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Włosy składają się w 96% z keratyny,
białka odpowiedzialnego za ich
strukturę i odporność. Z czasem, pod
wpływem czynników zewnętrznych jej
ilość we włóknach włosów stopniowo
zmiejsza się i włosy puszą się, stają się
matowe i odwodnione,
przez co tracą zdolność utrzymania
koloru, jego intensywność
i promienność.
Dział l+D+I w Tahe dogłębnie badał
ten niekorzystny efekt i wynalazł
unikatowy, profesjonalny system
koloryzacji, który łączy w sobie:

WYDAJNOŚĆ POKRYCIA
SIWYCH WŁOSÓW
DŁUGOTRWAŁY
INTENSYWNY KOLOR
UNIWERSALNY
CZAS APLIKACJI
W ZALEŻNOŚCI OD
POŻĄDANEGO EFEKTU
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Dlaczego Lumière?
Po długo
trwałych, intensyw
nych poszu
kiwaniach działu l+D+I
osiągneliśmy unikalną, formułę, która łączy w sobie:

100% pokrycie siwych
włosów. Potrójne działanie
Lumière idealnie pokrywa
wszystkie siwe włosy
nadając im głęboki,
intensywny i długotrwały
kolor.

Naturalne odcienie.

Szeroka paleta kolorów
w różnych odcieniach.

Maksymalny połysk.

Optymalna ochrona zapew
niająca pełnię zdrowia
włosów.

Bardzo niska zawartość
amoniaku .

Wysoka odporność koloru,
lustrzany połysk oraz
głębokie odżywienie.
Olśniewający kolor, którego
blask utrzymuje się do
6 tygodni.

Maksymalnie naturalny
efekt kolorystyczny.

Optymalna ochrona zapew
niająca pełnię zdrowia
włosów.

Najnowsza technologia
keratyny Trionica. Dzięki
zdolności stopniowego
wbudowywania się
w strukturę włosa
zapewnia ona ochronę
jego struktury, głębokie
odżywienie i nawilżenie co
przekłada się na intensyw
ny, głęboki połysk.

Uniwersalny czas aplikacji.
Koloryzacja:
Ekspresowa - 1O minut.
Normalna - 30 minut.
Ostatecznie włosy
pozostają jedwabiście
gładkie, wyjątkowo lśniące
i w pełni odżywione.
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Dlaczego przygotowanie i aplikacja
Lumière jest taka prosta?
Zastosowaliśmy
klasyczne,
proste
rozwiązanie
przygo
towania farby, na które składają się jedynie
niezbędne składniki: krem koloryzujący i oxydant.
Aplikacja jest równie prosta, ponieważ składa się
na nią jeden cel: profesjonalne, równomierne rozprowa
dzenie odpowiedniej ilości mieszaniny koloryzującej
od nasady po końcówki włosów.

Dlaczego polecamy oxydant 9%
do przygotowania koloryzacji
Lumière?
Gwarantuje to osiągnięcie optymalnego efektu
koloryza
cji
i
pełne
wykorzystanie
potencjału
produktu oraz 100% pokrycie siwych włosów.
Włosy stają się miękkie, błyszczące oraz zdrowe
i nawilżo
ne przez zastosowanie połączenia formuły
bogatej w tri-jonową keratynę i olej arganowy, opraco
wane w celu stworzenia potrójnego wiązania pomiędzy
strukturą włosa, naturalnymi pigmentami i składnikami
odżywczy
mi. Czyni to produkt rewolucyjnym narzę
dziem pracy każdego świadomego fryzjera.

"Więcej znaczy więcej" Czterdzieści gram

więcej w super konkurencyjnej cenie,

z gwarancją jakości od Tahe.
100 ml
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100 ml
1000 ml
100 ml

Czy istnieje możliwość
przedłużenia
efektu Lumière
w domu?

Efekt nieskazitelnego koloru
może zostać przedłużony w ramach
kuracji Lumière Colour Care
- linii stworzonej z kremowego
szamponu, maski odżywiającej
i ochronnej kuracji, która głęboko
wnikając we włos poprawia
intensywność koloru i jego blask.

CZAS
APLIKACJI
RÓWNIEŻ
Tahe stworzyło bezprecedensowy i najbardziej
uniwersalny system koloryzacji Natural Colour Express.
Jest on narzędziem w rękach profesjonalnych stylistów
pozwalajcym dopasowywać wymagany czas aplikacji
w zależności od oczekiwanego rezultatu w 10, 20 lub
30 minut stosując ten sam produkt.
Wraz z osiągnięciami Lumière stworzyliśmy
spersonalizowany system koloryzacji profesjonalnej,
dostosowujący jego efektywność w zależności
od oczekiwanego rezultatu.
Efektywne zarządzanie czasem pracy
stało się rzeczywistością.

Bezkonkurencyjny połysk i miękkość
dzięki formule opartej na zawartości
wysokiej ilości Keratyny Trionica i oleju
arganowego.
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Bez PPD, silikonów, parafin, parabenów, amoniaku oraz perfum. Ekskluzyw
na technologia oparta na mikro-olejach roślinnych, stworzona, aby całko
wicie pokryć siwe włosy, pielęgnując je, jednocześnie ich nie uszkadzając.
Kolory są inspirowane naturalnymi tonami oryginalnych włosów, zapew
niając połysk i subtelne refleksy.
Brak w formule PPD, silikonów, parabenów czy amoniaku sprawia, że jest
to idealny produkt, który pielęgnuje włosy od nasady, aż po końce, a także
szanuje przy tym środowisko.

KOLORYZACJA PERMANENTNA

Formuła
odżywczych
mikro
olejów
roślinnych
zachowuje trwałość koloru, niewiarygodnie wydłużając
czas jego działania i wmacnia działanie pigmentów, któ
re odsłaniają kolor z wnętrza włókna włosa z niezwykłym
naturalnym efektem.
Połączenie mikro-olejków z Avocado, orze
chami Pracaxi i Soją zapewnia włosom na
turalny, zmysłowy dotyk, a także ochronę,
odżywienie, pełny kolor i lustrzany połysk.

Nie zawiera
parabenów
i silikonów.
Nie zawiera
siarczanów
i alergenów.
Nie zawiera
wazeliny
i barwników.
Nie zawiera
alkoholu.

Składniki
z certyfikatem ECO.

Przyjazne
zwierzętom.

Produkty
organiczne.

