CZYSTA BIOAKTYWNA
KERATYNA
Keratyna, jakiegokolwiek pochodzenia (obecna we włosach, wełnie owczej, rybich łuskach itp.)
składa się z osiemnastu aminokwasów, z których najważniejsze to cysteina, kwas
glutaminowy, seryna, leucyna i prolina.
Dodatek keratyny do kosmetyków staje się bardzo istotny w przypadku słabego odżywienia
włosów, agresywnych zabiegów fryzjerskich, różnych czynników środowiskowych, ekspozycji
na Słońce, starzenia się włosów, ponieważ wraz z tymi procesami następuje spadek ilości
naturalnej keratyny oraz osłabienie mieszków włosowych. Włosy stają się osłabione,
wrażliwe, matowe.
Keratyna zachowuje się jak środek nawilżający i tworzy warstwę ochronną wokół włosa,
naprawia mieszki włosowe oraz chroni włos przed uszkodzeniami, czynnikami fizycznymi
i chemicznymi.

OLEJ ARGANOWY
"Płynne złoto Maroko" - najdroższy olej świata.
Olej arganowy używany przez wieki i jego ekstrakcja wciąż prowadzona jest naturalnymi
metodami. Współczesna kosmetologia i najnowocześniejsze badania z francuskich
labolatoriów na uniwersytecie w Metz dowiodły, że olej ten odmładza komórki i włókno
włosa.
Olej arganowy składa się z 50% z kwasów tłuszczowych (połowa to kwas linolowy, 15%
alfa-linolenowy, 12% oleinowy, 3% gamma-linolenowy) oraz zawiera wysoką zawartość
tokoferoli (prawie trzy razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek) i fitosteroli.
Olej ten posiada właściwości regenerujące, odżywcze, nawilżające oraz termoodporne i jest
wysoce ceniony za względu na właściwości antyoksydacyjne oraz odbudowę włókien
włosów.

AKTYWNE ROŚLINNE KOMÓRKI MACIERZYSTE
Używane przez nas komórki macierzyste otrzymywane są ze szwajcarskiej odmiany jabłka
"Uttwiler Spatlauber", które mają niezwykłą zdolność utrzymywania świeżości przez długi
czas bez utraty naturalnych właściwości.
Stosunkowa długowieczność tej odmiany jabłek zawdzięcza komórkom macierzystym oraz
użyciu PCT ( Phyto Cell Tec) pozwalająca na hodowlę komórek przy użyciu stabilnej
ankapsulacji wody oraz substancji rozpuszczalnych w tłuszczach liposomach.
Nasze badania nad składnikami aktywnymi dowiodły o silnym czynniku przeciw
starzeniowym, ochronnym i naprawczym dla DNA. Dowiedziono również efektu opóźnienia
starzenia się mieszków włosowych.

GOLD
SHAMPOO

NATURE SHAMPOO, TNS, System Termo
Nawilżenia. Zawiera czystą keratynę i aktywne
komórki macierzyste roslinnego pochodzenia..
DO DOWOLNEGO TYPU WŁOSÓW. Przyczynia się
do wypełnienia włosów keratyną. Pozostawia
włókna włosów nawilżone i wzmocnione, a same
włosy miękkie, błyszczące i silne.
CO ROBI?
Oczyszczający balsam zawarty w szamponie
pomaga nawilżyć i odbudować włókna włosów
pozostawiąc je błyszczące miękkie i elastyczne.
SPOSÓB UŻYCIA:
Delikatnie wmasuj we włosy i pozostaw na kilka
minut. Zmyj ciepłą wodą i powtórz zabieg.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
Stworzony do częstego użytku.
EFEKTY:
Pozostawia włosy miękkie i elastyczne
i olśniewająco błyszczące.

