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ΣΥΣΤΗΜΑ
Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ
Αμπούλες Θεραπείας Αναδόμησης

Rigena Lifting Concentrated Treatment Vials

Το Rigena Lifting είναι η θεραπεία
αναγέννησης - επανόρθωσης των μαλλιών,
σχεδιασμένη για να αναδομεί σε βάθος τις
ίνες της τρίχας που είναι κατεστραμμένη
από την υπερβολική χημική επεξεργασία.
Το Rigena Lifting δυναμώνει τα μαλλιά κι
αυξάνει την αντοχή τους, διευκολύνει το
χτένισμα και προσφέρει μεταξένια υφή.

Συμπυκνωμένη θεραπεία για άμεση δράση σε κατεστραμμένα
μαλλιά. Τα μαλλιά γίνονται απαλά, λαμπερά και δυνατότερα.
Μετατρέπει τη διαδικασία της βαφής σε μια ιεροτελεστία
ομορφιάς επιτρέποντας στον πελάτη να ζήσει μία νέα,
καινοτόμα αίσθηση στο χώρο του κομμωτηρίου. Το Rigena
Lifting μπορεί να προστεθεί μέσα σε κάθε βαφή.
Οδηγίες χρήσης:
Θεραπεία Αναδόμησης: Σε ένα μπωλ, ανακατέψτε το περιεχόμενο
του ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ (λευκό φιαλίδιο) και της ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ (ροζ
φιαλίδιο) μέχρι να επιτύχετε τη μορφή κρέμας . Εφαρμόστε μετά
από το σαμπουάν κι αφήστε το για 1-5 λεπτά, έπειτα ξεβγάλτε.
Υπηρεσία επαναχρωματισμού: Σε ένα μπωλ, ανακατέψτε το
περιεχόμενο του ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ (λευκό φιαλίδιο) και της
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ (ροζ φιαλίδιο) και προσθέστε τη βαφή. Εφαρμόστε
μετά από το σαμπουάν κι αφήστε το για 2-5 λεπτά.
Υπηρεσία Βαφής μαλλιών: Αναμείξτε το μισό περιεχόμενο από
τα δύο φιαλίδια (5ml+5ml) με το μείγμα της βαφής και του
οξειδωτικού. Εφαρμόστε το μείγμα όπως το κανονικό μείγμα
βαφής. Φυλάξτε το υπόλοιπο των φιαλιδίων για χρήση μετά το
λούσιμο.

11502 2x12ml / 2x0.41 FL.OZ.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ - ΚΛΕΙΔΙΑ
Hyamagic 4D™

Σύμπλεγμα 4 τύπων υαλουρονικού
οξέος διαφορετικού μοριακού βάρους
και διαφορετικής λειτουργικότητας
που χτίζουν ένα τρισδιάστατο δίχτυ στο
εσωτερικό της τρίχας βελτιώνοντας ριζικά
την αντοχή και ελαστικότητά της.

Display: 24 Packs

Σαμπουάν Αναδόμησης & Επανόρθωσης
Rigena Lifting Shampoo

Σαμπουάν αναδόμησης κι επανόρθωσης, σχεδιασμένο για
αδύναμα, κατεστραμμένα και μετά από τεχνική εργασία
μαλλιά. Το σαμπουάν αυτό ενδυναμώνει τις ίνες της τρίχας από
το εσωτερικό τους. Μαλλιά απαλά, λαμπερά και δυνατότερα.
Κατάλληλο και για καθημερινή χρήση.

Τα διασυνδεδεμένα μόρια υαλουρονικού
οξέος με ιδιαίτερα υψηλό μοριακό
βάρος (άνω των 8.000.000 daltons)
σχηματίζουν έναν μανδύα στην επιφάνεια
της τρίχας μειώνοντας το πορώδες και
αντιμετωπίζοντας την απώλεια ύδατος από
το εσωτερικό του στελέχους της τρίχας.
Τα μεσαίου βάρους μόρια (από 10.000
έως 1.800.000 daltons) εισχωρούν στο
στέλεχος της τρίχας διορθώνοντας τις
φθορές και διασφαλίζοντας την άψογη
ενυδάτωση.
Τα υπερβολικά χαμηλού βάρους
κατακερματισμένα μόρια υαλουρονικού
οξέος (λιγότερο από 5.000 daltons)
εισχωρούν γρήγορα στα βαθύτερα
στρώματα,
ενυδατώνοντας
και
αναδομώντας την τρίχα από το εσωτερικό
της.