Tekstura o konsystencji żelu jest łatwa
do nałożenia i zapewnia wysoką wydajność
oraz wyjątkowe doznania sensoryczne
dla subtelnych nut kwiatowych
Magnolii i Bergamotki.
•
•
•
•

100% pokrycie siwych włosów
Trwały i długotrwały kolor
Klarowanie mocy do 3 tonów.
Trwałe, intensywe kolory
z lustrzanym połyskiem.
Czas ekspozycji 30 minut.
Czas może się różnić w zależności
od rodzaju pracy,
zgodnie z profesjonalnymi kryteriami.

Składniki aktywne:
olejki eteryczne z magnolii i bergamotki.

KOLORYZACJA

OXYDANT

PROPORCJA

CZAS

MIESZANKI

EKSPOZYCJI

Standardowa koloryzacja, tonowanie, przyciemnanie

10 Vol.

1+1

20'-30'

Pokrycie siwizny - mieszanka z kolorem bazowym

20 Vol.

1+1

30'

Pokrycie opornej siwizny - mieszanka z koiorem bazowym

30 Vol.

1+1

35'

Super rozjaśniające

40 Vol.

1+2

45'

*Farby do włosów mogą powodować ciężkie reakcje alergiczne.
Wykonaj test czułości z wyprzedzeniem. Przeczytaj i postępuj
zgodnie z instrukcjami wskazanymi na opakowaniu i ulotce in
formacyjnej. Wyłącznie do użytku profejonalnego. Stosować od
powiednie rękawice. Dokładnie spłukać włosy po aplikacji. Na
tychmiast przepłukać oczy, jeśli produkt się z nimi zetknie. Nie
nakładać na rzęsy, ani brwi.

7

8

9

•

Uniwersalny Puder do rozjaśniania

•

Całkowita ochrona

•

Możliwość pracy dowolną techniką

•

System odbicia światła

•

Rozjaśnia do 8 tonów

•

Bez amoniaku

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Zawiera nadtlenek wodoru. Należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu, zawartą w ulotce
wewnątrz opakowania. Używać produktu wyłącznie w rękawicach ochronnych.
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu natych
miast przemyć obficie wodą. Bezpyłowy puder rozjaśniający wielozadaniowy. Dzię
ki unikalnej kremowej konsystencji wykazuje się wysoką przyczepnością. Pomaga
w utrzymaniu podstawowych wiązań we wnętrzu włosa chroniąc go podczas
pracy. Przeznaczony do wszystkich technik rozjaśniania: dekoloryzacji global
nej, balejażu, pasemek, sombre, ombre, zastosowań „z wolnej ręki” itp. Pozwa
la uzyskać najlepsze odcienie blond, jednocześnie chroniąc włókna włosów
i skórę głowy dzięki systemowi TOTAL PROTECTION, który zawiera w swojej
formule cząsteczki ochronne. Przenikają one do wewnątrz włókna włosa
czyniąc go bardziej odpornym. Wzmocnienie naturalnej keratyny i odbudowa wiązań
siarkowych (mostków dwusiarczkowych).

SPOSÓB UŻYCIA
•

Proporcje mieszania: 1:1 z oxydantem Tahe (3%, 6%, 9%, 12%) łączyć powoli do uzyskania jednolitej,

•

Do rozjaśnień globalnych należy używać oxydantu o mocy maksymalnej 6%.

•

Nakładać na suche włosy bez uprzedniego mycia. Nie używać metalowych przedmiotów.

kremowej konsystencji.

Gotową mieszankę nakładać natychmiast po przygotowaniu.
•

Czas ekspozycji: maksymalnie 60 minut. Według diagnozy włosów dokonanej przez fryzjera

•

Spłukać obficie wodą.

•

Pierwsze mycie wykonać przy użyciu szamponu oczyszczającego TOTAL CLEASING TAHE.

•

Drugie mycie wykonać przy użyciu wybranego szamponu TAHE.

•

Nałożyć maskę dobraną do włosów TAHE.

(w zależności od kondycji włosów, wybranej techniki, bazowego koloru włosów, pożądanego efektu końcowego).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
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Przed użyciem produktu należy zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Przywraca połączenia kapilarne. Formuła wysoce odbudowująca i odżywcza.
Przywraca wiązania kapilarne oraz równowagę pH i wzmacnia strukturę włosów
po zabiegach chemicznych.
Składniki aktywne: olej kokosowy i morska keratyna.

Sposób użycia:
Po wykonanej dekoloryzacji i spłukaniu dużą ilością wody,
użyj szamponu oczyszczającego TOTAL CLEASING TAHE.
Włosy osusz i odciśnij. Na włosy nałóż Defender Treatment,
pozostaw na włosach od 10 do 20 minut.
Spłucz obficie wodą, użyj BONDER PLEX CHAMPÚ DEFENDER
lub zastosuj zabieg pielęgnacyjny (według uznania profesjonalne
go).
W razie potrzeby zastosuj Bonder Plex Defender Mask.
Ponownie spłucz i kontynuuj zwykłe suszenie.
INGREDIENTES/INGREDIENTS:
Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cetrimonium Chloride,
Limnanthes Alba Seed Oil, Polyacrylamidopropyltrimonium Chloride,
Panthenol, PEG-2 Dimeadowfoamamidoethylmonium Methosulfate,
Hexylene Glycol, Hydrolyzed Keratin, Citric Acid, Phenoxyethanol,
Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Cocos Nucifera Oil, Acid Violet
43, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl
Ionone, Citronellol, Limonene, Parfum (Fragrance).

11

Kontrasty świetlne na Twoich włosach
Naturalne kontrasty pomiędzy rozjaśnieniami
i kolorem Twoich włosów.
Światło i kolor kontrastuje we włosach

Summer Light wprowadza efekt światła do stylizacji i może być
stosowany zarówno na włosach koloryzowanych i naturalnych. Działa
już przy pierwszym zastosowaniu, dając natychmiastowy efekt,
który może być powtórzony na tym samym obszarze dla bardziej
intensywnego efektu jeżeli kondycja włosów na to pozwala.
Po zastosowaniu Summer Light tworzymy na pasmach naturalne
rozjaśnienia, a same włosy pozostają czyste, miękkie i błyszczące.
Praca z Summer Light pozwala wybrać jak i w którym miejscu tworzymy
efekty rozjaśnienia, ponieważ pracujemy już na wymodelowanej
fryzurze, widząc efekt końcowy pasmo po paśmie. To czyni go
produktem idealnym do podkreślenia warstw w strzyżeniu i dodania
akcentów świetlnych tam, gdzie jest to pożądane.
Formuła Summer Light posiada doskonałą równowagę pomiędzy
rozjaśniającymi składnikami aktywnymi oraz ekskluzywną kombinacją
składników chroniących przed ciepłem wzbogaconych właściwościami
nawilżającymi. Wszystko to, aby pozostawić włosy lśniące, miękkie
i rozjaśnione jak od słońca.
Summer Light nie musi być wypłukiwany po aplikacji. Idealnie nadaje
się i ułatwia pracę na krótkich włosach damskich i męskich.

