24HODINOVÁ
VÝŽIVA PRO
VYSNĚNÉ
VLASY!

www.mjczlin.cz

Vyživujte své vlasy,
podtrhněte svou krásu.

Ikonická řada Medavita pro hloubkovou
výživu vlasů. Vyživující rituál pro vlasy
krásné, vyživené a hydratované od rána
až do večera.

www.mjczlin.cz

Péče o vlasy
by se měla stát
každodenní rutinou,
protože pomáhá
odstranit negativní
dopady:

1

Stresujícího
životního stylu

2

Slunečního záření,
nečistot a smogu

3

Nadměrného používání
vysoušečů a vlasových
žehliček.

KLÍČEM
K ÚSPĚCHU JE
VLASY VYŽIVOVAT,
HYDRATOVAT A
REGENEROVAT

www.mjczlin.cz

Laboratoře společnosti
Medavita vytvořily
Nutrisubstance,
hydratační a vyživující
kúru, která hloubkově
proniká do vlasových
vláken a obnovuje je.

OD MATNÝCH A
SUCHÝCH VLASŮ
PO VLASY
ZDRAVĚ LESKLÉ,
OBJEMNÉ A
PEVNÉ.
www.mjczlin.cz

JAK POZNAT SUCHÉ
VLASY?

Suché vlasy jsou
obvykle matné.
Kutikula vlasů je
vzpřímena a dostatečně
nepokrývá vlasové
vlákno, z tohoto důvodu
vlas neodráží tolik
dopadajícího světla a
vlasy působí matně.

Dehydratované vlasy se
vyznačují:
• vzpřímenou kutikulou
• elektrizováním
• ztrátou oligoprvků
• úbytkem keratinu
• trhlinami
• roztřepenými konečky
Suché a dehydratované
vlasy vyžadují cílené
ošetření pro obnovu
ztraceného lesku a
vitality.

Vlasy jsou hrubé,
krepaté a jsou velmi
těžko upravitelné a není
možné dosáhnout na
svěží a upravený vzhled.
www.mjczlin.cz

CO JE PŘÍČINOU
SUCHÝCH VLASŮ?
Zhodnocení našich
návyků a vnějších
podmínek nás pomůže
nasměrovat k pochopení
a uvědomění si příčin,
které negativně působí na
zdraví našich vlasů. Pouze
tak můžeme předcházet
problémům se špatným
vzhledem vlasů.

Extrémně suché vlasy jsou způsobeny nedostatkem
kožního mazu ve vlasovém vláknu. Tento nedostatek
může být způsoben jak vnějšími, tak vnitřními
faktory:
GENETIKA
Dědičné faktory nebo nedostatečná produkce kožního mazu.
NEVHODNÉ STRAVOVÁNÍ
Podvýživa, nedostatek živin nebo problémy s jejich
vstřebáváním.
HORMONÁLNÍ FAKTORY
Hormonální nerovnováha související se stresem,
těhotenstvím nebo menopauzou.
VLIV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dlouhodobé a neopatrné vystavování UV záření, mořské soli,
chlóru, extrémním teplotám, smogu, větru nebo klimatizaci.
NEVHODNÁ VLASOVÁ PÉČE
Používání agresivních a nevhodných šampónů, časté
zesvětlování a barvení vlasů, nadměrné používání vlasových
žehliček a fénů, agresivní kartáčování vlasů.

Některé z výše uvedených vlivů, jako je genetika,
bohužel nedokážeme ovlivnit. Ale jsou zde i jiné, které
umíme velmi dobře s pomocí profesionálů z oboru
zvládnout.

A ZEJMÉNA PAK S POMOCÍ PRODUKTŮ PRO CÍLENÉ
OŠETŘENÍ VLASŮ.
www.mjczlin.cz

Účinnost přípravků Nutrisubstance vychází z jejich složení.

NUTRISUBSTANCE
NABÍZÍ DOKONALOU
KOMBINACI VÝŽIVY A
REGENERACE PRO
PLNÉ, SILNÉ A LESKLÉ
VLASY.

BAMBUCKÉ MÁSLO:
Je bohaté na mastné kyseliny, které pomáhají
udržet vlasové vlákno hydratované, lesklé a
pružné. Vlasy se lépe rozčesávají a je méně
pravděpodobné, že se budou lámat nebo třepit na
konečcích. Bambucké máslo má ochranné účinky
díky vysokému obsahu vitamínů a fytosterolů.

AMINO CONCENTRÉ:
Komplex pro posílení vlasů, který je typický
pro Medavitu. Čisté aminokyseliny serin a
threonin restrukturalizují vlasy a vyplňují
trhliny v kutikule. Obnovují strukturu
vlasového vlákna, uzavírají povrch vlasu a
zanechávají vlasy hladké, lesklé a oživené.

Užijte si VŽDY
hebké, poddajné a
hedvábné vlasy.
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8hodinové záchranné ošetření
8HODINOVÉ VYŽIVUJÍCÍ A
OCHRANNÉ OŠETŘENÍ.
Když se spánek stane skvělou
příležitostí k péči o vlasy.

www.mjczlin.cz

8HODINOVÉ ZÁCHRANNÉ
OŠETŘENÍ, KRÁSNÉ VLASY
ZATÍMCO SPÍTE!

