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Η σειρά Glam είναι γοητευτική, σαγηνευτική, δημιουργική.
Η σειρά Glam δημιουργήθηκε σαν μία μεγάλη ιστορία αγάπης.
Γεμάτη γοητεία, με vintage και ρομαντικές επιρροές που την κάνει
να ξεχωρίζει. Άκρως εντυπωσιακή και μαγική για να κάνετε κάθε
σας εμφάνιση ξεχωριστή.

PERMANENT WAVING SYSTEM / NEUTRALIZER
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ / ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ

Η Glam θέλει να μπει στην καρδιά σας και να μη βγει ποτέ: είναι
μοναδική, ασύγκριτη, είναι ένα αφιέρωμα στη δημιουργικότητα
και τη φαντασία, ένα ζωντανό όνειρο. Θα σας κατακτήσει
καθημερινά με τα έντονα ζωηρά της χρώματα γεμάτα ομορφιά
και ζωτικότητα.
Η Glam γεννήθηκε από τη συνάντηση του παρελθόντος και του
μέλλοντος, με ένα ρετρό γούστο και μία ώθηση προς έναν πιο
ζωντανό και συναρπαστικό κόσμο. Η Glam είναι η αγάπη για
τα μαλλιά στην πιο αγνή της μορφή. Η Glam είναι εξ ολοκλήρου
κατασκευασμένη στην Ιταλία και δημιουργήθηκε από ένα έξυπνο
μείγμα στυλ, πρωτοτυπίας και υψηλής ποιότητας.
Τέσσερα παστέλ χρώματα για τέσσερις καλά καθορισμένες
σειρές.

SMOOTH HAIR / ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
SHAMPOO / CREAM / MASK

Κάθε μπούκλα έχει μια ιδιοτροπία; Ανοιχτό μπλε χρώμα για την
επαγγελματική μόνιμη και μοναδική βιολογική περμανάντ και για
να δημιουργήσετε τη νέα σας εμφάνιση!
Το κίτρινο χρώμα αντιπροσωπεύει δύο πρωτοποριακά και
μοντέρνα προϊόντα που ταιριάζουν σε όλους τους τύπους
μαλλιών: το μαλακτικό καθαρισμού το οποίο ακολουθεί τις τάσεις
co-wash και το διαχρονικό leave-in ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των λεπτών μαλλιών.
Η φωτεινή σειρά με το φρουτώδες άρωμά της και το λεπτό ροζ
χρώμα είναι τέλεια για να φροντίσει τα λεία μαλλιά και να τα κάνει
πιο δυνατά και λαμπερά χάρη στην Κερατίνη και το Luminescine®.

CURLY HAIR / ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ
SHAMPOO / CREAM / MASK

Η σειρά πειθαρχίας με το παστέλ πράσινο χρώμα και το
σαγηνευτικό άρωμα θα κάνει τους πάντες να ερωτευτούν τα
σγουρά μαλλιά σας και θα τα περιποιηθεί με το πολύτιμο έλαιο
Moringa και το Ginger!
Ποιός μπορεί να αντισταθεί στην Glam;
Η Glam αποτελεί το αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας συνθέσεων
και φυσικών δραστικών συστατικών. Από την Κερατίνη και το
Luminescine®, για να ανανεώσει τα μαλλιά και να τα κάνει να
λάμπουν, από το Τζίντζερ με τις ενισχυτικές του ιδιότητες στο
λάδι Moringa, πλούσιο σε βιταμίνες και αφροδισιακή δύναμη ...