180 ml

SPOSÓB UŻYCIA
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Bezpośrednio po wymodelowaniu włosów użyj Summer Light wybierając większe lub mniejsze pasma
do rozjaśnienia. Stosuj produkt na całe pasma lub zastosuj metodę szydełkowania.

1

Używaj rękawic ochronnych.
Wydziel pasmo włosów i oddziel
od reszty.

2

3

Dla maksymalnej ochrony skóry
przed gorącą parą zabezpiecz
pasmo włosów spinkami około
2 cm od nasady.

Odpowiednią ilość Summer
Light przelej do niemetalowej
miseczki. Nanieś produkt za po
mocą gąbki lub pędzelka na wy
brane pasmo włosów izolując je
od reszty dłonią. Każdorazowo
przed nałożeniem na włosy od
sącz nadmiar produktu z gąbki
lub pędzelka.

4

Zastosuj prostownicę płynnymi
i szybkimi przeciągnięciami do
momentu, kiedy włosy w pa
śmie nie wyschną całkowicie.

WAŻNE
* dla subtelnego rozjaśniania zastosuj
Summer Light tylko jednokrotnie
* dla bardziej intensywnego efektu, jeżeli
kondycja włosów na to pozwala aplikacja
może być powtórzona na tym samym paśmie

UWAGA:

Odpowiednią ilość Summer Light przelej do niemetalowej
miseczki. Nanieś produkt za pomocą gąbki lub pędzelka na wy
brane pasmo włosów izolując je od reszty dłonią. Każdorazowo
przed nałożeniem na włosy odsącz nadmiar produktu z gąbki lub
pędzelka.
UWAGA: Tylko do użytku profesjonalnego. / Zawiera nadtlenek wodoru. / Nosić odpowiednie rękawice ochronne. / Unikać kontaktu z oczami
i skórą. Jeśli produkt dostanie się do oczu lub na skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje skonsultować
się z lekarzem. / Może powodować reakcję alergiczną. / Nie stosować bezpośrednio na skórę głowy. / Nie stosować do rozjaśniania brwi ani
rzęs. / Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania i nie używać produktu do innych celów niż podane w instrukcji. / Chronić
klienta przed ewentualnym rozlaniem produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
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CO TO JEST IONIC?
Kwaśna maska koloryzująca o niskim pH 3,5,
która zmienia kolor włosów farbowanych,
działając w synergii z każdą koloryzacją oksydacyjną na rynku.
Wyjątkowa formuła Tahe bogata w ekstrakty
roślinne (Salvia Ocinalis, Kwas cytrynowy,
Bisabolol, Presea Gratisima i prowitamina
B5), które sprawiają, że maska działa
jonizująco odżywiając i nawilżając włosy.
Zapewnia tym samym nienaganny połysk bez
niszczenia włosów.

NA JAKICH WŁOSACH DZIAŁA?

13 Odcieni

MASKI KOLORYZUJĄCEJ

+ SZAMPON NAWILŻAJĄCY

Ze względu na jej skład, maski
IONIC działają tylko na włosach poddawanych wcześniej zabiegom chemicznym
(farba, ton w ton, pasemka, rozjaśnianie,
trwała ondulacja, refleksy, baleyage super-rozjaśnianie i prostowanie chemiczne).

15
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SPOSÓB UŻYCIA

WAŻNE: Aplikuj w rękawicach ochronnych.

1

2

Wybierz kolor IONIC.
Aplikuj na umyte,
wilgotne włosy.

Nałóż maskę IONIC
za pomocą pędzelka
od nasady po końce.
Rozczesz dokładnie grzebieniem.

3

Należy weliminować kontakt
maski ze skórą głowy
(zwłaszcza w przypadku
intensywnych odcieni).

REZULTATY:
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WŁOSY PRZED APLIKACJĄ

WŁOSY PO APLIKACJI IONIC

4

5

Czas ekspozycji: 10 min

6

Spłucz ciepłą wodą.

WAŻNE!
IONIC nie działa na siwych włosach i nie rozjaśnia włosów.
W przypadku pracy na włosach bardzo zniszczonych
i porowatych zalecamy wykonać test koloru. Należy go
wykonać na pojedyńczym pasemku i sprawdzić siłę
przyciemiania. W razie potrzeby osłabić kolor przy użyciu
IONIC Transparentny. Unikać kontaktu maski ze skórą
głowy. Zabarwioną skórę oczyścić alkoholem. Aplikować
w rękawicach ochronnych. Nie mieszać bezpośrednio
z koloryzacją oksydacyjną. Nie zawiera nadtlenku wodoru,
amoniaku alkoholu i parabenów.

Umyj włosy
szamponem IONIC(*).

(*) W przypadku kolorów
IONIC: transparentny,
perłowy blond, piaskowy
blond nie jest konieczne
mycie włosów
szamponem.

RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŻYCIA
1
ODŚWIEŻANIE KOLORU
POMIĘDZY
FARBOWANIAMI
Między farbowaniami można
stosować maskę IONIC
do odświeżania koloru.
Wielokrotnie i za każdym razem
kiedy jest taka potrzeba.
Za każdym razem odżywia kolor
i nadaje włosom moc.
Poprawia intensywność koloru.
Regeneruje włosy podczas
każdej aplikacji.
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2
ZABIEG
NABŁYSZCZENIA
Przy każdorazowym odświeżeniu
koloru maska IONIC ekstremalnie
nabłyszcza włosy.
Jeżeli nie chcemy zmieniać
ani intensyfikować koloru
możemy skorzystać z maski IONIC
Transparente nadając jedynie
połysk oraz utrwalając
obecny już kolor.

