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Stres, agresivní chemická ošetření a 
intenzivní každodenní život vyžaduje

K čemu dochází?

Kumulace toxinů a škodlivých látek 
ve vlasové pokožce a při ústí u 
vlasových kořínků

Rozvoj kožních problémů v 
důsledku nahromadění odumřelých 
kožních buněk ve vlasové pokožce 
(svědění, zarudnutí, tricodinie 
(nadměrné svědění, bolest hlavy, 
lupy..))

Možný výskyt skutečných 
typických anomálií ve vlasové 
pokožce (dermatitida, seborea, 
deskvamace - olupování kůže)

Zmatnění vlasů díky nánosu 
smogu, nečistot, prachu a výparů s 
následnou dehydratací

Genetika

Částice smogu, 
stres, strava, styling, 
chemická ošetření

UV paprsky způsobují oxidaci kožního 
mazu, který zhoršuje problémy vlasové 
pokožky.

Jaký je negativní vliv znečištěného životního 
prostředí?
Maz ve vlasové pokožce do sebe zachycuje znečišťující částice

STABILITU A VYVÁŽENOST 
CELÉHO ORGANISMU, 
VČETNĚ POKOŽKY 
HLAVY A VLASŮ.

Experti doporučují nový krok v 
mytí vlasů, který by měl být 
prováděn

JEDENKRÁT NEBO 
DVAKRÁT TÝDNĚ,

o to víc, pokud bydlíme 
ve velmi znečištěném prostředí, 
jako jsou např. velkoměsta

A to z toho důvodu, že vlasy se 
chovají jako houba pohlcující 
mikročástice prachu, které se ve 
vlasech zachycují, zatěžují je a 
znečišťují, ale navíc na nich 
vytvářejí matnou vrstvu a často 
také dráždí vlasovou pokožku.

Jako prevenci anomálií ve vlasech a vlasové 
pokožce doporučují experti věnovat tomuto 
problému zvýšenou pozornost, a to pomocí

speciální detoxikační 
kúry s účinnou eliminací 
smogu a znečišťujících 
mikročástic.
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Jaké jsou 
výhody?

Podporuje buněčnou 
obnovu

Eliminuje usazování 
smogu, nečistot, prachu, 

výparů a toxinů

Podporuje lepší hydrataci 
vlasové pokožky

Udržuje zdravé prostředí 
pro tvorbu a růst vlasů

Je prevencí proti kožním 
anomáliím – přecitlivělosti 

pokožky, dermatitidě, 
seboree

Předchází intoxikaci 
vlasových folikulů, která 

způsobuje ztenčení, řídnutí a 
padání vlasů

DETOX 
ŘADA PRO KRÁSU

PRO MYTÍ A 
OKYSLIČENÍ 
VLASOVÉ 
POKOŽKY 
A VLASŮ

PRO TENTO ÚČEL 
VYTVOŘILA MEDAVITA 
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DOPORUČUJEME 
V TĚCHTO 

PŘÍPADECH

KLINICKÝ TEST*

TEST VLASTNÍHO HODNOCENÍ*

-  androgenetické vypadávání 
vlasů (u mužů)

- aktivní pokožka (více produkce 
mazu)

- život a práce v městském 
prostředí

- používání hromadných 
dopravních prostředků

- používání přilby nebo pokrývky 
hlavy

- práce v prašném, horkém, 
vlhkém prostředí, při umělém 
osvětlení

- dočasné zvýšení produkce 
kožního mazu v období 
dospívání, menstruačního cyklu, 
v období před/po menopauzy

Ošetření představuje jemnou kosmetickou proceduru

Snášenlivost produktů

Snadnost použití produktů

Ošetření zanechává vlasovou pokožku hebkou a pružnou

Po ošetření jsou vlasy lehké a čisté

Účinnost ošetření

REDUKUJE TVORBU KOŽNÍHO MAZU
NORMALIZUJE FYZIOLOGICKÉ pH VLASOVÉ POKOŽKY
REDUKUJE HYPERHIDRÓZU (NADMĚRNÉ POCENÍ)