CLEANSING CONDITIONER
LEAVE-IN CONDITIONER

TRIAL KIT

42

Σύστημα Bιολογικής περμανάντ!!!
Professional Permanent waving system

1 lt • 33.8 fl.oz.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

250 ml • 8.45 fl.oz.
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Επαγγελματική Περμανάντ

Εξουδετερωτικό

Professional Permanent

Αλόη

12164-1 250 ml

Neutralizer

12164-2 250 ml

12163 1 lt

Bιολογική περμανάντ!!!
Βιολογική περμανάντ χωρίς θειογλυκολικό,
βασισμένη στην κυστεαμίνη και στα αμινοξέα
κερατίνης, με ευχάριστο άρωμα και ενισχυμένη
με εκχυλίσματα Moringa και Αλόης. Χαρίζει
καθορισμένες μπούκλες μακράς διάρκειας
& σέβεται απόλυτα τη φύση των μαλλιών.
Διαθέσιμη σε δύο διαφορετικές συνθέσεις:
01 για φυσικά μαλλιά
02 για βαμμένα και ευαίσθητα μαλλιά

Moringa

Οδηγίες: Η περμανάντ αμινοξέων εφαρμόζεται

INFO

όπως η παραδοσιακή περμανάντ, με μόνο
μια προειδοποίηση: μην χρησιμοποιείτε πηγές
θερμότητας. Εφαρμόστε το υγρό αδιάλυτο,
αφότου έχετε τυλίξει τα μαλλιά (όπως κάνετε και
με την παραδοσιακή περμανάντ).ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κερατίνη

Σχεδιασμένο με σταθεροποιημένο όξινο pH, για
να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τα αλκαλικά
υπολείμματα. Σέβεται τη φυσική λάμψη και την
ενισχύει κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

1. Για φυσικά μαλλιά 20-25λεπτά ανα 5 λεπτά
2. Μαλλιά ευαίσθητα ή που έχουν υποστεί
επεξεργασίες 15-20 λεπτά ανα 5 λεπτά
Μετά την επίδραση της Περμανάντ, ξεβγάζετε καλά με
χλιαρό νερό και εφαρμόζετε το Εξουδετερωτικό.
Υποχρεωτική προειδοποίηση: Να εφαρμόζεται σε υγιές
κρανίο, χωρίς ερεθισμούς ή ασθένειες. Αποφύγετε την
επαφή με τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Αν το
προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεβγάλετε αμέσα. Να
φοράτε γάντια κατά τη χρήση. Μακριά από παιδιά.

Οδηγίες: Μετά την παρέλευση του χρόνου
αναμονής του υγρού περμανάντ στα τυλιγμένα
μαλλιά, ξεβγάζετε με χλιαρό νερό μέχρι να
καθαρίσει εντελώς.

Ταμπονάρετε κάθε ρόλεϋ. Χρησιμοποιήστε 70%
του εξουδετερωτικού υγρού σε κάθε ρόλεϋ
και αφήστε για 5 λεπτά. Απαλά αφαιρέστε τα ρόλεϋ και
μοιράστε το εξουδετερωτικό σε κάθε μπούκλα.
Αφήστε για 1-2 λεπτά. Ξεβγάλετε καλά με χλιαρό νερό μέχρι
να φύγει τελείως και προχωρήστε με το φορμάρισμα των
μαλλιών.
Απαραίτητες Προειδοποιήσεις: Περιέχει υπεροξείδιο του
υδρογόνου. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Αν έρθει
σε επαφή με τα μάτια ξεβγάλετε αμέσως. Χρησιμοποιήστε
γάντια κατά τη χρήση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Θα λάβετε τα βέλτιστα αποτελέσματα ακλουθώντας τις παρακάτω απλές οδηγίες:
1. Εφαρμόστε το υγρό περμανάντ στα μαλλιά που από πριν τα έχετε τυλίξει με τα ρολά.
2. Σε φυσικά μαλλιά (τύπος περμανάντ Νο1) αφήστε τα από 5 έως 25 λεπτά (ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα),
ελέγχοντας κάθε 5 λεπτά.
3. Σε βαμμένα ταλαιπωρημένα και ευαίσθητα μαλλιά (τύπος περμανάντ 2) αφήστε τα από 5 μέχρι 20 λεπτά
(ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα), ελέγχοντας κάθε 5 λεπτά.
4. Ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό, και μετά εφαρμόστε το 70% της δόσης του εξουδετερωτικού υγρού που
απαιτείται βρέχοντας τα ρολά. Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά.
5. Αφαιρέστε προσεκτικά τα ρολά και εφαρμόστε το υπόλοιπο 30% της απαιτούμενης δόσης εξουδετερωτικού
υγρού σε κάθε τούφα και αφήστε το να δράσει για 1 με 2 λεπτά.
6. Ξεβγάλετε με το σαμπουάν για σγουρά μαλλιά (Discipline shapoo curly hair) για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
Έπειτα χρησιμοποιήστε την μάσκα μαλλιών για σγουρά μαλλιά (Discipline mask curly hair), της οποίας η ελαφρά
όξινη δράση θα ολοκληρώσει τη διαδικασία κλεισίματος των λεπιών της τρίχας.
7. Εφαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα από τη κρέμα μαλλιών για σγουρά μαλλιά (Discipline cream curly hair)
και προχωρήστε στο styling.
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Illuminating Smooth Hair