3
TAHE FUSSION
CZYM JEST FUZJA TAHE?
To system koloryzacji, który
odpowiada potrzebom najbardziej wymagających klientek.
Fuzja Tahe łączy wysokiej wydajności pokrycie siwizny farbą
oksydacyjnąLumiere, jej właściwości rozjaśniające i korekcyjne
nieporządanych refleksów z
intensyfikacją i odświeżeniem
koloru na wcześniej już farbowanych włosach.
Dzięki temu farbowane przy
poprzedniej wizycie włosy nie
wymagają kontaktu z farbą
utleniającą, a kolor jest odżywiony i błyszczący.

JAK TO DZIAŁA?

Pierwszym etapem fuzji Tahe
jest farbowanie włosów
za pomocą wybranego odcienia
farby LUMIERE.
Kolor aplikujemy
zgodnie ze standardowymi
założeniami technicznymi.

Przy następnej wizycie zmieniamy
system farbowania włosów:
a) Aplikujemy na odrost wybrany
przy poprzedniej koloryzacji
odcień Lumier (lub mieszankę
odcieni) w połączeniu
z odpowiednim oksydantem.

b) Natychmiast po zastosowaniu
farby na odrost aplikujemy
odpowiedni odcień lub mieszankę
odcieni IONIC w celu odświeżenia
koloru na długościach i końcach.
Do aplikacji używamy oddzielnej
miseczki i pędzelka. Maskę
aplikujemy na separacje grubości
ok. 3 cm od karku po czubek głowy.
Rozczesujemy dla idealnego
rozprowadzenia.

IONIC może być aplikowany na suche długości
i końce włosów, ale dla bezpieczniejszego,
szybszego i wydajniejszego działania zalecamy
zwilżyć włosy wodą lub spray’em wyrównującym
porowatośc włosów.

RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŻYCIA
BARDZO WAŻNE:

c) Po zakończeniu aplikacji
maski IONIC nalezy odczekać
czas przewidziany do prawidłowego pokrycia i zafarbowania
odrostów.

d) W celu zmycia farby masuj skórę
głowy przy nasadzie. Następnie
spłucz obficie wodą . Na koniec
umyj włosy szamponem i spłucz
powstałą pianę.

Jeżeli pracujemy w partiach włosów
bardzo porowatych, zwłaszcza w
przypadku silnie zniszczonych włosów
np. na końcach, należy najpierw
zastosować IONIC Transparentny w celu
nasycenia włosów i wyrównania ich
porowatości. Następnie wykonać
czynności opisane w punkcie b) z
wybranym kolorem maski IONIC.
Ta technika jest szczególnie ważna w
przypadku pracy z farbami super-rozjaśniającymi i odcieniem IONIC Perłowy
Blond. Technika ta pozwoli uniknąć
powstawania nieporządanych odcieniu
szarości, zieleni, fioletu w najbardziej
porowatych partiachwłosów blondi
nadmiernej ich pigmentacji.

Żaden inny produkt nie jest w stanie
zastąpić IONIC Transparente.
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4
FANTAZJA
Możliwe jest zastosowanie IONIC
na włosach rozjaśnionych lub
z pasemkami czy refleksami,
zarówno na całej ich objętości
jak i na wybranych partiach.
Ma to na celu uzyskanie fantazyjnych i modnych efektów.
W takim przypadku do tworzenia żywych kolorów zalecane są
odcienie: Miedź, Ognista czerwień, Fiolet, Czerwony, Fioletowa czerwień, Niebieski.
Daje każdorazowo równy
i stosunkowo trwały efekt (całkowite wypłukanie koloru następuje po około 8 myciach).

5
TRWAŁA
IONIC jest bardzo skuteczny jako
drugi zabieg zobojętniania
bezpośrednio po zabiegu trwałej
ondulacji.
Podczas zabiegu ondulowania
włosów bardzo często dochodzi
do wypłukania koloru otrzymanego podczas wcześniejszej
koloryzacji utleniającej, a zastosowanie zaraz po tak agresywnym zabiegu chemicznym standardowej koloryzacji
z oksydantem jest wysoce ryzykowne i niebezpieczne dla
włosów. Ze względu na pH 3,5
IONIC może być aplikowany
zaraz po zakończeniu działania
neutralizatora i zdjęciu nawijaczy. Maskę IONIC nakładamy
z miseczki za pomocą pędzelka.
Produkt wmasowujemy bez
rozczesywania. Czas ekspozycji:
5 min. Następnie należy spłukać
maskę koloryzującą i nie należy
myć włosów szamponem.

6
PROSTOWANIE
CHEMICZNE
IONIC może być także stosowany do
neutralizacji podczas zabiegu trwałej
prostującej.
W takim przypadku należy zastąpić
neutralizator w formie płynu lub kremu
wybranym odcieniem maski IONIC.
W momencie aplikacji stosujemy się do
normalnych zasad stosowania maski
IONIC z dokładnym rozczesaniem
produktu grzebieniem w celu jego
rozprowadzenia i wygładzenia włosów.
Zalecamy wykonanie tej czynności
przy stanowisku fryzjerskim.
Czas ekspozycji: 5 min.
Następnie należy spłukać maskę
koloryzującą i nie należy myć
włosów szamponem.
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ROZJAŚNIANIE, KOLORYZACJA, PODJAŚNIANIE
I PROSTOWANIE CHEMICZNE BEZ RYZYKA
REDUKCJA ZNISZCZEŃ PODCZAS ZABIEGÓW CHEMICZNYCH AŻ DO 96%

System produktów chroniący włosy, który umożliwia wykonanie zabiegów
chemicznych, takich jak rozjaśnianie, pojaśnianie, koloryzacja lub prostowanie
permanentne BEZ RYZYKA ich zniszczenia.
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Trzyetapowy system OLEO&CONTROL® redukuje uszkodzenia struktury włosa
podczas zabiegów chemicznych aż do 96%, dodatkowo zachowując ich
elastyczność, blask i miękkość, oraz znacznie wydłużając trwałość koloru.

KOLORYZACJA
KOLORYZACJA
WAŻNE:
OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER
nie należy stosować do farbowania siwych włosów
oraz rozjaśniania włosów na odrostach.
Używaj OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER
tylko do aplikacji mieszanki koloryzującej na długościach i końcach.
Dodaj OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER
do mieszanki koloryzującej bezpośrednio przed
zastosowaniem jej na długościach i końcach włosów.
Ilość OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER:
1 porcja (pompka) = 2 gramy

Instrukcja zastosowania:
Zaaplikuj mieszankę na odrosty zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed zastosowaniem mieszanki koloryzującej na długości i końce
włosów dodaj do niej 1 porcję OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER
na każde 30g kremu koloryzującego
(bez wliczania w gramaturę oksydantu).
Moc oksydantu użytego do zastosowania z OLEO&CONTROL® No1
BOND BOOSTER na długościach i końcach włosów jest taka sama
jak użyta do pracy przy nasadzie.
Po upływie czasu zarezerwowanego na koloryzację, umyj włosy
szamponem rewitalizującym OLEO&CONTROL® BOND SHAMPOO.
Odsącz nadmiar wilgoci ręcznikiem.
Nanieś maskę OLEO&CONTROL® No2 BOND FONDANT.
Pozostaw na 2-3 minuty, następnie spłucz obficie wodą.
Przy stanowisku zastosuj OLEO&CONTROL® No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.

