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Kérastase
Ekspert-wizjoner w świecie pielęgnacji
Kérastase stworzyła nową specjalność – usługę w
zakresie pielęgnacji włosów. Czerpie ze źródła
innowacji, które pozwalają skutecznie rozwiązywać
wszelkie problemy włosów.
Skupiona w swoich działaniach zarówno na wnętrzu jak
i powierzchni włosa, Kérastase zdobyła wiodące
miejsce, opierając profesjonalną skuteczność na trzech
niezmiennych wartościach:
1. Awangardzie technologicznej.
2. Wyjątkowości usługi.
3. Kulcie produktu.
Te trzy filary stanowiące fundament marki pozwalają
lepiej zrozumieć nowe cele i kierunki rozwoju Kérastase.

Gamy Kérastase
Nutritive
Réflection
Résistance

Biotic
Spécifique

Włosy suche i uwrażliwione

Włosy koloryzowane

Włosy osłabione

Zaburzona równowaga skóry głowy

Problemy skóry głowy

Age Premium

Włosy dojrzałe

Dermo-Calm

Delikatna i wrażliwa skóra głowy

Soleil

Włosy narażone na skutki działania słońca

Gamy Kérastase
Homme
Densi-Recharge
Chronologiste

Utrata kapitału włosów

Suplement diety

Witalny koncentrat odnawiający

DIAGNOSTYKA
ZŁOTE REGUŁY DIAGNOSTYKI

DIAGNOZA

1.Przy myjni, jest już za późno
2.Diagnostyka = dialog + obserwacja

3.Zawsze należy poinformować , że przystępujemy do diagnozy włączając ją
naturalnie w rozmowę na temat strzyżenia i koloryzacji.
4.Należy starać się zająć pozycję na przeciw klientki, a ona doceni ten wyraz
poświęcenia jej pełnej uwagi.
5.Wybór kąpieli: priorytetem jest skóra głowy
6.Wybór odżywki: priorytetem jest naprawa stanu włosów.

Diagnozować / Wyjaśniać / Proponować

DIAGNOSTYKA
DIALOG:

OBSERWACJA :skóra głowy i włosy

Koloryt i powierzchnia
skóry głowy

Ocena pasm
na długości

Ocena stanu
końcówek

Ocena elastyczności
skóry głowy

Wykonanie testu
elastyczności włosów

- Odczucia Klientki
- Historia skóry głowy
- Częstotliwość
problemów
- Najważniejsze
problemy

- Zwyczaje
pielęgnacyjne klientki
- Historia włosów
- Priorytety klientki
(pierwszo i
drugoplanowa
potrzeba)
Propozycja Rytuału w salonie i programu pielęgnacyjnego do domu

USŁUGA:check-liste
1.Przygotować się do wizyty klientki: kalendarz +karta klientki
2.Wręczyć klientce Menu Rytuałów i wyjaśnić proponowany przebieg wizyty
4.Przeprowadzić diagnostykę: dialog-obserwacja-wyjaśnienie-propozycja
5. Poinformowaniu o wartości usługi pielęgnacji oraz czasie, który zajmie.
6. Zweryfikować czystość myjni – np. odświeżyć ją chusteczką odkażającą
przed posadzeniem klientki.

7.Upewnić się , że klientce jest wygodnie, objaśnić każdy używany produkt,
zapewnić komfort i relaks klientce przez profesjonalne gesty i masaże.

Przygotowanie / Propozycja / Przyjemność

USŁUGA:check-liste
DIAGNOZA

8. Poinformować o zalecanej częstotliwości korzystania z pielęgnacji w
salonie oraz zachęcać klientkę do oceny rezultatu.
9.Zaprezentować program pielęgnacyjny do domu.

10.Zaprezentować używany produkt do teksturyzacji wraz z poradą ,
dotycząca jego stosowania przez klientkę w domu.
11. Zachęcić klientkę do oceny rezultatu finalnego.
12.Upewnić się czy i które produkty zaproponowane wcześniej klientka
chciałaby zakupić.
13. Wyjaśnić dokładnie zalecany sposób ich stosowania
14. Zaproponować ustalenie daty i celu kolejnej wizyty.

Waloryzacja Rezultatu / Propozycja kontynuacji/ Porada

GLUCO-ACTIVE
PRZEZNACZENIE : Włosy suche i bardzo
suche
TECHNOLOGIA : Gluco-Active
- Lipidy chronią włos aż po końcówkę.
- Proteiny uzupełniają deficyt składników
odżywczych na długości włosów.
- Węglowodany inicjują odżywianie
od nasady włosa.
Dozowanie składników odżywczych na
miarę potrzeb włosów w różnym stopniu
suchych i uwrażliwionych.

EFEKTY:
- Miękkość
- Połysk
- Sprężystość
JEDWABISTOŚĆ / ODŻYWIENIE / MIĘKKOŚĆ

Włosy suche
Diagnoza : Włosy szorstkie, pozbawione blasku, trudne do ułożenia.
Przyczyny suchości włosa:
Wysuszanie się włosa jest spowodowane czynnikami dziedzicznymi,
fizjologicznymi lub zewnętrznymi.
Na osłonce włosa skupiają się wszystkie szkodliwe działania, których celem jest włos, i to od
jej stanu zależą właściwości kosmetyczne włókna włosowego. Popękane łuski włosa są
przyczyną trzech następujących zjawisk:
• utraty połysku
• uszkodzenia włosa wyczuwalnego w dotyku
• trudności z rozczesywaniem
Kiedy gruczoły łojowe nie wydzielają dostatecznej ilości sebum, czyli naturalnego łoju, włosy
nie są odpowiednio odżywione ani chronione.
Nadużywanie suszarki, częste modelowanie, układanie zbyt rozgrzaną lokówką, czy
prostownicą to czynności, które prowadzą również do wysuszania się włosa.

Zalecenie

NUTRITIVE : Odżywianie na miarę włosów suchych i bardzo suchych.

GLUCO-ACTIVE
Włosy lekko suche

KĄPIEL

PIELĘGNACJA

Kąpiel
Odżywcza 1

Mleczko
Odżywcze

Włosy bardzo suche

Włosy suche
Kąpiel
Odżywcza 2

Kąpiel NutriThermique

Maska

Odżywka

Nutridéfense

Nutri-Thermique

Aqua Oleum

Maska NutriThermique

Oléo
Oléo
Fusion

Fusion

Produkt
Techniczny

TEKSTURYZACJA

Nektar Termiczny
Nectar Thermique

Serum Nutri-Sculpt

GLUCO-ACTIVE

Kąpiele Odżywcze 1- 2 250ml
Na miarę do włosów lekko suchych – suchych
–bardzo suchych

3 MIN

Technologia: Dozowanie Gluco Active 1-2
• Węglowodany : inicjują odżywianie
u nasady włosa
• Proteiny : uzupełniają deficyt
składników odżywczych na
długości włosów
• Lipidy : chronią włos aż po
końcówkę

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Efekty

– wmasować, pasmo po paśmie

-

Sposób stosowania :
– rozprowadzić na włosach porcję
wielkości orzecha włoskiego

Jedwabiste włosy
Połysk i sprężystość
Lekkość
JEDWABISTOŚĆ WŁOSÓW / MIĘKKOŚĆ / LEKKOŚĆ

GLUCO-ACTIVE

Kąpiel Nutri-Thermique 250ml
Na miarę do włosów bardzo suchych i uwrażliwionych
3 MIN

Technologia: Dozowanie Gluco Active 3 +
System Thermo-Intense
•
•
•
•
•

Węglowodany : inicjują odżywianie
u nasady włosa
Proteiny : uzupełniają deficyt
składników odżywczych na
długości włosów
Lipidy : chronią włos aż po
końcówkę
Polimer termoaktywny: wypełnia ubytki
w łusce tworząc sieć
Ksyloza: tworzy powłokę termoochronną

Efekty
-

Jedwabiste włosy
Połysk i sprężystość

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
– rozprowadzić na włosach porcję
wielkości orzecha włoskiego
– wmasować, pasmo po paśmie
- zawsze spłukiwać ciepłą wodą dla
optymalnego działania

INTENSYWNE, DŁUGOTRWAŁE ODŻYWIENIE

GLUCO-ACTIVE

Oléo-Fusion

15 x 12ml

do włosów bardzo suchych i uwrażliwionych

Technologia : Nutri-Huile
Ultralekka emulsja :
mikrocząsteczki olejków połączone
z lekkością wody
•

Booster Ionium: Ionium (wzmocnie
wewnętrznej struktury wlosow) +
Arginina (miękkosć i wygładzenie) lub
inny dobrany do drugoplanowej
potrzeby klientki

Efekty
-

Produkt techniczny

Sposób stosowania :

- stosować na włosy umyte i
Natychmiastowe, intensywne
osuszone ręcznikiem
odżywienie włosów
Lekkość
- rozpylić produkt, pasmo po
paśmie, na całej fryzurze
Wyjątkowa łatwość rozczesywania
Przedłużona trwałość rezultatu
- wmasować we włosy na całej
długości
Ochrona przed wysuszaniem się
włosów
ODŻYWIENIE / ŁATWOŚĆ ROZCZESYWANIA / OCHRONA PRZED
WYSUSZANIEM SIĘ

GLUCO-ACTIVE

Mleczko Odżywcze 200ml
Do włosów normalnych i lekko suchych

2-3 MIN

Technologia : Dosage Gluco-Active 1
•
•

•

Węglowodany : inicjują odżywianie
u nasady włosa
Proteiny : uzupełniają deficyt
składników odżywczych
na długości włosów
Lipidy : chronią włos aż po końcówkę

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 750 ml

Sposób stosowania :

Efekty
-

Jedwabiste włosy
Połysk
Sprężystość
Lekkość

- rozprowadzić na włosach porcję
wielkości orzecha włoskiego
- wmasować, pasmo po paśmie

JEDWABISTOŚĆ WŁOSÓW / MIĘKKOŚĆ / LEKKOŚĆ

GLUCO-ACTIVE

Maska Nutridéfense

200ml

do włosów suchych i uwrażliwionych
5 MIN

Technologia :Dozowanie Gluco-Active 2
•

•
•

Węglowodany : inicjują odżywianie
u nasady włosa
Proteiny : uzupełniają deficyt
składników odżywczych na długości
włosów
Lipidy : chronią włos aż po końcówkę

Efekty
-

Wzbogacone odżywianie
Ochrona przed wysuszaniem się
włosów
Optymalny połysk
Miękkość

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy umyte i
osuszone ręcznikiem
- rozprowadzić od 1 do 2 porcji
wielkości orzecha włoskiego
- wmasować we włosy na
długościach i końcach

ODŻYWIENIE / OCHRONA PRZED WYSUSZANIEM SIĘ / MIĘKKOŚĆ

GLUCO-ACTIVE

Aqua Oleum

4 x 12ml

do włosów suchych i uwrażliwionych

Technologia : Nutri-Huile
•

Ultralekka emulsja :
mikrocząsteczki olejków roślinnych
połączone z lekkością wody

Efekty
-

Natychmiastowe, intensywne i
odżywienie włosów
Lekkość i połysk
Wyjątkowa łatwość rozczesywania
Przedłużona trwałość rezultatu
pielęgnacji
Ochrona przed wysuszaniem się
włosów

Format do odsprzedaży : 4 x 12 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy umyte i
osuszone ręcznikiem
- rozpylić produkt, pasmo po
paśmie, na całej fryzurze
- wmasować we włosy na całej
długości , spłukać