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΙΩΤΙΚΗ BRAZILIAN.
ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΛΕΙΑ, ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΙΝΗ & ΚΑΙ ΤΟ LUMINESCINE.

λιά

1 lt • 33.8 fl.oz.

λ
Ίσια μα

Σαμπουάν λείανσης και λάμψης
Illuminating smoothing shampoo

13016

13017 1 lt

250 ml

Χάρη στην φόρμουλά του που είναι εμπλουτισμένη με Κερατίνη και
Luminescine ,αναδομεί τις ίνες τις τρίχας και δίνει λάμψη και μεταξένια
απαλότητα σε θαμπά και άτονα μαλλιά, προσφέροντας απαλότητα.

CARE |
 GLAM | PERFECTLY STRAIGHT

Γιά Ίσια Λαμπερά Μαλλιά

250 ml • 8.45 fl.oz.

Μάσκα λείανσης και λάμψης
Illuminating smoothing mask

13305 500 ml
13304 175 ml
Η φόρμουλα του, ενισχυμένη με Κερατίνη και Luminescine, προσφέρει
λάμψη και μεταξένια απαλότητα στα μαλλιά. Αποτρέπει τη δημιουργία
ψαλίδας και διασφαλίζει ένα άνετο βούρτσισμα καθώς βοηθά στο
ξεμπέρδεμα των μαλλιών. Αυτή η μάσκα δημιουργεί ένα φιλμ που
προστατεύει από την υγρασία και βοηθά στη προεργασία του ισιώματος.
Χρήση: Για ταλαιπωρημένα μαλλιά αφήστε σε υγρά μαλλιά για 10 λεπτά.
Για καθημερινή χρήση: Εφαρμόστε σε υγρά μαλλιά και ξεβγάλετε μετά
από λίγα λεπτά.

500 ml•16.9fl.oz.

175 ml•5.9fl.oz.

Κρέμα λείανσης και λάμψης

Luminescine

Illuminating smoothing cream

13404

250 ml

Η κρέμα βοηθά στην εύκολη διαμόρφωση των μαλλιών, διευκολύνει
το ξεμπέρδεμα και μειώνει το χρόνο στεγνώματος. Με λειαντική δράση,
προσφέρει λάμψη στα μαλλιά και μεταξένια απαλότητα , προστατεύει
από τη θερμότητακαι μειώνει το φριζάρισμα. Χρήση:Εφαρμόστε πριν το
στέγνωμα , χωρίς να ξεβγάλετε.

Κερατίνη
250 ml • 8.45 fl.oz.

Σετ Ταξιδίου
Travel kit

13717

3X30 ml

περιέχει:
Σαμπουάν 30ml.
Μάσκα 30ml.
Κρέμα 30ml.

3X30 ml
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ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΑ ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ
ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΜΠΟΥΚΛΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΛΑΙΟ MORINGA ΚΑΙ ΤΟ GINGER.

Σγουρά

μαλλιά

1 lt • 33.8 fl.oz.