ROZJAŚNIANIE Z FOLIĄ FRYZJERSKĄ
1 porcja OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER
na każde 20g pudru rozjaśniającego.
WAŻNE:
Dodawaj
OLEO&CONTROL
No1
BOND
BOOSTER
do mieszanki rozjaśniającej dopiero po dokładnym połączeniu pudru
rozjaśniającego i oksydantu. Wymieszaj ponownie mieszankę po dodaniu
OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER. Rekomendujemy użycie oksydantu
mocniejszego o jeden poziom, tj o 3% (10 vol.) (np. jeżeli normalnie używamy
oksydantu o mocy 20 vol., z OLEO&CONTROL użyjemy oksydantu 30 vol.).
Po upływie czasu zarezerwowanego na rozjaśnianie, umyj włosyszamponem
rewitalizującym OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO. Odsącz nadmiar
wilgoci ręcznikiem. Nanieś maskę OLEO&CONTROL No2 BOND FONDANT.
Pozostaw na 2-3 minuty, następnie spłucz obficie wodą. Przy stanowisku
zastosuj OLEO&CONTROL No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.

ROZJAŚNIANIE
BEZ
FOLII
ROZJAŚNIANIE
BEZ
FOLII
1 porcja OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER
na każde 30g pudru rozjaśniającego.
Po upływie czasu zarezerwowanego na rozjaśnianie, umyj włosy szamponem
rewitalizującym OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO. Odsącz nadmiar
wilgoci ręcznikiem.
Nanieś maskę OLEO&CONTROL No2 BOND FONDANT. Pozostaw na
2-3 minuty, następnie spłucz obficie wodą. Przy stanowisku zastosuj
OLEO&CONTROL No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.
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REGENERACJA

PROSTOWANIE

Zabieg regeneracji
włosów zniszczonych

1 porcja OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER
na każde 30g kremu prostującego.

Umyj włosy szamponem rewitalizującym
OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO.
Odsącz nadmiar wilgoci ręcznikiem.

Po upływie czasu zarezerwowanego na
prostowanie i utrwalenie jego efektu, umyj włosy
szamponem rewitalizującym OLEO&CONTROL
BOND SHAMPOO.

Połącz 5 porcji (10g) OLEO&CONTROL
No2 BOND FONDANT z 1 porcją (2g)
OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER.

Odsącz nadmiar wilgoci ręcznikiem. Nanieś maskę
OLEO&CONTROL No2 BOND FONDANT.

Nałóż mieszankę na włosy tak jak każdą odżywkę
do włosów, rozczesz dokładnie, przykryj czepkiem
foliowym, pozostaw pod przykryciem przez 5-10
minut. Możesz zastosować ciepło.

Pozostaw na 2-3 minuty, następnie spłucz obficie
wodą.
Przy stanowisku zastosuj OLEO&CONTROL No3
BOND FLUID. Nie spłukuj.

Umyj włosy szamponem rewitalizującym
OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO.
Jeżeli włosy były bardzo zniszczone, ponownie
zaaplikuj OLEO&CONTROL No2 BOND
FONDANT, rozplącz i rozczesz włosy, pozostaw na
2-3 minuty, następnie spłucz obficie wodą.
Przy stanowisku zastosuj każdorazowo
OLEO&CONTROL No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.
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N1
o

BOND
BOOSTER

BOND
SHAMPOO
SZAMPON REWITALIZUJĄCY
do każdego rodzaju włosów

SKŁADNIK AKTYWNY

500 ml

℮ 16,9 fl. oz

OLEO&CONTROL® to cząsteczki, które chronią włosy
przed zniszczeniami i uszkodzeniami do których
dochodzi podczas zabiegów chemicznych. Wnikając do
wnętrza struktury włosa wzmacniają naturalną keratynę
i odbudowują zerwane mostki disiarczkowe. Sprawia to,
że włosy są bardziej odporne na działanie środków
chemicznych.
Kompleksowa formuła pielęgnacji włosów i skóry głowy
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oparta na systemie OLEO&CONTROL®, dla nieskończonej
elastyczności, nawilżenia i odnowy jakości włosów.

500 ml

℮ 16,9 fl. oz

Instrukcja zastosowania:
Po zabiegu chemicznym rozprowadzić szampon
rewitalizujący OLEO&CONTROL® BOND SHAMPOO
na włosach. Rozcieńczyć niewielką ilością wody aby
wytworzyć aktywną pianę. Wmasować produkt we
włosy i skórę głowy. Po chwili spłukać obficie wodą.
Stosować do pielęgnacji domowej pomiędzy zabiegami
chemicznymi w celu utrzymania efektów działania
systemu OLEO&CONTROL®.

Regenerująca, kremowa maska do włosów, która odżywia
i nadbudowywuje efekt działania OLEO&CONTROL® No1.
Jej wyjątkowa formuła bazująca na systemie
OLEO&CONTROL® działa od nasady po końce włosów w
celu ujednolicenia włókien, uszczelnienia osłonki włosa
dodatkowo rewitalizując ich wygląd. Produkt działa
natychmiastowo.
Instrukcja zastosowania:
Po wykonaniu kroku z OLEO&CONTROL® No1 BOND
BOOSTER i umyciu włosów, odsączyć nadmiar wilgoci
przy użyciu ręcznika. Nanieść odpowiednią ilość produktu
na długości i końce. Pozostawić na włosach na 2-3
minuty, następnie spłukać obficie wodą. Stosować wraz
z szamponem rewitalizującym OLEO&CONTROL® BOND
SHAMPOO do pielęgnacji domowej w celu utrzymania
efektów działania systemu OLEO&CONTROL®.

