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ABSOLUTE ICE BLONDE BLACK CREAM

Odbarvovací černý krém pro absolutně ledový odstín blond vlasů s vysokým
zesvětlujícím účinkem. Již jedno použití zesvětluje o 6/7 tónů a je určen pro ty, kteří
chtějí mít přírodní / popelavé blond vlasy. Podporuje všechny zesvětlující techniky. Může
být použitý samostatně nebo smícháním s jiným odbarvovačem Medavita (ne Shimmer
Oil).
» Je-li používán čistý, jeho způsob použití je stejný jako v případě pasty Paste, tedy
v poměru míchání 1:2 nebo 1:3, pro totální odbarvení, nebo barvení přírodních nebo
barvených vlasů, nebo klasičtější práce na fólii.
» Může být použit taky jako booster spolu s jinými práškovými nebo pastovými
zesvětlovači (ne Shimmer Oil), a to až do maximálně 50% směsi. V tomto případě se
řiďte návodem k použití pro melír, se kterým je smíchán, pozor, nepřekračujte poměr
míchání 1:1,5, pracujete-li s Creative Powder a Creative Powder Plus.

Aktivní složky:
Obsahuje rostlinné aktivní uhlí černý a lehký uhlíkový prášek zamezuje vzniku teplých
tónů, které se mohou objevit v důsledku zesvětlení a vytváří konečný intenzivní a zářivý
popelavý efekt, zvláčňující arganový olej bohatý na esenciální mastné kyseliny a
antioxidanty, vyživuje vlasové vlákno, vlasy jsou lesklé, hebké, hladké a snadno se
rozčesávají a hedvábné proteiny vlasy chrání, dodává jim lesk a hebkost.

Míchání: 
» pokud se použije čistý → 1:2 nebo 1:3 s oxidační emulzí Blondie. 
» v případě jeho smíchání s jiným odbarvovačem Medavita→ dodržujte pravidla 
míchání i čas působení pro odbarvovač, se kterým je míchán. 

Doba působeni: 
15 - 45 minut

200 g kód: 502446



EXTRA COOL - PRO EXTRA STUDENÉ BLOND ODSTÍNY

EXTRA COOL ŠAMPON, pH 4,8-5,3

Černá mycí péče, vyvinutá pro vytvoření extra studeného odstínu blond vlasů a
pro neutralizaci nežádoucích teplých odlesků. Použití černého šamponu společně
s černou maskou zaručuje maximální kosmetický efekt barvení vlasů. Šampon je
určený pro profesionální použití, není vhodný pro domácí péči.

Aktivní složky:
Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar s vyplňujícími
vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která hydratuje a dodává elasticitu,
proteiny amarantu s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi,
cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a vyhlazovat vlasové vlákno a
dodávat mu sílu a odolnost a komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití:
naneste rovnoměrně na již umyté vlasy do délek a konečků. Nechejte působit od 5
do 10 min. dle požadované intenzity. Opláchněte, odstraňte přebytečnou vodu a
poté naneste masku BLONDIE EXTRA COOL. Upozornění: při aplikaci použijte
ochranné rukavice.

750 ml kód: 502447
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EXTRA COOL - PRO EXTRA STUDENÉ BLOND ODSTÍNY

EXTRA COOL MASKA, pH 3,5-4,0

Černá neutralizující a tónovací maska pro extra studenou blond. Použití černé
masky společně s černým šamponem zaručuje maximální kosmetický efekt
barvení vlasů. Maska je určená pro profesionální použití, není vhodná pro domácí
péči.

Aktivní složky:
Obsahuje hydrolyzovaný kolagen dodávající objem a tvar s vyplňujícími
vlastnostmi, kyselinu hyaluronovou, která hydratuje a dodává elasticitu,
proteiny amarantu s hydratačními, ochrannými a filmogenními schopnostmi,
cenný komplex ceramidů se schopností obnovovat a vyhlazovat vlasové vlákno a
dodávat mu sílu a odolnost a komplex aminokyselin Amino Concentré.

Způsob použití:
po umytí vlasů šamponem BLONDIE EXTRA COOL odstraňte ručníkem
přebytečnou vodu a naneste masku na délky a konečky, vmasírujte do pramenů.
Nechejte 5 – 10 minut působit a poté pečlivě opláchněte a pokračujte v péčí
s vhodnými výrobky MEDAVITA. Upozornění: při aplikaci použijte ochranné
rukavice.