ODŻYWIENIE / ŁATWOŚĆ ROZCZESYWANIA / OCHRONA PRZED
WYSUSZANIEM SIĘ

GLUCO-ACTIVE

Maska Nutri-Thermique 200ml
do włosów bardzo suchych i uwrażliwionych
5 -10 MIN

Technologia:Dozowanie Gluco-Active 3
+ System Thermo-Intense
• Węglowodany : inicjują odżywianie
u nasady włosa
• Proteiny : uzupełniają deficyt
składników odżywczych na długości
włosów
• Lipidy : chronią włos aż po końcówkę
• Polimer termoaktywny: wypełnia
ubytki w łusce tworząc sieć
• Ksyloza: tworzy powłokę
termoochronną

Efekty
- Połysk
- Miękkie, jedwabiste włosy w dotyku
- Sprężystość

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy umyte i
osuszone ręcznikiem
- rozprowadzić od 1 do 2 porcji
wielkości orzecha włoskiego
- spłukać ciepłą wodą dla
zapewnienia optymalnego efektu

INTENSYWNE, DŁUGOTRWAŁE ODŻYWIENIE

GLUCO-ACTIVE

Nektar Termiczny

150ml

do włosów suchych i bardzo suchych

Technologia : Ekstrakt z mleczka
•

•

pszczelego + Gluco Sleek
Ekstrakt z mleczka pszczelego :
bogaty w węglowodany, lipidy i
proteiny, które nadają włosom
miękkość i połysk
Gluco-Sleek : ksyloza + guma
Guar mają działanie termoochronne

Efekty
-

Ochrona włosów przed łamaniem
się
Połysk
Łatwość układania

Format techniczny i do odsprzedaży:
150 ml

Sposób stosowania :
na włosach umytych i osuszonych ręcznikiem:
- rozprowadzić porcję wielkości orzecha
laskowego najpierw na końcach, a następnie
na długościach
-wmasować delikatnie, rozczesać włosy i
przystąpić do modelowania

- stosowanie prostownicy: na włosach
podsuszonych w 80%

ODŻYWIANIE / OCHRONA PRZED ŁAMANIEM SIĘ / ŁATWOŚĆ UKŁADANIA

NUTRI SCULPT

Serum

30ml

do zniszczonych i uwrażliwionych końcówek włosów

Technologia : Silikon
•

Silikon w stężeniu 94,8%
Format techniczny i do odsprzedaży:
30 ml

Sposób stosowania :

Efekty
-

Wzmocnione końce włosów
Włosy wygładzone i jednolite na całej
długości
Rezultat utrzymuje się do kolejnego mycia
włosów

- wycisnąć kilka kropli produktu na
opuszki palców
- rozprowadzić na końcach włosów
- wmasować dokładnie dla
uzyskania doskonałego efektu

GŁADKOŚĆ / OCHRONA / ODPORNOŚĆ

OLÉO-RELAX
PRZEZNACZENIE : Włosy suche i nieposłuszne
TECHNOLOGIA : Nutri-Huile + Anti-Frizz
-

Shorea i olejek palmowy nadają
włosom elastyczność, wygładzają
łuski włosowe i zwiększają połysk
fryzury

-

Pochodne silikonu to składniki
chroniące włosy przed skręcaniem
się pod wpływem wilgoci i długotrwale
dyscyplinujące fryzurę

EFEKTY :
- Maksymalne wygładzenie włosów
- Ochrona przed skręcaniem się pod wpływem wilgoci
ODŻYWIANIE / WYGŁADZANIE / DYSCYPLINA

OLÉO-RELAX

Włosy suche i bardzo
nieposłuszne
Dogłębne działanie
olejków
+ odprężenie
i wygładzenie włosów

KĄPIEL

KĄPIEL
OLÉO-RELAX

PIELĘGNACJA

MASKA
OLÉO-RELAX

TEKSTURYZACJA

FLUID
OLÉORELAX

OLÉO-RELAX

Kąpiel Oléo-Relax

250ml

do włosów suchych bardzo nieposłusznych
3 MIN

Technologia : Nutri-Huile + Anti•
•
•
•

Frizz
Olejki odżywcze shorea i palmowy :
odżywiają i wygładzają włosy
Pochodna kationowa : ułatwia
rozczesywanie i nadaje włosom
miękkość
Polimer: wygładza włosy
Pochodna silikonu : wygładza włosy,
nadaje im lekkość i połysk
.

Efekty
-

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy

Kąpiel myje i wygładza włosy
Nadaje sprężystość
Ułatwia rozczesywanie

- spienić

ODŻYWIANIE / WYGŁADZANIE / DYSCYPLINA

OLÉO-RELAX

Maska Oléo-Relax

200ml

do włosów suchych bardzo nieposłusznych

Technologia : Nutri-Huile + Anti-Frizz
•
•
•
•

Olejki odżywcze shorea i palmowy :
odżywiają
i wygładzają włosy
Pochodna kationowa : ułatwia
rozczesywanie i nadaje włosom
miękkość
Polimer: ułatwia wygładzanie
Pochodna silikonu : wygładza włosy,
nadaje im lekkość i połysk
.

Efekty
-

Elastyczność, wygładzenie i odżywienie
włosów
Łatwiejsze rozczesywanie
Miękkość i zdyscyplinowanie materii włosów
Ochrona przed skręcaniem się pod wpływem
wilgoci

10-15 MIN

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy umyte i
osuszone ręcznikiem
- rozprowadzić porcję wielkości od 2
do 3 orzechów laskowych
- wmasować we włosy, pasmo po
paśmie

ODŻYWIANIE / WYGŁADZANIE / DYSCYPLINA

OLÉO-RELAX

Fluid Oléo-Relax

125ml

do włosów suchych bardzo nieposłusznych

Technologia : Nutri-Huile + Anti-Frizz
•

•
•
•

Olejki odżywcze shorea i palmowy :
odżywiają i wygładzają włosy
Pochodna kationowa : ułatwia
rozczesywanie i nadaje włosom
miękkość.
Polimer: wygładza włosy
Pochodna silikonu : wygładza włosy,
nadaje im lekkość i połysk

Sposób stosowania :
na włosach umytych i osuszonych ręcznikiem:

Efekty
•
•
•

Format techniczny i do odsprzedaży:
125 ml

Natychmiastowe wygładzenie
Zdyscyplinowanie włosów
Długotrwała kontrola nad fryzurą

- wycisnąć od 2 do 3 porcji produktu i rozprowadzić
na całej fryzurze

-wmasować, pasmo po paśmie
- wymodelować włosy
na włosach wysuszonych :
- dla wygładzenia włosów na zakończenie stylizacji

ODŻYWIANIE / WYGŁADZANIE / DYSCYPLINA

OLÉO-CURL
PRZEZNACZENIE : Włosy suche, kręcone,
niezdyscyplinowane

TECHNOLOGIA : Nutri-Huile + Curl-Protect
-

Olejek shorea i olejek palmowy odżywiają
włos i nadają mu elastyczność

-

Curl-Protect chroni włosy kręcone przed utratą
kształtu i działaniem wilgoci

EFEKTY :
- Sprężystość loków
- Nadanie lokom kształtu
- Ochrona przed wilgocią

A RETENIR
KSZTAŁT :LOKÓW
SOUPLESSE
/ SPRĘŻYSTOŚĆ
/ DEFINITION
/ OCHRONA
/ ANTIPRZED WILGOCIĄ
HUMIDITE

Włosy suche,
kręcone

OLÉO-CURL

niezdyscyplinowane

Lekkie olejki +
definicja kształtu
loków
KĄPIEL

KĄPIEL
OLÉO-CURL

PIELĘGNACJA

MASKA
OLÉOCURL
INTENSE

TEKSTURYZACJA

KREM
OLEJKOWY
OLÉO-CURL

OLÉO-CURL

Kąpiel Oléo-Curl

250ml

do włosów suchych, kręconych, niezdyscyplinowanych
3 MIN

Technologia : Nutri-Huile + Curl-Protect
•
•

Olejki odżywcze shorea i palmowy :
odżywiają i wygładzają włosy
Curl-Protect : chroni włosy kręcone
przed utratą kształtu i działaniem
wilgoci

Efekty
-

Odżywione, sprężyste włosy
Miękkie loki o doskonałym kształcie
Ochrona przed wilgocią

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

SPRĘŻYSTOŚĆ / KSZTAŁT LOKÓW / OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

OLÉO-CURL

Oléo Curl Intense

200ml

do włosów grubych kręconych, niezdyscyplinowanych

Technologia
•
•

•

: Nutri-Huile + Hydralipidy

Olejki odżywcze shorea i palmowy :
odżywiają i wygładzają włosy
Polimery kationowe : nadają włosom
walory kosmetyczne i ułatwiają
rozczesywanie
Hydrolipidy : chronią włosy
i zwiększają ich połysk

Efekty
- Apetycznie miękka materia włosów
- Odżywienie i nabłyszczenie
- Podkreślenie kształtu każdego loka
- Ochrona przed niekontrolowanym skręcaniem
się

5 MIN

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Sposób stosowania:
- nakładać na włosy umyte i osuszone
ręcznikiem
- rozprowadzić porcję wielkości
od 1 do 2 orzechów włoskich, pasmo
po paśmie
- wmasować na długościach i końcach
włosów

PODKREŚLONY KSZTAŁT LOKÓW / MIĘKKOŚĆ / LEKKOŚĆ

OLÉO-CURL

Krem Olejkowy 150ml
do włosów grubych kręconych

Technologia : Nutri-Huile + Curl-Protect
•
•

Olejki odżywcze shorea i palmowy :
odżywiają i wygładzają włosy
Curl-Protect wzbogacony o ksylozę :
chroni włosy kręcone przed utratą
kształt i działaniem
wilgoci, a także wysoka temperaturą
narzędzi
do stylizacji

Efekty
-

Gładkie loki o doskonałym kształcie
Ochrona loków przed deformowaniem
się
Zapobieganie niepożądanemu
skręcaniu się włosów
Termoochrona

Format techniczny i do odsprzedaży:
150 ml
Sposób stosowania :
Na włosach suchych :
- zwilżyć włosy, rozprowadzić od 1 do 2 porcji
wielkości orzecha włoskiego na końcach a potem
na długościach włosów

Na włosach osuszonych ręcznikiem:
- rozczesać włosy, rozprowadzić od 1 do 2 porcji
wielkości orzecha włoskiego na końcach, a potem
na długościach włosów
- wysuszyć włosy

SUPPLENESS
/ DEFINITION
LIGHTWEIGHT
PODKREŚLONY
KSZTAŁT
LOKÓW // MIĘKKOŚĆ
/ LEKKOŚĆ

Elixir Ultime 125 ml
Do wszystkich rodzajów włosów

Technologia : Kompleks czterech
cennych olejków
• Kukurydziany: zawiera kwasy tłuszczowe o działaniu odżywczym
• Arganowy : z kwasami Omega 3 i 6
oraz witaminą E o działanie ochronne
• Kameliowy: połysk i świetlistość
• Pracaxi: wzmacnia i nadaje
odporność

Efekty:
-

Włosy miękkie, wygładzone
Sprężyste i lekkie
Błyszczące , wzmocnione
i zregenerowane

Format :125 ml

Sposób stosowania :
- Przed myciem: na suche włosy i
skórę głowy, w celu pielęgnacyjnego
oczyszczenia (zalecane tylko
jednorazowe umycie większą dozą
kąpieli)
- Jako intensywną teksturyzację, na
wilgotne włosy przed modelowaniem
-Jako gest finalny po modelowaniu

- Na końce suchych włosów na co
MIĘKKOŚĆ/ POŁYSK / LEKKOŚĆ
dzień

Włosy
koloryzowane

Diagnoza : włosy koloryzowane, uwrażliwione, pozbawione
blasku
Przyczyny matowości i braku blasku włosów.
Melanina ma zdolność pochłaniania części docierającej do niej wiązki światła i do odbijania
pozostałej części.Z tego właśnie powodu odbite światło jest postrzegane gołym okiem jako
barwne.
Osłonka włosa nie posiada melanocytów i dlatego jest przeźroczysta. Dzięki tej
przeźroczystości melanina ukazuje się poprzez łuski włosa, nadając włosom kolor.
Czynniki zewnętrzne uszkadzają osłonkę włosa. Kiedy osłonka włosa jest uwrażliwiona,
łuski są rozchylone i postrzępione, a powierzchnia włosa traci regularność. Promienie
świetlne padają nierównomiernie i odbicie staje się rozproszone. Światło jest rozmyte i
mniej intensywne, odbicie świetlne jest gorsze i włos staje się matowy.