Naprawczy produkt przedłużający działanie ochronne
i regenerujące systemu OLEO&CONTROL®. Chroni
włosy pozostawiając je miękkie, błyszczące i wolne
od plątania. Działa na włókna włosa natychmiastowo
naprawiając je. Wydłuża jednocześnie efekty zmian w ich
strukturze po zastosowaniu pierwszego kroku systemu
OLEO&CONTROL® pozostawiając włosy błyszczące i
pełne życia.
Instrukcja zastosowania:
Spryskać czyste, wilgotne włosy odpowiednią ilością
fluidu. Rozplątać i rozczesać włosy. Suszyć normalnie.

N2
o

BOND
FONDANT
MASKA REGENERUJĄCA
do włosów

500 ml

℮ 16,9 fl. oz

N3
o

BOND
FLUID

MASKA W SPRAY’u
bez spłukiwania

60 ml
oz

℮ 2,03 fl.

27

NIESKOŃCZONY POŁYSK
POGRUBIENIE WŁOSÓW
EKSTREMALNA MIĘKKOŚĆ
Poczuj transformację włosów
poddanych działaniu Magic BX GOLD.
Fryzura gęstsza i obfitsza, nieskończony
blask i ekstremalna miękkość dzięki
połączeniu płynnego złota w postaci
oleju arganowego z innowacyjnie
zastosowanym kwasem salicylowym,
który przygotowuje włókno włosa do
maksymalnego przyjęcia składników
nawilżających.
Wprowadzone komponenty aktywne
wypełniają strukturę włosa, powodując
wewnątrz jego rozszerzanie. Od nasady,
aż po same końce.
Unowocześnienie linii Magic Efecto
Botox pozwala już przy jednorazowym
zabiegu osiągnąć dużo trwalsze
i natychmiastowe efekty kuracji.
Z jeszcze bardziej spektakularnym
pięknem i zdrowiem włosa.

Płynne złoto & Kwas salicylowy

¿Dlaczego włosy tracą swoją gęstość i grubość?
Przerzedzanie włosów może być spowodowane dwoma głównymi czynnikami:
Łysienie, czyli utrata dużej ilości włosów na każdym cm2 oraz zmiejszenie średnicy włókna włosa.
Dzieje się to wszystko w fazie katagenowej życia włosa, gdy przestaje on być odżywiany i stopuje wzrost.
Dodatkowo na grubość i gęstość włosów mają wpływ takie czynniki jak genetyczne uwarunkowania,
wiek, stres, zaburzenia hormonalne, nawyki, a także styl życia.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
KWAS SALICYLOWY:
Oczyszcza osłonkę włosa dla wzmocnienia efektu jego pogrubienia tuż przy samej nasadzie,
ponieważ pozwala na dużo bardziej intensywne wchłanianie substancji nawilżających.
Pozwala to odżywić włosy w głębi bez zbędnego dodawania im ciężaru i masy.
PŁYNNE ZŁOTO - OLEJ ARGANOWY:
Ma właściwości regenerujące, odżywcze, nawilżające i chroni przed ciepłem.
Jest bardzo ceniony za działanie antyoksydacyjne.
Wykazuje właściwości przebudowywujące włókna włosów.
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SYSTEM ZAGĘSZCZENIA WŁOSÓW
W 4 KROKACH

1

SKONCENTROWANY ZABIEG
10 ML.

Zabieg bazujący na koncentracie składników aktywnych. Ma na celu wzmocnienie, naprawę i ponowne zagęszczenie włókna włosa.
Uszczelniając idealnie powierzchnie włosa nadaje im niesamowity blask i nieskończoną miękkość, chroniąć przed nowymi uszkodzeniami.
Zapewnia miękkość na całej długości włosa oraz elastyczność fryzury dodając ruchu i nie obciążając jej.
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2

3

4

300 ML.

300 ML.

10 ML.

SZAMPON POGRUBIAJĄCY
Ultra-nawilżający szampon pogrubiający
włókna włosa, nadający im pożadaną teksturę.
Ułatwia rozczesywanie i skutecznie oczyszcza.
Sposób użycia:
Umyć włosy delikatnie masując.
Pozostawić na kilka minut i spłukać
ciepłą wodą. Czynność powtórzyć.

MASKA POGRUBIAJĄCO-NAWILŻAJĄCA
Bogata formuła, która poprawia jakość włosów,
pozostawiając je jedwabiste, łatwe w układaniu,
ultra nabłyszczone i pełne ruchu.
Ułatwia rozczesywanie nawet bardzo cienkich włosów.
Sposób użycia:
Stosować równowartość 1 lub 2 orzechów
na włosy umyte i osuszone ręcznikiem.
Rozczesać grzebieniem i pozostawić 2 lub 3 min.
Dokładnie spłukać.

AMPUŁKI POGRUBIAJĄCO-NAWILŻAJĄCE
Poczuj transformację swoich włosów.
Fryzura gęstsza, z równocześnie
nieskończonym połyskiem i miękkością.
Idealne do zagęszczenia i nawilżenia każdych
włosów, nawet tych najcieńszych,
aby powrócić do stanu naturalnej kondycji.
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

MAGIC BX GOLD
Podgrzewać fiolkę Regenerator MAGIC BX GOLD. Produkt powinien zmienić konsystencję ze
stałej i nieklarownej na całkowicie transparentną.

Ogrzej igłę od strzykawki razem z fiolką. Gdy fiolka Magic Botox jest gotowa, natychmiast pobierz produkt. Unikaj ochłodzenia igły, co pozwoli uzyskać bardziej płynną ekstrakcję. Zanurz igłę powoli i w sposób trwały do wypełnienia strzykawki
odpowiednią ilością produktu.

DŁUGIE WŁOSY

Umieścić 40 ml gorącej wody w szklanej miseczce i dodaj strzykawką 4 ml MAGIC BX GOLD
bezpośrednio po pobraniu z fiolki. Wymieszać pędzelkiem do uzyskania konsystencji żelu.

KRÓTKIE WŁOSY
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Umieścić 20 ml gorącej wody w szklanej miseczce i dodaj strzykawką 2 ml MAGIC BX GOLD
bezpośrednio po pobraniu z fiolki. Wymieszać pędzelkiem do uzyskania konsystencji żelu.

1. Umyj włosy szamponem pogrubiającym MAGIC BX GOLD, w razie potrzeby powtórz mycie.
2. Osusz nadmiar wilgoci ręcznikiem.
3. Podziel włosy na cztery sekcje.
4. Nałóż przygotowany żel na separacje grubości około 3cm. Zastosuj odpowiednią ilość produktu
na długościach i końcach włosów. Rozpocznij aplikację omijając 1 cm nasady.
5. Okryj włosy plastikowym czepkiem.