Všichni víme, jak důležitý je pro
naše zdraví spánek. Umožňuje
zregenerovat naše tělo i mysl a
dodat nám dostatek energie pro
následující den.
Hodiny, které trávíme spánkem,
můžeme nyní efektivně využít
pro maximální zkrášlení našich
vlasů.
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8HODINOVÉ ZÁCHRANNÉ
OŠETŘENÍ
Bohatý, ale lehký výživný krém na
vlasy.
Během 8 hodin hloubkově vlasy
hydratuje, vyživuje a udržuje v dobré
kondici. Ráno se tak můžeme probudit
s hebkými, hedvábnými a lesklými
vlasy.

Proč během noci?
Zatímco spíme,
vyživující složky obalují
kutikulu a chrání ji před
třením o polštář.

Balení: 100 ml

VÝSLEDKY
↑26%1
lesklejší vlasy po 8
hodinách působení

↑95%2
chrání před třením
vlasů o polštář

↑80%2
vlasy s příjemnou a
krásnou texturou

Noční ošetření obnovuje
hladinu vlhkosti, která
může být během dne
narušena řadou vnějších
i vnitřních vlivů.

Bohatý, ale lehký výživný krém na vlasy. Během 8 hodin hloubkově vlasy
hydratuje, vyživuje a udržuje v dobré kondici. Ráno se tak můžeme probudit
s hebkými, hedvábnými a lesklými vlasy. 2)
1Prokázáno

přístrojovým měřením po jedné aplikaci produktu Nutrisubstance 8hodinové záchranné ošetření. Statisticky významné.
výsledky 20 testovaných subjektů po jedné aplikaci produktu Nutrisubstance 8hodinové záchranné ošetření.

2Autoevaluační
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8hodinové záchranné ošetření obsahuje
fermentovanou rýžovou vodu a komplex 5
vitamínů. Tyto velmi účinné složky pronikají
do vlasových vláken, kde je během 8 hodin
regenerují.
FERMENTOVANÁ
RÝŽOVÁ VODA

VITAMÍNOVÝ
KOMPLEX

Inovativní a ekologická
technologie, která dodává
vlasům aminokyseliny, proteiny
a antioxidanty, které se
přirozeně nacházejí v každém
zrnku rýže. Zabraňuje
dehydrataci vlasového vlákna a
dodává mu dlouhodobou
hydrataci.

Komplex vitamínů B5, B6, C,
E, PP, který pomáhá vlasy
hydratovat a zároveň je
chránit před vnějším
negativním působením. Pro
zdravé a krásné vlasy.

Tajemství 8hodinového
záchranného ošetření vychází
z prastarých tradic malé čínské
vesnice, kde si ženy myjí vlasy
rýžovou vodou. Jejich silné a
lesklé vlasy jsou ohromující.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1

2
Před spaním naneste do
umytých a ručníkem
vysušených vlasů malé
množství krému, které
dlaněmi rozetřete do
délek a do konečků.

3
Neoplachujte.

Malé množství krému
je možné aplikovat
také během dne do
suchých vlasů.
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Představte si, že můžete
své vysněné vlasy proměnit
ve skutečnost.

Objevte kompletní
řadu Nutrisubstance.

www.mjczlin.cz

NUTRISUBSTANCE

NUTRITIV E
SHAMPOO
VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON
Vyživující šampon s vysokou
koncentrací účinných látek
posiluje vlasová vlákna a
dodává vlasům hydrataci a
výživu již během samotného
mytí. Hloubkově hydratuje,
vyhlazuje a vyživuje, vlasové
délky a konečky jsou hedvábné,
lesklé a poddajné.

• BAMBUCKÉ MÁSLO
Hydratuje, vyživuje, zjemňuje, má
antioxidační působení s anti-age efektem.
• GUMA GUAR
Působí jako výživa pro suché, dehydratované
nebo chemicky narušené vlasy.
• AMINO CONCENTRÉ
Komplex aminokyselin (serin, threonin) pro
vlasy silné, lesklé, hladké a hebké.

Balení:250,1250ml

ZPŮSOB POUŽITÍ

1

2
3

4

Rovnoměrně
naneste a
vmasírujte do vlasů.

Důkladně
opláchněte.

V případě potřeby
mytí opakujte.

Vlasy vysušte
ručníkem a
pokračujte
s vhodnými
produkty z řady
Nutrisubstance.

Hloubkově
vyživuje a
vyhlazuje
vlasové
vlákno
www.mjczlin.cz

NUTRISUBSTANCE

NUTRITIV E
HAIR MASK
VYŽIVUJÍCÍ MASKA NA VLASY
Vyživující maska, která posiluje
vlasová vlákna. Bohatá a hloubkově
hydratační textura, která vlasy
zjemňuje a obnovuje jejich lesk a
pevnost. Obsahuje bambucké máslo,
které je nesmírně důležitou vyživující
složkou s hydratačním, zjemňujícím a
antioxidačním působením s anti-age
efektem. Vlasy jsou po aplikaci pevné,
hebké a lesklé.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1

2
•

BAMBUCKÉ MÁSLO
Hydratuje, vyživuje, zjemňuje, má
antioxidační působení s anti-age efektem.

