




MODERNUS PLAUKŲ SALONAS 
MOTERIAI, KURI RŪPINASI

SAVO PLAUKAIS

VIS LABIAU AUGA POREIKIS SPECIALIZUOTOMS PLAUKŲ PROCEDŪROMS, KURIŲ METU NAUDOJAMI 

PRODUKTAI ĮSISKVERBIA GILIAI Į PLAUKO STRUKTŪRĄ JĄ ATSTATYDAMOS, NES KLIENTĖS TIKISI IŠKART 

MATOMO IR IŠLIEKANČIO REZULTATO.

KOSMETIKOS INDUSTRIJOJE PER DAUGELĮ METŲ IŠSIVYSTĖ ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ PROCEDŪRŲ: NUO PAPRASTŲ 

MATINANČIŲ PROCEDŪRŲ, IKI NESENIAI ATSIRADUSIŲ FILERIŲ IR BOTOKSO PROCEDŪRŲ PLAUKAMS. TAIP 

PAT KAIP IR VEIDO PROCEDŪROS, PROCEDŪROS PLAUKAMS ATGAIVINA ŠAKNIS IR PANAIKINA PLAUKĄ 

ŽALOJANČIUS ELEMENTUS. PLAUKO STRUKTŪRA ATNAUJINAMA, NUTRAUKIAMI SENĖJIMO POŽYMIAI.



Barex Italijos Oro di Luce linijos tikslas – atstatyti plauko struktūrą, suteikiant plaukams žvilgesio, apimties ir 
elastingumo. Oro di Luce linija, suteikia plaukų meistrui visus įrankius aprūpinti plauką naudingomis medžiagomis tiek 

iš vidaus, tiek ir iš išorės.

UNIKALUS APTARNAVIMAS 



NAUJOVĖS

Naujos TECHNOLOGIJOS. 

Nauji METODAI SALONE. 

Nauji REZULTATAI.



40%
KERATIN

SILK

40%
PROTEINŲ, IŠ KURIŲ:

               KERATINAS
sukuria apsauginį sluoksnį, užpildo plauko pluoštą.

               

               ŠILKAS
veikia gilesnius sluoksnius, atstato odą ir užpildo

pažeistas vietas.

Praturtinas linų sėklų aliejumi – maitina, suteikia

elastiškumo tiek iš išorės, tiek iš vidaus, stiprina

plauko pluoštą.

Vienintelė proteinų procedūra plaukams, kurie 
transformuoja plaukų grožio saloną į estetinę kliniką.

Remiantis naudojamų medžiagų,
kurios aktyviai veikia plauko struktūrą, studijomis ir analize.

GRYNŲ PROTEINŲ TERAPIJA

Vienintelė procedūra 
salone, kuri dirba su 

40 % proteinais, 
kurie praturtina plaukų 

išvaizdą per veiksmingą 
‚,botokso efekto'' 

procedūrą. Jos metu 
naudojamas 

koncentratas, kuris iš 
naujo pripildo ir atjaunina 

natūralius ingridientus
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KONCENTRUOTAS KOKTEILIS, SUTEIKIANTIS PLAUKO STRUKTŪRAI 
ENERGIJOS BEI JĄ STIPRINANTIS, SU DAUGYBE NAUDINGŲ POVEIKIŲ

Savaitės terapijos unikaliame, 
kelių privalumų procedūra, 
paliekanti akivaizdžius 
rezultatus.

REZULTATAI:
Ÿ gilus plaukų pakėlimo efektas;
Ÿ plauko atnaujinimo efektas;
Ÿ plauko prisotinimo efektas;
Ÿ nepasišiaušę plaukai; 
Ÿ atkurimo efektas; 
Ÿ padidėjęs plaukų elastingumas; 
Ÿ žvilgantys plaukai.

40%FORMULĘ SUDARO                     PROTEINŲ. 
Aukštos koncentracijos produktas lyginant su kitais rinkoje siūlomais produktais.