Σαμπουάν για πειθαρχημένες μπούκλες
Discipline shampoo curly hair

13018

13019 1 lt

250 ml

Ειδικά σχεδιασμένο για σγουρά μαλλιά , χάρη στην συνδυαστική
δράση του έλαιου Moringa και του Ginger, προσφέρει ενυδάτωση
και βελτιώνει το φριζάρισμα των μαλλιών. Ξηρά και ατίθασα σγουρά
μαλλιά και ευαίθητα σγουρά μαλλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες
θα φαίνοντα πιο καλοσχηματισμένα και γεμάτα ζωντάνια.

250 ml • 8.45 fl.oz.

Μάσκα για πειθαρχημένες μπούκλες
Discipline mask curly hair

13306

13307

175 ml

500 ml

Η φόρμουλα της μάσκας είναι εμπλουτισμένη με έλαιο Moringa
και Ginger και δίνει απαλότητα και θρέψη στα μαλλιά, χωρίς να τα
βαραίνει. Αντιμετωπίζει το φριζάρισμα και βοηθά να αποφευγεται η
ψαλίδα. Η μάσκα ενυδατώνει και αναδομεί την δομή των σγουρών
μαλλιών προσφέροντας ζωντάνια. Χρήση: Για ταλαιπωρημένα μαλλιά,
αφήστε τη μάσκα σε υγρά μαλλιά για 10 λεπτά. Για καθημερινή χρήση
εφαρμόστε τη μάσκα σε υγρά μαλλιά και ξεβγάλετε μετά από μερικά
λεπτά.

500 ml•16.9fl.oz.

175 ml•5.9fl.oz.

Moringa

Κρέμα για πειθαρχημένες μπούκλες
Discipline cream curly hair

13405

250 ml

Για στυλάτες και διαμορφωμένες μπούκλες και μαλλιά γεμάτα όγκο και
λάμψη. Μειώνει το χρόνο στεγνώματος και αποτρέπει το φριζάρισμα:
μπούκλες με τέλειο σχήμα και ελαστικότητα. Προσφέρει απαλότητα
χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά και αποτέλεσμα που διαρκεί.
Χρήση: Εφαρμοστε πριν από το στέγνωμα χωρίς να ξεβγάλετε.
Για ακόμα πιο τέλειο αποτέλεσμα, εφαρμόστε μεγαλύτερη ποσότητα.

Ginger
250 ml • 8.45 fl.oz.

Σετ Ταξιδίου
Travel kit

13718

3X30 ml

περιέχει:
Σαμπουάν 30ml.
Μάσκα 30ml.
Κρέμα 30ml.

3X30 ml
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Discipline Curly Hair

CARE |
 GLAM | PERFECT CURL

Γιά Πειθαρχημένες Μπούκλες

250 ml • 8.45 fl.oz.

175 ml • 5.07 fl.oz.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
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Conditioner Καθαρισμού

Leave-in conditioner

Crème shampoo (Cleansing conditioner)
11113

250 ml

Είναι το τέλειο προϊόν για την τάση της εποχής,
το co-wash (conditioner μόνο με λούσιμο) ή
λούσιμο των μαλλιών μόνο με το conditioner!.
Γιά καθημερινή χρήση εναλλακτικά με το
σαμπουάν.

Ginger

Κερατίνη

Ανάμεσα στις αγαπημένες πρακτικές καθαρισμού
των μαλλιών των celebrity του Hollywood, το cowash είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα σγουρά
μαλλιά, αλλά είναι ιδανικό για όλους τους τύπους
μαλλιών, ειδικά το καλοκαίρι που το λούσιμο είναι
πιο συχνό.

11112

150 ml

Το διαχρονικό χωρίς ξέβγαλμα conditioner για
να ενυδατώνει και να ξεμπλέκει τα μαλλιά σας.
Χάρη στη Kερατίνη και το Ginger ενδυναμώνει τη
δομή των μαλλιών & βελτιώνει τη σταθερότητα
του χρώματος. Ιδανικό για όλους τους τύπους
μαλλιών ακόμα και τα πιο λεπτά. Κάνει ακόμα
και τα πιο λεπτά μαλλιά εύκολα στο χτένισμα.
Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα σε καθαρά και
ταμποναρισμένα μαλλιά και συνεχίστε με το styling
χωρίς ξέβγαλμα.