Zalecenie :
REFLECTION :Wydobyć blask włosów koloryzowanych

RÉFLECTION

Przeznaczenie : Włosy koloryzowane.

Technologia : System Fibrionic
• Tworzy mikrosiateczkę odtwarzającą gładką,
regularną powierzchnię włosa.
• Optymalizuje odbicie światła na całej
długości włosa.
• Podkreśla każdy włos, aby spotęgować połysk
EFEKTY :
- Natychmiastowy i trwały lustrzany blask
- Wydobycie koloru od nasad po końce włosów
- Włosy naturalne w dotyku
POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / BLASK

RÉFLECTION

Włosy koloryzowane

Kąpiel
Rozświetlająca 1

Kąpiel
Rozświetlająca 2

Pixelist

Mleczko
pielegnacyjne
Chroma Reflect

Chroma Sensitive

Wyłącznie w Salonie

KĄPIEL

PIELĘGNACJA

TEKSTURYZACJA

Chroma Cristal

Chroma Thermique

Maska
Chroma Reflect

RÉFLECTION

Balsam myjący Chroma Sensitive
200 ml

do wymagających kolorów

3-5 MIN

• Technologia : System Fibrionic + Filtr UV
•
•
•

¼ delikatnej bazy myjacej, niepieniącej
¾ bazy pielegnacyjnej (bez silikonów,
parabenów i siarczanów)
Witamina E: chroni włosy koloryzowane
przed fotoutlenianiem

Format : 200 ml

Efekty
-

Odżywia dogłębnie włosy, zapobiega
wypłukiwaniu się koloru
Zakańcza koloryzację w salonie
Utrwala kolor, wydobywa jego głębię
Nadaje włosom koloryzowanym długotrwały
blask

Sposób stosowania :
- nakładać na wilgotne włosy,
odpowiednią dozę produktu w
zależności od długości włosów
(4/6/8 pompek)
-rozprowadzić produktu na całej
fryzurze, dodać wody, delikatnie
masować, spłukać

POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / BLASK

RÉFLECTION

Kąpiel Rozświetlająca 1

250ml

do włosów koloryzowanych lekko uwrażliwionych

3 MIN

Technologia : System Fibrionic + Filtr UV
•

•

Polimery kationowe : wyrównują
powierzchnię włosa i wydobywają
blask koloru
Filtr UV : chroni włosy koloryzowane
przed fotoutlenianiem

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne

Efekty
-

Lustrzany blask koloru
Podkreślenie głębi koloru
Lekkość włosów

- masować włosy i skórę głowy
- spienić

POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / LEKKOŚĆ

RÉFLECTION

Kąpiel Rozświetlająca 2

250ml

do włosów koloryzowanych bardzo uwrażliwionych

3 MIN

Technologia : Wzmocniony System Fibrionic
•
•

+ Filtr UV
Polimery kationowe : wyrównują
powierzchnię włosa i wydobywają
blask koloru
Filtr UV : chroni włosy koloryzowane
przed fotoutlenianiem

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

Efekty
-

Większa kosmetyczność włosa
Lustrzany blask koloru
Połysk włosów

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / BLASK

RÉFLECTION

Mleczko Pielęgnacyjne
Chroma Reflect 125ml

3-5 MIN

do włosów koloryzowanych lekko uwrażliwionych

Technologia : System Fibrionic + Filtr UV
•

•

Polimery kationowe : wyrównują
powierzchnię włosa i wydobywają
blask koloru

Filtr UV : chroni włosy koloryzowane
przed fotoutlenianiem

Efekty:
-

Świetlisty blask koloru
Intensywność obicia światła na włosach
Miękkość i lekkość materii włosów

Format do odsprzedaży : 125 ml
Format techniczny : 750 ml

Sposób stosowania :
- nakładać na włosy umyte i
osuszone ręcznikiem
- wmasować na długościach
włosów
- spłukać

POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / BLASK

RÉFLECTION

Maska Chroma Reflect

200ml

do włosów koloryzowanych uwrażliwionych
5-10 MIN

Technologia : Wzmocniony System Fibrionic
•

•

+ Filtr UV
Polimery kationowe : wyrównują
powierzchnię włosa i wydobywają
blask koloru
Filtr UV : chroni włosy koloryzowane
przed fotoutlenianiem

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Sposób stosowania :
- nakładać na włosy umyte i osuszone
ręcznikiem

Efekty
-

Natychmiastowy, długotrwały blask koloru
Połysk włosów
Miękkość i lekkość materii włosów

- rozprowadzić, pasmo po paśmie,
porcję wielkości od 1 do 2 orzechów
włoskich
- wmasować we włosy na długościach
i końcach

POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / BLASK

RÉFLECTION

Pixelist

15 x12ml

do włosów koloryzowanych

Technologia : System Fibrionic poddany
•

•

mikrodyfuzji + Ionium
System Fibrionic poddany mikrodyfuzji:
mikro-rozświetlające składniki aktywne
tworzą siateczkę wokół włókna włosa,
aby rozświetlić włosy koloryzowane
Booster Polifenole:Ionium (wzmocnie
wewnętrznej struktury wlosow) +
Polifenole(ochrona koloru) lub inny
dobrany do drugoplanowej potrzeby
klientki

Produkt techniczny

Sposób stosowania :
nakładać na włosy umyte
i osuszone ręcznikiem
-

Efekty
-

Spektakularny połysk włosów
Jednolity kolor, chroniony przed utlenieniam
Długotrwałe, wielowymiarowe rozświetlenie
włosów koloryzowanych

- rozprowadzić produkt na całej
fryzurze
- wmasować pasmo za pasmem

POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / BLASK

RÉFLECTION

Chroma Cristal
150 ml

do włosów koloryzowanych

Technologia : dwufazowa
•
•

Faza na bazie olejków: dla ochrony
koloru i nadania blasku
Faza na bazie wody: dla stylizacji przy
zachowaniu lekkości włosów

Efekty
-

Połysk i lekkość włosów
Ochrona włosów i ich koloru

Format techniczny i do odsprzedaży:
150 ml

Sposób stosowania :
- nakładać na włosy wilgotne przed
modelowaniem
-Na suche włosy w każdym momencie
dnia, aby dodać połysku i chronić kolor

POŁYSK / ŚWIETLISTOŚĆ / ŁATWOŚĆ UKŁADANIA

RÉFLECTION

Chroma Thermique 150 ml
do włosów koloryzowanych

Technologia : THERMO-SHINE
•
•
•

Ceramidy: odbudowują zniszczone
partie włosa
MEA 18 : aktywny składnik
nabłyszczający, wygładza powierzchnię
włosa i wydobywa jego lustrzany blask
Filtr UV: aktywny składnik fotoochronny

Sposób stosowania :

Efekty
-

Format techniczny i do odsprzedaży:
150 ml

Regeneracja włosów koloryzowanych
Trwałe termo-nabłyszczanie włosów
koloryzowanych
Łatwość układania

- nakładać na włosy umyte i osuszone
ręcznikiem
- rozprowadzić porcję wielkości od 2 do
3 orzechów laskowych, pasmo po
paśmie, na długościach i końcach
włosów
- przystąpić do modelowania

BLASK /TERMO-AKTYWNY/ ŁATOWOŚĆ UKŁADANIA

CHROMA
RICHE
Przeznaczenie : Włosy bardzo uwrażliwione
koloryzowane lub z pasemkami
Technologia : System Aqua-Ionic + Filtr UV +
Witamina E
- System Aqua-Ionic : otula włókno włosa aktywnymi
składnikami nawilżającymi, które odbijają światło.
Tworzy wokół włosa film ochronny, który nie
przepuszcza wilgoci
- Filtr UV + Witamina E : ograniczają uszkodzenia
powodowane przez wolne rodniki. Chronią włosy
koloryzowanie przed fotoutlenianiem.

EFEKTY :
- Maksymalny połysk
- Ochrona koloru przed blaknięciem
- Włosy „niczym nawilżone” w dotyku
- Miękkość, sprężystość i zdyscyplinowanie włosów
MIĘKKOŚĆ / NAWILŻANIE / ŚWIETLISTOŚĆ

CHROMA
RICHE

Włosy koloryzowane, bardzo uwrażliwione lub z pasemkami

KĄPIEL

PIELĘGNACJA

TEKSTURYZACJA

Kąpiel Chroma Riche 250ml

Maska Chroma Riche 200ml

Fluid Chroma Riche 150ml

CHROMA
RICHE

Kąpiel Chroma Riche

250ml

do włosów zniszczonych koloryzowanych lub z pasemkami
3 MIN

Technologia : System Aqua-Ionic + Filtr UV +
•

•
•

Witamina E
System Aqua-Ionic : otula włókno
włosa mikropryzmatami odbijającymi
światło i tworzy wokół włosa film
ochronny, który nie przepuszcza
wilgoci
Filtr UV : chroni przed fotoutlenianiem
Witamina E : ogranicza uszkodzenia
powodowane przez wolne rodniki

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy

Efekty
-

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Wyrównuje powierzchnię włosa
Wydobywa głębię koloru
Chroni kolor przed blaknięciem

- spienić

MIĘKKOŚĆ / NAWILŻANIE / ŚWIETLISTOŚĆ

CHROMA
RICHE

Maska Chroma Riche

200ml
do włosów zniszczonych koloryzowanych lub z pasemkami

Technologia : System Aqua-Ionic + Filtr UV
•

•
•

+ Witamina E
System Aqua-Ionic : otula włókno
włosa mikropryzmatami odbijającymi
światło i tworzy wokół włosa film
ochronny, który nie przepuszcza
wilgoci
Filtr UV : chroni przed fotoutlenianiem
Witamina E : ogranicza uszkodzenia
powodowane przez wolne rodniki

Efekty
- Dogłębne odżywienie włosów
- Długotrwałe, wielowymiarowe rozświetlenie
koloru
- Ochrona koloru przed blaknięciem

5-10 MIN

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy umyte i osuszone
ręcznikiem
- rozprowadzić, pasmo po paśmie,
porcję wielkości od 1 do 2 orzechów
włoskich

- wmasować we włosy na długościach
i końcach

MIĘKKOŚĆ / NAWILŻANIE / ŚWIETLISTOŚĆ

CHROMA
RICHE

Fluid Chroma Riche

125ml

do włosów zniszczonych koloryzowanych lub z pasemkami

Technologia : System Aqua-Ionic + Filtr UV +
Witamina E
• System Aqua-Ionic : otula włókno
włosa mikropryzmatami odbijającymi
światło i tworzy wokół włosa film
ochronny, który nie przepuszcza
wilgoci
• Filtr UV : chroni przed fotoutlenianiem
• Witamina E : ogranicza uszkodzenia
powodowane przez wolne rodniki

Efekty
- Ochrona włosów przed skręcaniem
się pod wpływem wilgoci
- Włosy „niczym nawilżone” w dotyku
- Głębia koloru i refleksów

Format techniczny i do odsprzedaży:
125 ml

Sposób stosowania :
-stosować na włosy umyte i osuszone
ręcznikiem
- wycisnąć 1-2 porcje i rozprowadzić
na włosach
- przystąpić do modelowania