10 ml 5 min

25 ml 5-10 min

30 ml 20 min

5 ml 15 min

10 ml

25 ml

30 ml

5 ml

GRYNŲ PROTEINŲ TERAPIJA. 

METODAS

ŽINGSNIS PROCEDŪRA EFEKTAS KIEKIS TRUKMĖ

1. PARUOŠIMAS

2. MAITINAMOJI

3. PROTEINAI

4. MODELIAVIMAS

ODL Shine šampūnas                       Valomasis

ODL Shine kaukė                         Gilus drėkinimas

ODL Pure Protein Cocktail            ,,Botokso efektas”

ODL Shine serumas                   Suteikia žvilgesio

SIEKIANT REZULTATŲ, KURIE TRUNKA ILGIAU NEI MĖNESĮ
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1 žingsnis. Paruošimas 2 žingsnis. Maitinimas

Švelniai valo plaukus 
suteikdamas glotnumo, 
minkština plauką. Be SLES, 
SLS, parabenų; patvirtintas 
dermatologų.

Naudojimas: paskirstyti ant 
drėgnų plaukų, lengvai 
masažuojant. Palikti kelias 
minutes ir gerai išskalauti su 
vandeniu.

Intensyviai maitinanti kaukė, 
kuri suteikia plaukams 
paklusnumo. Be parabenų; 
patvirtinta dermatologų.

Naudojimas: tolygiai paskirstyti 
ant švarių plaukų nuo šaknų iki 
galiukų. Palaikyti kelias minutes 
ir gerai išskalauti su vandeniu.

Profesionalų patarimas: norint 
pasiekti efektyvesnio poveikio, 
ypatingai pažeistiems, 
chemiškai nualintiems, 
šiurkštiems plaukams, kaukę 
palaikyti bent 5 minutes.

Žvilgesio suteikiantis šampūnas su
šilko proteinais ir linų sėmenimis

Žvilgesio suteikianti kaukė su
šilko proteinais ir linų sėmenimis



PURE PROTEIN
COCKTAIL

20 MIN
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3 žingsnis. Proteinai

Vienintelis proteinų 
koncentratas kuris veikia 
suteikdamas ,,botokso efektą” 
plaukams, prisotindamas 
plauką tiek iš išorės siekiant 
iškart matomo rezultato, tiek iš 
vidaus. ,,Filler” poveikis suteikia 
apimties ploniems, silpniems, 
pažeistiems, chemiškai 
paveiktiems plaukams. 
Šiurkštiems ir porėtiems 
plaukams padeda atkurti 
plauko struktūra 
panaikindamas pasišiaušimą, 
juos minkština.

1. Pašildyti produktą buteliukę, įdedant jį į karštą vandenį (40 C) 

maždaug 2 minutėms.

2. Gerai suplakti ir įpilti 30 ml produkto į indelį. Kiekis nurodytas 

plaukams, kurių ilgis 30 cm, vidutinio storumo.

3. Padalinti plaukus į kelias dalis, jas laikant atskirai.

4. Naudojant teptuką, paskirstyti produktą ant drėgnų plaukų, 

tolygiai per visą plauko ilgį (laikantis 1.5 cm atstumo nuo šaknų). 

Ant chemiškai garbanotų plaukų tepti produktą su ranka.

5. Laikyti 15-20 min. Plaukus šildant (naudojant plaukų džiovintuvą 

arba laikant plaukus po džiovintuvu 55-60 C temperatūroje)

6. Gerai išskalauti, naudojant ypatingai šiltą vandenį (be 

šampūno) ir išdžiovinti rankšluosčiu.

NAUDOJIMAS:



 

 

PROFESIONALŲ PATARIMAI:

1. SUTEIKIANT APIMTIES 
PLONIEMS PLAUKAMS:  

prieš pradedant skirstyti produktą per 

visą plauką, galima prieš tai užtepti 

ant šaknų papildomam stiprumui. 

