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VLASY 
JAKO ZE SKLA



Vše, co musíte vědět pro neodolatelné vlasy.
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Nová intenzivní laminační péče
pro zrcadlově lesklé vlasy

EXTREME 
MAKEOVER 

LIQUID LIGHT



Laminační ošetření vlasy okamžitě rozzáří a dodá jim
hebkost, sílu a zdravý vzhled.
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KDO BY NECHTĚL MÍT HEDVÁBNÉ 
VLASY SE ZDRAVÝM VZHLEDEM?

Laminace vlasů se díky ostře sledovaným celebritám
sociálních sítí stala celosvětovým hitem posledních let.

NOVÝ TREND

Laminace je ošetření vlasů, jehož výsledkem jsou hebké,
silné a lesklé vlasy. Jedná se o nejnovější trend vlasové péče
s exkluzivními a oslňujícími výsledky.

CO JE LAMINACE VLASŮ?



NOVINKA! 
FLUID GLOSSYNATION EXTREME 

MAKEOVER LIQUID LIGHT

EXTREME MAKEOVER LIQUID LIGHT je 
intenzivně působící laminační přípravek, 
který ošetřuje, zdokonaluje a rozjasňuje 

vlasy v jednom snadném a rychlém 
kroku. Dodává intenzivní lesk.
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Nejnovější produkt, který 
rozšiřuje řadu Glossynation. 



1. Okamžitě dodává zrcadlový lesk a bezchybný vzhled vlasů.

2. Zachovává lesk a intenzitu kosmetické barvy vlasů.

3. Bez doby působení. Okamžité a rychlé výsledky.

4. Dodává vlasům sílu a uhlazuje vlasové vlákno.

5. Jemné a snadno rozčesatelné vlasy prozářené světlem.

6. Lehká tekutá textura, která nezatěžuje vlasy.
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To vše díky:

 Extraktům z květů divizny, které vlasy prozáří světlem

 Proteinům ze sladkých mandlí, které vlasy chrání a uhlazují

 Komplexu Amino Concentré, který posiluje vlasové vlákno

ZÁZRAČNÁ PROMĚNA VLASŮ 
BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND!

PRO HEDVÁBNÉ A LESKLÉ VLASY
S „WOW“ EFEKTEM!



Laminační fluid pro okamžité rozjasnění a rozzáření vlasů s extrémním 
leskem.

+ Usnadňuje rozčesávání, vyhlazuje, hydratuje, odstraňuje krepatost a 
dodává okamžitý lesk.

+ Je vhodný pro všechny typy vlasů a je ideální pro následnou péči po 
profesionálním laminačním ošetření v salónu.
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Způsob použití:
1. Vlasy umyjte vybraným šamponem Medavita dle typu vlasů, následně je vysušte

ručníkem a na délky a konečky naneste fluid Extreme Makeover Liquid Light.
2. Šetrně vmasírujte do vlasů, které následně pročešte pro rovnoměrné pokrytí všech

vlasů.
3. Poté vlasy důkladně opláchněte a vysušte. Není zapotřebí žádná doba působení.

EXTREME MAKEOVER LIQUID LIGHT

Díky velmi rychlé a snadné aplikaci s okamžitým výsledkem je IDEÁLNÍ 
PRO POUŽITÍ KDEKOLI A KDYKOLI!



PROTEINY ZE 
SLADKÝCH MANDLÍ

KVĚTY DIVIZNY

KOMPLEX AMINO 
CONCENTRÉ

PLNOST
- Rostlinná alternativa kolagenu
- Hydratační film
- Vyhlazuje, sjednocuje a chrání kutikulu

LESK
- Fotoluminiscence 
- Zdroj nové světelnosti
- Chrání před oxidačním stresem

PEVNOST
- Doplňuje keratin
- Opravuje

AKTIVNÍ SLOŽKY:

Objem, síla a lesk vlasů jsou zaručeny postupným 
překrýváním jednotlivých vrstev, které jsou kombinací:
• výtažku z květů divizny
Chrání před oxidačním stresem UV záření a negativními vlivy okolního prostředí, 
vlasům poskytuje zdroj reflexního světla, a to díky mechanizmu rostlinné 
fotoluminiscence.
• proteiny ze sladkých mandlí
Získané z mandlové mouky a známé jako botanická obdoba kolagenu, vytvářejí 
hydratační vrstvu, která sjednocuje, vyhlazuje a chrání vlasovou kutikulu.
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Fluid pro laminaci a zrcadlový lesk vlasů EXTREME MAKEOVER
LIQUID LIGHT je vhodný pro všechny typy vlasů a doporučuje se pro
domácí použití mezi jednotlivými procedurami laminačního ošetření
vlasů v kadeřnickém salónu.

Jeho výhody mohou ovšem využít i samotné kadeřnické salóny.
Původní luxusní proceduru Glossynation, díky tomuto novému
produktu, mohou salóny rozšířit o další dvě rychlé laminační
procedury SMART a EXPRES, které ocení nejeden zákazník.

NOVINKA

SALON
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původní laminační ošetření, efekt vydrží až 4 týdny
VELMI ÚČINNÝ PROGRAM PRO JEMNÉ, MATNÉ A KREPATÉ
VLASY. V kadeřnickém salónu se ošetření Glossynation
skládá z 5 produktů, pro mytí, přípravu, péči a rozjasnění
všech typů vlasů.

Jedná se o službu, která je:

- exkluzivní
- moderní
- dlouhotrvající, 4 týdny
- s respektem k vlasům
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1) LUXUSNÍ PROCEDURA

SALON



NOVINKA

SALON
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inovativní laminační ošetření, nová služba, která
vyžaduje po šamponu pouze dva produkty
→ efekt vydrží pár mytí

2) SMART PROCEDURA

Způsob použití:
1. Vlasy umyjte přípravným šamponem Polish Primer pro 

předčištění a dokonalé zbavení vlasů nečistot, následně je vysušte 
ručníkem. Na délky a konečky naneste fluid Extreme Makeover
Liquid Light.

2. Šetrně vmasírujte do vlasů, které následně pročešte pro 
rovnoměrné pokrytí všech vlasů.

3. Poté vlasy důkladně opláchněte. Není zapotřebí žádná doba 
působení.

4. Na mokré a ručníkem vysušené vlasy naneste dostatečné 
množství fluidu Starlight Radiant Fluid pomocí rukou do délek a 
konečků. Neoplachujte. Přejděte k vysoušení a dokončení účesů 
pomocí žehličky.



NOVINKA

SALON
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inovativní ošetření, nová služba, ideální pro získání
nových zákazníků, vyžaduje pouze jeden produkt
→ Efekt vydrží jedno mytí

3) EXPRESNÍ PROCEDURA

Způsob použití:
1. Vlasy umyjte vybraným šamponem Medavita dle typu vlasů, následně 

je vysušte ručníkem a na délky a konečky naneste fluid Extreme
Makeover Liquid Light.

2. Šetrně vmasírujte do vlasů, které následně pročešte pro rovnoměrné 
pokrytí všech vlasů.

3. Poté vlasy důkladně opláchněte a vysušte. Není zapotřebí žádná doba 
působení.



LUXUSNÍ PROCEDURA V SALONU

... pojďme na to!
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SLUŽBA V SALONU

Glossynation není pouze klasické salónní ošetření vlasů,
nýbrž se jedná o VELMI ÚČINNÝ PROGRAM PRO JEMNÉ,
MATNÉ A KREPATÉ VLASY.