13035 250ml / 8.45 FL.OZ.

13036 1lt / 33.8 FL.OZ.

Conditioner Αναδόμησης & Θρέψης
Rigena Lifting Conditioner

Conditioner που εμποδίζει το σπάσιμο της τρίχας σε αδύναμα,
κατεστραμμένα και μετά από τεχνική εργασία μαλλιά.
Ξεμπερδεύει τα μαλλιά αφήνοντάς τα απαλά κι επανορθώνει
την ψαλίδα. Βελτιώνει το χτένισμα ακόμη και στα πιο ατίθασα
μαλλιά.
Ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Cashmere Extract

Φτιαγμένο κυρίως από την κερατίνη που
συνδέεται στενά με την ίνα της τρίχας,
αναπληρώνει τα κενά μεταξύ των δομών
των αμινοξέων που δημιουργούν τη
δύναμη στα μαλλιά. Έχει αναγεννητική
δράση, κάνοντας τη δομή των μαλλιών
δυνατή και με μεγαλύτερη αντοχή στο
σπάσιμο, ακόμα και υπό την παρουσία
χημικού και μηχανικού στρες.
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13103 200ml / 6.76 FL.OZ.

13104 1lt / 33.8 FL.OZ.

ΣΥΣΤΗΜΑ
Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LAMELLAR

R-Power Lamellar Θεραπεία Επανόρθωσης

Η καινοτόμα σύνθεση με τεχνολογία
Lamellar της Rigena Lifting R-Power
είναι βασισμένη στα ιδιαίτερα ελαφριά
μόρια, διασκορπισμένα σε ένα μείγμα
γλυκολών. Ερχόμενα σε επαφή με το
νερό που υπάρχει στα βρεγμένα και
ταμποναρισμένα μαλλιά, τα μόρια αυτά
τοποθετούνται σε μία δομή lamellar που
καλύπτει τα μαλλιά και τα αναδομεί με μία
εξειδικευμένη δράση που καλύπτει τις πιο
κατεστραμμένες περιοχές τους.

Θεραπεία επανόρθωσης R-Power με τεχνολογία Lamellar. Βασισμένη στην τεχνολογία Lamellar, αποτελεί έναν
συνδυασμό από γλυκόλη, θεραπευτικούς παράγοντες
και υψηλή συγκέντρωση σε υαλουρονικό οξύ. Το ελαφρύ
αυτό υγρό σε μορφή νερού, ενεργοποιείται όταν έρχεται
σε επαφή με την υγρασία των μαλλιών και δημιουργεί ένα
ελαφρύ γαλάκτωμα. Οι θεραπευτικοί παράγοντες εισχωρούν
απευθείας στα μαλλιά, αναδομώντας τους ιστούς της
τρίχας στις πιο κατεστραμμένες περιοχές. Κάνει τα μαλλιά
πιο λαμπερά, απαλά και ενυδατωμένα ενώ παράλληλα τα
αναδομεί πλήρως. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών,
ιδιαίτερα για τα πιο κατεστραμμένα από χημικά, άτονα και
θαμπά μαλλιά. Αναπλάθει και χαρίζει λάμψη.
Αποτέλεσμα: Mαλλιά ανάλαφρα, λαμπερά κι απαλά, με
μεταξένια υφή.
Οδηγίες χρήσης:
Eφαρμόστε σε καθαρά και ταμποναρισμένα μαλλιά 20 με 40ml
από το προϊόν (ανάλογα με το μήκος των μαλλιών) και απλώστε
ομοιόμορφα – χάρη στη χρήση του τριχολογικού ακροφυσίου
- στις άκρες και στο μήκος των μαλλιών, τούφα - τούφα. Κάντε
μασάζ για να δημιουργηθεί το γαλάκτωμα και χτενίστε για να
διευκολύνετε τη διείσδυση. Ξεβγάλτε απευθείας. Ταμπονάρετε τα
μαλλιά προσεκτικά με πετσέτα και προχωρήστε στο styling.

