ONTDEK PRODIGE, DE NIEUWE
EXCLUSIEVE LIJN PRODUCTEN
DIE BESCHADIGD HAAR
ONMIDDELLIJK EN INTENS
HERSTELLEN.

ELIXIR DE RENAISSANCE

Een volledige en intensieve behandeling
die de haarvezels onmiddellijk herstelt.
Voor ultragezonde, sterke lokken.

HERSTELT
ONMIDDELLIJK DE
HAARVEZELS

PRODIGE: HERSTELT
ONMIDDELLIJK DE
HAARVEZELS

WAT HET HAAR NODIG HEEFT
Het haar – vooral haar dat beschadigd is door chemische behandelingen en invloeden
van buitenaf – heeft altijd bepaalde ‘basisbehoeften’. Goede producten hydrateren het
haar tot in de kern, gaan poreusheid tegen, sluiten de haarschubben en herstellen de
haarschacht.

DE OPLOSSING
Het nieuwe, geavanceerde topassortiment Prodige verzorgt het haar onmiddellijk op
natuurlijke wijze, voor een verbluﬀend resultaat. Cosmetische wetenschap ten top!
Prodige herstelt het haar in amper 4 weken.

Resultaat: glanzend gezond, sterk en prachtig
haar dat ultrazacht aanvoelt.
Deze haarherstellingsbehandeling is geschikt voor alle niveau’s van structurele
beschadiging en handelt selectief navenant de mate van beschadiging op de haarvezel

EEN UITERST KRACHTIGE,
SNELWERKENDE EN INTENS
HERSTELLENDE BEHANDELING DIE
IN HET KAPSALON WORDT GEPRIMED EN
THUIS WORDT GEACTIVEERD

De behandeling wordt in het kapsalon afgestemd op de
conditie van het haar, de nabehandeling thuis duurt
een 4-tal weken.
De klant is actief betrokken: op basis van haar wensen, de haardiagnose en het advies van de
kapper wordt het aantal behandelingen in het salon bepaald. De nabehandeling thuis duurt
een 4-tal weken.

Gezond haar is zacht, glad en
veerkrachtig. Onder een microscoop:
•

liggen de haarschubben mooi plat over elkaar heen

•

zijn de haarschubben gesloten en intact

•

Het is elastisch, gehydrateerd en glanst, omdat de gesloten haarschubben
het licht weerkaatsen

Weersinvloeden, luchtvervuiling en smog, rook, ongezonde voeding, chemische behandelingen, agressieve producten, medicijnen
en stress in het algemeen maken het haar echter dof, broos en droog, zodat het er allesbehalve gezond uitziet.

GEZOND HAAR

2
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BESCHADIGD HAAR

POREUS HAAR

4
3

VERZWAKT EN DUN
HAAR

STUG, ZEER DROOG,
WEERBARSTIG EN
FUTLOOS HAAR

We werken een herstellende
Prodige behandeling op
maat uit, op basis van de
mate waarin de haarvezel
beschadigd is
ZO ONDERSCHEIDEN WE
VIER CATEGORIEËN

PRODIGE:
DÉ HERSTELLENDE
HAARKUUR OP MAAT

1. Poreus
haar
•

Bij poreus haar staan de
schubben open, waardoor
het heel makkelijk vocht uit
de lucht opneemt. Bovendien
houdt het haar heel weinig
vocht vast, zodat het droog,
futloos en moeilijk in model
te brengen is.

•

Poreus haar ziet er dof uit,
kroest snel, en voelt stug en
ruw aan.
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2. Beschadigd
haar
•

Beschadigd haar is

3. Verzwakt en
dun haar
•

Het haar is beschadigd

4. Stug, zeer
droog,
weerbarstig,
en futloos
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HET NIEUWE PRODIGE
ASSORTIMENT BEVAT
EEN EXCLUSIEF
COMPLEX VAN
FUNCTIONELE,
ACTIEVE
BESTANDDELEN:
LIFESAVER
LIPOSOOM
Bevat 3 vertakte aminozuren (leucine, isoleucine,
valine), creatine en gehydrolyseerde spelteiwitten
die de eiwitstructuur van
het haar voeden. Het liposoom ‘transporteert’
de moleculen naar de
haarvezel en helpt zo de
haarschacht tot in de kern
te herstellen. Resultaat:
het haar voelt onmiddellijk sterker en zachter aan.

