BOTANIC POWER GOLD
“Anti-frizz system”

BOTANIC POWER GOLD

Linia POWER GOLD zawiera 6 produktów, które minimalizują efekt puszenia.
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POWER GOLD PURIFING SHAMPOO:
Oczyszczający szampon anty-frizz oczyszczający przed zabiegiem.
Wolny od parabenów - silikonów. Z wyciągiem z żeń-szenia i keratyną. Oczyszczający szampon do usuwania pozostałości.

- 0% parabenów.
- 0% silikonów.
- Pantenol
- Keratynę
- Wyciąg z żeń-szenia

- Pantenol.
Kwas pantotenowy (prowitamina B5) jest niezbędnym składnikiem
zdrowia włosów i naturalnym składnikiem zdrowych włosów. Miejscowe
stosowanie pantenolu zwiększa stężenie kwasu pantotenowego we włosach. Działa jako utrwalacz i zapewnia elastyczność i połysk. Zapobiega
uszkodzeniom, w tym ochronie termicznej. Ma właściwości zmiękczające
i kojące. Jest doskonałym obrońcą przed działaniem środowiska.
- Keratynę.
Jest to białko, które jest podstawowym włóknem włosów. Działa jako
środek błonotwórczy i nawilżający. Utrzymuje i naprawia strukturę
uszkodzenia naskórka włosów, chroniąc włókno przed uszkodzeniami
powodowanymi przez czynniki fizyczne i chemiczne. Poprawia kondycję
włosów, zapewniając twardość i wytrzymałość. Zapewnia również doskonałe kondycjonowanie i nawilżenie. Restrukturyzuje uszkodzone lub
delikatne włosy. Utrzymuje nabłyszczenie włosów.
- Wyciąg z żeń-szenia.
Preparat wzmacniający włosy o działaniu przeciwutleniającym i odżywczym do włosów.
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POWER GOLD MASK
MASECZNA MASKA NADMIAROWA ANTY-SCREEN. Maska anty-frizz, efekt kontrolny. Eliminuje kędzierzawość.
Wzbogacona o:
- Kwas glioksylowy.
- Kwasy organiczne
- 0% parabenów
- 0% silikonów
- 0% siarczanów
- Roślinna gliceryna
- Olej sojowy
- Witamina E
- Ekstrakt z rumianku
- Queratina
- Olej arganowy

OHC - COOH

Kwas glioksalowy jest kwasem organicznym o właściwościach kondycjonujących, wygładzających i odżywiających włosy. Ze względu na
swój mały rozmiar molekularny może penetrować od naskórka do
kory i być utrwalony keratyną.
Jest w stanie osłabić wiązania, które łączą się z łańcuchami polipeptydowymi, które łączą keratynę ze sobą i tworzą nowe wiązania poprzeczne.
Zapewnia efekt kontroli włókien włosowych, długotrwale, poprawiając łatwość manipulowania, dotyk i wygląd włosów oraz nie powodując żadnego uszkodzenia włosów ani podrażnienia skóry głowy.
Kwas glioksylowy jest aktywnym, wysoce skutecznym środkiem kondycjonującym, bardzo skutecznym i bezpiecznym w zwalczaniu frizzingu.
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Wyciąg z rumianku (wyciąg z kwiatu Chamomilla Recutita).
- Kwasy organiczne
- 0% parabenów
- 0% silikonów
- 0% siarczanów
- Roślinna gliceryna
- Olej sojowy
- Witamina E
- Ekstrakt z rumianku
- Queratina
- Olej arganowy

