Produktų gidas

SĖKMĖS ISTORIJA

SILIKONO
BE

BE SLES

AUKSINIS MAROKAS

BE SLES

-

KREMINIAI PLAUKŲ DAŽAI
BE AMONIAKO (1:1,5 ARBA 1:2)

OKSIDACINĖ EMULSIJA
(2,1 %, 3 %, 6 %, 9 %, 12 %)

100 ml, sertiﬁkuotas organinis argano aliejus

200 ml/750 ml, sertiﬁkuotas organinis argano

Profesionalūs naujausios kartos kreminiai dažai be amoniako,
turintys visas tradicinio stipraus dažymo savybes ir garantuojantys
puikius ir patikimus rezultatus. Argano aliejus leidžia naudoti kremą
pažeistiems plaukams ir jautriai galvos odai.

Oksidacinė emulsija sukurta sinergetiniam veikimui su Oro del
Marocco kreminiais plaukų dažais arba šviesinančiais milteliais.
Kreminė tekstūra leidžia lengvai užtepti ir išgauti idealų kosmetinį
atspalvį, saugant plauko struktūrą. Ypatinga formulė turi argano
aliejaus, giliai maitinančio ir drėkinančio plaukus. Gali būti
naudojamas įvairiose dažymo technikose.

•
•
•
•
•

Šviesinimas 1-3 tonais naudojant 1:1,5 dažus, 4-5 tonais - 1:2
dažus. Paletėje – daugiau nei 47 atspalviai ir superšviesinanti
serija (1:2)
Permanentinis arba pusiau permanentinis dažymas
Pilnai nudažo žilus plaukus
Maksimalus komfortas galvos odai ir rūpestingas plaukų
struktūros saugojimas
Ryški spalva ir intensyvus žvilgesys

Anksčiau nedažytų plaukų dažymas: paskirstyti dažomąjį mišinį ant
plaukų pradedant nuo šaknų visu ilgiu, palikti 30 min. Paruošti naują
mišinį, užtepti jį ant šaknų ir ant visų plaukų iki pat galiukų, palikti 60
min. Anksčiau dažytų plaukų arba šaknų dažymas: užtepti mišinį
ant šaknų ir palikti 45-60 min. Optimalus laikymas priklauso nuo
pageidaujamo rezultato ir nustatomas nuolat tikrinant nedideliais
laiko tarpais.

2,1 % stiprumo emulsija mišinyje su beamoniakiniu dažančiu kremu
Oro del Marocco turi švelnesnį poveikį galvos odai, sukelia mažiau
pakitimų nei naudojant priemones su didesne koncentracija.
Mišinio žiliems plaukams paruošimas: atspalviams nuo 1 iki 6 lygio:
50 ml dažančio kremo + 75 ml emulsinio oksidanto 3 %, 6 %.
Didesniam spalvos intensyvumui galima maišyti santykiu 1:1.
Atspalviams nuo 7 lygio ir daugiau: 50 ml dažančio kremo + 50 ml
emulsinio oksidanto 6 %, 9 %, 12 %.

AOS KOMPLEKSAS (ANTIOKSIDUOJANTI SISTEMA)
AOS

Antioksidantų kompleksas – tai vertingas Viduržemio jūros ir pietų Amerikos natūralių aliejų alyvuogių,
vynuogių kauliukų ir valgomosios plukenetijos bei argano aliejaus mišinys, turintis elementų, kurie
atnaujina ir apsaugo ląsteles. Aliejai suteikia plaukams spindesį, atstato plaukų struktūrą, saugo ir
minkština plaukus bei galvos odą.

APSAUGINIS SERUMAS

BALANSUOJANTIS BALTASIS MOLIS

50 ml, AOS kompleksas, vitaminai A ir E

250 ml, AOS kompleksas, kaolinas, citrinos ekstraktas

Apsaugo galvos odą ir plaukus dažymo metu. Turinti antioksidantų
ir drėkinančių elementų formulė užtikrina puikią ryškią ir švytinčią
spalvą. AOS komplekso antioksidantai užtikrina giluminį atstatymą ir
suteikia odai apsaugą. Vitaminai A ir E skatina ląstelių atsinaujinimą.