TAURINE URINE

Een antiﬁbrotisch aminozuur dat het haar versterkt
en veerkrachtig maakt, de
haarfollikel verstevigt, de
haargroei stimuleert en de
haarschacht structuur geeft.
De stof bestrijdt vrije radicalen en gaat veroudering
tegen.

CERAMIDE

De belangrijkste stof in
de lipidenlaag van de
huid.
Ceramiden vullen de ruimte tussen de
cellen van de hoornlaag – ze houden de cellen stevig bij elkaar en de
huidbarrière intact. Ceramide zorgt ervoor dat
het haar gehydrateerd
en elastisch blijft. De stof
maakt het haar sterk en
levendig.

VITAMINE B5
(PANTOTHEEN
ZUUR)

Laat broos haar glanzen,
hydrateert de haarvezels
tot in de kern, geeft het
haar structuur en volume, en voorkomt gespleten punten. Vitamine B5
verstevigt de structuur
van de haarschacht en
de haarfollikel, gaat verlies van melanine tegen,
beschermt de haarkleur
en zorgt ervoor dat het
haar minder snel grijs
wordt.

WERKT OPTIMAAL
SAMEN MET:

SESAMOLIE
Deze plantaardige olie
wordt al van oudsher
toegevoegd aan cosmetica. Ze maakt de
huid zachter en het haar
glanzender. Sesamolie
bevat vitamine E en is bijzonder doeltreﬀend voor
de behandeling van droog en kroezend haar: ze
maakt het haar zachter,
creëert volume, voedt,
hydrateert, ontwart en
herstelt.

MINERALEN
(KOPER,
IJZER,
SILICIUM,
ZINK,
MAGNESIUM)
Deze anorganische stoffen komen voor in tal
van weefsels en spelen
een belangrijke rol bij
biologische functies en
de groei. Ze voeden het
haar intens, maken het
haar gezond, glanzend
en voller, en verbeteren
de structuur van het haarstructuur van het haar.

KASJMIEREIWITTEN
Beschermen en herstructureren het haar,
voorkomen haarbreuk en
gespleten punten, en zijn
bijzonder
doeltreﬀend
om de haarstructuur te
herstellen. Ze dringen
door de buitenste lagen van de opperhuid
en hydrateren intens. Ze
maken de huid gladder,
zachter en stralender,
en het haar zijdezacht,
glanzend en elastisch.

Liposomen zijn
microscopisch kleine bolletjes
omgeven door een dubbele
laag fosfolipiden. Door hun
transportfunctie zorgen ze
ervoor dat stoffen diep in de
huid kunnen dringen.

LIFESAVER LIPOSOOM:
DE KERN VAN ONZE PRODUCTEN
We kunnen deze liposomen vergelijken met MAGISCHE
BALLETJES die de kostbare actieve bestanddelen van de Prodige
producten veilig...
transporteren van het MEDAVITA laboratorium naar het haar van de klant, zodat hun kwaliteit,
concentratie en doeltreﬀendheid behouden blijft.

LIFESAVER
LIPOSOOM

Ze zijn speciaal gecreëerd om diep in de haarschubben te dringen en krachtig op de haarschacht
in te werken.
Dankzij de chemische stabiliteit van liposomen blijven de actieve bestanddelen die ze bevatten
volledig intact. De liposomen vormen een barrière tegen invloeden van buitenaf en beschermen
bestanddelen die makkelijk afgebroken worden door chemische en fysische agentia als pH,
warmte en oxiderende stoﬀen. De actieve bestanddelen komen gecontroleerd en geleidelijk
aan vrij.

Zo blijven ze ook na afloop van de behandeling het haar
beschermen en herstellen.

SALON INTENSITY
TREATMENT
PROTOCOL

5 STAPPEN

STAP 1

STAP 2

STAP 3

HAIR DETOXIFYING
MUD

RESTORING
SHAMPOO

FORTIFYING
PROTEIN CREAM
STEP 1

Moddermasker dat de haarvezels remineraliseert en ontgift. Kalmeert het haar. Verwijdert resten van styling- en verzorgingsproducten en alle
onzuiverheden door invloeden van buitenaf en
chemische behandelingen. Door de remineraliserende werking van zeer ﬁjne groene klei en de
voedende eigenschappen van sesamolie wordt
het haar intens gezuiverd en gehydrateerd. Bevat
het Lifesaver liposoom (leucine, isoleucine, valine, gehydrolyseerde spelteiwitten, creatine) en
glycerine.