Jedná se o službu, která je:

- exkluzivní
- moderní
- dlouhotrvající, 4 týdny
- s respektem k vlasům

www.mjczlin.cz

SALON



Polish Primer 
ŠAMPON

Glassy Glossy 
OLEJ

Shine Booster 
KRÉM

Highgloss Filling 
GEL

1

2

3

4

Starlight Radiant 
FLUID

5

GLOSSYNATION
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V kadeřnickém salónu se ošetření
Glossynation skládá z 5 produktů,
pro mytí, přípravu, péči a rozjasnění
všech typů vlasů.



POLISH PRIMER SHAMPOO

Přípravný šampon pro předčištění a dokonalé zbavení vlasů
nečistot. Speciální jemné složení, které vlasovou strukturu připraví
pro následné ošetření.

Způsob použití:
1. Stejnoměrně naneste na mokré vlasy, jemně vmasírujte do vlasů.
2. Pečlivě opláchněte, v případě nutnosti opakujte.
3. Pokračujte péčí s použitím spreje Glassy Glossy Oil nebo krémem
Shine Booster Cream.

Aktivní složky:
Květy divizny a proteiny ze sladkých mandlí.
Složení obohaceno o komplex Amino Concentré

KROK 1

Balení: 750ml

Přípravný šampon, pH 4,5
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GLASSY GLOSSY OIL

Vzácný pečující olej, uzavírá vlasovou kutikulu, povrch vlasů rozjasňuje
s okamžitým kosmetickým efektem. Ideální pro jemně citlivé vlasy.

Způsob použití:
1. Po aplikaci šamponu Polish Primer Shampoo naneste rovnoměrně na
ručníkem vysušené vlasy do délek a konečků.
2. Pečlivě pročešte a nechejte 5 minut působit.
3. Důkladně opláchněte.

Aktivní složky:
Květy divizny a proteiny ze sladkých mandlí.
Složení obohaceno o komplex Amino Concentré

Balení: 150ml

Kapky světla ve spreji se zrcadlovým efektem

KROK 2A
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SHINE BOOSTER CREAM

Vyživující a hydratační krém vhodný zejména pro hrubé a citlivé vlasy.

Způsob použití:
1. Po aplikaci šamponu Polish Primer Shampoo naneste rovnoměrně na
ručníkem vysušené vlasy do délek a konečků.
2. Pečlivě pročešte a nechejte 5 minut působit.
3. Důkladně opláchněte.

Aktivní složky:
Květy divizny a proteiny ze sladkých mandlí.
Složení obohaceno o komplex Amino Concentré

Vyživující laminační krém, pH 4,0

Balení: 200ml

KROK 2B
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HIGHGLOSS FILLING GEL
Laminační gel, pH 5,0

Laminační gel se super rozjasňující efektem. Filmotvorný gel, který
pokryje povrch vlasů pro lesk vlasů a plnost účesu.

Způsob použití:
1. Rovnoměrně naneste, vlasy promasírujte pomocí vhodného kartáče.
2. Pomocí fénu a plochého kartáče pokračujte ve vysoušení.
3. Nechejte vlasy asi na 5 minut zchladit, poté opláchněte dostatečným
množstvím vlažné vody.

Aktivní složky:
Květy divizny a proteiny ze sladkých mandlí.
Složení obohaceno o komplex Amino Concentré

Balení: 500ml

KROK 3
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STARLIGHT RADIANT FLUID
Laminační fluid pro hyper lesklý efekt a laminaci, pH 5,0

Laminační fluid bez oplachování (leave-in) pro hyper lesklý efekt a
laminaci. Rozjasňující fluid, který uzavírá kutikulu pro viditelně zdravé
vlasy se zrcadlovým leskem.

Způsob použití:
Na mokré a ručníkem vysušené vlasy naneste dostatečné množství
fluidu pomocí rukou do délek a konečků. Neoplachujte. Přejděte
k vysoušení a dokončení účesů pomocí žehličky.