* Test účinnosti prováděný 
dobrovolníky pro zjištění 
účinku ošetření řadou 
Oxygen v průběhu 28 dnů 
** testovaných osob
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PŘÍRODNÍ
AKTIVNÍ
SLOŽKY
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ČISTÍCÍ, TONIFIKAČNÍ A 
ENERGIZUJÍCÍ SLOŽKY, 
KTERÉ ZANECHÁVAJÍ 
VLASY A VLASOVOU 
POKOŽKU DÝCHAT

Bambusové 
uhlí 

Kofein

PŮVOD:

ENERGIZUJÍCÍ

ČISTÍCÍ

PŮVOD:

ÚČINKY:

ÚČINKY:

Rostlinné uhlí získané z 
bambusu. Známo a používáno 
po staletí asijskými národy 
pro své detoxikační účinky, 
má vynikající schopnost 
pohlcovat nečistoty: absorbuje 
minerály, toxiny, nečistoty a 
jiné škodlivé látky, zanechává 
pokožku a vlasy silnější a 
zdravější.

Látka přítomná v mnoha 
rostlinách, např. v kávovníku, 
čajovníku, mate, cola, 
guaraně, v menším množství 
v kakaovníku.

Má silné stimulační účinky, 
zvyšuje metabolickou 
aktivitu, revitalizuje, 
tonikuje vlasovou pokožku, 
odvodňuje, snižuje 
zadržování vlhkosti, 
podporuje odvodnění, 
redukuje tělní tekutiny, 
eliminuje odumřelé kožní 
buňky a zlepšuje vzhled 
pokožky a vlasů.

Pomáhá zbavovat póry pleti 
chemických látek, odlupování 
(exfoliaci) odumřelých 
kožních buněk a stimuluje 
růst buněk nových. Vlasy a 
pokožku zanechává pružnou 
a vyhlazenou. Navíc účinně 
bojuje proti pachům, má čistící 
schopnosti a reguluje vlhkost.
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Obilné klíčky

ÚČINKY:

ÚČINKY:

zklidňující, zjemňující, 
upravující, posilující

Přispívá k ochraně 
poškozených vlasů díky svým 
účinkům působícím proti 
lámání vlasů, zlepšuje vzhled 
a celistvost vlasů.

Australští domorodci již od 
dávných časů používali listy 
tea tree, bohaté na esenciální 
oleje. Bývá považován za 
nejvíce univerzální přírodní 
léčivý prostředek a staří 
Australané ho používali pro 
léčbu ran a jako ochranu před 
parazity.

Antibakteriální a antiseptické. 
Má přírodní jemné čistící 
vlastnosti s velmi rychlým 
účinkem. Vlasovou pokožku 
čistí a vyrovnává kožní 
mikrobiální óru.

V KOMBINACI UVNITŘ 
KOMPLEXU BOJUJÍCÍHO 
PROTI ZNEČIŠTĚNÍ:

ZKLIDŇUJÍCÍ

ANTIBAKTERIÁLNÍ

PŮVOD:

PŮVOD:

ÚČINKY:

Pemza je kámen 
magmatického (sopečného) 
původu, velmi lehký a 
porézní. Díky své poréznosti 
je to jediný kámen, který se 
vznáší na vodní hladině.

Remineralizuje, je lehce 
abrazivní, má perfektní 
vyhlazující a čistící účinky 
díky svému neutrálnímu pH, 
díky své chemické netoxicitě a 
díky své ne moc tvrdé a ne 
moc měkké konzistenci.

Pemza

JEMNĚ EXFOLIAČNÍ
PŮVOD:

ÚČINKY:

Tiolysine

Aktivní látka tvořená 
kombinací sulfátových 
aminokyselin regulujících 
tvorbu kožního mazu, které 
jsou ideální pro regulaci mazu 
v pokožce a vlasech.

Díky jeho vyrovnávacím 
účinkům je nahromaděný maz 
ve vlasové pokožce méně 
patrný, vlasy se jeví zdravější 
a vitálnější.