BENEFIT SHAMPOO, TNS, System Termo
Nawilżenia. Zawiera czystą keartynę i aktywne
komórki macierzyste roślinnego pochodzenia..
DO WŁOSÓW KOLORYZOWANYCH I/LUB
ZNISZCZONYCH. Balsam o kremowej konsystencji
do mycia chroniący włosy przed utrata koloru.
Przy codziennym użyciu kolor pozostaje
intensywny i rozświetlony. Pozostawia włosy
czyste, miękkie i o niezwykłym blasku.
CO ROBI?
kremowy balsam oczyszczający zapobiega utracie
koloru w przypadku włosów zniszczonych i/lub
koloryzowanych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Delikatnie wmasuj we włosy i pozostaw na kilka
minut. Zmyj ciepłą wodą i powtórz zabieg.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
Stworzony do częstego użytku.
EFEKTY:
Pozostawia włosy miękkie, czyste, promieniste i
pięknie lśniące.

KERATIN GOLD SHAMPOO, TNS, System Termo
Nawilżenia. DLA WŁOSÓW BARDZO SUCHYCH
I/LUB ZNISZCZONYCH. Efektywny w scalaniu
rozdwojonych końcówek. Zawiera aktywną
keratynę i roślinne komórki macierzyste.
CO ROBI?
Ultra lekka formuła czyszcząca dla niezwykłej
jedwabistości, miękkości i objętości włosów.
Pozostawia włosy posłuszne układaniu, pięknie
proste, elastyczne, wypełnione. Sprawia że włosy
pochłaniają i odbijają naturalne światło
zapewniając niesamowity blask,
SPOSÓB UŻYCIA:
Delikatnie wmasuj we włosy i pozostaw na kilka
minut. Zmyj ciepłą wodą i powtórz zabieg.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
Stworzony do częstego użytku.
EFEKTY:
Pozostawia włosy miękkie i elastyczne
i pięknie lśniące.

800 ml.
TOTAL CLEANSING SHAMPOO - Szampon głęboko
oczyszczający. Myje i głęboko oczyszcza
zabrudzenia ze skóry i włosów.
CO ROBI?
Skoncentrowane składniki aktywne rewitalizują
włosy i dodają im mocy i energii.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zmoczyć włosy, wmasować niewielką ilość
szamponu w skórę głowy i we włosy. Pozostawić
pianę na chwilę, po czym spłukać obficie ciepłą
wodą. Czynność powtórzyć.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
Stworzony do oczyszczania włosów z silnych
zabrudzeń przez koloryzacją i/lub zabiegami
fryzjerskimi.
EFEKTY:
Pozostawia włosy oczyszczone.

GOLD
MASK

BENEFIT
SHAMPOO

300 ml.
800 ml.

BENEFIT
MASK

NATURE
SHAMPOO

300 ml.
800 ml.

TOTALCLEANSING
SHAMPOO

300 ml.
800 ml.

300 ml.
800 ml.

300 ml.
800 ml.

MASKA Z AKTYWNA KERATYNĄ I ROŚLINNYMI
KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI.
Intensywnie nawilżająca kuracja z
termoaktywnymi składnikami i aktywną keratyną
dla długotrwałej głębokiej opieki.
JAK DZIAŁA?
Głęboko nawilża włosy.
SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieś produkt w ilości przypominającej rozmiar
orzecha włoskiego i nałożyć na czyste, osuszone
ręcznikiem włosy. Rozczesać i pozostawić na 2-3
minuty. Spłukać obficie wodą.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
Używać po każdym myciu.
EFEKTY:
Regeneruje włosy pozostawiając je lśniące i
jedwabiste w dotyku.