MIĘKKOŚĆ / NAWILŻANIE / ŚWIETLISTOŚĆ

WŁOSY OSŁABIONE
Diagnoza : Włosy osłabione, zniszczone, łamliwe
Przyczyny uszkodzeń włosa
Ukształtowany włos nie otrzymuje już znaczącego wsparcia ze strony tworzących go
tkanek. Jedynie dzięki swojej niezwykłej budowie i dostarczanym z zewnątrz
składnikom kosmetycznym może stawić opór licznym szkodliwym działaniom z
zewnątrz (szczotkowanie, mycie, koloryzacje, ekspozycja słoneczna…)
Przepuszczalność włosa, jego połysk, miękkość, a także podatność na układanie są w
dużej mierze uzależnione od stanu osłonki włosowej. To na niej skupiają się wszystkie
szkodliwe działania, których celem jest włos, i to od jej stanu zależą właściwości
kosmetyczne włókna włosowego.
Szkodliwe działania, jakim poddawany jest włos, mają wpływ na jego wnętrze i
przestrzeń pomiędzy łuskami. Zmniejsza się zawartość cementu międzykomórkowego.
Łuski włosa zaczynają odpadać, ukazując stopniowo nieszczelności w budulcu.
Wówczas może dojść do wykruszania się cementu międzykomórkowego i jeszcze
większego uszkodzenia włókna
Powstaje poważna sytuacja, bo osłabiony włos staje się jeszcze bardziej podatny na
działanie agresywnych czynników i ulega dalszym uszkodzeniom. włosowego.Dlatego
poziom osłabienia włosów możemy oceniać na różnych poziomach : lżejszy stopien
(poziom 1-2 erozji) oraz mocniejszy stopień erozji włosa (poziom 3-4).
Zalecenie :
RESISTANCE : Zmniejszenie stopnia erozji łusek włosa. Odbudować włosy
osłabione zarówno wewnątrz jak i na jego powierzchni

ODBUDOWA
Przeznaczenie : Włosy osłabione
Technologia : Ciment-Cylane 3
- Intra-Cylane : poprawa struktury włosa
- Pro-Keratyna:wypełnienie wnętrza włosa
- Vita-Ciment : odbudowuje cement międzykomórkowy
i uszczelnia wnętrze włosa i wygładza łuski wlosa
Technologia : Vita-Ciment+Vita-Topseal
- Vita-Topseal : odtwarza naturalną zewnętrzną
warstwę ochronną włosa, osłania włos powierzchnią
„Topseal”, która zabezpiecza go przed uszkodzeniami

EFEKTY:
- Uszkodzenia odbudowane, włókno wzmocnione
- Wrażenie „pierwotnej materii włosów” w dotyku
- Włos wygładzony i chroniony
ODBUDOWA / SIŁA / WYTRZYMAŁOŚĆ

ODBUDOWA
FORCE

KĄPIEL

MYCIE

PIELĘGNACJA

Wyłącznie w Salonie

KĄPIEL
WZMACNIAJĄCA

KONCENTRAT VITACIMENT

CEMENT ODBUDOWUJĄCY

KĄPIEL WZMACNIAJĄCA FORCE
ARCHITECTE

MASKA FORCE ARCHITECTE

TEKSTURYZACJA
CEMENT TERMICZNY SERUM FORCE ARCHITECTE

SPRAY WZMACNIAJĄCY
DOUBLE FORCE

ODBUDOWA

Kąpiel Wzmacniająca 1-2 250ml
do włosów lżej osłabionych
3 MIN

Technologia : Vita-Ciment + Vita-Topseal
•
•

Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy i wzmacnia wnętrze
włosa
Vita-Topseal : odtwarza naturalną
zewnętrzną warstwę ochronną włosa,
osłania włos powierzchnią „Topseal”,
która zabezpiecza go przed
uszkodzeniami

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

Efekty
-

Włosy wzmocnione od wewnątrz, bardziej
gładkie na powierzchni
Przygotowane do dalszej pielęgnacji
odbudowującej

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

ODBUDOWA / SIŁA / WYTRZYMAŁOŚĆ

ODBUDOWA
Kąpiel Wzmacniająca 3-4
Force Architecte 250ml
do włosów osłabionych

3 MIN

Technologia : Ciment-Cylane 3
- Intra-Cylane : poprawa struktury włosa
- Pro-Keratyna: wypełnienie wnętrza włosa
- Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy i uszczelnia wnętrze
włosa i wygładza łuski włosa

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne

Efekty
-

Włosy bardziej odporne i miękkie,
wzmocnione
Przygotowane do dalszej pielęgnacji
odbudowującej

- masować włosy i skórę głowy
- spienić

ODBUDOWA / SIŁA / WYTRZYMAŁOŚĆ

ODBUDOWA

Koncentrat Vita-Ciment

15 x12ml

do włosów osłabionych
5 MIN

Technologia : wysoko skoncentrowany
•

•

Vita-Ciment
Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy, odtwarza strukturę
wewnętrzną włosa i wzmacnia jego
wnętrze
Booster Ceramidy: dodatkowe
wzmocnienie wnętrza i części
zewnętrznej włosa lub inny indywidualnie
dobrany do drugoplanowych potrzeb
klientki

Efekty
-

Produkt techniczny

Sposób stosowania :
- stosować na włosy umyte i
osuszone ręcznikiem
- rozpylić produkt pasmo po paśmie

Włosy wzmocnione od wewnątrz
- bardzo dokładnie masować włosy
Włosy mniej uwrażliwione na skutek
na całej długości
częstego czesania
- spienić , spłukać
Włosy bardziej odporne
SIŁA / ODPORNOŚĆ / ELASTYCZNOŚĆ

ODBUDOWA

Cement Odbudowujący 200ml
do włosów osłabionych
1 MIN

Technologia : Ciment-Cylane 3
- Intra-Cylane : poprawa struktury włosa
- Pro-Keratyna:wypełnienie wnętrza włosa
- Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy
i uszczelnia
wnętrze włosa i wygładza łuski wlosa

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :

Efekty
-

- stosować na włosy wilgotne

Włosy wzmocnione od wewnątrz
Zwiększona odporność na uszkodzenia
Bardziej jędrne włosy

- rozprowadzić na włosach porcję
wielkości orzecha włoskiego
- wmasować pasmo po paśmie

ODBUDOWA / ODPORNOŚĆ / WITALNOŚĆ

ODBUDOWA

Maska Force Architecte 3-4 200ml
do włosów bardzo osłabionych
5 MIN

Technologia : Ciment-Cylane 3
- Intra-Cylane : poprawa struktury włosa
- Pro-Keratyna:wypełnienie wnętrza włosa
- Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy
i uszczelnia
wnętrze włosa i wygładza łuski włosa

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :

Efekty
-

- stosować na włosy wilgotne

Włosy widocznie wzmocnione
Bardziej zregenerowane i jędrne włosy

- rozprowadzić na włosach porcję
wielkości orzecha włoskiego
-

wmasować pasmo po paśmie

-

stosować 2-3 razy w tygodniu

ODBUDOWA / ODPORNOŚĆ / REGENERACJA

ODBUDOWA

Cement Termiczny

125ml

do włosów osłabionych

Technologia : Vita-Ciment + Vita-Topseal
•
•

Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy i wzmacnia
wnętrze włosa
Vita-Topseal : odtwarza naturalną
zewnętrzną warstwę ochronną włosa,
osłania włos powierzchnią „Topseal”,
która zabezpiecza go przed
uszkodzeniami

-

Sposób stosowania :
- stosować na włosy wilgotne i
osuszone ręcznikiem

Efekty
-

Format techniczny i do odsprzedaży:
125 ml

Włosy wzmocnione od wewnątrz
Włosy chronione elastyczną i ultraskuteczną
powłoką „antyuszkodzeniową”
Mocne, błyszczące, miękkie włosy

- rozprowadzić na fryzurze porcję
wielkości 2 orzechów laskowych
- przystąpić do modelowania lub do
stylizacji za pomocą prostownicy (gdy
włosy będą podsuszone w 80%)

ODBUDOWA / DYSCYPLINA/ TERMOAKTYWACJA

ODBUDOWA

Serum Regenerujące 30 ml
Podwójne serum do włosów bardzo osłabionych na całej
długości włosa lub z pojedynczymi obszarami erozji

Technologia : : Ciment-Cylane 3
- Intra-Cylane : poprawa struktury włosa
- Pro-Keratyna:wypełnienie wnętrza włosa
- Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy i uszczelnia wnętrze
włosa i wygładza łuski włosa

Format techniczny i do odsprzedaży:
30 ml

Sposób stosowania :

Efekty
-

Pomaga zrekonstruować włokno włosa
Wygładza zewnetrzna warstwę
i wypełnia rozdwojone końcowki
Wlosy miękkie , wygładzone, lekkie

- stosować na podsuszone włosy lub
suche włosy
- rozprowadzić - przystąpić do
modelowania lub do stylizacji za
pomocą prostownicy (gdy włosy będą
podsuszone w 80%)

ODBUDOWA / DYSCYPLINA/ REGENERACJA

ODBUDOWA

Spray Wzmacniający Double Force
300ml

do włosów osłabionych

Technologia : Vita-Ciment + Filtr UV +
Polimery utrwalające fryzurę
• Vita-Ciment : odbudowuje cement
międzykomórkowy i wzmacnia wnętrze
włosa
• Filtr UV : chroni włosy przed działaniem
czynników klimatycznych
• Polimery utrwalające fryzurę : zapewniają
mocne utrwalenie i długotrwale podtrzymują
formę fryzury

Efekty
-

Utrwalona, naturalna w dotyku fryzura
Miękkie włosy
Piękny połysk

Format techniczny i do odsprzedaży :
300 ml

Sposób stosowania :
- po wymodelowaniu włosów
- rozpylić spray w odległości 20 cm
od włosów
- stosować jako gest końcowy dla
utrwalenia całej fryzury

UTRWALENIE / OCHRONA / WZMOCNIENIE WŁOSÓW

OBJĘTOŚĆ
Przeznaczenie : Włosy naturalnie cienkie

Technologia : Kompleks Ampli-Ciment
(Vita-Ciment + Polimery modelujące kontur włosa)
- Vita-Ciment : odtwarza wewnętrzną materię włosa
i wzmacnia jego strukturę
- Polimery modelujące kontur włosa : dodają
włosowi grubości

EFEKTY :
- Mocniejsze włosy o doskonałym kształcie
- Długotrwale zwiększona objętość
- Sprężyste, błyszczące włosy

OBJĘTOŚĆ / KSZTAŁT / SPRĘŻYSTOŚĆ

OBIĘTOŚĆ

KĄPIEL

KĄPIEL OBJĘTOŚĆ

PIELĘGNACJA
MASKA OBJĘTOŚĆ

MLECZKO OBJĘTOŚĆ

ŻEL-FLUID OBJĘTOŚĆ

PIANKA OBJĘTOŚĆ

TEKSTURYZACJA

OBJĘTOŚĆ

Kąpiel Objętość

250ml
do włosów cienkich i delikatnych
3 MIN

Technologia : Komplex Ampli-Ciment
(Vita-Ciment + Polimery modelujące
kontur włosa)
- Vita-Ciment : odtwarza wewnętrzną
materię włosa i wzmacnia jego strukturę
- Polimery modelujące kontur włosa:
dodają włosowi grubości

Efekty
- Doskonały kształt włosa
od nasady po końcówkę
- Metamorfoza objętości fryzury
- Połysk włosów

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

OBJĘTOŚĆ / KSZTAŁT / SPRĘŻYSTOŚĆ

OBJĘTOŚĆ

Mleczko Objętość 200ml
do włosów cienkich

3 MIN

Technologia : KOMPLEKS FIBREXPANS
-

cząsteczki mineralne: pokrywają
powierzchnię włókna włosowego, tworząc
sieć punktów przylegania między włosami,
aby nadać strukturę, wzmocnić i zwiększyć
objętość masy włosów
Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Efekty
•
•