•

JOJOBOVÝ OLEJ
Regeneruje, posiluje a hloubkově
hydratuje suché, dehydratované nebo
chemicky narušené vlasy.

•

AMINO CONCENTRÉ
Komplex aminokyselin (serin, threonin)
pro vlasy silné, lesklé, hladké a hebké.

Balení:150, 500 ml

3
4

Po umytí vlasů
šampónem
Nutrisubstance
vmasírujte masku do
délek a do konečků.

Vlasy
rozčesejte.

Nechejte
působit 5/10
minut.

Důkladně
opláchněte.

www.mjczlin.cz

NUTRISUBSTANCE

NUTRITIV E
REPAIRING HAIR
MICROEMULSION
VYŽIVUJÍCÍ REGENERAČNÍ
MIKROEMULZE
Mikroemulze
vyživuje
a
obnovuje
vlasová
vlákna.
Speciální systém s postupným
uvolňováním a s mikrodisperzí.
Maximálně se přizpůsobuje
struktuře vlasů tím, že cíleně
uvolňuje klíčové účinné látky
tam, kde vlasy potřebují nejvíce
výživy. Pro ještě silnější ochranu.

•

BAMBUCKÉ MÁSLO
Hydratuje, vyživuje, zjemňuje, má antioxidační
působení s anti-age efektem.

•

KOLAGEN
Obnovuje a zlepšuje pružnost vlasů,
chrání před externími vlivy, které
způsobují dehydrataci vlasů.

•

AMINO CONCENTRÉ
Komplex aminokyselin (serin, threonin)
pro vlasy silné, lesklé, hladké a hebké.

Okamžitě obnovuje vitalitu a
lesklost vlasů, odstraňuje viditelné
i neviditelné známky chemického a
mechanického narušení vlasů.
Posiluje
vlasy
kolagenem,
obnovuje pružnost a hloubkově
regeneruje suché, dehydratované a
chemicky poškozené vlasy. Vlasy
jsou po aplikaci lesklé, pružné a
neuvěřitelně hebké. Bezoplachové
složení s dlouhotrvajícím efektem.

ZPŮSOB POUŽITÍ

1
Před použitím
protřepejte. Nastříkejte
na vlasové délky a na
konečky, vmasírujte.

2
Neoplachujte.

Balení:150 ml
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NUTRISUBSTANCE

NUTRITIVE
REPAIRING
HAIR FLUID

•

NUTRISUBSTANCE

50
VYŽIVUJÍCÍ REGENERAČNÍ FLUID Fluid
pro obnovu a výživu vlasových vláken.
Jeho podobnost se strukturálním složením
vlasových vláken umožňuje klíčovým
aktivním látkám působit přesně tam, kde
vlasy potřebují nejvíce výživy. Tím je
možné zajistit nejlepší možnou ochranu.
Okamžitě obnovuje vitalitu a lesk vlasů,
odstraňuje viditelné i neviditelné známky
chemického i mechanického poškození.
Vlasy posiluje kolagenem, který obnovuje
pružnost a hloubkově regeneruje suché,
dehydratované a chemicky narušené vlasy.
Výsledkem jsou lesklé, pružné a
neuvěřitelně hebké vlasy. Bezoplachové
složení s dlouhotrvajícími výsledky.

BAMBUCKÉ MÁSLO
Hydratuje, vyživuje, zjemňuje, má
antioxidační působení s anti-age efektem.

•

KOLAGEN
Obnovuje a zlepšuje pružnost vlasů,
chrání před externími vlivy, které
způsobují dehydrataci vlasů.

•

AMINO CONCENTRÉ
Komplex aminokyselin (serin, threonin)
pro vlasy silné, lesklé, hladké a hebké.

1

2

ZPŮSOB POUŽITÍ
Před použitím protřepejte. Po
ošetření vlasů vhodnými
produkty Nutrisubstance fluid
vmasírujte do délek a konečků
vlasů.

Neoplachujte. Barevná
nesjednocenost produktu
nesnižuje jeho kvalitu nebo
účinnost.

ml

SHINING
HAIR SERUM
ROZJASŇUJÍCÍ SÉRUM NA VLASY
Rozjasňující a vyživující kapky, které
suchým a poškozeným vlasům
navracejí mimořádný lesk a hebkost.
Rychle se vstřebává, nezanechává
zbytky a maskuje roztřepené konečky.
Pro výjimečný lesk a hedvábnost
vlasů. Vlasy se snadno rozčesávají.
Zajišťuje
dlouhotrvající
stabilitu
účesu i v případě velmi hrubých a
nepoddajných vlasů. Oživuje barvu a
lesk barvených vlasů.
ZPŮSOB POUŽITÍ

1
Pár kapek séra
rozetřete v dlaních

2
Naneste do mokrých
nebo suchých vlasů.
Balení:50 ml

Balení:24 x10 ml
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