Balansuojantis baltasis molis dėl jo sudėtyje esančių kaolino ir
augalinių aliejų akimirksniu suminkština galvos odą, per visą plaukų
ilgį suglaudžia plauko žvynelius, suteikdamas plaukams nuostabaus
žvilgesio ir paryškindamas kosmetinio dažo atspalvius.
Citrinos ekstraktas subalansuoja fiziologinį pH lygį, neutralizuoja
šarminę terpę, susidarančią dėl dažymo.

Naudojimo instrukcija
Apsauginį kremą įmaišykite į dažančio kremo ir oksidanto mišinį:
1 – 2 paspaudimai 10-čiai gramų dažų ir tepkite dažus ant plaukų.
Dėl savo plastiškos konsistencijos gautas dažantis mišinys žymiai
palengvina jo užtepimo ant plaukų procesą. Serumą galima tepti
tiesiai ant pažeistų nualintų plaukų, laikyti 10-15 min.

Naudojimo instrukcija
Po dažymo nuplauti dažus tik vandeniu. Po to teptuku tolygiai
užtepti produktą ant galvos odos ir palikti 5 min. Nuplauti vandeniu,
o po to naudoti Oro del Marocco šampūną ir kaukę.

MAITINANTIS
ŠAMPŪNAS

DRĖKINANTIS
KONDICIONIERIUS

MAITINANTI
KAUKĖ

250 ml / 750 ml,
argano ir linų sėmenų aliejai

250 ml / 750 ml,
argano ir linų sėmenų aliejai

250 ml / 500 ml,
argano ir linų sėmenų aliejai

Rekomenduojama visų tipų plaukų
priežiūrai, ypač trapiems, pažeistiems
ir nepaklusniems plaukams. Šampūnas
suteikia plaukams puikią tekstūrą, jie
tampa švelnūs, lengvai šukuojami ir žvilgantys jau po pirmo plovimo. Maitinantis
šampūnas – tikras plaukų grožio šaltinis
– švelniai išplauna plaukus, atpalaiduoja
ir sušvelnina galvos odą.

Rekomenduojama šviesintų ir plonų
plaukų priežiūrai. Lengvos kremo
tekstūros, kurioje argano aliejus
atskleidžia visas savo magiškas savybes.
Ploni plaukai akimirksniu įgauna tankumą
ir kompaktiškumą. Balzamas neleidžia
plaukams lūžinėti, šakotis galiukams.
Greitai ir puikiai kondicionuoja ir ilgai
išlaiko šį efektą.

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Rekomenduojama visų tipų plaukams,
ypač pažeistiems arba po cheminių
procedūrų. Ši kaukė akimirksniu
įsiskverbia į plauko struktūrą,
atkuria pažeistus audinius, drėkina
ir suteikia elastingumo. Maitinanti
kaukė naudojama kaip intensyvi
plaukų stiprinimo priemonė, plaukai
pasidaro tankūs, žvilgantys ir lengvai
modeliuojami.

Užpilti šampūno ant drėgnos galvos
odos ir švelniai pamasažuoti. Palikti 5
minutėms. Lengvais masažiniais judesiais įtrinti šampūną per visą plaukų ilgį.
Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Po plovimo maitinančiu šampūnu užtepti
kondicionierių ant drėgnų plaukų nuo
šaknų iki galiukų. Palikti 1-2 min, po to
nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Naudojimo instrukcija
Po plovimo maitinančiu šampūnu užtepti
ant drėgnų plaukų ir iššukuoti. Palikti
veikti 3-5 minutes, po to gausiai nuplauti
vandeniu. Norint optimalaus rezultato
naudoti ne rečiau kaip 2 kartus per
savaitę.

