Prezentacje

ALTERNATYWA DLA ZABIEGU
KERATYNOWEGO WYGŁADZANIA
WŁOSÓW
Na zbliżający się sezon jesienny Tahe przygotowało nowość.
To linia produktów MAGIC BX LISO-CONFORT doskonale wygładzających
puszące się włosy.
Produkty z linii MAGIC BX LISO-CONFORT bazują na mocy kwasu hialuronowego i właściwościach olejku z kamelii. Kuracja produktami
MAGIC BX LISO-CONFORT chroni włosy przed puszeniem, falowaniem i nadmierną objętością.
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Prezentacje

MAGIC BX
TREATMENT

To kuracja włosów, o bardzo przyjemnej kremowej konsystencji, która
głęboko wnika we włosy,
aby je zmiękczyć i poskromić od nasady po końce.
MAGIC BX TREATMENT
ma podwójne działanie –
zawarty w niej kwas hialuronowy zapewnia odpowiednie nawilżenie włosów, a olej
z kamelii nawilża je, odżywia i regeneruje. MAGIC BX
TREATMENT działa doskonale na puszące się włosy.
W efekcie przez długi czas
chroni włosy przed puszeniem, falowaniem i nadmierną objętością.
Pojemność: 250 ml

MAGIC BX INTENSE
SHAMPOO

Szampon intensywnie
oczyszczający
Szampon intensywnie
oczyszczający i myjący.
Specjalnie skomponowany skład bardzo głęboko
i intensywnie oczyszcza
włosy i skórę głowy. Należy
stosować go przed rozpoczęciem zabiegu MAGIC BX
TREATMENT. Po umyciu włosów szamponem MAGIC
BX INTENSE SHAMPOO
włosy są czyste, a skóra
głowy przygotowana do
zabiegu. Szampon MAGIC
BX INTENSE SHAMPOO
należy stosować również
bezpośrednio po przeprowadzeniu zabiegu MAGIC
BX TREATMENT, aby całkowicie oczyścić włosy i skórę
głowy z pozostałości po
zabiegu. Małą pojemność
stosujemy przy pierwszym
myciu w domu, po wykonanym zabiegu.
Pojemność: 20 ml, 300 ml

MAGIC BX REPAIR
SHAMPOO

Szampon intensywnie
nawilżający
Szampon niezawierający
siarczanów. W jego składzie znajduje się kwas hialuronowy i olej z kamelii.
Jego używanie zapewnia
długotrwałe pozbycie się
problemów puszących
się włosów. MAGIC BX
REPAIR SHAMPOO intensywnie nawilża włókna
włosów od nasady po
końce, zapewniając skuteczną ochronę przed
ich puszeniem. MAGIC BX
REPAIR SHAMPOO doskonale uzupełnia zabieg
MAGIC BX TREATMENT
EASY STRAIGHTEN. Można
go stosować na co dzień.
Pojemność: 300 ml

MAGIC BX REPAIR
MASK

Intensywnie
regenerująca maska
Intensywnie regenerująca maska do włosów.
W jej składzie znajduje
się kwas hialuronowy oraz
olej z kamelii. Stosowanie
maski zapewnia długotrwałe pozbycie się problemów puszących się
włosów, ich głębokie nawilżenie i łatwe rozczesywanie. MAGIC BX REPAIR MASK
doskonale uzupełnia zabieg
MAGIC BX TREATMENT
EASY STRAIGHTEN. Można
ją stosować na co dzień.
Nałożyć odpowiednią ilość
na mokre włosy. Spłukać
wodą po 2 min.
Pojemność: 300 ml

MAGIC BX
REPAIR GLOSS

Skoncentrowany produkt
do odbudowy i intensywnego nabłyszczania włosów.
Działa przeciwko puszeniu się włosów. Zawiera
kwas hialuronowy oraz olej
z kamelii. MAGIC BX REPAIR
GLOSS uzupełnia i wzmacnia działanie kuracji przeciw puszeniu się włosów
MAGIC BX TREATMENT EASY
STRAIGHTEN. Dodatkowo
powoduje, że po zastosowaniu włosy są dobrze
nawodnione, błyszczące,
miękkie i silne. Nałożyć na
włosy. Nie spłukiwać.
Pojemność: 100 ml

Krok po kroku:

1. Umyj włosy szamponem MAGIC
BX INTENSE SHAMPOO.
Wysusz włosy do sucha.

2. Załóż rękawiczki ochronne. Do szklanej miseczki odmierz z tuby
odpowiednią ilość MAGIC BX TREATMENT wymieszaj pędzelkiem. Podziel włosy na separacje. Nakładaj od karku, od nasady
w małych ilościach, po końce w większej ilości. Nadmiar wyczesuj
grzebieniem. Czas ekspozycji: 30 min. Dokładnie spłukać wodą.
WAŻNE: Nie stosować bezpośrednio na siwe włosy.

3. Dokładnie wysusz włosy na
szczotce i wyprostuj metodą
profesjonalną, w zależności od
kondycji włosów.
Włosy będą czyste, gładkie
i błyszczące!

Zalecenia pielęgnacji włosów po zabiegu:

Jak utrzymać efekt gładkości po zakończeniu zabiegu MAGIC BX LISO-CONFORT?
1. Przy pierwszym myciu zastosuj MAGIC BX INTENSE SZAMPOO,
aby dokładnie oczyścić wszelkie pozostałości po zabiegu.
2. Następnie umyj włosy MAGIC BX REPAIR SHAMPOO.
3. Zastosować MAGIC BX REPAIR MASK od nasady po końce.
Pozostawić na 2 minuty. Rozczesać w czasie oczekiwania. Dokładnie
spłukać wodą oraz odcisnąć jej nadmiar ręcznikiem.
4. Zastosuj odpowiednią ilość MAGIC BX REPAIR GLOSS. Rozetrzyj
na dłoni i palcach produkt, który przedłuży działanie zabiegu
MAGIC BX TREATMENT. Rozczesz i nie spłukuj.

5. Wysusz włosy, kierując strumień powietrza od nasady po końce,
z zachowaniem kierunku układania się włosów.
Uwaga! Po pierwszym myciu, pamiętaj o użyciu MAGIC BX INTENSE
SHAMPOO (mała ampułka).

Zredagowane na podstawie materiałów prasowych firmy Tahe Polska
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