Χωρίς Θειικά άλατα και χωρίς σιλικόνη, με πολύ
μικρή ποσότητα αφρού, το Cleansing Conditioner εφαρμόζεται σε βρεγμένα μαλλιά με μασάζ.
Μετά από 3 λεπτά ξεβγάζετε και είστε έτοιμοι.
Εμπλουτισμένο με Κερατίνη και Ginger καθαρίζει
τα εύθραστα και πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά
χωρίς να τα βαραίνει. Κάνει λίγο αφρό, είναι
υπέρ-απαλό και κατάλληλο για καθημερινή
χρήση
εναλλακτικά
με
το
σαμπουάν.
Χρήση: Εφαρμόστε κάνοντας μασάζ από τις
ρίζες προς τις άκρες. Αφήστε για λίγα λεπτά ,
προσθέστε λίγο νερό μέχρι να κάνει ελαφρύ αφρό
και ξεβγάλετε καλά.

Ενεργά συστατικά

Luminescine®: Κατοχυρωμένο μόριο, είναι φυτικό φυτοσύμπλοκο από το φυτό Φλόμος, ένα λουλούδι απλωμένο σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Τα κίτρινα
πέταλα του έχουν την ιδιότητα να απορροφούν ενέργεια και να την εκπέμπουν εκ νέου σε μορφή φωτονίων μια διαδικασία γνωστή ως φωτοβολία. Κλινικές μελέτες
που έγιναν με την χρήση φασματοφθορομετρητή στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία έδειξαν ότι τα μαλλιά στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα
που περιέχουν Luminescine® είναι έως και 10 φορές πιο λαμπερά.

Κερατίνη: αποτελεί το 96% των μαλλιών, παίζει τον καθοριστικό ρόλο του ‘τσιμέντου’, κάνοντάς τα αδιάβροχα, και δίνοντας τους δύναμη. Με το πέρασμα του
χρόνου, τα μαλλιά υπόκεινται σε γήρανση, και εξασθενίζουν, χάνοντας κερατίνη και κατά συνέπεια την αντίστασή τους στη φθορά. Για αυτό το λόγο, είναι πολύ
σημαντικό να χρησιμοποιούμε προϊόντα που επαναφέρουν τη δομή των μαλλιών, δυναμώνοντάς και προστατεύοντάς τα.

Έλαιο Moringa: Εξάγεται από τους σπόρους του ‘Θαυματουργού δέντρου’ Μορίνγκα, το έλαιο Moringa, πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά, βιταμίνες και μεταλλικά
στοιχεία, βοηθά στην αποφυγή της ψαλίδας, ενισχύει τα μαλλιά και παρέχει επίσης χρήσιμες ουσίες για την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και το βολβό των
μαλλιών.

Τζίντζερ: ποώδες φυτό της Άπω Ανατολής, διαθέτει ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες κάτι που είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Πλούσιο σε αιθέρια έλαια,
βιταμίνες, ανόργανα άλατα, αντιοξειδωτικά και αμινοξέα, το τζίντζερ είναι ένας πραγματικός σύμμαχος για την υγεία και την ομορφιά των μαλλιών, μια εξαιρετική
θεραπεία για την φροντίδα των μαλλιών, αυξάνοντας την αντοχή τους και τη γυαλάδα τους.