ALIEJUS VISŲ TIPŲ PLAUKAMS ARBA
PAŽEISTIEMS, ŠVIESIEMS PLAUKAMS

GELINIS KŪNO PRAUSIKLIS

30 ml / 100 ml, argano ir linų sėmenų aliejai

250 ml, argano aliejus ir gintaro ekstraktas

Rekomenduojama visų tipų plaukams, tinka besisukantiems ir
nepaklusniems arba šviesintiems, silpniems plaukams. Intensyviai
maitina, drėkina, apsaugo ir atstato plaukų struktūrą. Suteikia
nuostabų žvilgesį, šilko minkštumą, palengvina iššukavimą. Aliejai
yra lengvos, neriebios tekstūros, todėl neapsunkina plaukų.

Puikus eliksyras kasdieninei kūno priežiūrai. Ypatingi rytų aromatai
ir prisotinta aksominė gelio tekstūra padovanos harmonijos ir
atsipalaidavimo pojūtį. Argano aliejus maitina, apsaugo ir atgaivina
odą, suteikia jai šilko švelnumo ir stangrumo. Gintaro ekstraktas turi
energetinių ir stiprinančių savybių, daro odą gyvybingą, elastingą ir
žvilgančią.

Naudojimo instrukcija
Užlašinti kelis produkto lašus ant išplautų drėgnų ar sausų plaukų
paskutinėje šukuosenos ruošimo stadijoje, kad suteiktų minkštumo
ir glotnumo šiurkštiems ir nepaklusniems plaukams. Nenuplauti.
Produktas akimirksniu įsigeria, nepalikdamas pėdsakų, žymiai
sutrumpindamas šukuosenos formavimo ir džiovinimo laiką.
Profesionaliam naudojimui
Siekiant didesnės apsaugos, paskirstyti ant plaukų prieš dažymą.
Nenuplauti. Kad dažantys pigmentai geriau įsiskverbtų ir paryškėtų
žvilgesys, į dažantį mišinį įlašinti 5 ml produkto.

Naudojimo instrukcija
Duše užpilkite prausiklio ant plaušinės ar švelniai masažuojant
tiesiog ant drėgnos odos. Nuplaukite nuo kūno vandeniu.

APIMTIES PLAUKAMS
SUTEIKIANČIOS PUTOS

NEAEROZOLINIS
PLAUKŲ LAKAS

INTENSYVIOS FIKSACIJOS PLAUKŲ LAKAS

200 ml, argano ir linų sėmenų aliejai

300 ml, argano aliejus ir pantenolis

300 ml, argano aliejus ir pantenolis

Sukuria lanksčias ir purias formas, tinka
ypač žvilgančiai ilgalaikei šukuosenai
formuoti. Apsaugo plaukus nuo drėgmės
ir šiurkštumo. Vidutinio stiprumo
fiksacijos.

Vidutinės fiksacijos neaerozolinis lakas,
tinkantis kurti plastiškoms šukuosenoms,
daro lengvumo ir natūralumo įspūdį.
Argano aliejus suteikia plaukams ypatingą
žvilgesį, saugo nuo drėgmės, pantenolis
turi kondicionuojančių savybių. Purškiant
sruogos neperšlampa, nesulimpa.

Akimirksniu padengia blizgesiu ir stipriai
sutvirtina bet kokio tipo šukuoseną.
Saugo plaukus nuo drėgmės, išlaiko
elastingumą. Maksimalus žvilgesys ir
kontrolė. Ilgalaikė fiksacija.

Naudojimo instrukcija
Gerai supurtyti, apversti balionėlį,
išspausti reikalingą kiekį putų ir užtepti
ant plaukų. Formuojant šukuoseną
fenu sukuria didelę apimtį, džiovinant
natūraliai – lengvas ir plastiškas formas.

Naudojimo instrukcija
Purkšti ant sausų plaukų, kad sutvirtintų
šukuoseną ir sudarytų natūralumo efektą.

Naudojimo instrukcija
Purkšti ant sausų plaukų 30 cm atstumu.
Tinka visų tipų šukuosenoms.

JAPONINĖS KAMELIJOS ŠVELNUMAS
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Drėkinanti linija. Subalansuotas drėkinimas nuo plaukų
galiukų iki skalpo odos.

