovuobnovení vlasové 
struktury. Obsahuje také olej z mučenky pro zvýšení 
hydratace vlasu. Způsob použití: aplikujte na vlhké vlasy 
a vmasírujte. Důkladně opláchněte. Dle potřeby 
opakujte. 
 

balení:   250, 1000 ml 

 

 

 

 

Bohatý krém určený pro rekonstrukci vlasového vlákna. Díky 
působení přírodního keratinu a extraktu ze zelených ořechů 
se docílí hloubkové regenerace. Olej z mučenky dodá 
vlasům hydrataci a lesk. 
Způsob použití: aplikujte na vlasy a nechte 10 minut působit. 
Vlasy zanechá odolné, pružné a snadno česatelné. 
 
 
 
 
 
 

balení:   500 ml 
 

REGENERAČNÍ POSILUJÍCÍ FLUID, pH 4.8 MULTIVITAMÍNOVÝ KONCENTRÁT 
 

 

 

Posilující fluid s přírodním keratinem, který se 
lehce váže k vlasu, omladí ho, regeneruje jeho 
strukturu a navrací mu přirozenou krásu. 
Perfektně dokončuje celkovou péči po umytí a 
použití masky. Způsob použití: nakapejte na prsty 
a naneste po délce vlasů pomocí prstů a hřebenu. 
Neoplachujte. 
 

balení:   125 ml 

 
 

 

 

Unikátní pečující složení vyživuje a dodává vlasů okamžitý lesk. Ideální pro 
jemné, suché a poškozené vlasy. Koncentrované vitamíny A, B1, B2, B5 
(Panthenol), C, E, F, H (Biotin) a PP (niacin) upravují vnitřní strukturu vlasu, 
uhlazují roztřepané konečky a chrání vlasy před poškozením. Dodává na 
dlouhou dobu hebkost, zářivý lesk a snižuje cuchání vlasů. Zlepšuje a oživuje 
barvu vlasů. Způsob použití: sérum propracujte v dlaních a aplikujte 
rovnoměrně na vlhké nebo suché vlasy do délek a na konečky. Neoplachujte. 
 

balení:   50 ml 
 

MOISTURE BALANCE - HYDRATACE VLASŮ  

 

Hydratační řada obnovuje přirozený lesk, hedvábný vzhled a měkkost u suchých a dehydratovaných vlasů. Vhodné také k 
péči o krepaté vlasy. Obohaceno extraktem ze slunečnice a sójovým proteinem k obnově chybějícího lipidického 
cementu a rovnováhy vlhkosti. 

 

HYDRATAČNÍ ŠAMPON, pH 4.3 HYDRATAČNÍ MASKA NA VLASY, pH 4.7 
 
 

 

 

Vyživující šampon pro suché a krepaté vlasy. Obsahuje 
slunečnicový extrakt a sójové proteiny pro regulaci 
vnitřní vlhkosti vlasů. Zároveň vytváří ochranný filtr na 
vlasech a tím je chrání bez zatížení. Zanechá vlasy 
jemné a poddajné.  
Způsob použití: naneste na vlhké vlasy a vmasírujte. 
Opláchněte, v případě potřeby opakujte. 
 

balení:   250, 1000 ml 

 
 

 

 

Silná intenzivní maska, která hloubkově vyživuje a 
hydratuje suché vlasy. Obohacená o extrakty slunečnice 
a sójové bílkoviny, které vlasy hydratují, dodají jim lesk 
a vytvoří ochrannou vrstvu. Obnovuje přirozený lesk, 
hebkost a jemnost. Způsob použití: naneste na 
šamponem umyté vlasy, po celé délce vlasů. Po 5 
minutách důkladně opláchněte. 
 

balení:   200, 500 ml 
 

2 PHASES - DVOUFÁZOVÝ HYDRATAČNÍ BALZÁM LEAVE-IN, pH 5.3 ANTIFRIZZ UHLAZUJÍCÍ HYDRATAČNÍ SÉRUM 
 
 

 

 