Αλόη: Πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αμινοξέα, έχει ενυδατικές και αντιοξειδωτικές λειτουργίες. Η δομή της, της επιτρέπει να απορροφάται εύκολα από το δέρμα
και τα μαλλιά, επιτρέποντας στις ευεργετικές της ιδιότητες να χαρίσουν βαθιά αναζωογόνηση και προστασία στην τρίχα από τις ρίζες έως τις άκρες.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
• Για να φροντίσετε τα φυσικά ίσια μαλλιά στο κομμωτήριο, ή για να αποκτήσετε ένα προσωρινό
λείο και στρωτό αποτέλεσμα, ακολουθήστε τα βήματα:
1. Φυσικά ίσια μαλλιά – Για να τα κάνετε να λάμπουν και να είναι ακαταμάχητα:
1. Χρησιμοποιήστε το σαμπουάν (Illuminating shampoo) για λεία μαλλιά και κάντε απαλό
μασάζ κατά μήκος των μαλλιών. Έπειτα ξεβγάζετε.
2. Χρησιμοποιήστε την μάσκα (Illumination mask) για λεία μαλλιά και κάντε απαλό μασάζ από
τις ρίζες έως τις άκρες. Αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά. Έπειτα ξεβγάζετε.
3. Εφαρμόστε 2/3ml (4/5 πατήματα της αντλίας) από την κρέμα (Illuminating smoothing
cream), απλώνοντας την ομοιόμορφα σε όλα τα μήκη των μαλλιών ενδεχομένως με τη βοήθεια
μίας χτένας. Έπειτα προχωρήστε στο styling με το πιστολάκι ή την πρέσα.
4. Προτείνετε στον πελάτη τα προϊόντα για χρήση στο σπίτι. Αν τα μαλλιά του πελάτη σας είναι
ίσια, δεν θα χρειάζεται ούτε να χρησιμοποιεί την πρέσα!
2. Μαλλιά που έχουν την τάση να φριζάρουν , για να τα κάνετε απαλά και λαμπερά.
1. Εφαρμόστε αρκετή δόση από την μάσκα (Illuminating mask για λεία μαλλιά) σε στεγνά
μαλλιά, κάντε απαλό μασάζ και αφήστε την για 10 λεπτά, αν θέλετε χρησιμοποιήστε και μια πηγή
θερμότητας.
2. Ξεβγάζετε προσεκτικά και συνεχίστε με το σαμπουάν (Illuminating shampoo) για λεία μαλλιά
χτενίζοντας τα μαλλιά προσεκτικά από τις ρίζες προς τις άκρες. Έπειτα ξεβγάζετε.
3. Εφαρμόστε μικρή δόση από την μάσκα (Illuminating mask) για λεία μαλλιά για να βοηθήσετε
τα λέπια της τρίχας να κλείσουν, έπειτα ξεβγάζετε καλά.
4. Εφαρμόστε 4/5ml (8/10 πατήματα της αντλίας) από την κρέμα (Illuminating smoothing
cream), απλώνοντας την ομοιόμορφα σε όλα τα μήκη των μαλλιών ενδεχομένως με τη βοήθεια
μίας χτένας. Προχωρήστε στο styling της προτίμησης σας.
5. Προτείνετε στον πελάτη τα προϊόντα για χρήση στο σπίτι. Αν τα μαλλιά του πελάτη σας είναι
ίσια, δεν θα χρειάζεται ούτε να χρησιμοποιεί την πρέσα!
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΣΓΟΥΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
• Για να φροντίσετε τα φυσικά σγουρά μαλλιά στο κομμωτήριο, ή να δημιουργήσετε ένα
προσωρινό wavy αποτέλεσμα, ακολουθήστε τα βήματα:
1. Φυσικά σγουρά μαλλιά, για έλεγχο και ενίσχυση.
1. Εφαρμόστε το σμπουάν γιά σγουρά (Discipline shampoo curly hair) και κάντε απαλό μασάζ
σε όλα τα μήκη. Έπειτα ξεβγάζετε το προϊόν.
2. Εφαρμόστε την μάσκα για σγουρά (Discipline mask curly hair), κάνοντας μασάζ σε όλα τα
μήκη των μαλλιών. Αφήστε την για μερικά λεπτά. Ξεμπλέξτε τους κόμπους των μαλλιών με τη
βοήθεια μιας χτένας με αραιά δόντια, και έπειτα ξεβγάλετε.
3. Εφαρμόστε 4/5ml (8/10 πατήματα της αντλίας) από την κρέμα για σγουρά (Discipline cream
curly hair), απλώνοντας την με τα χέρια σε όλα τα μήκη, και έπειτα προχωρήστε στο styling με το
πιστολάκι ή την πρέσα.
4. Προτείνετε στους πελάτες τα προϊόντα για χρήση στο σπίτι. Δεν μπορούν πλέον χωρίς την
σειρά Glam!!!
2. Ίσια μαλλιά, για να δώσετε όγκο και wavy αποτέλεσμα.
1. Χρησιμοποιήστε το σαμπουάν (lluminating shampoo) για λεία μαλλιά και κάντε απαλό
μασάζ κατά μήκος των μαλλιών. Έπειτα ξεβγάζετε.
2. Εφαρμόστε την μάσκα για σγουρά μαλλιά (Discipline mask curly hair), κάνοντας μασάζ σε
όλα τα μήκη των μαλλιών. Αφήστε την για μερικά λεπτά, και έπειτα ξεβγάλετε.
3. Εφαρμόστε 4/5ml (8/10 πατήματα της αντλίας) από τη κρέμα για σγουρά μαλλιά (Discipline cream curly hair), απλώνοντας τη ομοιόμορφα με τα χέρια σε όλα τα μήκη, και έπειτα
προχωρήστε στο styling με το πιστολάκι με φυσούνα.
4. Τελειώστε το styling με το σίδερο για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5. Προτείνετε τα προϊόντα στον πελάτη να τα αγοράσει για το σπίτι. Το τέλειο αποτέλεσμα από
το κομμωτήριο θα κρατήσει περισσότερο!
Γνωρίζατε ότι:
• Οι μάσκες της σειράς Glam περιέχουν στη σύνθεσή τους το κατοχυρωμένο μόριο Satin
blend, που δίνει μεταξένιο αποτέλεσμα, δρα ενάντια στο φριζάρισμα και χαρίζει λάμψη;
• Οι κρέμες μπορούν να μειώσουν το χρόνο στεγνώματος κατά 20%; Σκεφτείτε το χρόνο που
εξοικονομείτε σε κάθε χτένισμα!
•Τα προϊόντα Glam είναι πάρα πολύ υψηλή απόδοση, ακολουθήστε τις συνιστώμενες
δοσολογίες
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