REGULUJE KOŽNÍ MAZ
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DETOXIKAČNÍ PEELING
REGENERAČNÍ A VYHLAZUJÍCÍ

DETOXIKAČNÍ

ODSTRAŇUJE NEČISTOTY

REVITALIZUJE

DODÁVÁ ENERGII

NAVRACÍ ROVNOVÁHU 

PROTI MAŠTĚNÍ VLASŮ

Detoxikuje
vlasy a vlasovou pokožku

NEOBSAHUJE 
SLES

NEOBSAHUJE 
BARVIVA

VÍC VITALITY A 

SVĚŽESTI

CÍL
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ÚČINKY

ZPŮSOB POUŽITÍ

AKTIVNÍ SLOŽKY

Zbavuje vlasovou pokožku nečistot z vnějšího prostředí v 
důsledku negativního působení atmosférických vlivů a v 
důsledku nadměrné tvorby kožního mazu. Vlasům navrací 
vitalitu a svěžest, je prevencí proti nerovnováze a různými 
anomáliím, a to díky kombinovanému účinku 
bambusového uhlí, kofeinu, tea tree oleje (melaleucy) a 
výtažků z obilných klíčků.

Obsah pemzového prášku umožňuje jemnou exfoliaci 
odumřelých kožních buněk a zlepšuje okysličení pokožky.

PRÁŠEK Z DŘEVĚNÉHO UHLÍ
absorbuje nečistoty, čistí, energizuje, exfoliační, působící 
proti pachům, elastizující, vyhlazující

KOFEIN
stimulující, energizující, hydratační, působící proti pachům, 
exfoliační, čistící, anti-age účinky

MELALEUCA ALTERNIFOLIA  -  TEA TREE OLEJ
antibakteriální, antiseptický, čistící

VÝTAŽEK Z PŠENIČNÝCH OTRUB
zklidňující, zjemňující, upravující, posilující

LYSINE KARBOXYMETHYL CYSTEIN,
LYSINE THIAZOLIDINE KARBOXYLÁT
komplex aminokyselin upravujících tvorbu kožního mazu

PEMZA
Exfoliační, vyhlazující 

Smíchejte malé množství 
peelingu s vlažnou vodou, 
vytvořte krémovou konzistenci

Manuální aplikace
Naneste na suchou vlasovou 
pokožku, jemně vmasírujte 
bříšky prstů
DOBA PŮSOBENÍ: 
10/15 minut

Dobře opláchněte, eliminujte 
přebytečnou vodu a pokračujte v 
ošetření šamponem Detox 
OXYGEN 

Aplikace pomocí štětce
Naneste peeling pomocí štětce na 
suchou vlasovou pokožku, 
začněte od zadní části hlavy, 
vlasy vertikálně rozdělte na 
jednotlivé sekce o šířce půl 
centimetru. Postupujte směrem k 
přední části hlavy.
DOBA PŮSOBENÍ: 
10/15 MINUT

VLASY ZBAVUJE
nečistot

PŘEDCHÁZÍ
nerovnováze a anomáliím

ZLEPŠUJE OKYSLIČENÍ 
pokožky
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ŠAMPON DETOX 
REVITALIZAČNÍ

ENERGIZUJÍCÍ

REVITALIZAČNÍ

DETOXIKAČNÍ

ODSTRAŇUJE NEČISTOTY

NAVRACÍ ROVNOVÁHU

PROTI MAŠTĚNÍ VLASŮ

NEOBSAHUJE 
SLES

NEOBSAHUJE 
BARVIVA

NEOBSAHUJE 
SILIKONY

Detoxikuje
vlasy a vlasovou pokožku

CÍL

ČISTÁ POKOŽKA,

VÍCE ENERGIE

A VITALITY 

PRO VLASY 
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ÚČINKY

Detoxikační šampon pro vlasy a vlasovou pokožku. 
Odstraňuje z vlasů maz a toxiny, navrací vlasům a pokožce 
hlavy energii a vitalitu, zabraňuje nerovnováze a anomáliím 
díky kombinovanému účinku bambusového uhlí, kofeinu 
a extraktu z obilných klíčků. Působí proti pachům, dodává 
pružnost, hebkost a lesk. S anti-age účinky

AKTIVNÍ SLOŽKY

PRÁŠEK Z DŘEVĚNÉHO UHLÍ 
absorbuje nečistoty, čistící, posilující, exfoliační, působící 
proti pachům, dodává pružnost, vyhlazující 