•
•

Nadaje fryzurze natychmiastowo
niezwykłą objętość
Zapewnia włosom wigor, nie
obciążając ich
Nadaje włosom miękkość
Dodaje energii włosom pozbawionym
witalności

Sposób stosowania :
rozprowadzić porcję wielkości od 1
do 2 orzechów laskowych na włosach
umytych i osuszonych ręcznikiem
-

-pozostawić do działania na 2-3
minuty
- spłukać

OBJĘTOŚĆ / KSZTAŁT / ENERGIA

OBJĘTOŚĆ

Maska Objętość 200ml
do włosów cienkich i delikatnych
5-10 MIN

Technologia : Komplex Ampli-Ciment
(Vita-Ciment + Polimery modelujące kontur
włosa)
- Vita-Ciment : odtwarza wewnętrzną
materię włosa i wzmacnia jego strukturę
- Polimery modelujące kontur włosa:
dodają włosowi grubości

Sposób stosowania :

Efekty
-

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Wzmocnienie wewnętrznej struktury
włosa
Podkreślenie piękna fryzury
Objętość, sprężystość i połysk włosów

- nakładać na włosy umyte i osuszone
ręcznikiem
- rozprowadzić, pasmo po paśmie,
porcję wielkości od 1 do 2 orzechów
włoskich

- wmasować produkt na długościach
i końcach włosów

OBJĘTOŚĆ / KSZTAŁT / POGRUBIENIE

OBJĘTOŚĆ

Żel Fluid Objętość 125 ml
do włosów cienkich i delikatnych półdługich i długich

Technologia : Komplex Ampli-Ciment
(Vita-Ciment + Polimery modelujące kontur
włosa)
- Vita-Ciment : odtwarza wewnętrzną
materię włosa i wzmacnia jego
strukturę
- Polimery modelujące kontur włosa:
dodają włosowi grubości

Format techniczny i do odsprzedaży :
125 ml

Sposób stosowania :
stosować na włosy wilgotne
i osuszone ręcznikiem
-

Efekty
-

Objętość , lekkość, naturalność
Wmocnienie włosów, miękkość i połysk
Ułatwione układanie

- rozpylić produkt od nasad
po końce włosów
- ułożyć fryzurę jak zwykle

OBJĘTOŚĆ / LEKKOŚĆ / ŁATWOŚĆ UKŁADANIA

OBJĘTOŚĆ

Pianka Objętość 150ml
do włosów cienkich i delikatnych

Technologia : Komplex Ampli-Ciment
(Vita-Ciment + Polimery modelujące kontur
włosa)
- Vita-Ciment : odtwarza wewnętrzną
materię włosa i wzmacnia jego
strukturę
- Polimery modelujące kontur włosa:
dodają włosowi grubości

Results
-

Ochrona włosów przed elektryzowaniem
Wzmocnione utrwalenie fryzury
Naturalność w dotyku i połysk włosów
Ochrona przed strumieniem ciepła podczas
układania

Format techniczny i do odsprzedaży :
150 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy wilgotne, osuszone
recznikeim
- wycisnąć na dłoń porcję wielkości
mandarynki
- starannie rozprowadzić od nasad po
końce włosów
- ułożyć fryzurę jak zwykle

OBJĘTOŚĆ / UTRWALENIE / OCHRONA PODCZAS UKŁADANIA

UJĘDRNIENIE
Przeznaczenie : Włosy i skóra głowy osłabione
działaniem czasu / pierwsze oznaki upływu czasu

Technologia : Kompleks Vita-Refill
(Vita-Ciment + Morphofill)
- Vita-Ciment : odbudowuje wewnętrzną
materię włosa
- Morphofill : odtwarza powierzchnię
lipidową włosa, aby nadać mu miękkość
i połysk

EFEKTY :
- Włosy odbudowane we wnętrzu
- Łatwe do układania
- Sprężystość i połysk
JĘDRNOŚĆ / WITALNOŚĆ / MATERIA

UJĘDRNIENIE

KĄPIEL
KĄPIEL AGE RECHARGE

PIELĘGNACJA
MASKA AGE RECHARGE

UJĘDRNIENIE

Kąpiel Age Recharge

250ml

do włosów osłabionych działaniem czasu
3 MIN

Technologia : Kompleks Vita-Refill
(Vita-Ciment + Morphofill)
- Vita-Ciment : odbudowuje
wewnętrzną materię włosa
- Morphofill : odtwarza powierzchnię
lipidową włosa, aby nadać mu
miękkość i połysk
- Glicerol : nawilża skórę głowy

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne

Efekty
-

Nawilża i uelastycznia skórę głowy
Przywraca spoistość włókna włosa i nadaje
mu witalność
Wzmacnia powierzchnię włosa

- masować włosy i skórę głowy
- spienić

JĘDRNOŚĆ / WITALNOŚĆ / MATERIA

UJĘDRNIENIE

Maska Age Recharge

200ml

do włosów osłabionych działaniem czasu
5-10 MIN

Technologia : Kompleks Vita-Ressource
-

-

Vita-Ciment : odbudowuje
wewnętrzną materię włosa.
Pochodna witaminy E : chroni
włókno włosa przed uszkodzeniem
i oksydacją łańcuchów keratynowych
Ekstrakt woskowy z Euphorbia:
zapewnia włosom miękkość i formę
Pochodna silikonu : wygładza włos
i nadaje mu połysk

Efekty
-

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 500 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy umyte i osuszone
ręcznikiem
- rozprowadzić porcję wielkości od 1 do

Włosy odbudowane we wnętrzu, jednolite
2 orzechów włoskich na całej fryzurze
na całej długości
- wmasować
Ochrona przed wolnymi rodnikami
- spienić
Jędrność włosów w dotyku
JĘDRNOŚĆ / WZMOCNIENIE / OCHRONA

Włosy dojrzałe i wymagające
rewitalizacji

Diagnoza: zjawiska charakteryzujące dojrzałe włosy i dojrzałą skórę głowy: porowatość
włókna włosa ( uszkodzenie cementu międzykomórkowego, niedostatek melaniny), utrata
gęstości (zmniejszenie się średnicy włosa, przerzedzenie fryzury), suchość skóry głowy
(spadek ilości sebum, zaburzenie naturalnej równowagi).
Wraz z upływającym czasem zmienia się metabolizm i ujawniają się liczne niedobory:
• zmniejsza się ilość estrogenów (na skutek menopauzy)
• zmniejsza się ilość wapnia: 75% kobiet powyżej 55 roku życia cierpi na niedobór wapnia.
Z wiekiem zmieniają się włosy i skóra głowy: mikrocyrkulacja staje się wolniejsza, cebulka
włosa otrzymuje
mniej substancji odżywczych, włókno włosowe traci grubość a skóra głowy wysusza się.
Włosy tracą gęstość, stają się delikatne, matowe, porowate.
Jak postawić diagnozę?
Zazwyczaj wysoki procent siwych włosów może stanowić pierwszą wskazówkę, że mamy do
czynienia z włosami dojrzałymi, ale to nie zawsze się sprawdza. Należy stwierdzić obecność
3 symptomów, którymi są: raczej sucha lub sucha skóra głowy, porowatość włókna włosa i
utrata gęstości fryzury.
Zalecenie:

AGE PREMIUM : Rewitalizacja włosów cieńszych, porowatych.

AGE PREMIUM
Diagnoza: porowatość włókna, utrata gęstości, ewentualna
suchość skóry głowy
Technologia : SYSTEM PRO-SUPPLENIUM
Przeciwdziałanie wszystkich oznakom utraty witalności
włosów dzięki składnikom:
• Pochodne wapnia: suplementacja włosa poprzez
dostarczenie mu minerału
• Pochodna witaminy F: uzupełnienie materii włosa
i regeneracja łuski włosowej
• Ekstrakt z granatu: zabezpieczenie przed utlenianiem
• Filtr UV: zabezpieczenie przed fotouszkodzeniami

Céramide

EFEKTY:
> Nawilżona, ukojona, zrewitalizowana skóra głowy.
> Wzmocnione włókno włosa, bardziej gęsta fryzura.
> Włosy miękkie i błyszczące.

WZMOCNIENIE / GĘTOŚĆ/ WITALNOŚĆ

Le Céramide, réplique d’un céramid
et protège l’intégrité du ciment inter
couches externes d’écailles de la c
et les caractéristiques d’une fibre n

Włosy dojrzałe

AGE PREMIUM

KĄPIEL
Produkt techniczny

PIELĘGNACJA

KĄPIEL REWITALIZUJĄCA

KONCENTRAT SUBSTANTIF

SUPPLEMENT

MASKA REWITALIZUJACA

ODŻYWKA REWITALIZUJĄCA

AGE PREMIUM
Kąpiel Rewitalizująca 250 ml
dla włosów dojrzałych
Technologia : SYSTEM PRO-SUPPLENIUM
• Pochodne wapnia: suplementacja włosa
poprzez dostarczenie mu minerału
• Pochodna witaminy F: uzupełnienie materii
włosa i regeneracja łuski włosowej
• Ekstrakt z granatu: zabezpieczenie przed
utlenianiem
• Filtr UV: zabezpieczenie przed
fotouszkodzeniami

3 MIN

Céramide

Le Céramide, réplique d’un céramide naturel du cheveu, répare
et protège l’intégrité du ciment inter cellulaire. Il migre entre les
couches externes d’écailles de la cuticule pour apporter le lissage
et les caractéristiques d’une fibre naturelle

Kąpiel techniczna: 1000 ml
Kąpiel do odsprzedaży: 250 ml
Aplikacja:
- nakładać na mokre włosy

Efekt:
• Bardziej gęsta fryzura, włosy mięsiste w
dotyku.
• Lekkość i blask po wysuszeniu.

- masować długości i skórę głowy
- spienić spłukać

GĘSTOŚĆ / OBJĘTOŚĆ/ ŁATWOŚĆ UKŁADANIA

AGE PREMIUM
Koncentrat SUBSTANTIF 15 x12ml
dla włosów cienkich, tracących grubość
5 MIN

Technologia: Pochodna Wapnia
• Pochodne wapnia: wzmocnienie włosa poprzez
dostarczenie mu minerału
• Booster Omega: Kwas Omega 6 – naturalnie obecny we
włóknie włosa , przywraca elastyczność i naturalną
ochronę lub każdy inny booster dobrany do
drugoplanowej potrzeby klientki.

Efekt:
• Wzmocnione włókno włosa, bardziej gęsta fryzura.
• Włosy mięsiste w dotyku.
• Włosy miękkie , lekkie i błyszczące.