Wyciąg z suszonych kwiatów Chamomilla Recutita Matricaria ma właściwości uspokajające. Zawiera bisabolol w różnych formach, który
wraz z alfa-bisabololem minimalizuje ewentualne pieczenie w skórze
głowy podczas stosowania farbowania włosów.
- Olej sojowy.
Ze względu na skład kwasów tłuszczowych może być stosowany jako
środek zmiękczający.
Charakteryzuje się efektem nawilżenia.
Jego głównym kwasem tłuszczowym jest kwas oleinowy.
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POWER GOLD DEEP REPAIR:
Uzdrawiająca formuła anti-frizz. Wzbogacona płynnym złotem i keratyną, która zamyka naskórek, pozostawiając włosy lśniące, miękkie i ujarzmione. Z ochroną termiczną i przeciw wilgoci.
- Keratynę
- Olej arganowy
- Limnanthes Alba Oil
- Witamina E

- Olej arganowy.
Produkowany jest przez tłoczenie na zimno nasion drzewa arganowego z Maroka (Argania Espinosa), składającego się w 80% z niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, bogatych w witaminę A,
witaminę E i fitosterole.
To świetna odżywka do włosów i balsam.
- Olej z nasion Limnanthes Alba
Znany również jako Meadowfoam Seed Oil, służy do naprawy naskórka, polepsza połysk i chroni kolor.
- Witamina E
Zwalcza wolne rodniki dzięki działaniu antyoksydacyjnemu.
Świetny regenerator włosów.
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POWER GOLD DEEP REPAIR BLOND:
Odbudowa włosów puszących z neutralizatorem koloru. Dla
blond włosów.
- Keratynę
- Olej arganowy
- Limnanthes Alba Oil
- Witamina E
- Roślinna gliceryna
- Wyciąg z Magnolii
- Barwne pigmenty neutralizujące

- Gliceryna pochodzenia roślinnego (gliceryna).
Nawilżająca otrzymywana przez zmydlanie roślinnych kwasów tłuszczowych.
Główną właściwością gliceryny jest jej świetne działanie nawilżające.
Jest stosowany jako produkt zmiękczający i kondycjonujący.
- Wyciąg z magnolii (wyciąg z kory Magnolia Acuminata)
Pochodzi z kory amerykańskiego drzewa Magnolia Grandifolia L.
Zawiera niezbędny olej, glikozydy i żywice, które zapewniają właściwości stymulujące, tonizujące i przeciwzapalne.
- Barwne pigmenty neutralizujące.
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POWER GOLD REPAIR SHAMPOO
Szampon regeneracyjny. System antyfryzowy. Dla wszystkich typów włosów. Wolny od siarczanów.

- 0% siarczanów.
- Delikatne środki powierzchniowo czynne(Disodium Cocoamphodiacetate, Coco-Glucoside, Sodium Lauroyl Sarcosinate,
Cocamidepropyl Betaine)
- Roślinna gliceryna
- Pantenol
- Keratynę
- Wyciąg z magnolii
- Olej arganowy

- Gliceryna pochodzenia roślinnego (gliceryna)
Nawilżająca, otrzymywana przez zmydlanie roślinnych kwasów tłuszczowych.
Główną właściwością gliceryny jest jej świetne działanie zwilżające.
Jest stosowany jako produkt zmiękczający i kondycjonujący.
- Wyciąg z magnolii (wyciąg z kory Magnolia Acuminata)
Pochodzi z kory amerykańskiego drzewa Magnolia Grandifolia L.
Zawiera niezbędny olej, glikozydy i żywice, które zapewniają właściwości stymulujące, tonizujące i przeciwzapalne.
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POWER GOLD SHINE MASK:
System antyfryzowy. Dla wszystkich typów włosów.
- Pantenol
- Pantenol:
- Extracto de Magnolia
- Queratina
- Aceite de argán
- Glicerina vegetal

Kwas pantotenowy (prowitamina B5) jest niezbędnym składnikiem
włosów i naturalnym składnikiem zdrowych włosów.
Miejscowe stosowanie pantenolu zwiększa stężenie kwasu pantotenowego we włosach.
Działa jako utrwalacz i zapewnia elastyczność i połysk.
Zapobiega uszkodzeniom, w tym ochronie termicznej.
Ma właściwości zmiękczające i kojące.
Jest doskonałym obrońcą przed agresją środowiska.
- Wyciąg z magnolii (wyciąg z kory Magnolia Acuminata)
Pochodzi z kory amerykańskiego drzewa Magnolia Grandifolia L.
Zawiera niezbędny olej, glikozydy i żywice, które zapewniają właściwości stymulujące, tonizujące i przeciwzapalne.
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POWER GOLD SHAMPOO:

POWER GOLD MASK:

Szampon wygładzający anti-scratch.