Versterkende en Revitaliserende Shampoo
Reinigt zacht terwijl het intens de structuur van beschadigd haar herstelt en voedt, zo brengt het de
haren terug naar hun natuurlijke kracht en glans.
Bevat het Lifesaver Liposoom (Leucine, Isoleucine, Valine, gehydrolyseerde Spelt Proteïnen &
Creatine), Cyperus, Sacha Inchi, Lijnzaad, Sesam,
Moringa Oliën en Panthenol.

Haarvezel versterkende Proteïne Crème.
Dit actieve concentraat van aminozuren voeden
de proteïne structuur van het haar en regenereert
tot in het diepste van de haarschacht voor instant
sterker en zachter haar. Bevat het Lifesaver Liposoom (Leucine, Isoleucine, Valine, gehydrolyseerde
Spelt Proteïnen, Creatine), Taurine, Calcium panthotenaat, Carboxymethyl cysteine, Serine, Glutaminezuur, Threonine, Glycine, Arginine & Sesamolie.

GEBRUIKSAANWIJZING:

maak het haar vochtig met water en breng het product
gelijkmatig aan over de haarlengtes met een zachte
borstel, bestrijk vanuit een kommetje. Laat 15 minuten
inwerken. Spoel grondig en was de haren met PRODIGE
Restoring Shampoo.
Opgelet: schudden voor gebruik.

GEBRUIKSAANWZIJING:

breng het product gelijkmatig aan op de haren en masseer zachtjes in. Spoel grondig. Wrijf overtollig water af
en zet de treatment verder met PRODIGE Fortifying protein cream.

PACK

pH

PACK

pH

500 ml

6.5

1000 ml

5.5

GEBRUIKSAANWIJZING:

nadat de haren gewassen zijn met PRODIGE Restoring
Shampoo, maak handdoek droog en breng het product
aan op de lengtes met behulp van een zachte borstel,
breng aan vanuit een kommetje en eindig met het kammen van de lokken. Laat 10 minuten inwerken. Ga verder
met het proces en breng PRODIGE Sealing protein Butter aan bovenop de crème & laat opnieuw 10 minuten
inwerken. Als de inwerktijd eenmaal is afgelopen van
beide producten, spoelt u de haren grondig uit.
PACK

pH

500 ml

4

STAP 4

STAP 5

SEALING
PROTEIN BUTTER
STEP 2

REJUVENATING
LOTION
12 x 10 ml

Haarvezel sluitende Proteïne Boter.
Sluit de haarschubben, ankert de actieve ingrediënten van PRODIGE Fortifying Proteïne Cream stevig tot in de haarvezel, voedt de proteïne
structuur van het haar en regenereert tot diep in de
haarschacht voor instant sterker en zachter haar.
Bevat het Lifesaver Liposoom (Leucine, Isoleucine,
Valine, gehydrolyseerde Spelt Proteïnen, Creatine), Ceramide & Sesamolie.

Haarvezel Versterkende Anti-Aging Lotion.
Voor instant sterk, glanzend , zacht en gezond gevoed haar. Geeft volume aan de haarvezel en revitaliseert broos, beschadigd, ondervoed haar door
zijn intens cosmetische werking. Bevat het Lifesaver
Liposoom (Leucine, Isoleucine, Valine, gehydrolyseerde Spelt Proteïnen, Creatine), Sesamolie.

GEBRUIKSAANWIJZING:

GEBRUIKSAANWIJZING:

na het verlopen van de inwerktijd van de PRODIGE Fortifying Protein Cream STEP 1, breng vóór het afspoelen de
PRODIGE Sealing Protein Butter STEP 2 gelijkmatig aan
met de zachte borstel en kommetje, als tweede laag product. Kam de lokken. Laat opnieuw 10 minuten inwerken.
Spoel grondig, maak de haren handdoek droog en breng
PRODIGE Rejuvenating Lotion aan.