SPOSÓB APLIKACJI

MAGIC BX GOLD

6. Zastosuj źródło ciepła przez 10 minut.
7. Wypłucz produkt pomiędzy 50 i 80%, w zależności od rodzaju włosów:
a. 50% dla włosów bardzo suchych, gruby lub uszkodzonych
b. 80% dla włosów farbowanych lub przetłuszczających się.
DLA NAJBARDZIEJ OPTYMALNEGO NAWILŻENIA NALEŻY WYPŁUKAĆ JEDYNIE NASADĘ WŁOSA,
A DŁUGOŚCI I KOŃCE ODSĄCZYĆ Z NADMIARU PRODUKTU POPRZEZ MOCNE WYCIŚNIĘCIE.

8. Osusz nadmiar wilgoci ręcznikiem i rozczesz dokładnie włosy.
9. Wysusz włosy suszarką.
REKOMENDUJEMY STYLIZACJĘ Z UŻYCIEM PROSTOWNICY

PIELĘGNACJA DOMOWA

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ZABIEGÓW

Rezultaty są widoczne już po pierwszym zabiegu.
Do pielęgnacji domowej i utrzymania efektu rekomendujemy stosowanie
specjalnie skomponowanych produktów z serii MAGIC BX GOLD.
Najlepsze rezultaty osiągamy wykonując 4 zabiegi w odstępach 15 dni,
kończąc serię po dwóch miesiącach.
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Regeneracja
włosów,
połysk, tekstura
i odżywienie
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Wyrównana gospodarka wodna we wnętrzu włosa
Połysk, jedwabista struktura i odświeżenie

KERATYNA

Nawilżający i filogenetyczny
składnik naprawia strukturę
i ochronną warstwę włókien
uszkodzonych chemicznie
przez czynniki zewnętrzne.

OLEJ
ARGANOWY

NATURALNY
KOLAGEN
Walczy przeciwko
wpływowi czasu,
wzmacnia włosy

KWAS
HIALURONOWY

Głęboko nawilża,
posiada zdolność
do utrzymania wody
w ilości odpowiadającym tysiące razy
większej niż jego
masa własna.

Nawilża i odżywia
włosy, przywraca je
do dawnej świetności.
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INSTRUKCJA
UŻYCIA

1. Umyj włosy
MAGIC BOTOX
SZAMPON ALCALINO.
Szampon o lekko
zasadowym pH,
który otwiera łuskę
włosowa,
przygotowując
włosy do zabiegu.
2. Osusz nadmiar
wilgoci ręcznikiem.
3. Podziel włosy
na 4 sekcje.
4. Przygotuj
odpowiednią ilość
produktu
MAGIC BOTOX
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5. Nałóż przygotowany żel na separacje grubości około 3cm.
Zastosuj odpowiednią ilość produktu na długościach i końcach włosów.
Rozpocznij aplikację omijając 1 cm nasady.

6. Okryj włosy plastikowym czepkiem.

7. Zastosuj źródło ciepła przez 10 minut.

8. Wypłucz produkt pomiędzy 50 i 80% w zależności od rodzaju włosów:
A. 50% - dla włosów bardzo suchych, grubych lub uszkodzonych.
B. 80% - dla włosów farbowanych lub przetłuszczających się.
DLA NAJBARDZIEJ OPTYMALNEGO NAWILŻENIA NALEŻY WYPŁUKAĆ JEDYNIE NASADĘ WŁOSA,
A DŁUGOŚCI I KOŃCE ODSĄCZYĆ Z NADMIARU PRODUKTU POPRZEZ MOCNE WYCIŚNIĘCIE.

9. Osusz nadmiar wilgoci ręcznikiem i rozczesz dokładnie włosy.

10. Wysusz włosy suszarką.
REKOMENDUJEMY STYLIZACJĘ Z UŻYCIEM PROSTOWNICY
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MAGIC BOTOX - przygotowanie

Podgrzewać fiolkę Regenerator MAGIC BOTOX. Produkt powinien zmienić konsystencję
ze stałej i nieklarownej na całkowicie transparentną.
(x) Ogrzej igłę do strzykawki razem z fiolką. Gdy fiolka Magic Botox jest gotowa, natychmiast pobierz produkt. Unikaj ochłodzenia igły, co pozwoli uzyskać bardzej płynną ekstrakcję. Zanurz igłę
powoli i w sposób trwały do wypełnienia strzykawki odpowiednią ilością produktu.

Długie włosy
Umieść 40 ml gorącej wody w szklanej miseczce i dodaj
4 ml MAGIC BOTOX bezpośrednio po pobraniu z fiolki.
Wymieszać pędzelkiem do uzyskania konsystencji żelu.

Krótkie włosy
Umieść 20 ml gorącej wody w szklanej miseczce i dodaj
2 ml MAGIC BOTOX bezpośrednio po popraniu z fiolki.
Wymieszać pędzelkiem do uzyskania konsystencji żelu.
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CZĘSTOTLIWOŚĆ

Wyniki będą widoczne już po pierwszej aplikacji.
Aby utrzymać i przedłużyć Efekt Botox, należy używać:
- Magic Shampoo - szampon bez siarczanów, soli,
parabenów i tiazoliny.
- Magic Mask - przedłuża efekt Botoxu.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty wykonać serię
4 zabiegów, w ciągu 15 - 30 dni.

WAŻNE
(x) Magic Botox powraca do stanu stałego, gdy jego temperatura spada.
Aby ponownie pobrać produkt strzykawką należy go ogrzać.
Igłę i strzykawkę należy oczyścić ciepłą wodą po każdym użyciu.
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ROZJAŚNIACZ
BLUE MILK

Rozjaśniacze
Kremowy rozjaśniacz
do włosów

Rozjaśniacze Tahe to doskonałe

rozwiązanie dla profesjonalistów
poszukujących produktu, który jest
skuteczny i równocześnie
nie niszczy włosów.
Zadowolenie z efektów
po użyciu produktów
rozjaśniających Tahe,
potęguje ich bardzo
miły zapach.

Do stosowania jako krem
rozjaśniający na włosach
naturalnych lub jako
korektor na
rozjaśnianych włosach.