Procedūros pabaigoje plaukus 

išskalauti su šampūnu.

2. PROCEDŪRA 
SUSKILINĖJUSIEMS PLAUKŲ 
GALIUKAMS: 

puikus sprendimas sujungti šaknų 
dažymą su šia procedūra. Kol plaukų 
dažai laikomi ant šaknų, paskirstyti 
produktą tik ant galiukų. Skalauti 
plaukus tuo pačiu metu, kai laikas 
skalauti plaukų dažus. Tęsti su plaukų 
modeliavimu.

3. ANTI-FRIZZ PROCEDŪRA 
GARBANOTIEMS PLAUKAMS: 

 šiam plaukų tipui, po Pure Protein 
Cocktail, nešukuoti garbanų su 
šukomis, bet atskirkite jas pirštais. Šis 
veiksmas suteiks plaukams natūralių 
garbanų išvaizdą.



PURE
PROTEIN
THERAPY:

WHEN?
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4 žingsnis. Modeliavimas ir užbaigimas

Žvilgesio efektą suteikiantis 
serumas. Velvetinė produkto 
struktūra suteikia iškart matomo 
žvilgesio. Plaukai drėkinami, tampa 
švelnūs tarsi šilkas. Be parabenų. 
Dermatologiškai patvirtintas.

Naudojimas: kelis paspaudimus 
paskirstyti nuo plaukų vidurio iki 
galiukų. Po to naudokite plaukų 
džiovintuvą.

Profesionalų patarimas: storiems 
plaukams ir tiesinant plaukus 
tiesintuvu, vietoj Shine serumo 
galima naudoti Heat Protection 
kremą.

Norint pasiekti veiksmingų ir ilgai trukančių rezultartų, 

Pure Protein terapija yra rekomenduojama atlikti kartą 

per mėnesi, tiek storiems, tiek ploniems plaukams.

Geriausias laikas prcedūrai, tarpiniems apsilankymams 

tarp plaukų dažymo arbą sekantį karta šviesinant 

plaukus arba po šviesinimo.

Natūraliems plaukams THERAPY rekomenduojama atlikti 

norint išlaikyti sveiką plauko struktūrą ir išsaugoti ilgesnį 

modeliavimo laikotarpį.

Serumas - blizgesys su
šilko proteinais ir linų sėmenimis



Acid but not in pure form.

Only damaged
hair.

Chemical ingredients. 
Root lifting/

Thickening action.

“Botox e ect”, l i ing, 
 ller, rejuvenating.

K

The hair fiber is replumped, redensified and 
thicker. Hair visibly gains body.

resistant to breakage.

The fiber gains new vitality, body and shine.

brush.

Hair is disciplined and protected from frizz.

Curls are defined, bouncy and protected 
from frizz.

REZULTATAI

Pure Protein Therapy turi atstatomą, atgaivinamą, 
prisotinamąjį efektą visų tipų plaukams. 

Plonų plaukų struktūra tampa stipresnė, suteikiama 
apimties ir tampa atsparesnė. 

Stori plaukai tampa glotnūs ir apsaugoti nuo 
pasišiaušimo. Atnaujinimo ir liftingo efektas matomas 
iškart.

PLAUKŲ TIPAS                        REZULTATAI

Ploni, lengvai pažeidžiami
plaukai

Plauko struktūra prisotinama, atkūriama ir 
tampa storesnė. Plaukai įgauna matomos 

apimties.

Pažeisti plaukai Plaukai atkuriami, tampa sveikesni ir 
atsparesni.

Dažyti bei chemiškai
pažeisti plaukai

Stori plaukai

Nepaklusnūs plaukai

Garbanoti plaukai

Plauko struktūra įgauna gyvibingumo, 
apimties ir žvilgesio.

Plaukų šaknys suminkštinamos, 
lengviau prižiūrėti plaukus, juos šukuoti.