Tsubaki aliejus (Japoninė kamelija)
Tsubaki aliejus žinomas dėl savo istorijos kaip slaptasis
grožio produktų ingredientas Japonijoje. Jis spaudžiamas
iš sėklų, turinčių itin didelį oleino ir omega-9 rūgščių kiekį.
Japonijoje jis naudojamas sušvelninti plaukus, paversti juos
blizgančiais ir sustabdyti plaukų galiukų skilinėjimą. Formulė
sukurta pažeistai ir jautriai odai nuraminti (pažeistos skalpo
odos požymis – niežėjimas).

Odai išsausėjus, ji atrodo sustangrėjusi ir labiau pažeidžiama.
Dažniausiai tai nutinka jau vyresnio amžiaus klientams.
Tsubaki aliejus žinomas kaip raminanti ir drėkinanti priemonė
odai, padedanti pašalinti uždegimą. Jis taip pat apsaugo
plaukus ir odos skalpą nuo išorinių dirgiklių ir kenkiančių
medžiagų.

GALVOS ODĄ VALANTIS IR
ATSTATANTIS ŠAMPŪNAS

GALVOS ODĄ IR PLAUKUS
ATSTATANTI KAUKĖ

250 ml / 750 ml,
japoninės kamelijos, argano ir linų sėmenų aliejai

250 ml / 500 ml,
japoninės kamelijos, argano ir linų sėmenų aliejai

Šampūnas paženklintas įsimintinu ir unikaliu, personalizuotu
aromatu, įkvėptu ramunėlių žiedų, kuris paverčia plaukų plovimą
nepakartojama terapija. Šampūnas, putodamas, švelniai valo skalpo
odą ir plaukus, subalansuoja drėgmę ir ramina jautrią odą. Itin švelni
plovimo sistema neleidžia plaukams greitai riebaluotis.

Atstatanti kaukė, paženklinta įsimintinu ir unikaliu, personalizuotu
aromatu, įkvėptu ramunėlių žiedų, kuris paverčia plaukų plovimą
nepakartojama terapija.

Kviečių mikroproteinai, sinergiškai veikdami su trimis vertingais
aliejais, giliai atkuria ir praturnina galvos odą bei plaukus, sukurdami
greitą ir išliekantį efektą. Ingredientai vos patekę ant plaukų, greitai
įsiskverbia į plauko struktūrą ir atnaujina plauką iš vidaus, neleidžia
jam lūžinėti.
Naudojimo instrukcija
Lengvais masažuojančiais judesiais, nedidelį kiekį šampūno,
paskirstykite ant drėgnų plaukų, palaikykite keletą minučių,
nuskalaukite dideliu kiekiu vandens. Reikalui esant procedūrą
pakartokite.

Japoninė kamelija, organiški argano ir linų sėmenų aliejai, bei
kviečių mikroproteinai, praturtina plaukus savo teigiamomis
savybėmis. Ši vertinga terapija plaukams atkuria plaukų struktūrą
nuo jų kutikulės iki žievės bei sukuria apsaugantį baltymų sluoksnį.
Kaukė subalansuoja drėgmę ir ramina, sinergiškai veikdama su
trimis vertingais aliejais. Kviečių mikroproteinai greitai ir giliai
įsiskverbia į plaukus, ilgai išlaikydami juos stiprius. Įsiskverbę į
plaukus ir apgaubę juos baltymų sluoksniu, jie saugo plaukus nuo
pažeidimų bei lūžinėjimo.
Naudojimo instrukcija
Po plovimo šampūnu užtepti ant drėgnų plaukų ir iššukuoti. Palikti
veikti 3-5 minutes, po to gausiai nuplauti vandeniu.