Dvoufázový kondicionér bez oplachu s intenzivním účinkem. 
Vhodný pro jemné, poškozené a citlivé vlasy. Unikátní 
složení vyrovnává vnitřní vlhkost vlasu. Vlasy jsou zářivě 
lesklé a hebké. Vhodný pro každodenní použití. Obohacený 
extraktem ze slunečnic a sójovým proteinem k obnově 
chybějícího lipidického cementu a rovnováhy vlhkosti. 
Způsob použití: před použitím protřepejte. Nastříkejte na 
vlasy v přiměřeném množství, neoplachujte a pokračujte 
v úpravě vlasů. 
 

balení:   200 ml 

 

 

 

 

Sérum ideální pro úpravu kadeřavých, krepatých nebo 
nepoddajných vlasů. Obohacené o glycerin, ricinový olej, 
extrakt slunečnicového a sójového proteinu pro vyvážení 
vlhkosti ve vlasech. Sérum je možné použít při všech 
způsobech sušení vlasů - fénování, sušení pod helmou nebo 
při přirozeném sušení bez pomoci přístrojů. Dlouhotrvající 
uhlazující účinek dodává vlasům krásný zářivý lesk.  
Způsob použití: nastříkejte rovnoměrně na vlhké nebo suché 
vlasy, neoplachujte. 
 

balení:   200 ml 

 

SÉRUM NA ROZTŘEPANÉ KONEČKY 
 

 

 

Sérum na roztřepané konečky je vhodné pro všechny typy vlasů. Jemný mikro-film bez zatížení obalí a uzavře vlasové vlákno. Speciální 
složení poskytuje dlouhodobou ochranu a zvyšuje lesk a hebkost. Olejové báze opravují vlasové vlákno a předcházejí vzniku třepení. Navíc 
dodávají vlasům hebkost bez zatížení. 
Způsob použití: aplikujte rovnoměrně 4 - 5 kapek po celé délce vlasů. Nanášejte na suché nebo vlhké vlasy, neoplachujte a pokračujte 
v úpravě účesu. 
 

balení:   75 ml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURL - PÉČE PRO PERFEKTNĚ KUDRNATÉ VLASY  ŠAMPON PRO PERFEKTNĚ KUDRNATÉ VLASY 
 

 

Kompletní řada pro kudrnaté 
a vlnité vlasy s efektem proti 

krepatění. Netestováno na 
zvířatech. 
AKTIVNÍ SLOŽKY:  
» mandlový olej  
» olivový olej  
» olej z pšeničných klíčků  
» extrakt z chia semínek 

 

 

 

 

Šampon pro perfektně kudrnaté a vlnité vlasy s efektem 
proti krepatění. Obohacený o mandlový olej, olivový olej, 
olej z pšeničných klíčků a extrakt z chia semínek. Kudrnatým 
vlasům dodává výraznější tvar a definici.  
Způsob použití: naneste malé množství šamponu na vlhké 
vlasy, jemně masírujte, dokud nevytvoříte hustou pěnu. 
Pečlivě opláchněte a dle potřeby opakujte. Pokračujte v péči 
s balzámem a sprejem Curl pro kudrnaté vlasy. 
 

balení:   250, 1000 ml 
 

BALZÁM PRO PERFEKTNĚ KUDRNATÉ VLASY SPREJ PRO PERFEKTNĚ KUDRNATÉ VLASY 
 

 

 

Balzám pro perfektně kudrnaté a vlnité vlasy s efektem 
proti krepatění s jemnou strukturou. Obohacený              
o mandlový olej, olivový olej, olej z pšeničných klíčků a 
extrakt z chia semínek. Kudrnatým vlasům dodává 
pružnost, elasticitu a hebkost. 
Způsob použití: naneste na vlhké šamponem umyté 
vlasy. Opláchněte. Pro dokončení péče aplikujte sprej 
Curl pro kudrnaté a vlnité vlasy. 
 

balení:   250, 1000 ml 

 

 

 

Energizující sprej pro oživení a posílení kudrnatých a vlnitých vlasů 
s efektem proti krepatění. Kudrnatým vlasům dodává výraznější 
tvar a definici. S obsahem lněných a chia semínek, obohacený          
o mandlový olej, olivový olej a olej z pšeničných klíčků.  
Způsob použití: nastříkejte rovnoměrně na vlhké nebo suché vlasy. 
Neoplachuje. Nechejte působit, vysušte difuzérem a upravte do 
požadovaného účesu. TIP: Sprej je ideální používat v kombinaci 
s šamponem a balzámem Curl pro kudrnaté a vlnité vlasy. 
 

balení:   205 ml 
 
 
 
 
 
 
 

SMOOTH CONTROL - PÉČE O NEPODDAJNÉ VLASY  
 

 

Kompletní řada pro ultra hladké rovné vlasy. Řada byla navržená pro krepaté, nepoddajné, vlnité a kudrnaté vlasy. Ideální 
také pro vlasy rovnané jak za pomocí chemických či jiných přípravků, tak i pro vlasy tepelně upravované, kulmované, 
žehlené.  