KYSELINA MLÉČNÁ
hojivá, hydratační

GLYCERIN
hydratační, zklidňující, zvláčňující

KOFEIN
stimulující, posilující, hydratační, působící proti pachům, 
exfoliační, čistící,  anti-age  účinky

VÝTAŽEK Z PŠENIČNÝCH OTRUB
zklidňující, zjemňující, upravující, posilující

LYSINE KARBOXYMETHYL CYSTEIN, LYSINE 
THIASOLIDINE KARBOXYLÁT
komplex aminokyselin upravujícími tvorbu kožního mazu

DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE (DLS), 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
COCAMIDOPROPYLAMIN OXID
Povrchově aktivní látky extrémně jemné na kůži, oči a 
sliznice

VLASY ZBAVUJE
mazu a toxinů

OBNOVUJE ENERGII
a vitalitu vlasů

PŘEDCHÁZÍ
nerovnováze a anomáliím

Zřeďte 7-15 ml produktu s 
vodou, rovnoměrně naneste na 
pokožku hlavy, začněte v zadní 
části, přejděte k bočním partiím, 
pak do přední části a zakončete 
ve střední části hlavy – množství 
produktu přizpůsobte typu vlasů

Jemně promasírujte bříšky prstů 
a pečlivě opláchněte. Znovu 
naneste 5-10 ml produktu a 
pečlivě opláchněte

Odstraňte přebytečnou vodu a 
proceduru zakončete OXYGEN 
detoxikační maskou na vlasy a 
vlasovou pokožku

ZPŮSOB POUŽITÍ
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DETOXIKAČNÍ MASKA 
VYROVNÁVACÍ NA 
VLASY A VLASOVOU POKOŽKU

NAVRACEJÍCÍ ROVNOVÁHU

ENERGIZUJÍCÍ

 DODÁVAJÍCÍ PRUŽNOST 

 UPRAVUJÍCÍ

 HYDRATAČNÍ

VYŽIVUJÍCÍ

NEOBSAHUJE 
BARVIVA

Detoxikuje
vlasy a vlasovou pokožku

CÍL

EFEKT EXTRÉMNÍ LEHKOSTI 
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ÚČINKY

Obnovuje hydrolipidický plášť a přirozenou elasticitu 
vlasového vlákna s extrémně lehkým efektem, zároveň 
vyživuje vlasovou pokožku a vlasy díky kombinovanému 
účinku bambusového uhlí, kofeinu a extraktu z obilných 
klíčků

AKTIVNÍ SLOŽKY

SPECIÁLNÍ 
MASKA 

PRO OKOŽKU 
HLAVY A 
VLASY

PRÁŠEK Z DŘEVĚNÉHO UHLÍ 
absorbuje nečistoty, čistící, posilující, exfoliační, působící 
proti pachům, dodává pružnost, vyhlazující 

KYSELINA MLÉČNÁ
hojivá, hydratační

GLYCERIN
hydratační, zklidňující, zvláčňující

KOFEIN
stimulující, posilující, hydratační, působící proti pachům, 
exfoliační, čistící,  anti-age  účinky

VÝTAŽEK Z PŠENIČNÝCH OTRUB
zklidňující, zjemňující, upravující, posilující

LYSINE KARBOXYMETHYL CYSTEIN, LYSINE 
THIASOLIDINE KARBOXYLÁT
komplex aminokyselin upravujícími tvorbu kožního mazu

DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE (DLS), 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
COCAMIDOPROPYLAMIN OXID
Povrchově aktivní látky extrémně jemné na kůži, oči a 
sliznice

OBNOVUJE
přirozenou elasticitu 
vlasového vlákna

VYŽIVUJE
vlasovou pokožku i 
vlasy

ZPŮSOB POUŽITÍ

Po použití detoxikačního 
šampónu OXYGEN naneste 30 
ml produktu (množství závisí na 
typu vlasů) na pokožku, do délek 
a konečků, vlasy promasírujte

Naneste produkt rovnoměrně na 
pokožku a do délek

Nechejte 5 minut působit, poté 
důkladně opláchněte
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