ATSTATANTIS ALIEJUS

DUŠO GELIS SU
GYDOMOSIOMIS SAVYBĖMIS

30 ml / 100 ml,
japoninės kamelijos, argano ir linų sėmenų aliejai

250 ml, japoninės kamelijos, argano ir linų sėmenų aliejai

Vertingas plaukų priežiūros ritualas, padedantis išsaugoti plaukų
grožį ir gerovę pasitelkiant tris natūralius aliejus. Sertifikuotas organiškas argano aliejus giliai maitina plauką ir atstato jo pluoštą, apsaugant jį nuo išorinių dirgiklių. Sertifikuotas organiškas linų sėmenų
aliejus išlaiko plauko drėgmę ir suteikia jiems spindesio.

Sodrus gėlių aromatas pojūčiams palepinti. Argano ir linų sėmenų
aliejai giliai drėkina ir maitina.

Japoninės kamelijos aliejus, išspaustas iš sėklų, turinčių ypatingai
daug oleino ir omega-9 rūgšties, suminkština plaukus ir paverčia
juos spindinčiais. Aliejus padeda atstatyti plaukus ir neleidžia
skilinėti plaukų galiukams.

Duše įmasažuokite į šlapią odą; vonioje pilkite į bėgantį vandenį
tirštai ir kreminei putai išgauti. Nuplaukite.

Naudojimo instrukcija
Į delną įlašinkite 2-3 dozes aliejaus ir tolygiai paskirstykite ant švarių,
drėgnų plaukų per plaukų ilgį, nuo vidurio link plaukų galiukų. Aliejus
žymiai pagreitina džiovinimo laiką, apsaugo nuo karščio.
Aliejų galima naudoti ir ant sausų plaukų, į delną įlašinkite 1 dozę
aliejaus ir tolygiai paskirstykite per plaukų ilgį, nuo vidurio link plaukų
galiukų.

Japoninės kamelijos aliejus švelnina odą, suteikiant jai elastingumo.
Naudojimo instrukcija
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ŠVIESUSIS AUKSAS
Linija, suteikianti plaukams žvilgesį, praturtinta šilko
proteinais ir linų sėmenimis.

Šilko proteinai

Linų sėmenys

Šilkas nuo seno laikomas grožio, prabangos ir didybės
simboliu ir vertinamas už savo minkštumą ir ypatingą žvilgesį.
Jo proteinuose yra vertingų drėkinančių ir minkštinančių
komponentų, kurie poliruoja plauko paviršių, daro jį glotnų
ir žvilgantį. Proteinai geba įsiskverbti gilyn į pažeistą plauko
struktūrą, atstatydami išorinį paviršių ir sudarydami apsauginę
plėvelę, kuri palaiko galvos odos stangrumą ir drėgmę.

Linas – gamtos kūrinys, turintis gyvybinės jėgos ir lengvumo.
Linų sėmenys – tai mineralų, vitamino E, būtinųjų riebiųjų
rūgščių, ir visų elementų, reikalingų plaukų maitinimui bei
galvos odos minkštinimui, šaltinis. Linų sėmenų aliejus
aptraukia plauką nematoma plėvele, taip apsaugodamas
nuo žąlingų aplinkos poveikių, lygina plauko žvynelius, todėl
plaukas atspindi šviesą ir blizga.

ŽVILGESIO SUTEIKIANTIS ŠAMPŪNAS

ŽVILGESIO
SUTEIKIANTI KAUKĖ

ATKURIAMOSIOS
AMPULĖS

250 ml / 750 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

250 ml / 500 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

12 x 15 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

Švelniai valo suteikdamas intensyvų
blizgesį nuo šaknų iki galiukų. Plauko
paviršius pasidaro apčiuopiamai
minkštas, sudrėkintas ir šilkinis.

Kreminės konsistencijos kaukė stipriai
maitinanti ir atstatanti plaukus.
Akimirksniu suteikia plaukams žvilgesį,
poliruoja plauko žvynelio paviršių ir
lengvina iššukavimą.

Intensyviai atstato sausus, nualintus
ir labai pažeistus plaukus. Suteikia
apimties, žvilgesio i neapsunkina plaukų.

Naudojimo instrukcija
Užpilkite šampūno ant drėgnos galvos
odos ir plaukų, paskirstykite švelniai
masažuodami, kol suputos. Gausiai
nuplaukite vandeniu.