750 ml kód: 502448
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PŘED
po POUZE šampon

(5 min působení)

po šampon + maska

(5min + 10 min působení)

EXTRA COOL BLONDE NEUTRALIZAČNÍ
ŠAMPON & MASKA
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LUXVIVA
ANTI YELLOW

BLONDIE
ICE

BLONDIE
EXTRA COOL

Služba
PROTI ŽLOUTNUTÍ

Služba
UDRŽENÍ STUDENÉ BLOND

Služba
LEDOVÁ BLOND

Odlesk
,12 (popelavý, fialový)

Odlesk
,21 (fialový, popelavý)

Odlesk
,11 (popelavý intenzivní)

Účinek 
NEUTRALIZACE TEPLÝCH ODLESKŮ

Účinek 
ZDŮRAZŇUJE TÓNY POPELAVÉ
POPELAVÉ FIALOVÉ, FIALOVÉ

Účinek 
PRO ABSOLUTNĚ LEDOVOU BLOND

Hlavní rozdíl spočívá v «chuti barvy 2» a v účinku:
Luxviva má intenzivní dominantní popelavý odlesk a je vhodný pro neutralizační služby po odbarvování nebo po absolutním
stahování barvy.
Blondie ICE funguje na velmi světlých odstínech blond, kde je fialový odlesek vhodnější pro neutralizaci odlesků vynořujících se
zespodu a tedy ideální i pro udržení blond doma.
Extra cool mají čistý a intenzivní popelavý odlesk, vhodný pro zintenzivnění a zvládnutí ledových a studenějších blond v salonu, a
to i díky vysoké barvící síle.
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PRODUKT SPECIFIKACE ZESVĚTLENÍ
MÍCHÁNÍ a

DOBA PŮSOBENÍ
TECHNIKY PRO JAKÉ VÝSLEDKY

ADVANCED

PRÁŠEK s šedým 
pigmentem pro získání 
čistých a zářivých blond 

vlasů. Určen pro přírodní 
nebo barvené vlasy.

●●●●●●●
až 7 tónů

od 1:1 až 1:2

10/20/30/40 Vol.
od 15 do 45 min.

na fólie -
techniky 
zabalení 

Pro zářivé a definované blond vlasy 
a pro maximální zesvětlující 

schopnost

CREATIVE

PRÁŠEK s modrým 
pigmentem ideální pro 
práci se základy až do 

hodnoty 6, tmavá blond

●●●●●○○
až 5 tónů

od 1:1,5 až 1:2

10/20/30/40 Vol.
od 10 do 45 min.

volnou 
rukou

Pro jemné výsledky do ztracena a 
tón v tónu od karamelových, 

bronzových, medových a teplých 
odstínů

CREATIVE
PLUS

PRÁŠEK s fialovým 
pigmentem ideální pro 

práci na všech základech, 
zvláště těch světlejších

●●●●●●◐
až 6/7 tónů

od 1:1,5 až 1:2

10/20/30/40 Vol.
od 10 do 45 min

volnou rukou
případně s 

pomocí podložky

Pro výsledky do ztracena, ale jasné, 
zářivé a s podmanivými kontrasty, 

od zlatých až po ty studenější

POWERFUL
PASTE

PASTA bez pigmentů pro 
přesný základ zesvětlení

●●●●●●◐
až 6/7 tónů

od 1:2 nebo 1:3

10/20/30/40 Vol.
od 15 do 45 min

Absolutně
volně 

–
na folie

Pro jasné a zářivé zesvětlení, pro 
totální platinový look,  ideální pro 

celkové odbarvení i pro stažení 
barvy

ICE
BLACK 
CREAM

černý KRÉM pro absolutně 
ledové blond efekty, je 

schopný neutralizovat a 
zchladit základ zesvětlení

●●●●●●◐
až 6/7 tónů

od 1:2 nebo 1:3

10/20/30/40 Vol.
od 15 do 45 min

v případě jeho smíchání s 
jiným odbarvovačem →

dodržujte pravidla míchání 
i čas působení pro 

odbarvovač, se kterým je 
míchán.

na fólie 
a 

techniky 
zabalení 

Pro všechny výše uvedené výsledky, 
tam, kde požadujeme neutrálnější či 
přímo studené zesvětlení. Používá 
se čistý nebo smíchaný se všemi 

ostatními práškovými nebo 
pastovým odbarvovačem (ne 

Shimmer Oil)