Produkt techniczny

12 ml
Aplikacja:
stosować na włosy umyte i
osuszone ręcznikiem
- rozpylić produkt pasmo po
paśmie
- bardzo dokładnie masować
włosy na całej długości
- spienić , spłukać

GĘSTOŚĆ / OBJĘTOŚĆ/ ŁATWOŚĆ UKŁADANIA

AGE PREMIUM
Maska Rewitalizująca 200 ml
dla włosów dojrzałych
5 MIN

Technologia : SYSTEM PRO-SUPPLENIUM
+ KWAS HIALURONOWY

•
•
•

•
•

Kwas Hialuronowy: nawilża skórę głowy i
zapewnia jej komfort, usuwając suchość
Pochodne wapnia: suplementacja włosa poprzez
dostarczenie mu minerału
Pochodna witaminy F: uzupełnienie materii włosa
i regeneracja łuski włosowej
Ekstrakt z granatu: zabezpieczenie przed
utlenianiem
Filtr UV: zabezpieczenie przed fotouszkodzeniami

Efekt
• Włosy są odżywione, zrewitalizowane, bardziej
gęste bez efektu obciążenia
• Skóra głowy jest nawilżona i odzyskuje komfort

Maska techniczna: 500 ml
Maska do odsprzedaży: 200 ml
Aplikacja:
- aplikować na umyte i osuszone
ręcznikiem włosy
- rozprowadzić, pasmo po paśmie, porcję
wielkości od 1 do 2 orzechów włoskich
- wmasować w długości włosów oraz w
skórę głowy
-spłukać

GĘSTOŚĆ / OBJĘTOŚĆ/ NAWILŻONA SKÓRA GŁOWY

AGE PREMIUM

Lait Substantif

200 ml

Odżywka Rewitalizująca

Technologia : SYSTEM PRO-

Céramide

3 MIN

Le Céramide, réplique d’un céramide naturel du cheveu, répare
et protège l’intégrité du ciment inter cellulaire. Il migre entre les
couches externes d’écailles de la cuticule pour apporter le lissag
et les caractéristiques d’une fibre naturelle

SUPPLENIUM+KOLAGEN
-

Pochodna wapnia: zwalcza porowatość włosa
Pochodna witaminy F : ochrona i wygładzenie
Ceramidy: wzmocnienie włosa
Wyciąg z granatu: ochrona anty-oksydacyjna
Filtr UV : Ochrona przed foto-uszkodzeniem
Kolagen : pogrubienie włosa, wzmocnienie
trwałości fryzury

Format techniczny: 1000 ml
Format do odsprzedaży: 200ml

Sposób użycia:
- nakładać na wilgotne włosy

Rezultaty
•
•

Włókno włosa pogrubione, przy zachowaniu
lekkości
Utrzymanie objętości fryzury

- wmasować w długości i końce
- pozostawić na 2-3 minuty
- spienić i spłukać

WZMOCNIENIE / DOSTARCZENIE MATERII/ WITALNOŚĆ / OBJĘTOŚĆ

Zaburzona równowaga mikroflory skóry głowy
Diagnoza : okresowe przypadki odczuwania dyskomfortu skóry głowy
(swędzenie, kłucie, napięcie…)
Przyczyny braku równowagi skóry głowy
Wrażliwa skóra głowy to skóra reagująca silnie na działanie agresywnych czynników. Ta wrażliwość
jest wynikiem pobudzenia komórek nerwowych w sytuacji niedoboru filmu hydrolipidowego
(sebum+pot). W momencie pojawienia się agresywnego działania komórki nerwowe reagują
nadwrażliwością objawiającą się ściągnięciami i kłuciem skóry głowy. Film hydrolipidowy odgrywa
bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu stanu równowagi skóry głowy z uwagi na sprawowane trzy
funkcje: nadaje skórze głowy elastyczność, stanowi siedlisko mikroflory naskórkowej i dostarcza jej
składników odżywczych.
Proces autoregulacji zdolności obronnych skóry głowy uzależniony jest od 3 czynników:
1/ Równowagi mikroflory
2/ Odnowy komórkowej, która jest efektywna jedynie wtedy, gdy komórki ulegają keratynizacji
3/ Beta-defensyn, które umożliwiają skórze głowy szybkie pozbywanie się zagrażających jej
szkodliwych substancji
Naturalne zdolności obronne skóry głowy opierają się na 3 różnych czynnikach. Funkcjonują one
jednocześnie, toteż rozregulowanie jednego z nich pociąga za sobą spadek skuteczności
pozostałych. Różnorodność działających elementów powoduje pewną niestabilność całego
systemu.

Zalecenie :

BIOTIC : Wzmocnić naturalne zdolności obronne skóry głowy

BIOTIC
Przeznaczenie : Skóra głowy, której równowaga
została zaburzona
Technologia : Bioflorine
- Bioflorine : wzmacnia mechanizmy obronne
skóry głowy dzięki dwóm składnikom aktywnym:
Składnikom regulującym, które przywracają
równowagę skóry głowy
Składnikom podnoszącym odporność,
które wzmacniają naturalne zdolności
obronne skóry głowy

EFEKTY :
- Normalizacja ekosystemu skóry głowy
- Reaktywacja mikrocyrkulacji
- Natychmiastowe wrażenie odświeżenia

NAWILŻENIE / REGULACJA / REAKTYWACJA

BIOTIC

REGENERACJA

KĄPIEL BIO-RECHARGE
do włosów suchych

KĄPIEL

PIELĘGNACJA

KĄPIEL BIO-RECHARGE
do włosów mieszanych

BIOTIC

Kąpiel Bio-Recharge

250ml

do włosów suchych
3 MIN

Technologia : Bioflorine 2,5%
-

Bioflorine : wzmacnia mechanizmy
obronne skóry głowy dzięki dwóm
składnikom aktywnym
Glicerol: nawilża
Polimer kationowy: wygładza włosy

Efekty
-

Nawilża i reguluje ekosystem skóry głowy
Odżywia włosy suche na długościach, nie
obciążając ich
Zapewnia natychmiastowe wrażenie
odświeżenia

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

NAWILŻANIE / REGULOWANIE / ŁAGODZENIE

BIOTIC

Kąpiel Bio-Recharge

250ml

do włosów mieszanych
3 MIN

Technologia : Bioflorine 2,5%
-

Bioflorine : wzmacnia mechanizmy
obronne skóry głowy dzięki dwóm
składnikom aktywnym
Polimer kationowy: wygładza wlosy

Efekty
-

Reguluje ekosystem skóry głowy
Nawilża i oczyszcza włosy tłuste u nasady
Łagodzi swędzenie i podrażnienia
Zapewnia natychmiastowe wrażenie
odświeżenia

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

NAWILŻANIE / OCZYSZCZANIE / REGULOWANIE

Problemy skóry głowy
Diagnoza : skóra głowy w stanie kryzysu
Przyczyny łupieżu skóry głowy
Skóra głowy pozbywa się w sposób naturalny nadmiernej ilości mikroorganizmów i jest
to funkcja ochronna warstwy rogowej. Jednak u niektórych osób ochrona ta może nie
być wystarczająca. Kiedy komórki naskórka docierają na jego powierzchnię nie w pełni
przekształcone, zaczynają gromadzić się w warstwie rogowej, która staje się
zgrubiała. Cement międzykomórkowy pęka w niektórych miejscach, uwalniając
nagromadzone komórki tworzące kilkumilimetrową warstwę : jest to łupież.

Przyczyny przetłuszczania się skóry głowy
Film hydrolipidowy pomaga utrzymać elastyczność i odporność skóry a także
natłuszcza włos,
który pozostaje dzięki temu sprężysty i błyszczący. Zaburzenie
normalnego funkcjonowania skóry głowy wywołuje nie tylko nieestetyczny efekt, ale
jest przyczyną zmniejszonej ochrony skóry głowy i włosów. Film hydrolipidowy
może nadmiernie zwiększyć swoją objętość, kiedy hormony stymulują silnie gruczoły
łojowe. Sebum zalega wówczas na powierzchni skóry głowy a następnie migruje
wzdłuż włosa, powodując jego obciążenie.
Zalecenie :

SPECIFIQUE : Przywrócić komfort zdrowej skóry

\\
Problemy skóry głowy
Diagnoza: wypadanie włosów
Przyczyny wypadania włosów
Wypadanie włosów spowodowane jest różnymi przyczynami :
- choroby
- stres
- przyjmowanie niektórych leków
- niedobory składników odżywczych
Inną przyczyną wypadania włosów jest nagromadzenie kolagenu i stwardnienie
pochewki kolagenowej otaczającej mieszek włosowy. Kolagen uciska mieszek
włosowy i dusi korzeń włosa, pozbawiając go niezbędnych substancji odżywczych.
Powoli
korzeń
przesuwa
się
w kierunku powierzchni skóry głowy, wytwarzając coraz cieńszy włos, który w końcu
wypada.
Przyczyny wypadania włosów u mężczyzn i u kobiet mogą być różne :
• W przypadku mężczyzn:
Dziedziczność to podstawowy czynnik warunkujący wypadanie włosów. Testosteron
zamienia się w dihydrotestosteron (DST), który przyśpiesza wzrost włosów. Korzeń
zużywa się, włosy stają się coraz cieńsze i wreszcie głowa zaczyna łysieć.
• W przypadku kobiet:
Główne zidentyfikowane przyczyny to przemęczenie, stres, zanieczyszczenia,
zaburzenia hormonalne, porody… Wywołują one mniej lub bardziej obfite wypadanie
włosów.
Zalecenie :

SPECIFIQUE : Przywrócić komfort zdrowej skóry

TŁUSTA SKÓRA GŁOWY
Przeznaczenie : skóra głowy ze skłonnością do
przetłuszczania się

Technologia : System Clarté-Tonic
- Kwas tłuszczowy : reguluje produkcję sebum
- Kwas salicylowy : złuszcza naskórek i oczyszcza
skórę głowy
- Witamina B6 : przywraca równowagę wydzielania
sebum

EFEKTY :
- Reguluje produkcję sebum
- Odświeża skórę głowy
- Nadaje włosom wigor i lekkość

REGULOWANIE / OCZYSZCZANIE / PRZYWRACANIE NATURALNEJ
RÓWNOWAGI

TŁUSTA SKÓRA GŁOWY

REGENEACJA

KĄPIEL

KĄPIEL DO WŁOSÓW
TŁUSTYCH

KĄPIEL DO WŁOSÓW
MIESZANYCH

TŁUSTA
OILY
SKÓRA GŁOWY

Kąpiel do włosów tłustych 250ml
do tłustej skóry głowy i tłustych włosów
3 MIN

Technologia : System Clarté-Tonic
-

-

Kwas tluszcowy : reguluje produkcję
sebum
Kwas salicylowy : złuszcza
naskórek i oczyszcza skórę głowy
Witamin B6 : przywraca równowagę
wydzielania sebum

Sposób stosowania :

Efekty
-

-

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Przywrócenie naturalnej równowagi
i oczyszczenie skóry głowy
Natychmiastowe wrażenie odświeżenia
Uregulowanie produkcji sebum
Miękkie, jedwabiste włosy

:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

REGULOWANIE / NAWILŻANIE / ŁAGODZENIE

TŁUSTA
OILY
SKÓRA GŁOWY

Kąpiel do włosów mieszanych

250ml

do włosów tłustych u nasady i suchych lub uwrażliwionych
na końcach

Technologia: System Bi-Activ:
• Delikatnie oczyszcza skórę
głowy i odżywia włosy
uwrażliwione na końcach
Efekty:
- Przywrócenie naturalnej
równowagi i oczyszczenie skóry głowy
- Uregulowanie produkcji sebum
- Odżywienie uwrażliwionych partii włosa
- Miękkie, jedwabiste włosy

3 MIN

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

PRZYWRACANIE NATURALNEJ RÓWNOWAGI / REGULOWANIE /
ODŻYWIANIE

ŁUPIEŻ
Przeznaczenie : Skóra głowy ze skłonnością do łupieżu
Technologia : System Pur-Détox
- Pirytionian cynku : zwalcza bakterię
wywołującą łupież.
- Gliceryna : nawilża skórę głowy
- Aktywny składnik odświeżający

EFEKTY :
- Usuwa łupież
- Przywraca naturalną równowagę skóry głowy
- Odświeża skórę głowy

PRZYWRACANIE NATURALNEJ RÓWNOWAGI / OCZYSZCZANIE /
ODŚWIEŻANIE

DANDRUFF
ŁUPIEŻ

REGENERACJA
KĄPIEL PRZECIWŁUPIEŻOWA
do włosów tłustych

KĄPIEL

RESSOURCE

KĄPIEL PRZECIWŁUPIEŻOWA
do włosów suchych lub uwrażliwionych

ŁUPIEŻ
DANDRUFF

Kąpiel przeciwłupieżowa do
włosów tłustych 250ml
3 MIN

do skóry głowy z łupieżem i tłustych włosów

Technologia :
Kwas salicylowy: łagodzi
i odswieża skórę głowy
- Pirytionian cynku : zwalcza bakterię
wywołującą łupież
- Mikroperełki : efekt mikropilingu
oczyszczającego skórę
-