Προσφέρει άμεση φωτεινότητα και
απαλότητα, και τα μαλλιά φαίνονται σε
βάθος αναγενημμένα με περισσότερο
όγκο. Τα μαλλιά αποκτούν υγιή εμφάνιση,
ξεμπερδεύονται εύκολα, είναι ελαφριά και
απαλά.
Η θεραπεία Lamellar Rigena Lifting
R-Power μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά
το λούσιμο και πριν το styling για άμεση
ενίσχυσης της δράσης του σαμπουάν ή
να ενσωματωθεί στην επαγγελματική
θεραπεία Rigena Lifting.

Rigena Lifting R-Power Lamellar Treatment

13211 500ml / 16.9 FL.OZ.

ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μάσκα Εντατικής Aναδόμησης
Rigena Lifting Intensive Mask

Η μάσκα αυτή αναδομεί τις ίνες της τρίχας από το εσωτερικό
τους, βοηθώντας τες να αποκτήσουν δύναμη κι ελαστικότητα.
Μαλλιά τονωμένα κι αναγενημμένα.
Εφαρμόστε 1-2 φορές την εβδομάδα.

Hyamagic 4D™
•

•

•

Ενυδάτωση. Μειώνει το πορώδες
της τρίχας και αντιμετωπίζει την
απώλεια ύδατος.
Αντοχή και Ελαστικότητα.
Διορθώνει τις φθορές στο στέλεχος
της τρίχας.
Αναδόμηση. Αναδομεί στα
βαθύτερα στρώματα της τρίχας .

Cashmere Extract
•
•
•

Ελαστικότητα.
Ενδυνάμωση και Θρέψη.
Αναγεννητική δράση.

13308 100ml / 3.38 FL.OZ.

13309 200ml / 6.76 FL.OZ.

Ορός Τριπλής Δράσης - Booster
Rigena Lifting Booster

Άμεσο Lifting Effect (ορός). Ορός 3-πλής δράσης με άμεσο εφέ
πληρότητας στα μαλλιά. Ο ορός βελτιώνει την ανθεκτικότητα
των μαλλιών,ενισχύει τις ίνες της τρίχας και τις ενυδατώνει από
το εσωτερικό τους. Μαλλιά απαλά και λεία.
Οδηγίες χρήσης:
Εντατική δράση με ξέβγαλμα: Για ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας του σαμπουάν και της μάσκας. Αφού
λούσετε με το σαμπουάν Rigena Lifting, ψεκάστε ομοιόμορφα
στα νωπά μαλλιά. Εφαρμόστε τη μάσκα ή το Conditioner Rigena
Lifting κι αφήστε για 5 λεπτά, μετά ξεπλύνετε και προχωρήστε στο
styling.
Προστατευτική δράση, ΧΩΡΙΣ ξέβγαλμα: Σε λουσμένα και
σκουπισμένα με πετσέτα μαλλιά, ψεκάστε ομοιόμορφα. Δεν
ξεβγάζετε, προχωράτε απευθείας στο styling.
Καθημερινή: Για να βελτιώσετε τη διαχείριση και να
αναζωογονήσετε τα μαλλιά, ψεκάστε στις άκρες μόνο σε στεγνά
μαλλιά.

13210 50ml / 1.69 FL.OZ.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΜΨΗΣ - ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΛΕΠΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ

ΒΑΘΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
DEEP HYDRATATION

SEALING THE SCALES

CLEANSING

TREATMENT

CONDITIONER INTENSIVE MASK

SHAMPOO

Εφαρμόστε, ανάλογα με τον βαθμό φθοράς των
μαλλιών, το Rigena Lifting Conditioner ή την Rigena
Lifting μάσκα ενισχυμένης δράσης (για πιο βαθιά
δράση), χτενίστε σε όλο το μήκος έως τις άκρες και
αφήστε για 5-10 λεπτά.