SHIMMER
OIL

Zesvětlující OLEJ pro 
přirozené efekty 

●●●○○○○
až 3 tóny přirozený 

podklad
●●○○○○○

až 2 tóny 
barvený podklad

od 1:1,5 nebo 1:2

20/30 Vol.
od 10 do 45 min

volná

Pro přirozené efekty a 
vlasy “políbené sluncem”, s lehkým 

zjemněním jak přírodních, tak 
odbarvených základů bez efektu 

odrostů a s výsledným lehce 
medovým a přírodním odstínem
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• Základ výška 6
• 70% šedivé vlasy
• 2 cm odrost
• Délky a konečky 10,33

Rozdělení na dvě srovnávací části

Nalevo (pravá strana modelky):
ODBARVOVACÍ ČERNÝ KRÉM
pro absolutně ledový odstín blond vlasů

Napravo (levá strana modelky):
ODBARVOVACÍ PASTA POWERFUL

Obojí míchání: 1:2, 9% 30 Vol.
Doba působení 45 minut

VÝSLEDEK
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• Základ výška 5
• 50% přední šedivé vlasy
• 30% zadní šedivé vlasy
• 3 cm odrost
• Délky a konečky 6,34; 8,34

Rozdělení na dvě srovnávací části

Přední část:
ODBARVOVACÍ PASTA POWERFUL

Zadní část:
ODBARVOVACÍ ČERNÝ KRÉM
pro absolutně ledový odstín blond vlasů

Obojí míchání: 1:2, 6% 20 Vol.
Doba působení 50 minut

VÝSLEDEK



SKVĚLÉ PŮSOBENÍ
SILNÉ LÉČEBNÉ ÚČINKY

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

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

ELASTICITA +
SÍLA +
LESK +

Kyselina hyaluronová je 
jednou ze základních složek 

mezibuněčné hmoty, je 
tvořena všemi pojivovými 

tkáněmi. Patří 
k nejvhodnějším 

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

vlasovou strukturu. Vlasům 
dodává hydrataci a výživu, 

dvě základní nezbytné 
podmínky pro získání 

zdravých vlasů.

ÚČINKY
Díky schopnostem této 

molekuly zvýšit své 
rozměry pohlcováním vody 

dochází ke 
značné rehydrataci vlasové 
pokožky. Díky tomu se do 

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

účinek kompenzuje 
negativní působení 
slunečního záření, 

povětrnostních vlivů, 
agresivních chemických 

ošetření a ostatních 
negativních vlivů 

způsobujících lámání vlasů, 
jejich vysoušení, ztrátu 

lesku a barvy.

KYSELINA 
HYALURONOVÁ

+ KYSELINA 
HYALURONOVÁ

+ KOLAGEN
+ CERAMIDY
+ PROTEINY 

AMARANTU

KYSELINA HYALURONOVÁ, 
KOLAGEN, CERAMIDY, PROTEINY 

AMARANTU

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

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

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

VÝSLEDKEM JSOU VLASY UPRAVENÉ, 
CHRÁNĚNÉ A OBNOVENÉ.

OCHRANA+
SÍLA+

PROTI KREPATĚNÍ +

www.mjczlin.cz



REKONSTRUKCE VAZEB

HLOUBKOVÁ OBNOVA OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ

OBNOVA STRUKTURY

KYSELINA HYALURONOVÁ
+

KOLAGEN
POSÍLENÍ

HYDRATACE

VÝŽIVA

KYSELINA HYALURONOVÁ, KOLAGEN, CERAMIDY, PROTEINY 
AMARANTU

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

také UV filtry chránící proti negativním účinkům.  

VÝSLEDKEM JSOU VLASY UPRAVENÉ, CHRÁNĚNÉ A OBNOVENÉ.

PROTEINY AMARANTU

REKONSTRUKCE

OBNOVENÍ

HLOUBKOVÁ OBNOVA

OCHRANA

PŮSOBÍ PROTI VOLNÝM RADIKÁLŮM

FILTRI UV

OCHRANA

ANTIXOXIDAČNÍ

CERAMIDY

www.mjczlin.cz



DALŠÍ AKTIVNÍ SLOŽKY

KOLAGEN

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

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

CERAMIDY

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

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

PROTEINY AMARANTU

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

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

ROSTLINNÉ AKTIVNÍ UHLÍ

Černý a lehký uhlíkový prášek zamezuje vzniku teplých
tónů, které se mohou objevit v důsledku zesvětlení a
vytváří konečný intenzivní a zářivý popelavý efekt.

www.mjczlin.cz

OCHRANA+
SÍLA+

PROTI KREPATĚNÍ +

ARGANOVÝ OLEJ

Zvláčňující olej bohatý na esenciální mastné kyseliny a
antioxidanty, vyživuje vlasové vlákno, vlasy jsou lesklé,
hebké, hladké a snadno se rozčesávají.