Τεχνικές Οδηγίες

ΔΙΑΡΚΕΙ
ΜΕΧΡΙ

GLAM ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΕΡΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

3

GLAM ILLUMINATING SMOOTHING TREATMENT WITH KERATIN

Glam Illuminating Smoothing Treatment kit

12564 500 ml + 500 ml

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ή
επιβλαβή και επιθετικά συστατικά.

ILLUMINATING
SMOOTHING
TREATMENT WITH
KERATIN

ΚΙΤ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΚΕΡΑΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

άλλα

Περιέχει:
• Κερατίνη: φυσικός παράγοντας των μαλλιών,
παρέχει δύναμη.
• Luminescina: ένα πατενταρισμένο μόριο, δίνει
10 φορές περισσότερη λάμψη και φωτεινότητα
στα μαλλιά.
• Προβιταμίνη Β5: έχει ενυδατική και
καταπραϋντική λειτουργία.
Η θεραπεία λείανσης Glam Illuminating
Smoothing Treatment μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο μαλλιών και εγγυάται
λείο αποτέλεσμα σε ίσια μαλλιά και
αποτέλεσμα χωρίς φριζάρισμα στα σγουρά μαλλιά διατηρώντας τις φυσικές μπούκλες.

• Λεία, λαμπερά, ευκολοχτένιστα
και δυνατά μαλλιά.
• ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ
• Κατά του φριζαρίσματος
• Με Luminescina
και προβιταμίνη B5

Αποτέλεσμα απόλυτα λείο,
10 φορές ποιο λαμπερό
και χωρίς φριζάρισμα

STEP
1

STEP
2

Σαμπουάν καθαρισμού
πριν την θεραπεία

Θεραπεία Λείανσης Glam

Glam pre Treatment Cleansing Shampoo
12564-1 500 ml
1ο βήμα. Το cleansing shampoo
έχει pH 8.5, το οποίο ανοίγει τα
λέπια της τρίχας, για να γίνει έπειτα
η χρήση του Smoothing Fluid.