Λούστε τα μαλλιά σας δύο φορές με το Rigena Lifting σαμπουάν για να ετοιμάσετε τα μαλλιά για τα
επόμενα βήματα της θεραπείας.

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 5

Σε ένα μπωλ αδειάστε το περιεχόμενο από τις δύο
αμπούλες Rigena Lifting και ανακατέψτε καλά με ένα
πινέλο. Απλώστε σε όλο το μήκος των μαλλιών έως
τις άκρες. Αφήστε για 10 λεπτά. Τέλος, ξεβγάλτε και
προχωρήστε στο styling.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

Tip !

RETAIL ADVICE

FINAL TOUCH

BOOSTER

SHAMPOO

Πριν στεγνώσετε τα μαλλιά σας, ψεκάστε τα με το
Booster για να απογειώσετε τη λάμψη τους.

CONDITIONER

BOOSTER

Προτείνετε στον πελάτη το Rigena Lifting Σαμπουάν, Conditioner και Booster
για να συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι.

Χρησιμοποιήστε τις
αμπούλες Rigena
σε κάθε διαδικασία
αποχρωματισμού
και βαφής, όπως
συνιστάται η χρήση
τους.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ – ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

MONIMH ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
PERMANENT RICONSTRUCTION

CLEANSING

ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΛΕΠΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ
SEALING THE SCALES

INTENSIVE MASK

R-POWER

SHAMPOO

Εφαρμόστε 20 με 40ml (ανάλογα με το μάκρος των
μαλλιών) από το Rigena Lifting R-Power, κάντε μασάζ
μέχρι να δημιουργηθεί ελαφρύ γαλάκτωμα και
χτενίστε. Ξεβγάλτε χωρίς αναμονή.

Λούστε τα μαλλιά σας δύο φορές με το Rigena Lifting σαμπουάν για να ετοιμάσετε τα μαλλιά για τα
επόμενα βήματα της θεραπείας.

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 5

Εφαρμόστε τη Rigena Lifting μάσκα ενισχυμένης
δράσης, χτενίστε σε όλο το μήκος έως τις άκρες και
αφήστε για 10 λεπτά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

RETAIL ADVICE

FINAL TOUCH

BOOSTER

SHAMPOO

Πριν στεγνώσετε τα μαλλιά σας, ψεκάστε τα με το
Booster για να απογειώσετε τη λάμψη τους.

INTENSIVE MASK

BOOSTER

Προτείνετε στον πελάτη το Rigena Lifting Σαμπουάν, Μάσκα ενισχυμένης
δράσης και Booster για να συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
CLEANSING AND HYDRATATION

SHAMPOO

CONDITIONER

MONIMH ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
PERMANENT RICONSTRUCTION

INTENSIVE MASK

BOOSTER

Χρησιμοποιήστε το σαμπουάν και το conditioner σε καθημερινή βάση για να
βελτιώσετε την αντοχή των μαλλιών και να διευκολύνετε το χτένισμα.

Χρησιμοποιήστε τη μάσκα 1 ή 2 φορές την εβδομάδα εναλλάσσοντας με το conditioner, για βαθύτερη θρέψη. Σε μαλλιά πολύ κατεστραμμένα, ψεκάστε με το
Rigena Lifting Booster μετά το λούσιμο και εφαρμόστε από πάνω τη μάσκα. Έπειτα
από 10 λεπτά ξεβγάλτε ολοκληρωτικά.

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

RECONSTRUCTION

FINAL TOUCH

TREATMENT

Για άμεση αναδόμηση, χρησιμοποιείτε τις αμπούλες Rigena Lifting κάθε 15-20
ημέρες. Ανακατέψτε τον ενεργοποιητή και την αναδόμηση, εφαρμόστε μετά το
σαμπουάν, αφήστε στα μαλλιά για μερικά λεπτά κι έπειτα ξεβγάλτε. Προχωρήστε
στο styling.

BOOSTER

Πριν το στέγνωμα, ψεκάστε τα μαλλιά με το Booster για να βελτιώσετε τη λάμψη
τους. Το Booster μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί καθημερινά σε στεγνά μαλλιά
για να αναζωογονήσει το χτένισμά σας.