 

ŠAMPON PRO NEPODDAJNÉ VLASY 
 

 

 

 

Šampon pro přirozené vyrovnání nepoddajných vlasů. Šampon byl navržen pro vlnité a krepaté vlasy. Obsahuje speciální 
vyrovnávací komplex, díky kterému jsou vlasy poddajné, ultra hladké a lesklé. Obsahuje přírodní keratin, kokosový olej, serin a 
vitamín E. Výsledkem jsou postupem času rovnější vlasy plné lesku. Redukuje krepatění vlasů. Ideální také pro vlasy rovnané jak za 
pomocí chemických či jiných přípravků, tak i pro vlasy tepelně upravované, kulmované, žehlené. 
Způsob použití: aplikujte na vlhké vlasy a vmasírujte. Nechte působit 2 - 3 minuty. Poté důkladně opláchněte. V případě potřeby 
opakujte. 
 

balení:   250, 1000 ml 
 

MASKA PRO NEPODDAJNÉ VLASY 
 

 

 

 

Maska na vlasy pro přirozené vyrovnání nepoddajných vlasů. Obsahuje speciální vyrovnávací komplex, díky kterému jsou vlasy 
poddajné, ultra hladké a lesklé. Obsahuje přírodní keratin, kokosový olej, serin a vitamín E. Výsledkem jsou postupem času silnější a 
rovnější vlasy plné lesku. 
Způsob použití: aplikujte na umyté, ručníkem vysušené vlasy. Nechejte 10 minut působit a poté důkladně opláchněte vlažnou 
vodou. 
 
 
 

balení:   250, 500 ml 
 

FLUID PRO NEPODDAJNÉ VLASY 
 

 

 

Sérum na vlasy pro přirozené vyrovnání vlasů. Pomocí speciálního vyrovnávacího komplexu docílíte rovnějších vlasů bez chemických 
vyrovnávacích přípravků. Obsahuje přírodní keratin, kokosový olej, serin a vitamín E. Vyrovnávací komplex je aktivován tepelným 
účinkem fénu nebo žehličky na vlasy. 
Způsob použití: aplikujte na ručníkem vysušené vlasy po celé jejich délce. Neoplachujte. 
 

balení:   125 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teotema.cz/pece-o-nepoddajne-vlasy
http://teotema.cz/pece-o-nepoddajne-vlasy


 
 
 

PUSH UP VOLUMISING SPRAY  
OBJEMOVÝ SPREJ, PŘIROZENÁ FIXACE 

CURL ENHANCER 
LOKNOVAČ 

 
 

 

 

Objemový spray dodá vlasům maximální a okouzlující 
objem a zároveň zaručí vlasům fixaci. Vlasům dodá 
objem, měkkost a zářivý lesk bez zatížení. Vlasy chrání 
před vlhkostí. Obohacen extraktem z višní. 
Způsob použití: nastříkejte na vlhké vlasy pro plnost 
účesu a na vlasy suché pro rozcuchaný look. 
 
 

balení:   200 ml 

 
 

 

 

 

Curl Enhancer je určen k oživení kudrnatých nebo trvalených vlasů, 
osvěžuje jejich přirozený vzhled. Vlnitým vlasům dodává objem a 
skvělý tvar. Vlasy jsou lesklé a hebké. Obohacen o ricinový olej a 
glycerin, pro obnovení přirozené vlhkosti vlasu a jeho změkčení. 
Složení nelepí a nezanechává zbytky ve vlasech. 
Způsob použití: aplikujte množství velikosti 2-3 ořechů rovnoměrně 
na vlhké vlasy, neoplachujte a pokračujte ve vysoušení. 
 

balení:   200 ml 

 

STRAIGHTENING BALM - NAROVNÁVACÍ BALZÁM  
 

 

 