Plaukai tampa paklusnūs ir apsaugomi 
nuo pasišiaušimo.

Garbanos tampa elastingesnės, 
apsaugomos nuo pasišiaušimo.

LYGINANT SU KITŲ SALONŲ
TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS

Pure Protein Therapy negali būti lyginama su jokia kita 
procedūra kituose salonuose.

Proteinų terapija išsiskiria nuo kitų atstatomųjų procedūrų dėl 
savo sudėties ir dėl to, kad veikia, ne tik pažeistus plaukus.

Procedūra gali būti atliekama ant visų plaukų tipų.

Dėl tos pačios priežasties jei negali būti lyginama su apimties 
suteikiančia procedūra. Mūsų procedūra veikia ir ant plonų ir 
ant storų plaukų, pagerindama plauko struktūrą.

PROCEDŪRA           SUDĖTIS             SKIRTA        TINKAMA

ATKURIAMOJI

SUTEIKIANTI
APIMTIES

PURE PROTEIN
 THERAPY

Dažniausiai įeina 

keratinas, haliuriono 

rūgštis, bet ne grynas.

Tik 

pažeistiems 

plaukams.

Tik 

pažeistiems 

plaukams.

Tik ploniems 

plaukams.
Cheminiai ingridientai.

Šaknų pakėlimas/

plauko storinimo 

efektas.

Formulė susideda iš

40 % keratino ir šilko 

proteinų.

Visiems 

plaukų 

tipams.

,,Botokso efektas“, 

pakėlimas, 

pripildymas, 

atnaujinimas.



SALON TREATMENTS

PRICE LIST

BLOW DRY
 ..........

...........
..........

€ XXXX

CUT  ..........
...........

...........
...........

€ XXXX

COLOR  ...........
...........

...........
.....

€ XXXX

HIGHLIGHTS
 ...........

...........
.....

€ XXXX

PURE PROTEIN THERAPY

 ....

€ XXXX

NAUJOJI PROCEDŪRA TURĖTŲ BŪTI 
ĮTRAUKTA Į BENDRA SALONO 
KAINORAŠTĮ

PRIVALUMAI SALONUI

1. Padidina salono kvalikaciją dėl 
naujos specializuotos procedūros.

2. Siūloma nauja procedūra klientams 
ieškantiems naujovių.

3.   Padidina salono pardavimus.

IŠKART MATOMAS EFEKTAS: 
užtikrinami matomi rezultatai 
po pirmo procedūros atlikimo. 

Terapija gali būti atlikta visiems 
plaukų tipams.

Salonui suteikiams 
profesionalaus specializuoto 
centro vardas.

Vienintelė procedūra, į kurio 
formulę įeina 40 % proteinų.

KELIŲ PRIVALUMŲ PROCEDŪRA:

Ÿ Atnaujinamieji privalumai: plaukai 
atsinaujina, tampa elastiškensi.

Ÿ Kontrolė: lengviau prižiūrimi plaukai.

Ÿ Žvilgesys: plaukai tampa labai žvilgūs.

Ÿ Tekstūros privalumai: plaukai įgauna 
apimties, ypatingai ploni plaukai.

Ÿ Pagalba: pašalinami išsišakoję galiukai.

Ÿ Apsauga: apsaugomi nuo kenksmingų 
aplinkos veiksnių, pašalinamas 
pasišiaušimas, pastovus elektrinimasis.

PASLAUGOS PRISTATYMAS SALONE

PURE PROTEIN THERAPY



For a versatile styling: modelling, 

de ning, scru  ng and 

structuring with medium hold 

that lasts. Leaves no residues and 

does not weigh hair down.

RESULTS: control and 

structure with endless 

possibilities.

PARABEN FREE

DERMATOLOGICALLY TESTED

LIQUID WAX
MEDIUM HOLD

PURE PROTEIN THERAPY 
Dažniausiai užduodami klausimai 

1. Kas yra Pure Protein Therapy?

Inovatyvi kosmetinė procedūra, prisotinta proteinų, kurie 
suteikia ,,botokso efektą''. Plaukai atnaujinami ir tampa gražesni 
ir sveikesni.