πριν

μετά

Θεραπεία λείανσης Illuminating smoothing για Ίσια μαλλιά

Glam Smoothing Treatment
12564-2 500 ml
Το 2ο βήμα της θεραπείας illuminating smoothing το οποίο
εγγυάται λεία μαλλιά, μειώνοντας
τον όγκο και το φριζάρισμά τους.

INFO

Οδηγίες Χρήσης
ΒΗΜΑ 1- Λούζετε τα μαλλιά με το Glam cleans- i n g
shampoo. Ξεβγάλετε εξολοκλήρου και επαναλάβετε
την εφαρμογή. Αφήστε το στα μαλλιά για 10 λεπτά,
έπειτα ξεβγάλετε και ταμπονάρετε με μια πετσέτα.
Προχωρήστε στο επόμενο βήμα όπως επισημάνεται
στις οδηγίες χρήσης του Glam Smoothing Fluid.
ΒΗΜΑ 2 - Εφαρμόστε με προσοχή 50/60γρ στα μαλλιά,
από το Glam Smoothing Fluid. Αφήστε το να δράσει
για 20 λεπτά.
ΒΗΜΑ 3 - Ξεβγάλετε ελαφρώς τα μαλλιά (αποφεύγοντας το υπερβολικό ξέβγαλμα), χτενίστε και
στεγνώστε με το σεσουάρ μαλλιών.
ΒΗΜΑ 4 – Χρησιμοποιήστε το σίδερο μαλλιών σε
θερμοκρασία 200 °C / 230 °C (ανάλογα τον τύπο
μαλλιών) με μέγιστο πέρασμα στα
μαλλιά τις 10 φορές.
ΒΗΜΑ 5 – Εφαρμόστε την μάσκα Glam
illuminating (smooth hair). Αφήστε
την για 5-10 λεπτά για να επιτύχετε το
πλήρες κλείσιμο στα λέπια της τρίχας,
ξεβγάλετε και προχωρήστε στο styling.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ λούσετε τα μαλλιά
σας για τις επόμενες 24 ώρες.
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Ο ΟΔΗΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΛΛ

Η θεραπεία λείανσης smoothing Glam είναι
ένα πρωτοποριακό σύστημα που εγγυάται
τέλεια
λείανση
δίνοντας
παράλληλα
μεγαλύτερη φωτεινότητα και δύναμη στα
μαλλιά, εξαλείφοντας το φριζάρισμα.
Η φόρμουλα της είναι πλούσια σε
ενυδατικούς παράγοντες παρόμοιους με την
τριχοειδή δομή.

Θεραπεία κατά του φριζαρίσματος
INFO
για σγουρά μαλλιά
Οδηγίες Χρήσης
ΒΗΜΑ 1- Λούζετε τα μαλλιά με το Glam cleansing shampoo. Ξεβγάλετε εξολοκλήρου και
επαναλάβετε την εφαρμογή.
Αφήστε το στα μαλλιά για 10 λεπτά, έπειτα
ξεβγάλετε και ταμπονάρετε με μια πετσέτα.
Προχωρήστε στο επόμενο βήμα όπως
επισημάνεται στις οδηγίες χρήσης του Glam
Smoothing Fluid.
ΒΗΜΑ 2 - Εφαρμόστε με προσοχή 50/60γρ στα
μαλλιά από το Glam Smoothing Fluid διαλυμένο
με νερό σε αναλογία 1+2 (1μέρος Smoothing
Fluid προς 2 μέρη νερού).
Αφήστε το στα μαλλιά για 10 με 15 λεπτά.
ΒΗΜΑ 3 – Εφαρμόστε την μάσκα
Glam discipline (curly hair) για
σγουρά μαλλιά. Αφήστε την για
5- 10 λεπτά για να επιτύχετε το
πλήρες κλείσιμο στα λέπια της
τρίχας, ξεβγάλετε και προχωρήστε
στο styling.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ λούσετε τα
μαλλιά σας για τις επόμενες
24ώρες.