Naudojimo instrukcija
Užpilkite kaukės ant drėgnų, rankšluosčiu
nusausintų plaukų ir paskirstykite visu
ilgiu. Palaikykite 4- 5 minutes ir nuplaukite
dideliu kiekiu vandens.

Naudojimo instrukcija
Užtepti ant švarių plaukų. Nenuplauti.
Galima įpilti į dažomąjį arba cheminio
sušukavimo mišinį. Naudoti 1-2 kartus
per savaitę.

TERMOAPSAUGINIS
KREMAS

SERUMAS–BLIZGESYS

DVIFAZIS
KONDICIONIERIUS

200 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

75 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

200 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

Aksominės tekstūros nenuplaunamas
kremas. Atstato plauko struktūrą veikiant
karštai temperatūrai, apsaugo plaukus
nuo lyginimo žnyplių karščio. Suteikia
jiems glotnumo, neapsunkina.

Serumas–blizgesys suteikia plaukams
įspūdingą blizgesio efektą. Aksominė
priemonės tekstūra drėkina plaukus,
akimirksniu padaro juos minkštus kaip
šilkas ir blizgančius.

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Užtepkite ant švarių, drėgnų,
rankšluosčiu nusausintų plaukų,
paskleiskite per visą ilgį. Nenuplaukite.
Formuokite džiovintuvu ar žnyplėmis.

Užlašinkite kelis lašus ant delnų ir
patrinkite, užtepkite ant sausų ar drėgnų
plaukų prieš pat šukuosenos formavimą.

Priemonė kiekvienai dienai, skirta
sugrąžinti plaukams apimtį, gyvybingumą
ir žvilgesį. Šis dvifazis, proteinais
prisotintas purškiklis greitai atstato
plonus, šiurkščius ir pažeistus plaukus.
Plaukas tampa stipriu ir glotniu. Formulė
reaguoja į karščio šaltinius ir suformuoja
peptidus giliam plaukų atstatymui,
ilgalaikiam drėkinimui ir elastingumui.
Naudojimo instrukcija
Gerai suplakti ir purkšti ant išplautų,
rankšluosčiu nusausintų plaukų bei
jų galiukų. Iššukuokite ir išdžiovinkite
plaukus. Neišplaukite. Norėdami
papildomai apsaugoti plaukus nuo
drėgmės ar vėlimosi, purkškite ir ant
sausų plaukų. Naudokite kasdien.

MODELIUOJANTIS
APSAUGINIS FLUIDAS

VIDUTINIO STIPRUMO
SKYSTAS VAŠKAS

BLIZGESIO
SUTEIKIANTIS VAŠKAS

200 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

125 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

100 ml,
šilko proteinai ir linų sėmenys

Leidžia modeliuoti, kurti, pabrėžiant
reikiamas detales, išryškinant atskiras
sruogas ir garbanas. Neapsunkina ir
nepalieka pėdsakų. Vidutinio stiprumo.

Šilko proteinai ir linų sėmenys suteikia
plaukams tankumo, apimties ir tekstūros.
Drėkina ir saugo. Vaškas idealus
trumpoms šukuosenoms.

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Paskirstykite ant sausų ar drėgnų plaukų.
Išskirstykite sruogomis ir perbraukite
jas pirštais. Stipresniam sutvirtinimui
sutepkite drėgnus plaukus vašku,
modeliuokite šukuoseną ir leiskite išdžiūti.

Delnuose sušildykite nedidelį vaško kiekį
ir užtepkite jį ant drėgnų plaukų.

Tinka lengvoms vidutinio stiprumo
fiksacijos šukuosenoms. Drėkina
plaukus, suteikia minkštumo ir žvilgesio.
Su UV filtrais. Idealus kuriant natūraliai
atrodančias šukuosenas, neapsunkina
plaukų.
Naudojimo instrukcija
Paskirstykite ant sausų ar drėgnų plaukų
prieš pat šukuosenos formavimą.