KERATIN GOLD MASK, TNS, System Termo
Nawilżenia. DLA WŁOSÓW BARDZO SUCHYCH
I/LUB ZNISZCZONYCH.
CO ROBI?
Regeneruje i naprawia strukturę włókna włosa, a
zawartość oleju arganowego zmiękcza i chroni
przed czynnikami szkodliwymi. Nawilżone włosy
nabierają blasku, a ich mikrostruktura zostaje
wypełniona i zrekonstruowana. Zapobiega
rozdwajaniu się końcówek. Włosy są bardziej
odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękkie,
lepiej się układają i odzyskują połysk.
SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść niewielką ilość maski na czyste i mokre
włosy. Wmasować. Rozczesać. Pozostawić na 2-3
minuty. Spłukać.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
Używać po każdym myciu.
EFEKTY:
Pozostawia włosy miękkie i elastyczne
i pięknie lśniące.

LAKIER SUCHY
ACABADO
400 ml.

CLEAN
FIXATIVE

PŁYNNE ZŁOTO - olej arganowy z aktywną
keratyną i komórkami macierzystymi roślinnego
pochodzenia. Pomaga w walce z oznakami
starzenia przebudowując włos od wewnątrz,
przywracając mu jego pełność, energię, gęstość,
blask i niezwykłą miękkość.
JAK DZIAŁA?
Sprawi że twoje włosy będą miękkie i lśniące
oraz pełne i odżywione wewnątrz.
SPOSÓB UŻYCIA:
Po umyciu włosów, ale przed jakimikolwiek
zabiegami termicznymi nanieść niewielką ilość
produktu na końce palców i rozczesać na mokrych
końcówkach włosów.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ?
Po każdym myciu, przed zastosowaniem środków
czy zbiegów prostujących.
EFEKTY:
Pozostwią twoje włosy miękkie, elastyczne i
pięknie lśniące.

250ml.

CLEAN FIXATIVE
ULTRA STRONG

INTENSYWNA KURACJA RESTRUKTURYZUJĄCA.
Zawiera aktywną keratynę i roślinne komórki
macierzyste. System Termo Nawilżenia zapewnia
naturalna lekkość. intensywna kuracja odżywiająca
zniszczone włosy. W mieszkach włosowych
następuje scalenie aktywnej keratyny i roślinnych
komórek macierzystych tworząc aktywną warstwę
naprawczą. Pozostawia włosy pełne życia.
Doskonałe do dowolnego typu włosów.
JAK DZIAŁA?
Naprawia zniszczone włosy i przywraca im
dawną wspaniałość.
SPOSÓB UŻYCIA:
Pomyciu osuszyć włosy ręcznikiem i wsmarować
równomiernie odpowiednią ilość produktu od
połowy i na końce. suszyć normalnie. NIE
SPŁUKIWAĆ. Włosy poddać stylizacji termicznej.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
kiedy tylko następuje potrzeba restrukturyzacji
dowolnego typu włosów.
EFEKTY:
Włosy pełne życia, blasku z przywróconym
splendorem.

KERATIN
GOLD

MIRACLE
TREATMENT
50 ml.

10 ml.
30 ml.
125 ml.

250ml.

ACABADO - STRONG / EXTRA STRONG
Suchy lakier do włosów. Bardzo mocny lakier,
który dzięki specjalnej recepturze utrwala fryzurę
oraz chroni włosy. Zapewnia połysk i trwałą
formę. Lakier nie przyciąga do włosów zabrudzeń.
Idealny do różnego rodzaju upięć, koków i
wymodelowania. Nie pozostawia śladów i może
być usunięty z włosów poprzez delikatne
szczotkowanie. Chroni fryzurę przed wilgocią.
SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać włosy z odległości minimum 35 cm.
EFEKTY:
Jako lakier utrwalający. Łatwe usunięcie produktu
przez rozczesanie bez utraty pełności fryzury
pozostawiając je czyste i lśniące. Jako tradycyjny
lakier : pełna kontrola bez pozostawienia śladów
lub usztywnienia włosów.