Aktivní složky:
Květy divizny a proteiny ze sladkých mandlí.
Složení obohaceno o komplex Amino Concentré

Balení: 500ml

KROK 4

www.mjczlin.cz



Oplachování
GLASSY GLOSSY OIL + 

SHINE BOOSTER CREAM

PÉČE GLOSSYNATION
LAMINACE VLASŮ

Mytí přípravným šamponem 
POLISH PRIMER SHAMPOO

Vlasy jemné / jemně citlivé / krátké 
GLASSY GLOSSY OIL

Vlasy středně silné / silné / průměrně citlivé /dlouhé
SHINE BOOSTER CREAM

Vlasy silné / citlivé / dlouhé 
GLASSY GLOSSY OIL 

+ SHINE BOOSTER CREAM

Laminace
HIGHGLOSS FILLING GEL

bez oplachování

Vysoušení fénem a 
kartáčem (úprava vlasů)

Oplachování
HIGHGLOSS FILLING GEL

Ukončení péče
STARLIGHT RADIANT FLUID

Konečná úprava vlasů 
+ žehlení vlasů
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Oplachování
GLASSY GLOSSY OIL + 

SHINE BOOSTER CREAM

Mytí přípravným šamponem
POLISH PRIMER SHAMPOO

Laminace
HIGHGLOSS FILLING GEL

bez oplachování

Vysoušení fénem a 
kartáčem (úprava vlasů)

Oplachování
HIGHGLOSS FILLING GEL

Ukončení péče
STARLIGHT RADIANT FLUID

CHOICE COLOR NON COLOR
Aplikace barvy Color Non Color

OplachováníMytí přípravným šamponem
POLISH PRIMER SHAMPOO

Vlasy jemné / jemně citlivé / 
krátké 

GLASSY GLOSSY OIL

Vlasy středně silné / silné / 
průměrně citlivé / dlouhé
SHINE BOOSTER CREAM

Vlasy silné / citlivé / dlouhé 
GLASSY GLOSSY OIL 

+ SHINE BOOSTER CREAM

Konečná úprava vlasů 
+ žehlení vlasů

PÉČE GLOSSYNATION
BARVENÍ + LAMINACE VLASŮ
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PŘED & PO
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PŘED & PO

1 2

3 4
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PŘED & PO

5 6

7 8
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PŘED & PO

9 10

11 12
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MEDAVITA  
GLOSSYNATION
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OTÁZKY 
&

ODPOVĚDI
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Co znamená laminace vlasů?
Laminace je revoluční ošetření, které zdokonaluje vlasové vlákno,
rozjasňuje ho, uhlazuje, vlasy jsou ihned jako hedvábí a jsou super
rozzářené.

Je ošetření Glossynation určeno pro všechny typy vlasů?
Samozřejmě.

Jakého výsledku dosáhne klient?
Výsledkem jsou rozzářené vlasy s bohatým objemem po dobu 4 týdnů.

Na jaké úrovni působí ošetření Glossynation?
Glossynation působí povrchově, na vnější vrstvu vlasů, a to tak, že na
nich vytváří lesklý film, který je chrání během jednotlivých kroků
profesionálního ošetření.

Slouží pro uzavření dvojitých konečků?
Dvojité konečky budou zahalené a “uzavřené”, ale je třeba si
uvědomit, že efekt je dočasný. V případě velmi citlivých vlasů je
nezbytné nejdříve provést kompletní rekonstrukční péči s řadou Beta
Refibre Medavita.

Chrání laminace vlasy před slunečním zářením? Před toxiny? Při 
častém, nadměrném mytím?
I když se primárně nejedná o ošetření určené k ochraně před slunečním
zářením a negativními vlivy okolního prostředí (jako např. ošetření
Solarich nebo Oxygen), zahaluje vlasy rozjasňující vrstvou, která udržuje
vlasy chráněné.