HEDVÁBNÉ PROTEINY

Přírodní vlákno podobné keratinu. Pokrývá vlasové
vlákno, vlasy chrání, dodává jim lesk a hebkost.



OTÁZKY
&

ODPOVĚDI
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Odbarvovací krém Absolute Ice Blonde Black: Kdy 
používat?
Používá se pro získání silně neutralizovaného základu
zesvětlení nebo pro získání základů vhodných pro vytváření
platinových ultra studených nebo pastelových tónů.

Jaký je účel a výhody černé látky přítomné ve složení?
Černá barva uhelného prášku obsaženého ve složení přispívá
k obnově intenzivní, ale zářivé popelavé barvy, která
neutralizuje a “zchlazuje” základy zesvětlení. U středních tónů
výšky 5 - 8 získáme tedy více neutrální základy zesvětlení. Zato
u tónů výšky od 9 a výše získáme světlé a studené tóny,
s tendencí lehce do popelava.

Je krém Absolute Ice Blonde Black Bleaching Cream
těkavý?
Ne, jeho konzistence je krémová pasta.

O kolik tónů zesvětluje?
Až o 7 tónů

Může být použit na přírodní a / nebo barvené vlasy?
Ano, je nezbytné provést nejdříve přesnou diagnózu vlasů,
abychom zvolili nejvhodnější typ práce.

Může být použit i v případě úplného (totálního)
odbarvení vlasů?
Jistě: čistý nebo ve směsi s pastou Never Ending Blonde
Powerful Paste, s přihlédnutím k doporučenému způsobu
použití.

Může být použit na pokožku?
Ne. Žádný odbarvovač nemůže být použit přímo na vlasovou
pokožku, ani ten s nízkými vol.

Zaručuje oproti jiným odbarvovačům rychlejší zesvětlení?
Ne.

Může být použit na techniku volnou rukou nebo na fólie?
Absolute Ice Blonde Black Bleaching Cream může být použit
v obou případech. Je-li používán čistý, jeho způsob použití je
stejný jako v případě pasty Never Ending Blonde Powerful Paste,
tedy v poměru míchání 1:2 nebo 1:3, pro totální odbarvení, nebo
barvení přírodních nebo barvených vlasů, nebo klasičtější práce
na fólii.
» Absolute Ice Blonde Black Bleaching Cream může být použit
taky jako booster spolu s jinými práškovými nebo
pastovými zesvětlovači (ne Shimmer Oil), a to až do
maximálně 50% směsi. V tomto případě se řiďte návodem
k použití pro melír, se kterým je smíchán, pozor, nepřekračujte
poměr míchání 1:1,5, pracujete-li s Creative Powder a Creative
Powder Plus.

Používá se pod zdrojem tepla?
Medavita v každém případě nedoporučuje použití zdroje tepla
pro technická ošetření.

Zmatňuje a nafukuje vlasy?
Tak jako u všech odbarvovačů probíhá fáze otevření vlasového
kutikuly, což je důležité proto, aby samotný produkt pronikl do
vlasového vlákna a tam účinně působil. Zároveň však celá
následující zesvětlující fáze od zesvětlujícího účinku až po
specifická ošetření navrací vlasům rovnováhu, hydrataci a
optimální pH, a tím je zpevňuje a dodává jim lesk.

Jaké jsou doby působení?
Pro odbarvovače neexistuje konkrétně stanovená doba působení,
kterou bychom se měli řídit. Po prvních 10 min. doporučujeme
pohledem ověřit proces zesvětlení, a podle toho stanovit
vhodnou dobu působení. Současně v těch případech, kdy
realizujeme více následných zesvětlení, doporučujeme odstranit
nadbytečné množství odbarvovače cca po 45 min. působení a
poté aplikovat připravenou čerstvou směs (bez oplachu
předcházejícího produktu).
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Protože se jedná o černý produkt, nebude složité
kontrolovat prameny ve fázi zesvětlení? Jak zkontroluji?
Doporučujeme vlasy jemně umýt, odstranit produkt vlhkým
hadříkem, pozor na silné natahování vlasů (vlasy ve fázi
zesvětlení mají tendenci ztrácet svou elasticitu a jejich silné
natahování by mohlo vlasy rozvláknit.