LAKIER DO WŁOSÓW Z ATOMIZEREM
Utrzymuje włosy na miejscu jednak pozwala na
ruchomość włosa utrzymując pełność i blask.
Formuła odporna na wilgoć. Nie pozostawia
żadnego śladu na włosach, można go usunąć
poprzez rozczesanie włosów. Zawiera aktywną
keratynę oraz roślinne komórki macierzyste.
JAK DZIAŁA?
Nadaje włosom pełnię utrwalenia nie niszcząc
blasku i ruchu włosów. Nie pozostawia żadnego
śladu.
SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać suche włosy z odległości 20-25 cm i
pozostawić do wyschnięcia. Spryskać przy
nasadzie dla zwiększenia objętości i zwiększenia
kontroli loków (wilgotne lub suche włosy).
spryskać wilgotne włosy i rozczesać nadając
odpowiednią formę lub pozostawić do naturalnego
wyschnięcia.
JAK CZĘSTO UŻYWAĆ:
Do codziennego lub częstego użytku. Po
wysuszeniu by wystylizować włosy. Podczas
suszenia by nadać kształt lub nawet po osuszeniu
ręcznikiem dla większej kontroli kształtu.
EFEKTY:
Jako lakier utrwalający. Łatwe usunięcie produktu
przez rozczesanie bez utraty pełności fryzury
pozostawiając je czyste i lśniące. Jako tradycyjny
lakier : pełna kontrola bez pozostawienia śladów
lub usztywnienia włosów.

PROGRAM GOLD
Ekskluzywna kuracja dla włosów bardzo suchych
i zniszczonych. Efektywny program na rozdwojenie końcówek.
Piękne włosy w 3 krokach.

1 . MYCIE

2 . ODŻYWIENIE

Umyj dwukrotnie włosy
szamponem KERATIN
GOLD SHAMPOO lub
BENEFIT SHAMPOO .
Pozostaw aktywną pianę
na włosach przez 2-3
minuty, masując głowę.
Spłucz dokładnie, osusz
włosy ręcznikiem.

Na wlosy nałóż
KERATIN GOLD MASK
lub
NUTRI-THERM MASK.
Pozostaw na włosach
na kilka minut. Możesz
zastosować źródło
ciepła. Spłucz dokładnie
i odcisnij włosy
ręcznikiem.

3 . NAWILŻENIE
Na długości i końce po
wcześniejszej aplikacji
na dłonie rozprowadź
olejek KERATIN GOLD .
Rozczesz grzebieniem,
aby równomiernie
rozprowadzić produkt
na włosach.
Susz i modeluj w celu
uzyskania pożądanej
fryzury.

PROGRAM MIRACLE
Termo nawilżający system idealny do wszystkich typów
włosów pozwalający na wypełnienie struktur między
komórkowych w 3 stopniach.

1 . MYCIE

Umyj dwukrotnie włosy
szamponem NATURE
SHAMPOO lub
BENEFIT SHAMPOO .
Pozostaw aktywną pianę
na włosach przez 2-3
minuty, masując głowę.
Spłucz dokładnie, osusz
włosy ręcznikiem.

KONTAKT
Centrum Pięknych Włosów
Warszawa
ul.Wiertnicza 149
tel. 663 999 202
salon@silog.pl
Centrum Pięknych Włosów
Białystok
ul. Kaczorowskiego 7/9
tel. 512 559 322
bialystok@silog.pl

2 . ODŻYWIENIE

Na włosy nałóż
NUTRI-THERM MASK.
Pozostaw na włosach
na kilka minut. Spłucz
dokładnie i odciśnij
włosy ręcznikiem.

3 . RESTRUKTURYZACJA
Na długości i końce nałóż
MIRACLE TREATMENT.
Rozczesz włosy grzebieniem
w celu równomiernego
rozprowadzenia produktu.
NIE SPŁUKUJ.
Susz i modeluj przy użyciu
urządzenia termicznego.

Biura Obsługi Klienta
Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
bok@silog.pl
tel. 663 999 210
tel. 512 767 187
www.tahe.pl
www.sklep.taheshopping.pl
tel. 801 000 825
info@tahe.pl