Maska kapilarna FRIZZ CONTROL.

Idealny dla: Włosy kręcone i falowane.

Idealny dla:
włosy.

Proste puszące się
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Dla kogo?
Do wszystkich klientów, którzy chcą cieszyć się prostymi włosami bez
puszenia, łatwymi do ułożenia, delikatnymi i zdrowymi.
Dlatego uważamy, że większość stałych klientów salonów fryzjerskich i
klientów fryzjerskich w domu to potencjalni klienci POWER GOLD MASK.
Proste włosy tracą naturalność, fakturę i połysk na przestrzeni lat z różnych powodów:
. Szarość włosów.
. Procesy chemiczne, takie jak farbowanie, rozjaśnianie, trwała, itp.
. Nadmierne użycie suszarki lub prostownicy.
. Wpływ środowiska, takie jak słońce, chlor, ect.
To sprawia, że włosy stają się coraz bardziej kędzierzawe i częściej wymagają użycia suszarki do włosów lub prostownicy, dlatego też mają zwiększon porowatosć.
POWER GOLD MASK przywraca włosom naturalność, miękkość i blask
młodszych lat.
Czas trwania kuracji: około 10 myć.
Jak często można powtórzyć? Powtarzaj tyle razy, ile chce klient, ponieważ
dzięki ich użyciu kondycja włosów znacznie się poprawia.
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Korzyść:
* Nowość: nowy produkt, unikalny na rynku.
* Szybki czas zabiegu: czas zabiegu odpowiada szczotkowaniu za pomocą prostownicy + 15 minut ekspozycji produktu.
* Rentowność: - Koszt produktu.
- Zalecana cena za aplikację.
* Można go stosować na blond włosy.
- POWER GOLD MASK zawiera silne termiczne ochraniacze, które chronią
włosy podczas procesu mocowania produktu za pomocą prostownicy.
- Pomaga uniknąć tego, że włosy o zimnych blond odcieniach zamieniają
się w żółte odcienie (tak jak dzieje się to z resztą marek), do tego użyjemy
DEEP REPAIR BLOND.
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OPCJE USZCZELNIENIA:
* Tradycyjne szczotkowanie + uszczelnianie prostownicą
* Szczotkowanie płaskim żelazkiem.
JAK UŻYWAĆ:
WAŻNĘ::
- Zawsze zabieg kończyć prostownicą w celu utrwalenia składników aktywnych po zabiegu.
Temperatura / liczba przesunięć - zobacz wykres:
Temperatura

Liczba przesunięć

Naturalne 		230 				8/6
Farbowane

230/210

		

6/4

Rozjaśniane		190/210		

4/2
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- Ze względu na zawartość w kwasach organicznych włosy mogą rozjaśnić się od 1 do 1,5 tony, w zależności od porowatości i % siwych włosów.
Z tego powodu zaleca się rozjaśnianie po wykonanym zabiegu.
- W przypadku włosów bardzo jasnych lub z pasemkami, zawsze używaj
POWER GOLD DEEP REPAIR BLOND.
- Istotne jest stosowanie produktów do pielęgnacji w domu przez dłuższy
czas aby utrzymać efekty zabiegu.
- Ponieważ jest to zabieg termoaktywny, musisz wysuszyć 100% włosów
za pomocą ręcznej suszarki do włosów, aby poprawić efekt kontroli anti-frizz
OSTRZEŻENIA:
Nie nakładaj na naturalne białe włosy (siwiznę).