V čem se liší laminace a rekonstrukce (obnova)?
Laminace je ošetření, které působí na vnější vrstvu vlasového vlákna,
vlasy jsou krásnější a rozzářenější, zatímco rekonstrukce působí do
hloubky a napravuje poškozené vlasové vlákno. Když to srovnáme
s kosmetickými přípravky na pleť, je to stejný rozdíl jako mezi make-
upem, který sjednocuje barvu pleti na jejím povrchu a maskou na
obličej, která zlepšuje vzhled a stav pleti tím, že jí dodává aktivní látky,
které jsou absorbovány a působí do hloubky. Tato dvě ošetření jsou
v každém případě doplňková.

V čem se liší Glossynation a Keratin Miracle?
Glossynation je profesionální řada umožňující provádět v kadeřnickém
salónu ošetření pro rozzáření vlasů, které umožňuje přeměnu mdlých,
suchých vlasů a vlasů s tendencí ke krepatění na vlasy zdravější a lesklé
jako zrcadlo. Zatímco Keratin Miracle Medavita je upravující
profesionální řadou firmy Medavita určenou pro péči o rovné vlasy.
Samozřejmě jako v případě jakéhokoliv ošetření je i ošetření
Glossynation založeno na počáteční diagnostice vlasů, která nám určí,
zda předem preventivně přistoupit k rekonstrukčním ošetřením (Beta
Refibre), nebo regeneračním ošetřením vlasového vlákna (Prodige) tak,
abychom následně dosáhli co nejlepšího výsledku.

Je možné provádět ošetření Glossynation ve stejný den jako ošetření 
B-Refibre nebo Prodige?
V případě vlasů vyžadujících nápravu jako primární potřebu
doporučujeme použití řady Beta Refibre. Pro vlasy vyžadující pouze
regeneraci doporučujeme ošetření Prodige. Po provedení těchto
ošetření je možné následující týden provést ošetření Glossynation.
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Jaké účinné látky jsou obsaženy v produktech Glossynation?
Účinné látky obsažené v řadě Glossynation jsou:
• výtažky z květů divizny: chrání před oxidačním stresem ultrafialového
záření (UV) a negativními vlivy vnějšího prostředí, vlasy jsou plné
odlesků světla díky mechanizmu rostlinné fotoluminiscence.
• proteiny ze sladkých mandlí: jsou známé jako rostlinná obdoba
kolagenu, na vlasech vytvářejí hydratační film, který sjednocuje,
uhlazuje a současně chrání vlasovou pokožku.

Dodává ošetření laminace vlasům základní proteiny důležité pro jejich 
zdraví?
Glossynation není jen estetickým ošetřením, ale také efektivní obnovou
pro suché, mdlé vlasy s tendencí ke krepatění. Kromě komplexu
aminokyselin Amino Concentré firmy Medavita, který vlasy obnovuje,
dodává jim sílu a působí do délek, ošetření Glossynation obsahuje
upravující a zklidňující mandlové proteiny, které vlasy vyplňují a
dodávají jim objem a lesk.

Jaká je doba působení tohoto ošetření?
Doba působení ošetření Glossynation je asi 1 hod. včetně konečné
úpravy. Doba působení závisí na typu vlasů.

Je během tohoto ošetření nutné vystavit vlasy zdroji tepla?
Ne, není třeba využít zdroje tepla. Je ale nezbytné použít fén na
maximální teplotu/výkon během zapracování gelu Highgloss Filling.
Následuje použití žehličky jako poslední krok ošetření.

Je ošetření účinné i bez specifického vysoušení, například žehličkou?
Vždy doporučujeme použití žehličky jako finálního kroku ošetření
Glossynation pro zvýraznění laminačního účinku.

Je možné provádět ošetření laminace po technickém ošetření, po 
umytí vlasů?
Ano, ošetření Glossynation může být provedeno ve stejný den jako
technické ošetření, a to po důkladném opláchnutí vlasů. Stačí použít
všechny produkty Glossynation a dodržovat jednotlivé kroky ošetření.