PLAUKUS ATKURIANTIS
PROTEININIS KOKTEILIS

INTENSYVIAI VEIKIANTIS
UŽPILDAS SU PROTEINU

150 ml,
šilko proteinai, keratinas, linų sėmenų aliejus

250 ml / 500 ml,
kviečių mikroproteinai, keratinas ir šilko proteinai

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

Intensyviai veikianti formulė suteikianti iš karto pastebimą ir
išliekantį efektą.

Naudojimo instrukcija
Pašildyti produktą įdedant jį į karštą vandenį (40 C) 2 min. Gerai
suplakti, įpilti 30 ml į indelį (kiekis nurodytas plaukams, kurių ilgis
30 cm, vidutinio storumo), naudojant teptuką paskirstyti ant plaukų.
Laikyti 15-20 min. plaukus šildant (naudojant plaukų džiovintuvą
arba laikant plaukus po plaukų džiovinimo gaubtu 55-60 C
temperatūroje). Gerai išskalauti šiltu vandeniu.

Pasitelkiant giliai įsigeriančius ingredientus, tokius kaip
mikroproteinai, keratinas, šilko proteinai, priemonė giliai atstato
net labiausiai pažeistus plaukus, suteikdama jiems elastingumo.
Ypatingai tinka atstatyti išsausėjusius ir purumą praradusius
plaukus.
Nuo vidaus iki išorės atstatyti glotnūs plaukai.
Naudojimo instrukcija
Priemone padenkite drėgnus, šampūnu išplautus plaukus.
Iššukuokite priemonę per visą plaukų ilgį ir palaikykite kelias
minutes, tada išskalaukite.

PROCEDŪRA „PROTEINO TERAPIJA“
1.

Naudokite žvilgesio suteikiantį šampūną, kuris minkština ir
švelnina plauką. Paskirstykite priemonę ant drėgnų plaukų
ir švelniai išmasažuokite. Palikite kelioms minutėms ir gerai
išskalaukite vandeniu.

2.

Ant išplautų, rankšluosčiu nusausintų plaukų tepkite
spindesio suteikiančią kaukę su šilko proteinais ir linų
sėmenimis. Paskirstykite ją nuo šaknų iki galiukų. Palaikykite
kaukę 10-15 minučių. Gerai išskalaukite vandeniu ir
tapšnodami rankšluosčiu nusausinkite plaukus.

3.

Pašildykite proteininį kokteilį, pamerkdami jo buteliuką į
vandenį (40° C) porai minučių.

4.

Gerai pakratykite buteliuką ir įpilkite 30ml į indelį (kiekis
nustatytas 30 cm ilgio bei vidutinio storumo plaukams).

5.

Naudodami šepetėlį, storesniu sluoksniu paskleiskite
produktą ant drėgnų plaukų, vienodai ir ant šaknų, ir ant viso
plaukų ilgio (tepti 1,5 cm atstumu nuo šaknų). Naudojant ant
cheminiu būdu sugarbanotų plaukų, sekite garbanų formas
rankomis.

6.

15-25 minutes plaukus džiovinkite karščio priemonėmis
(plaukų džiovintuvu arba plaukų džiovinimo kepure 55-60°C
temperatūroje). Patikrinkite plaukus atskirdami juos po vieną
ranka.

7.

Gerai išskalaukite tik su šiltu vandeniu (be šampūno) ir
nusausinkite rankšluosčiu.

8a.

Šlapius plaukus tepkite nedideliu kiekiu serumo-blizgesio,
vienodai paskirstant ant visų plaukų. Tada formuokite.

8b.

Lūžinėjantiems ir šiurkštiems plaukams, vietoj skystųjų
kristalų serumo naudokite Olioseta Oro Di Luce
termoapsauginį kremą.

1 žingsniui:
ŽVILGESIO SUTEIKIANTIS
ŠAMPŪNAS

2 žingsniui:
ŽVILGESIO SUTEIKIANTI
KAUKĖ

3-8 žingsniams:
PROTEININIS KOKTEILIS

8A žingsniui:
SERUMAS-BLIZGESYS

8B žingsniui:
TERMOAPSAUGINIS
KREMAS

UŽRAŠAMS