Salon Intensity
Treatment:
SCHITTEREND,
GEZOND EN ULTRAVERZORGD HAAR IN
ENKELE EENVOUDI-

na het aanbrengen van de PRODIGE Sealing Protein Butter, spoelt u de haren grondig en maak handdoek droog.
Breng PRODIGE rejuvenating Lotion aan op de lengtes
en punten, masseer in de lokken. Niet uitspoelen en droog
tenslotte de haren. Opgelet: schudden voor gebruik.

GE STAPPEN.
REVOLUTIONAIR!

PACK

pH

PACK

pH

500 ml

2.8

12 x 10 ml

3

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

ONTGIFTEN

REINIGEN

PROTEÏNESHOT

BESCHERMEN

VERJONGEN

Hair Detoxifying
Mud
Aan de kaptafel:
Borstel het haar voorzichtig. Verstuif met een waterspuit warm
water op het haar. Maak een
middenscheiding van vooraan
het hoofd tot de nek en verdeel
het haar in secties van 45 graden. Doe de Hair Detoxifying
Mud in een kom en breng met
een kwast aan op het vochtige
haar, streng per streng, van net
onder de wortels tot de punten.
Begin bij de nek. Zorg ervoor
dat het haar doordrenkt is met
het product. Verdeel door het
haar met een
grove kam Laat 15 minuten
inwerken (zonder warmte).
Aan de wasunit:
Bevochtig het haar
na de inwerktijd lichtjes,
laat het product opschuimen en
spoel het daarna zeer grondig
uit met de Medavita ‘gentle rinse’
methode.

Restoring
Shampoo
Was het haar met de ‘traditional
shampoo’ methode. Herhaal.
Spoel twee keer zeer grondig uit
met de Medavita ‘gentle rinse’
methode.

Fortifying Protein Cream
STAP 1
Aan de wasunit:
Dep het haar droog met een
handdoek.
Aan de kaptafel:
Verdeel het haar in secties, doe
de crème in een kom en breng
streng per streng aan met een
kwast. Begin achteraan. Het
haar moet volledig doordenkt
zijn met het product. Verdeel de
crème door het haar met een
grove
kam, draai het haar omhoog en
zet het vast met een klemmetje.
Laat 10 minuten inwerken.

Sealing Protein Butter
STAP 2
Aan de kaptafel:
Spoel de Fortifying Protein Cream na de inwerktijd niet uit.
Maak het haar los, doe de Sealing Protein Butter in een kom en
breng streng per streng aan met
een kwast. Begin achteraan. Het
haar moet volledig doordrenkt
zijn met het product. Verdeel
het product door het haar met
een grove kam en draai het haar
opnieuw omhoog.
Laat nog 10 minuten inwerken.
Aan de wasunit:
Spoel na de inwerktijd twee keer
zeer grondig uit met de Medavita
“Gentle Rinse” methode.

Rejuvenating
Lotion
Aan de kaptafel:
Breng 10 ml Rejuvenating Lotion
aan op de haarlengtes met de
Medavita ‘phial application to
lengths’ methode. Verdeel door
het haar met een grove kam.
Laat 1 à 2 minuten inwerken en
breng het haar daarna in model.

STAP 1

REVIVIFYING
SHAMPOO

HOME INTENSITY
CARE
PROTOCOL

4 STAPPEN

Regenerende Shampoo, maakt de haarvezel ultra zijdezacht.
Reinigt zacht terwijl het intens voedt en de structuur
herstelt van beschadigd haar, herstelt het ook de natuurlijke vitaliteit en glans. Bevat het Lifesaver Liposoom (Leucine, Isoleucine, valine, gehydrolyseerde
Spelt proteïnen, Creatine), Cyperus, Sacha Inchi,
Lijnzaad, Sesam, Moringa oliën en Panthenol.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Verdeel gelijkmatig over de haarlengtes en masseer
zachtjes in. Spoel grondig. Verwijder overtollig water en
zet de treatment verder met PRODIGE Instant magnifying serum.