Je možné provádět ošetření Glossynation ve stejný den jako ošetření 
B-Refibre nebo Prodige?
V případě vlasů vyžadujících nápravu jako primární potřebu
doporučujeme použití rady Beta Refibre. Pro vlasy vyžadující pouze
regeneraci doporučujeme ošetření Prodige. Po provedení těchto
ošetření je možné následující týden provést ošetření Glossynation.

Mohu podpořit ošetření Keratin Miracle kombinací s ošetřením 
Glossynation po použití šamponu Keratin Miracle? Mohou se tyto dvě 
řady kombinovat?
Ve stejný den jako provádíme uhlazující ošetření Keratin Miracle
doporučujeme použít všechny produkty z řady Keratin Miracle pro
dosažení nejlepších výsledků ošetření. Ošetření Glossynation je možné
provést následující týden po ošetření Keratin Miracle.

Jak často můžeme ošetření opakovat?
Výsledek je účinný po dobu 4 týdnů, ale je možné zopakovat ošetření
dle vašich potřeb, vždy, když chcete.

Existují nějaké osvědčené rady pro domácí použití?
Ideálního výsledku můžeme dosáhnout s řadou Medavita určenou pro
daný typ vlasů. Tj. zákazníkovi po službě Glossynation nabídneme pro
domácí péči přípravky vhodné pro jeho typ vlasů.

www.mjczlin.cz



PRODIGE

Regeneraci

BLONDIE

Blond vlasy

CHOICE GLOWING

Barva a lesk
HUILE D’ETOILE

Lesk

KERATIN MIRACLE

Rovné vlasy

MEDAVITA RECEPT NA KRÁSU
Po laminaci vlasů

přípravky vhodné pro domácí péči

www.mjczlin.cz



PRAHA
Nuselská 1564/126
140 00 Praha 4 – Michle
Tel: 775 987 152

PLZEŇ
Havlíčkova 939/1
301 00 Plzeň
Tel: 773 492 014

ÚSTÍ NAD LABEM
Horova 23/2 (z ul. Pařížská)
400 01 Ústí nad Labem
Tel: 777 802 990

JIHLAVA
Benešova 1682/46
586 01 Jihlava 
Tel: 702 153 031

PARDUBICE
17. listopadu 229
530 02 Pardubice 
Tel: 607 078 630

OSTRAVA 
Nádražní 716/46
702 00 Ostrava – Moravská
Tel: 702 153 034

FRÝDEK MÍSTEK
U Staré pošty 744
738 01 Frýdek Místek 
Tel: 725 897 463

TŘINEC
1. máje 16
739 61 Třinec – Staré Město
Tel: 775 987 157

OLOMOUC
Ostružnická 338/32
779 00 Olomouc 
Tel: 702 153 028

PŘEROV
nám. T.G.Masaryka 221/10
750 02 Přerov
Tel: 727 878 420

PROSTĚJOV
Nám. E. Husserla 18
796 01 Prostějov
Tel: 702 153 030

BRNO
Palackého třída 1330/116
612 00 Brno – Královo Pole
Tel: 702 153 033

BŘECLAV
J. Palacha 121/8
690 02 Břeclav
Tel: 777 723 914

HODONÍN
Národní třída 263/6
695 01 Hodonín
Tel: 702 153 029

KROMĚŘÍŽ
Vodní 93/14
767 01 Kroměříž
Tel: 702 153 032

UH. HRADIŠTĚ
Prostřední 44, (z Marián. nám)
686 01 Uherské Hradiště
Tel: 606 039 499

ZLÍN
Kvítková 3643
760 01 Zlín
Tel: 775 173 583

ZLÍN
Gahurova 4467 (ABS 1.patro)
760 01 Zlín
Tel: 774 892 016

ROŽNOV p./RADH.
Nádražní 88
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 775 987 135

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mostní 51/25
757 01 Valašské Meziříčí
Tel: 702 168 118

VSETÍN
Dolní náměstí 345, (Magistr)
755 01 Vsetín
Tel: 725 602 091

GLOSSYNATION

www.mjczlin.cz Ι www.nadhernevlasy.cz