Nedochází během odbarvování, zvláště v případě
extrémních zásahů do vlasů, k poškození zdraví vlasů?
Proces odbarvení / zesvětlení vlasů obsahuje vždy jako první
velmi důležitý krok pečlivou diagnózu vlasů. Správným
zhodnocením celkového stavu a zdraví vlasů můžeme
rozhodnout, jak postupovat, zvolit správnou vyváženost
použitých směsí a správně zvolit jednotlivé kroky / pracovní
techniky. Jako dodatečnou ochranu vlasového vlákna
doporučujeme navíc použít Blondie Total Protect v těch
případech, kde je nezbytná speciální péče a pozornost.

Můžeme zesvětlením pomocí těchto produktu získat
stříbrný výsledek (odstín)?
Podle výšky tónu základu počáteční aplikace krému Absolute
Ice Blonde Black Bleaching Cream můžeme získat neutrálnější
základy, které při zesvětlení získají popelavý nádech až do
nejsvětlejších popelavých základů, takže se jeví jako lehce
stříbrně namodralé.

Eliminuje krém Absolute Ice Blonde Black Bleaching
Cream žluté odlesky víc než tradiční odbarvovač?
Díky svému složení s obsahem uhelného prášku neutralizuje
efektivně oranžové podtóny a snadno přemůže žluté odlesky,
výsledkem jsou světlejší blond vlasy s mnohem více neutrálním
a studeným základem zesvětlení.

Velikost balení je stejná jako u jiných odbarvovačů 500 g?
Absolute Ice černý odbarvovací krém je balen v tubě 200g.

Je složení krému Absolute Ice Blonde Black Bleaching
Cream jemnější oproti klasickému modrému odbarvovači?
Jako všechny odbarvovače Medavita je i černý odbarvovací krém
obohacen o aktivní účinné látky chránící a udržující hydratované
vlasové vlákno, takže se jedná o produkt, který je velmi
ohleduplný ke kvalitě vlasů během a po jejich ošetření.

Jaký je nejvhodnější oxidant?
Absolute Ice černý odbarvovací krém se aktivuje výhradně
s oxidanty Blondie 10, 20, 30 a 40 vol.

Jsou ve složení obsaženy látky jako aktivní uhlí?
Absolute Ice černý odbarvovací krém obsahuje aktivní přírodní
uhlí způsobující charakteristické černé zabarvení produktu,
zatímco v neutralizačním šamponu a masce Extra Cool jsou
obsažena tradiční kosmetická barviva.

Jaké jsou aktivní účinné látky obsažené v odbarvovacím
černém krému, neutralizačním šamponu a masce Extra
Cool?
Absolute Ice černý odbarvovací krém obsahuje:
» Přírodní aktivní uhlí: černý a lehký uhelný prášek, přispívá
k potlačení teplých tónů, které mohou vzniknout v důsledku
zesvětlení.
» Arganový olej: zklidňující, vlasy vyživuje, dodává jim lesk,
hebkost, vlasy jsou hladší a snadno se rozčesávají.
» Hedvábné proteiny: podobné keratinu, obalují vlasové vlákno,
vlasy chrání, dodávají jim lesk a hebkost.
Neutralizační šampon a maska Extra Cool obsahuje:
» Amarant: antioxidační vlastnosti, působí proti stárnutí,
zklidňující, antimikrobiální a zvláčňující účinky.
» Kyselina hyaluronová: dodává hydrataci a výživu.
» Kolagen: přispívá k celkové regeneraci poškozených vlasů,
obnovuje jejich strukturu, vlasům dodává objem a lesk.
» Ceramidy: vlasům dodávají úžasný lesk a sílu, chrání jejich
barvu, mají uhlazující efekt a bojují proti krepatění vlasů.
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Jaké je pH šamponu a masky ExtraCool?
pH šamponu má hodnoty 4,8- 5,3, zatímco hodnoty pH masky
jsou 3,5-4,0.

Jaké schopnosti mají šampon a maska při samotném
použití bez odbarvovače?
Jejich funkce je srovnatelná s funkcí šamponu a masky Blondie
Ice, ale s výraznou změnou odlesku a odstínu barvy: kromě
mytí a rehydratace vlasů pomáhají zabraňovat vzniku
nežádoucích odlesků a zachovávat požadovanou barvu. V tomto
případě pracujeme s intenzivní popelavou barvou, s tendencí
odlesku ,11 (popelavá intenzivní).

Jsou šampon a maska Extra Cool určeny pro domácí
udržovací použití?
Šampon a maska Extra Cool jsou profesionální produkty, které
nejsou určeny k maloobchodnímu prodeji. Pro domácí
udržovací péči doporučujeme použití řady Blondie Ice (pro
studený odstín blond vlasů) nebo Luxviva Color Care Silver (pro
béžový a neutrální odstín blond vlasů).
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