2. Kam skirta ši procedūra?

Skirta visoms moterims besidominčiomis inovatyviais plaukų 
priežiūros būdais.

3. Kodėl proteinai?

Proteinai lengvai įsiskverbia į plauko struktūrą. Jų koncentratas iš 
keratinų ir šilko proteinų suteikia gilų liftingo efektą plaukui iš 
išorės ir iš vidaus, panaikinami visi plauko pažeidimai, 
kenksmingos medžiagos likusios nuo cheminių procedūrų. 
Procedūros efektyvumas slypi formulėje, kurią sudaro 40 % 
proteinų. Labai didelis kiekis lyginant su kitomis siūlomomis 
procedūromis.

4. Ar procedūra skirta visiems plaukų tipams? 

Pure Protein Therapy skirta visiems plaukų tipams, natūraliems ar 
chemiškai pažeistiems, ir visiems modeliavimo tipams.

5. Ar užtenka tik vienos Pure Protein Therapy procedūros?

Rezultatai matomi iškart po procedūros ir užtenka vienos 
procedūros maksimaliems rezultatams. Procedūros privalumai 
tęsiasi vieną mėnesį ir ji gali būti atliekama periodiškai, 
užtikrinant naudingumą ilgesniam laikui.

6. Ar prcedūros Pure Protein Therapy rezultatai pastebimi 
iškart?

Taip. Plaukai akimirksniu atnaujinami, suteikiama kontrolė.

ORO DI LUCE linija

 Termoapsauginis 
tiesinantis kremas

Nenuskalaujamas, švelnus 
kremas, apsaugantis plaukus nuo 
karščio naudojant plaukų 
džiovintuvą ar tiesintuvą. Užtikriną 
ilgalaikę apsaugą nuo drėgmės. 
Apsaugo plaukus nuo 
elektrinimosi jų 
neapsunkindamas.

REZULTATAS: Švelnūs ir sveiki 
plaukai, ilgalaikė apsauga nuo 
garbanojimosi.

BE PARABENŲ
PATVIRTINTA DERMATOLOGŲ

Modeliuojantis apsauginis 
uidas su šilko proteinais ir 

linų sėmenimis

Linų sėmenų aliejus atstato 
plauko paviršių ir suteikia žvilgesį. 
Momentinio poveikio balzamas 
ideali priemonė nusilpusiems, 
lūžinėjantiems, pažeistiems 
plaukams. Dėka UV ltrų ir žemo 
pH balzamas ypač tinka 
dažytiems plaukams.

REZULTATAS: Šilko proteinai ir 
pantenolis giliai prasiskverbia į 
plauko vidų, maitina, suteikia 
jam gyvybės , minkštumo ir 
šilkinio žvilgesio (skaidri dalis). 
Sudėtije nėra alkoholio.

BE PARABENŲ
PATVIRTINTA DERMATOLOGŲ

 Blizgesį suteikiantis vaškas

Suteikia plaukams apimties. Drėkina 
ir apsaugo nuo drėgmės. Puikiai 
tinkantis trumpiems plaukams.

BE PARABENŲ
PATVIRTINTA DERMATOLOGŲ

Atkuriamosios ampulės

Šis šilku praturtinas uidas atstato labai sausus, chemiškai 
pažeistus plaukus su susilpnėjusia keratino struktūra. Atstatoma 
pažeista plaukų struktūra, aprūpinant drėgme,  suteikiant 
apimties ir blizgesio neapsunkinant plauko.

PATVIRTINTA DERMATOLOGŲ



+370 655 50496

+370 650 72078

+370 652 40439

+370 656 18921

www.barexitaliana.lt

labas@barexitaliana.lt

Barex Italiana Lietuva
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