Sposób użycia:

Wymieszać z oxydantem
(wybierz odcień według
profesjonalnej oceny
1:1 lub 1:2), do różnych
technik farbowania.
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100 ml

ZDYSCYPLINOWANE
WYGŁADZONE
BŁYSZCZĄCE
ZDROWSZE
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SZAMPON PRZECIW STARZENIU I PUSZENIU SIĘ WŁOSÓW
z kwasami organicznymi i olejem arganowym (płynnym złotem).

FORMUŁA szamponu zawiera kwasy organiczne o właściwościach wygładzających
oraz płynne złoto (olej arganowy) o właściwościach zmiękczających i odbudowujących
włosy. Małe cząsteczki kwasów organicznych przenikają w głąb włosa i łączą sie z
keratyną. Pod wpływem ciepła następuje efekt długotrwałego wygładzenia włosów.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Do użytku zewnętrznego.
Używać produktu wyłącznie w rękawicach ochronnych.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Chronić przed światłem i nadmiernym ciepłem.
Nie stosować na podrażnioną lub zranioną skórę głowy.
Jeżeli wystąpi podrażnienie skóry zaprzestać stosowania i wypłukać produkt dużą
ilością wody.
Przy przypadkowym kontakcie z oczami, przemyć obficie wodą.
KROK PO KROKU:
Umyj włosy szamponem oczyszczającym jeden lub dwa razy w zależności od
stopnia zanieczyszczenia włosów.
Osusz włosy ręcznikiem.
Zastosuj około 50 ml SZAMPONU POWER GOLD od nasady (NIE DODAWAJ WODY).
Masuj okrężnymi ruchami skórę głowy, aż do uzyskania piany.
Okryj włosy plastikowym czepkiem.
Zastosuj źródło ciepła przez 30 minut.
Wypłucz produkt wodą.
Dokładnie wysusz włosy, kierując strumień suszarki od nasady po końce.
Podziel włosy na cztery sekcje. Każdą sekcję podziel na cienkie pasma.
Dokonaj prostowania włosów przy użyciu urządzenia termicznego rozgrzanego
od 180°C do 194°C. Zastosuj profesjonalną technikę prostowania (od nasady po końce)
LICZBA PRZESUNIĘĆ PROSTOWNICY ZALEŻY OD KONDYCJI WŁOSÓW.

Nie zawiera:
•
parabenów
•
siarczanów
•
silikonów
•
antyalergiczny
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WAŻNE :
W celu podtrzymywania efektu zabiegu do pielęgnacji włosów
rekomendujemy zastosowanie produktów:
Gold Szampoo, Keratin Gold Mask, Gold Mask

SPOSÓB UŻYCIA:
Używaj odpowiednich rękawic ochronnych.
1. Umyj włosy SZAMPONEM POWER GOLD PURIFYING. Jeden lub dwa razy.
2. Dokładnie osusz nadmiar wody ręcznikiem.
3. Na czyste i wilgotne włosy, nałóż POWER GOLD MASK od karku do czoła.
4. Przykryć folią lub czepkiem. Zastosuj źródło ciepła przez 15 minut.
5. Spłucz obficie ciepłą wodą. Osusz nadmiar wody ręcznikiem.
6. Na wilgotne włosy nałóż zawartość ampułki POWER GOLD DEEP REPAIR (*)
na długościach i na końcach. Rozprowadź dobrze na całych włosach grzebieniem.
7. Wysusz włosy globalnie.
WAŻNE: Zawsze zakończ zabieg prostowaniem.
Włosy będą lekkie, gładkie, delikatne i ekstremalnie jedwabiste.

UWAGA WAŻNE:
· W związku z zawartością kwasów organicznych zawsze stosować zabieg przed
koloryzacją, ponieważ ma zdolność rozjaśnienia od 1 do 1,5 tonu.
· W przypadku bardzo jasnych włosów lub zimnych zawsze używaj ampułki
POWER GOLD DEEP REPAIR BLOND (*), aby skorygować niechciane żółte
refleksy.

PARABENÓW
SILIKONÓW
SULFATÓW

OSTRZEŻENIA:
Nie nakładaj na naturalne siwe włosy.
(*) W przypadku bardzo jasnych włosów lub zimnych, należy zastosować ampułki POWER GOLD
DEEP REPAIR BLOND
z ekstraktem z Magnolii, ze względu na zawartość w nich polifenoli i fioletowych pigmentów
korygujących, neutralizujących niechciane żółte rfleksy, aby uzyskać efekt zimnego chłodnego
blondu.

PIELĘGNACJA W DOMU
Wszystkie rodzaje włosów: - POWER GOLD REPAIR SHAMPOO 300ml.
- POWER GOLD SHINE MASK 300ml.
- POWER GOLD DEEP REPAIR 6x10ml.
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PŁYNNE ZŁOTO
Połączenie oleju
arganowego, lnu i jojoby,
posiada właściwości
głęboko nawilżające,
ochronne,
przeciwutleniające,
regenerujące, odżywcze
i wzmacniające blask.
CZYSTA KERATYNA
Działa jako środek
odbudowujący
i nawilżający.
Utrzymuje i naprawia
strukturę włosów, chroniąc
ich włókno przed
uszkodzeniami
powodowanymi
przez czynniki fizyczne
i chemiczne.
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1. Umyj włosy szamponem KERATIN GOLD SHAMPOO.
2. Odciśnij nadmiar wody ręcznikiem.
3. Nałóż za pomocą aplikatora INFUSION GOLD PHASE A, która daje
natychmiastowy efekt. Ze szczególnym naciskiem na najbardziej wysuszone
i uszkodzone miejsca.
4. Masuj włosy i skórę głowy, rozczesz grzebieniem i spłucz dużą ilością wody.
Odciśnij nadmiar wody ręcznikiem.
5. Na wilgotne włosy zastosuj za pomocą aplikatora INFUSION GOLD PHASE B
zaczynając od długości po same końce, aby rozprowadzić produkt na
najbardziej zniszczone fragmenty włosów.
6. Rozczesz grzebieniem aby równomiernie rozprowadzić produkt na włosach.
Nie spłukuj.
7. Wysusz i modeluj aby uzyskać pożądaną fryzurę.
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Tahe Polska
Generalny importer marki Tahe w Polsce
infolinia: 801 000 825
e-mail: info@tahe.pl
www.facebook.pl/tahe.polska
www.tahe.pl
TAHE POLSKA Silog Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 149 , 02-952 Warszawa
telefon: +48 22 651 72 56 do 58
fax: +48 22 651 72 58
mobile: +48 663 999 207
www.silog.pl