Efekty
-

Eliminuje łupież i opóźnia jego powstawanie
Przywraca naturalną równowagę skórę
głowy, oczyszcza ją i odświeża
Usuwa sebum, nadając lekkość włosom
tłustym

Format do odsprzedaży : 200 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
- nakładać przedziałkami na suchą skórę
głowy, wykonać intensywny masaż, dodać
odrobinę wody, spienić, masować włosy i
skórę głowy
-

drugie mycie w salonie wykonać
kąpielą Dermo-Calm

-

po dwutygodniowej kuracji w domu ,
zalecane jest uzupełnienie pielęgnacji
o kapiel Dermo-Calm

PRZYWRACANIE NATURALNEJ RÓWNOWAGI / OCZYSZCZANIE/
ŁAGODZENIE

ŁUPIEŻ
DANDRUFF

Kąpiel Przeciwłupieżowa do włosów
suchych lub uwrażliwionych 250ml
do skóry głowy z łupieżem i włosów suchych
lub uwrażliwionych

3 MIN

Technologia :
-

Kwas salicylowy: łagodzi i oczyszcza
skórę głowy
Gliceryna : nawilża skórę głowy
Pirytionian cynku : zwalcza bakterię
Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml
wywołującą łupież
Polimer Kationowy: wygładza włosy
Mikroperełki : efekt mikropilingu oczyszczającego Sposób stosowania :
skórę
- nakładać przedziałkami na suchą skórę

Efekty

głowy, wykonać intensywny masaż, dodać
odrobinę wody, spienić, masować włosy i
skórę głowy

Eliminuje łupież i opóźnia jego powstawanie
drugie mycie w salonie wykonać
kąpielą Dermo-Calm
Przywraca naturalną równowagę skórę głowy
i przynosi ukojenie
po dwutygodniowej kuracji w domu ,
zalecane jest uzupełnienie pielęgnacji
- Odżywia włosy suche
o kapiel Dermo-Calm
PRZYWRACANIE NATURALNEJ RÓWNOWAGI / ŁAGODZENIE / ODŻYWIANIE
-

WYPADANIE WŁOSÓW
Przeznaczenie : Wypadanie Włosów
Technologia : Aminexil GLM
- Aminexil : przeciwdziała stwardnieniu
kolagenu powodującemu „duszenie się”
włosa i jego przedwczesne wypadanie
- Gluco-Lipid : dodaje energii korzeniowi
włosa i pobudza jej aktywność
- Madekasozyd: posiada właściwości
kojące, zapobiega mikropodrażnieniom
i niweluje je, chroni cebulkę włosa przed
mikropodrażnieniami

EFEKTY :
- Powstrzymuje wypadanie włosów
- Przedłużone życie włosa
- Stymulacja wzrostu włosa

ZAPOBIEGANIE WYPADANIU
WŁOSÓW / /STYMULACJA
STOPS / STIMULATES
PREVENTS /HAMOWANIE

WYPADANIE WŁOSÓW
Włosy normalne

Włosy cienkie i tracące objętość

KĄPIEL
KĄPIEL ZAPOBIEGAJĄCA WYPADANIU WŁOSÓW

KĄPIEL STIMULISTE GL

PIELĘGNACJA
STIMULISTE

TEKSTURYZACJA

SUPLEMENT
DIETY

AMINEXIL GLM

SPRAY DENSITIVE GL

NUTRIKURACJA DENSI-RECHARGE

WYPADANIE
HAIRLOSS WŁOSÓW

Kąpiel Zapobiegająca Wypadaniu
Włosów 250ml
do włosów normalnych wypadających

3 MIN

Technologia : SYSTEM TRI-ACTIF
-

Aktywne składniki o działaniu :
antybakteryjnym, kojącym i normalizującym :
przywracają naturalną równowagę skóry głowy

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

Efekty
-

Skóra głowy stopniowo odzyskuje naturalną
równowagę
Kąpiel przygotowuje do kuracji z Aminexilem

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

PRZYWRACANIE RÓWNOWAGI / ZAPOBIEGANIE WYPADANIU WŁOSÓW /
STYMULOWANIE

WYPADANIE WŁOSÓW
HAIRLOSS

Kąpiel STIMULISTE GL

250ml

do włosów cienkich: tracących grubość i wypadających

Technologia :
-

Arginina: o wysokim stężeniu stymuluje
wytwarzanie materii budulcowej włosa
Gluco-Lipid : dodaje energii korzeniowi włosa
i pobudza jej aktywność
Cząsteczki mineralne i polimery
teksturyzujące dodają włosowi grubości i
natychmiastowo zwiększają jego objętość

3 MIN

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Efekty
-

Jedwabiste, sprężyste, błyszczące włosy
Włosy zachowują swoją formę i łatwo się
układają
Włosy są bardziej gęste i mają większą objętość
Włosy są mocne i pełne wigoru

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne
- masować włosy i skórę głowy
- spienić

WIĘKSZA GĘSTOŚĆ / WIĘKSZA GRUBOŚĆ / STYMULACJA

WYPADANIE
WŁOSÓW
HAIRLOSS

Aminexil GLM
kuracja zapobiegająca wypadaniu włosów

Technologia : Aminexil GLM
-

Aminexil : przeciwdziała stwardnieniu
kolagenu powodującemu „duszenie się”
włosa i jego przedwczesne wypadanie
Gluco-Lipid : dodaje energii
korzeniowi włosa i pobudza jej
aktywność
Madekasozyd: zapobiega mikropodrażnieniom wokół mieszków
włosowych

Efekty
-

Przedłużone życie włosa
Włosy mocniejsze i jędrniejsze
Większa grubość włosa
Ukojona i zdrowa skóra głowy

Format do odsprzedaży i techniczny :
10 x 6 ml oraz 42 x 6 ml

Sposób stosowania :
stosować na włosy suche lub
osuszone ręcznikiem
-

- rozprowadzić, kropla za kroplą,
u nasady włosów
- wykonać masaż stymulujący
- przystąpić do ułożenia fryzury

HAMOWANIE WYPADANIA WŁOSÓW / STYMULACJA / WIĘKSZA GĘSTOŚĆ

WYPADANIE
HAIRLOSSWŁOSÓW

Stimuliste

125ml

odżywka zapobiegająca wypadaniu włosów

Technologia : AMINEXIL 15 000 PPM
-

-

+ GLUCO-LIPID + ARGININA
+ WITAMINA PP
Aminexil 15 000 PPM: cząsteczka
zawierająca silną dawkę składników
zapobiegających wypadaniu włosów
Gluco-Lipid : dodaje energii korzeniowi
włosa i pobudza jej aktywność
Arginina: stymuluje wytwarzanie
materii budulcowej włosa
Witamina PP: pobudza mikrocyrkulację

Efekty
- Odżywiony korzeń włosa
- Włosy bardziej gęste i grubsze
- Mocniejsze i jędrniejsze włókno włosa
- Wydłużenie cyklu życiowego włosa

9-10
naciśnięć

Format techniczny i do odsprzedaży:
125 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy suche lub
osuszone ręcznikiem
- rozpylić u nasady włosów (około 10
wyciśnięć) a następnie wmasować
- NIE SPŁUKIWAĆ
- ułożyć fryzurę jak zwykle

ZAPOBIEGANIE WYPADANIU WŁOSÓW / STYMULACJA / AKTYWACJA

WYPADANIE
HAIRLOSS WŁOSÓW

Spray Densitive GL

125 ml

do włosów cienkich: tracących grubość i wypadających

Technologia : SYSTEM GLUCO-IMPLULSION
- Witamina PP: pobudza mikrocyrkulację
- Tween 21 i aktywne składniki odświeżające:
koją skórę głowy
- Arginina: stymuluje wytwarzanie materii
budulcowej włosa
- Gluco-Lipid : dodaje energii korzeniowi
włosa i pobudza jej aktywność
- Cząsteczki mineralne i polimery
teksturyzujące: dodają włosowi grubości
i
natychmiastowo zwiększają jego objętość

Efekty
-

Trwałość formy fryzury i łatwość układania
Włosy sprężyste i lekkie
Ukojenie skóry głowy
Większa objętość i teksturyzacja włosa
Włosy mocniejsze i zdrowsze

5-6
naciśnięć

Format techniczny i do odsprzedaży:
125 ml

Sposób stosowania :
- stosować na włosy suche lub umyte
i osuszone ręcznikiem
- rozprowadzić, pasmo za pasmem,
u nasad i na długościach włosów

- nie spłukiwać
- wysuszyć (jeśli produkt został nałożony
po umyciu włosów) i ułożyć fryzurę

WIĘKSZA GĘSTOŚĆ / TEKSTURYZACJA / OBJĘTOŚĆ

WYPADANIE
HAIRLOSSWŁOSÓW

Densi-Recharge

18 Kapsułek i

18 Tabletek

Nutrikuracja działająca przeciw wypadaniu oraz
zwiększająca gęstość włosów.

Technologia : Kompleks Amino-Végétal
(Tauryna+ Polifenole z zielonej herbaty + Cynk)

-

Tauryna : zapobiega zniekształceniu cebulki
włosowej
Polifenole : pobudzają mikrocyrkulację krwi
Cynk : wpływa korzystnie na wytwarzanie
keratyny
5 niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega-3
i Omega-6: EPA, DHA, ALA, GLA, LA zwalczają zapalenie skóry głowy

Produkt do odsprzedaży

Dawkowanie :
- 1 kapsułkę i 1 tabletkę dziennie
-przyjmować po głównym posiłku
- pełna kuracja – dwa miesiące
- preparat nie zalecany kobietom
w ciąży lub karmiącym piersią

SKUTECZNE DZIAŁANIE PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW/
ZWIĘKSZENIE GĘSTOŚCI WŁOSÓW/ WZMOCNIENIE WŁOSÓW

Wrażliwa i delikatna skóra głowy
Diagnoza : Wrażliwa i delikatna skóra głowy
Przyczyny wrażliwości i delikatności skóry głowy.
Wiele czynników może naruszyć barierę naskórkową głowy i stać się przyczyną coraz większej
wrażliwości skóry głowy:
Czynniki zewnętrzne:
Nieodpowiednie produkty do włosów.
Tarcie, częste albo zbyt energiczne szczotkowanie prowadzące do nadmiernego złuszczania
się naskórka.
Gorące powietrze suszarki powodujące zmniejszanie się ilości wody w naskórku.
Zanieczyszczenia, twarda woda.
Zmiany klimatyczne.
Trwałe ondulacje lub częste koloryzacje.
Czynniki wewnętrzne:
Stres, nerwowość, zmęczenie.
Niezrównoważona dieta.
Przyczyny hormonalne, leki…
Warstwa rogowa może utracić część lipidów tworzących cement a wówczas skóra głowy traci
swoją rolę ochronną
Zalecenie :

DERMO CALM : Ukoić skórę głowy

DERMO-CALM

KĄPIEL
WZBOGACONA KĄPIEL
KOJĄCA

WITALIZUJĄCA KĄPIEL
KOJĄCA

DERMO-CALM
Przeznaczenie: Wrażliwa i delikatna skóra głowy
Technologia : Kompleks Hydra-Destress
• Olejek z Calophyllum i olejek ze słonecznika: koją
skórę głowy i łagodzą podrażnienia
• Pirokton olaminy :zapobiega swędzeniu
• Gliceryna : nadaje skórze głowy miękkość
i elastyczność

EFEKTY :
- Nawilżona, ukojona skóra głowy
- Przywrócenie naturalnej równowagi skóry głowy
- Miękkie, sprężyste włosy

KOJENIE / NAWILŻANIE / PRZYWRACANIE NATURALNEJ RÓWNOWAGI

DERMO-CALM
Wzbogacona Kąpiel Kojąca 250ml
do wrażliwej skóry głowy i włosów suchych
3 MIN