Narovnávací krém pro dočasný styling obohacený přírodními látkami - jojobový olej a pšeničné proteiny, které vlasy chrání proti vlhkosti. 
Zároveň vlasům poskytují ochranu při procesu narovnávání vlasů žehličkou, kulmou nebo při fénování fénem. Vlasy hydratuje a odstraňuje 
efekt kudrnatých či krepatých vlasů. Ideální pro kudrnaté, krepaté a nepoddajné vlasy. Zanechá vlasy rovné a s neodolatelným leskem. 
Způsob použití: naneste potřebné množství krému do dlaní a rozetřete jej rovnoměrně na vlasy. Neoplachujte a pokračujte ve vysoušení 
nebo žehlení, žehličku a kulmu však nepoužívejte na mokré vlasy. 
 
 
 
 
 
 

balení:   200 ml 

 

WARM UP THERMAL PROTECTOR - OCHRANA PŘI ŽEHLENÍ A FÉNOVÁNÍ 
 

 

 

 

Thermal Protector chrání vlasy před nepříznivými účinky tepla při fénování, žehlení nebo kulmování. Přípravek zároveň kudrnaté nebo 
trvalené vlasy oživí. Speciální složky odolávají teplu, snižují elektrostatické náboje a eliminují krepatění vlasů. Zvlhčující složky vlasy zároveň 
hydratují a dodávají jim po narovnání zářivý a hedvábný lesk. Obohacen o Vitamín E, ricinový olej a glycerin, pro poskytnutí maximální 
ochrany. Pomáhá jako prevence před třepením konečků.  
Způsob použití: aplikujte na vlhké vlasy před fénováním, žehlením nebo kulmováním. 
 

balení:   200 ml 

 

ACQUA WAX -  VODNÍ VOSK, EXTRA LESK 
 

 

Vosk na vodní bázi s neuvěřitelným leskem, definicí a kontrolou. Vhodný pro přirozenou fixaci dlouhých nebo krátkých vlasů. 
Může být aplikován na vlhké i suché vlasy. Vhodný pro modelování různých účesů, nebo pro zdůraznění jednotlivých partií, 
vhodný tam, kde je potřeba extra lesklý účes.  
Způsob použití: aplikujte na vlhké nebo suché vlasy a poté vytvarujte do požadovaného tvaru. 
 

balení:   50 ml 

 

HEADSTRONG MATT WAX - VOSK SILNÝ, MATNÝ EFEKT 
 

 

Vosk s hrubou texturou pro unikátní matný vzhled. Umožňuje utvářet a upravovat vlasy vždy do požadovaného tvaru. 
Nezatěžuje vlasy. Vhodný také pro muže. Silné zpevnění. Obsahuje UVA A UVB filtry.  
Způsob použití: pro efekt požadovaného stylingu nanášejte malé množství pomocí konečky prstů na suché vlasy 
pramen po prameni. Pro zvýraznění účesu naneste dlaněmi do vlasů. 
 

balení:   50 ml 
 

OBSTINATE FIBRE PASTE - VLÁKNITÁ PASTA 
 

 

 

Modelovací pasta na vlasy s vláknitou strukturou pro vytvoření okamžitého efektu. Umožňuje tvarování, zvýraznění 
účesu a jeho kontrolu. Na vlasech vytváří film, který dodá lesk, účinkuje bez zatížení. Ideální pro rozcuchaná Look. 
Středně silné držení. Obsahuje UVA a UVB filtry. 
Způsob použití: pastu si rozetřete v dlaních a naneste na vlhké nebo suché vlasy, modelujte. Pokračujte ve stylingu. 
 

balení:   50 ml 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                          ______________________________________________________________ 
 
 

PRODEJNA ADRESA TELEFON: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● TŘINEC 1. máje 16, 739 61 Třinec 775 987 157 

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

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

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

● KROMĚŘÍŽ    Vodní 93/14, 767 01 Kroměříž  702 153 032 

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

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

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

● ROŽNOV POD RADHOŠTĚ  Nádražní 88, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 775 987 135 

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

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

● OBJEDNÁVKY + INFORMACE objednavky@mjczlin.cz  777 892 013 

● KONTAKT PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY   
                                                            

 

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

               

Váš obchodní zástupce: 
 

Kadeřnické potřeby MJC Zlín @mjczlin.cz 

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