PACK

pH

250 ml

5.5

STAP 2

STAP 3

STAP 4

INSTANT
MAGNIFYING SERUM
4 x 15 ml

ULTIMATE DEEP RECOVERING
MASK

INSTANT REPAIR
HAIR PERFECTOR

Instant Herstructurerend Serum
Dit actief concentraat van aminozuren en mineralen voeden de proteïne structuur van het haar en
regenereert tot in het diepste van de haarschacht
voor instant sterker en zachter haar. Bevat het Lifesaver Liposoom (Leucine, Isoleucine, valine,
gehydrolyseerde Spelt proteïnen, Creatine), Taurine, Calcium panthotenaat, Glycerine, Ceramide,
Sesamolie, Mineralen (Koper, Ijzer, Silicone, Zinc,
Magnesium)

Subliem Diep Herstructurerend Masker
Sluit de haarschubben en ankert de actieve ingrediënten van PRODIGE Instant Magnifying Serum
in de haarvezel, terwijl het de proteïne structuur
van de haren voedt en de haarschacht regenereert voor instant sterker en zachter haar. Bevat het
Lifesaver Liposoom (Leucine, Isoleucine, Valine,
gehydrolyseerde Spelt proteïnen, Creatine), Ceramide , Sesamolie.

Instant Herstructurerend Leave-in Perfector,
herstructureert de haarvezel
Instant haarvezel Perfector dat de haarschubben sluit en het haar zijdezacht maakt. Voorkomt
haarbreuk en gespleten punten. Voor gevoed en
instant glanzend haar. Bevat het Lifesaver Liposoom (Leucine, Isoleucine, Valine, gehydrolyseerde
Spelt proteïnen, Creatine), Ceramide , Sesamolie
en Kasjmier proteïnen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Na het aanbrengen van PRODIGE Revivifying shampoo,
verdeel gelijkmatig over de lengtes, punten en kam de
haren door. Laat inwerken voor 10 minuten. Ga verder
met de behandeling en breng de PRODIGE Ultimate
Deep Recovering Mask aan. Laat nogmaals 10 minuten inwerken. Beide producten goed uitspoelen als de
inwerktijd verstreken is.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Na het verlopen van de inwerktijd van de PRODIGE instant magnifying Serum en voor het spoelen, breng
PRODIGE Ultimate DEEP Recovering Mask gelijkmatig
aan en kam door. Laat nog eens 10 minuten inwerken.
Spoel grondig uit, maak het haar handdoek droog en
breng PRODIGE Instant Repair Hair Perfector aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

na het aanbrengen van PRODIGE Ultimate Deep Recovering Mask, spoel grondig uit en maak het haar handdoek droog. Verdeel in verschillende secties en breng
aan vanop 5cm afstand op iedere verdeling. Spray op
de volledige lengtes. Niet uitspoelen en droog tenslotte
de haren.

PACK

pH

PACK

pH

PACK

pH

4 x 15 ml

4

250 ml

2.8

150 ml

5

REINIGEN
Revivifying
Shampoo

STAP 1
Borstel en ontwar het haar voorzichtig.
Verdeel de shampoo gelijkmatig
over het haar en masseer zachtjes in.
Herhaal. Spoel twee keer zeer grondig
uit.

PROTEÏNESHOT
Instant Magnifying
Serum / STAP 1

STAP 2
Dep het haar droog met een handdoek.
Breng het serum aan en masseer in het
haar. Het haar moet volledig doordrenkt
zijn met het product. Verdeel het product
door het haar met een grove kam, draai
het haar omhoog en zet het vast met een
klemmetje.
Laat 10 minuten inwerken.

BESCHERMEN
Ultimate Deep
Recovering Mask / STAP 2

STAP 3
Spoel het Instant Magnifying Serum
na de inwerktijd niet uit. Maak het haar
los, breng het masker aan en masseer
in het haar. Het haar moet volledig doordrenkt zijn met het product. Verdeel het product door het haar met een
grove kam en draai het haar opnieuw
omhoog. Laat nog 10 minuten inwerken. Spoel na de inwerktijd twee keer
zeer grondig uit.

HERSTELLEN
Instant Repair
Hair Perfector

STAP 4
Dep het haar droog met een handdoek. Verdeel het haar in brede secties.
Houd de flacon 5 cm van het hoofd en
verstuif het product over de volledige
lengte van het haar. Spoel het product
niet uit. Breng het haar naar wens in
model.

Prodige. Elixir de renaissance
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