Technologia : Kompleks Hydra-Destress
-

-

Olejek z Calophyllum i olejek ze słonecznika:
koją skórę głowy i łagodzą podrażnienia
Pirokton olaminy : zapobiega swędzeniu
Gliceryna : nadaje skórze głowy
miękkość i elastyczność
Polimer kationowy :ułatwia rozczesywanie
i nadaje miękkość włosom
Pochodna Mentholu: zapewnia
skórze uczucie świeżości

Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml

Sposób stosowania :
:

- nakładać na włosy wilgotne

Efekty
-

Nawilżona, ukojona skóra głowy
Przywrócenie naturalnej równowagi skóry głowy
Miękkie, sprężyste włosy

- masować włosy i skórę głowy
- spienić

KOJENIE / NAWILŻANIE
SOOTHES
/ PRZYWRACANIE
/ MOISTURIZES NATURALNEJ
/ CLEANSES RÓWNOWAGI

DERMO-CALM

Witalizująca Kąpiel Kojąca

250ml

do wrażliwej skóry głowy i włosów normalnych/mieszanych
3 MIN

Technologia : Kompleks Hydra-Destress
- Olejek z Calophyllum i olejek ze słonecznika:
koją skórę głowy i łagodzą podrażnienia
- Pirokton olaminy : zapobiega swędzeniu
- Gliceryna : nadaje skórze głowy
miękkość i elastyczność
Format do odsprzedaży : 250 ml
Format techniczny : 1000 ml
- Pochodna Mentholu
- Wit.PP : pobudza mikrocyrkulację
Sposób stosowania :
krwi
:

- nakładać na włosy wilgotne

Efekty
- masować włosy i skórę głowy
- Nawilżona, ukojona skóra głowy
- spienić
- Przywrócenie naturalnej równowagi skóry głowy
- Miękkie,lekkie, sprężyste włosy
SOOTHES
/ MOISTURIZES NATURALNEJ
/ CLEANSES RÓWNOWAGI
KOJENIE / NAWILŻANIE
/ PRZYWRACANIE

MEN
Produkty dla mężczyzn
Technologia: Système Taurine

- Tauryna: Aminokwas, który pomaga zapobiegać
twardnieniu pochewki kolagenowej, jednemu z czynników
prowadzących do wypadania włosów.
- D-Biotyna: Witamina znana ze swojej roli w zapobieganiu
negatywnym efektom zwiększonej produkcji enzymu 5-αreduktaza, jednego z enzymów odpowiadającego za
wypadanie włosów u mężczyzn.
Efekty:
- Zwalczane są podstawowe czynniki przyczyniające się do
zwiększenia wypadania włosów u mężczyzn.
- Chroniony jest kapitał włosów.
WZMACNIA/ STYMULUJE / CHRONI KAPITAŁ

HOMME

1
MYCIE

TŁUSTA SKÓRA GŁOWY

ŁUPIEŻ

GĘSTOŚĆ WŁOSÓW

2
PIELĘGNACJA
TŁUSTA SKÓRA GŁOWY

ŁUPIEŻ

PALSTYCZNA PASTA
MODELUJĄCA

ŻEL MODELUJĄCOUTRWALAJACY

3
STYLING

SUPPLEMENTER

GĘSTOŚĆ WŁOSÓW

HOMME

Szampon do włosów z tendencją
do przetłuszczania się 250ml
3-5 MIN

Technologia: Système Taurine
-

Tauryna: zapobiega twardnieniu pochewki
kolagenowej
D-Biotyna: witamina niwelująca szkodliwy
wpływ enzymu 5-α-reduktaza
Pochodna aminokwasu: oczyszcza i
przeciwdziała przetłuszczaniu się włosów
Ceramid: wzmacnia i odbudowuje włókno
włosa

Efekt:
- Naturalne w dotyku
- Błyszczące, oczyszczone włosy
- Przeciwdziałanie przetłuszczaniu się skóry
głowy

Pojemność do odsprzedaży: 250 ml
Pojemność techniczna: 1 000 ml

Aplikacja:

- nakładać na mokre włosy
- wmasować we włosy i w skórę
głowy
- spienić
-spłukać

WZMOCNIENIE / STYMULACJA / PRZECIWDZIAŁANIE PRZETŁUSZCZANIU

HOMME

Szampon do skóry głowy z łupieżem
250ml
3-5 MIN

Technologia: Système Taurine
-

Tauryna: zapobiega twardnieniu pochewki
kolagenowej
D-Biotyna: witamina niwelująca szkodliwy
wpływ enzymu 5-α-reduktaza
Piroctone olamine: zwalczanie łupieżu
Ceramid: wzmacnia i odbudowuje włókno
włosa

Pojemność do odsprzedaży: 250 ml
Pojemność techniczna: 1 000 ml

Aplikacja:

- nakładać na mokre włosy

Efekt:
- Naturalne w dotyku
- Błyszczące, oczyszczone włosy
- Zapobieganie nawrotom łupieżu

- wmasować we włosy i w skórę
głowy
- spienić
-spłukać

WZMOCNIENIE / STYMULACJA / ZWALCZANIE ŁUPIEŻU

HOMME

Szampon do włosów cienkich 250ml

Technologia:
Système Taurine
-

Tauryna: zapobiega twardnieniu pochewki
kolagenowej
D-Biotyna: witamina niwelująca szkodliwy
wpływ enzymu 5-α-reduktaza
Polimer teksturyzujący: poprawa gęstości
Ceramid: wzmacnia i odbudowuje włókno
włosa

Efekt:
- Naturalne w dotyku
- Błyszczące, oczyszczone włosy
- Zagęszczenie fryzury

3-5
MIN

Pojemność do odsprzedaży: 250 ml
Pojemność techniczna: 1 000 ml

Aplikacja:

- nakładać na mokre włosy
- wmasować we włosy i w skórę
głowy
- spienić
-spłukać

WZMOCNIENIE / STYMULACJA / ZAGĘSZCZENIE FRYZURY

HOMME

Aktywator do włosów z tendencją do
przetłuszczania się 250ml
Technologia: Système Taurine
-

Tauryna: zapobiega twardnieniu pochewki
kolagenowej
D-Biotyna: witamina niwelująca szkodliwy wpływ
enzymu 5-α-reduktaza
Pochodna aminokwasu: oczyszcza i przeciwdziała
przetłuszczaniu się włosów
Arginina: Stymulowanie mikrokrążenia
w skórze głowy

Efekt:
- Naturalne w dotyku
- Błyszczące, oczyszczone włosy
- Przeciwdziałanie przetłuszczaniu się skóry głowy

Pojemność do odsprzedaży: 125 ml

Aplikacja:

- nakładać na mokre, osuszone
ręcznikiem włosy
- wmasować we włosy od korzeni
aż po końce
- stylizować włosy jak zazwyczaj

WZMOCNIENIE / STYMULACJA / PRZECIWDZIAŁANIE PRZETŁUSZCZANIU

HOMME

Aktywator do skóry głowy z łupieżem
250ml

Technologia: Système Taurine
-

Tauryna: zapobiega twardnieniu pochewki
kolagenowej
D-Biotyna: witamina niwelująca szkodliwy
wpływ enzymu 5-α-reduktaza
Piroctone olamine: zwalczanie łupieżu
Arginina: Stymulowanie mikrokrążenia
w skórze głowy

Efekt:
- Naturalne w dotyku
- Błyszczące, oczyszczone włosy
- Zapobieganie nawrotom łupieżu

Pojemność do odsprzedaży: 125 ml

Aplikacja:

- nakładać na mokre, osuszone
ręcznikiem włosy
- wmasować we włosy od korzeni
aż po końce
- stylizować włosy jak zazwyczaj

WZMOCNIENIE / STYMULACJA / ZWALCZANIE ŁUPIEŻU

HOMME

Szampon do włosów cienkich 250ml

Technologia: Système Taurine
-

-

Tauryna: zapobiega twardnieniu pochewki
kolagenowej
D-Biotyna: witamina niwelująca szkodliwy
wpływ enzymu 5-α-reduktaza
Polimer teksturyzujący: poprawa
gęstości
Arginina: Stymulowanie mikrokrążenia
w skórze głowy

Efekt:
- Naturalne w dotyku
- Błyszczące, oczyszczone włosy
- Zagęszczenie fryzury

Pojemność do odsprzedaży: 125 ml

Aplikacja:

- nakładać na mokre, osuszone
ręcznikiem włosy
- wmasować we włosy od korzeni
aż po końce
- stylizować włosy jak zazwyczaj

WZMOCNIENIE / STYMULACJA / ZAGĘSZCZENIE FRYZURY

Wszystkie typy włosów
Chronologiste to odpowiedź na najskrytsze pragnienia: przywrócenie włosom ich
naturalnego piękna i redukcja wszystkich uszkodzeń spowodowanych upływem czasu
(przesuszenie i osłabienie wywołane promieniami UV, wielokrotne koloryzacje,
zanieczyszczenie środowiska).
Chronologiste to autonomiczny produkt poza istniejącymi gamami Kerastase zawierający
w cenne składniki, aby przywrócić naturalne piękno włosów i nadać im ponadczasowe
piękno. Kobiety mogą powiedzieć, że ich włosy odzyskały ponadczasowy splendor.
PRZEZNACZENIE: dla wszystkich typów włosów.

Uwaga: nie jest zalecane proponowanie produktu kobietom cierpiącym na problemy skóry
głowy jak łupież czy łojotokowe zapalenie skóry. Nie powinny go stosować na skórę głowy.

Zalecenie:
CHRONOLOGISTE: Włosy są zrewitalizowane, a skóra głowy zregenerowana i
ukojona.

CHRONOLOGISTE
Witalny koncentrat odnawiający
Wszystkie typy włosów

5 MIN

PERŁY KAWIORU:
•SKWALAN – szczególny kwas tłuszczowy, aby dostarczać lipidy suchym włosom
• WITAMINA A i E – przeciwutleniacze, aby chronić przed promieniami UV
• ŻEL WZBOGACONY W WODĘ Z OCEANU SPOKOJNEGO – bogaty w minerały i
mikroelementy
MASKA CHRONOLOGISTE:
Maska do włosów to mieszanka aktywnych składników, które idealnie się uzupełniają,
zawierająca:
• MADEKASOZYD – wyciąg z rośliny Centella Asiatica posiadający właściwości
kojące skórę głowy
• GLUKO-LIPID – aktywny składnik odbudowujący strukturę włókna włosa
• TRIO CERAMIDÓW – trzy ceramidy nowej generacji wzmacniające włókno włosa
• DWIE POCHODNE KATIONOWE – dla miękkości, wygładzenia i łatwiejszego
rozczesywania włosów
• POŁĄCZENIE OLEJÓW I SUBSTRATU TŁUSZCZOWEGO – dla bogatszej aplikacji
i intensywnego odżywienia dopasowane do wszystkich rodzajów włosów

EFEKT:
Regeneracja i ukojenie skóry głowy
Przywrócenie pierwotnej materii włosom
Protects coloured hair
Połysk i miękkość

Technika i odsprzedaż
Aplikacja:
Nakładając Maskę Chronologiste szpatułką,
napełnić prasę (produkt techniczny) lub
miseczkę (produkt do domu) produktem do
zaznaczonej linii.
Techniczny: otworzyć monodozę i wycisnąć
Perły poprzez prasę. Zmieszać.
Odsprzedażowy: wycisnąć 10 pompek
Pereł do miseczki i wymieszać.
Na osuszone ręcznikiem włosy, nałożyć
przygotowaną mieszankę, zaczynając od
skóry głowy aż po same końce. Dokładnie
wmasować. Dodać odrobinę wody.
Zmalaksować. Spłukać

OCHRONA/ REWITALIZACJA / UKOJONA SKÓRA GŁOWY

