ТЕХНІЧНИЙ ПОСІБНИК

Deep Mask

DEEP CAVIAR
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Luxury Shampoo
Luxury Deep Mask
Luxury Leave- In Spray

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
30 хвилин

LUXURY SHAMPOO

Це anti-age шампунь, який створений для гідроживлення волосся. Складається з
коктейлю активних косметичних інгредієнтів. Переваги від застосування: швидке та
якісне миття волосся, забезпечує м’якість, живить його та зволожує.

ПЕРЕВАГИ
Зволожує
Відновлює
Надає блиск

LUXURY SPRAY

Істотно новий вид догляду за волоссям - унікальний продукт, який поєднує у собі
численні переваги в одному спреї. Збагачений екстрактом чорної ікри, вітаміном Е,
пантенолом та іншими активними компонентами косметики преміум класу.

-

DEEP MASK

Глибоко зволожує та живить волосся. Збагачена маслом ши, колагеном та екстрактом
чорної ікри - розкішним та цінним джерелом вітамінів та антиоксидантів, збагачена
Омега-3 жирними кислотами та вітаміном С з високою здатністю відновлення
гідроліпідного шару кутикули волосся.

МИТТЯ:

ЗАВЕРШЕННЯ:

НАНЕСЕННЯ DEEP MASK:

СУШКА:

- Помити волосся двічи за допомогою LUXURY SHAMPOO
.
- Після другого миття залишити шампунь на 2 хвилини
- Ретельно змити та висушити рушником

- Видавити 2-3 натискання DEEP MASK (приблизно 5 ml)
на руку
- Розподілити DEEP MASK по всій довжині волосся
- Зробити масаж після нанесення
- Обгорнути волосся рушником
- Залишити на 8-10 хвилин під джерелом тепла

- Ретельно змити DEEP MASK
- Якщо необхідно, нанесіть Luxury Cream на кінці волосся та змийте

- Нанесіть Luxury Spray на вологе волосся
- Висушіть за допомогою фену та зробіть укладку

ПОРАДА:

Для підтримки ефекту від лікуваня DEEP CAVIAR не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд Luxury Care

ANTI-AGE
SYSTEM

Hair Plasm

Luxury Caviar

PLASMA INFUSION

CAVIAR DREAMS
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Extreme Cleanse Ph 6.9
Luxury Caviar (BTX Hair)
Luxury Leave-In Spray

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

1 година

EXTREME CLEANSE PH 6.9

Це шампунь для передпроцедурної обробки. Розроблений для видалення
забруднень та відкривання кутикули волосся для досягнення найкращого
результату при потраплянні процедурних засобів Luxury Care.

ПЕРЕВАГИ

Блиск
Шовковистість
Зволоженість

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

Істотно новий вид догляду за волоссям - унікальний продукт, який поєднує у собі
численні переваги в одному спреї. Збагачений екстрактом чорної ікри, вітаміном Е,
пантенолом та іншими активними компонентами косметики преміум класу.

LUXURY CAVIAR

МИТТЯ:

НАНЕСЕННЯ:

- Обрати рівень бажаної процедури;
- Дозувати кількість продукту, необхідну для проведення даної
процедури. Розводити в скляній мисці;
- Додати необхідну кількість води відповідно до обраної процедури;
- Перемішати склад до отримання однорідного крему;
- Нанести одержаний крем на вологе волосся по всій довжині
пензлем-щіткою;
- Ретельно розчесати волосся розчіскою з вузькими зубцями;
- Розподілити довжину волосся рівномірно по голові;
- Надягти клієнту на волосся поліетиленову шапочку;
- Залишити на 15 хвилин під джерелом тепла (у сушуарі чи клімазоні
за температурою 55°С)

Extreme Cleanse Ph 6.9
Hair Plasm
Luxury Leave-In Spray

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
1 година

EXTREME CLEANSE PH 6.9

Це шампунь для передпроцедурної обробки. Розроблений для видалення
забруднень та відкривання кутикули волосся для досягнення найкращого
результату при потраплянні процедурних засобів Luxury Care.

ПЕРЕВАГИ

Лікує та реструктурує
Додає міцності і щільності волоссю
Живить
Полегшує розчісування

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

Істотно новий вид догляду за волоссям - унікальний продукт, який поєднує у собі
численні переваги в одному спреї. Збагачений екстрактом чорної ікри, вітаміном Е,
пантенолом та іншими активними компонентами косметики преміум класу.

HAIR PLASM

Це є метод гідроживлення та усунення вікових проявів, який допоможе
відновити блиск, м’якість та гладкість волосся завдяки революційній формулі
«ВТХ комплекс», концентрату активних інгредієнтів, якими є, в основному,
амінокислоти, вітаміни, пантенол та олія чорної ікри.

- Вимити голову шампунем PH 6.9 EXTREME CLEANSE
- Один раз - для чутливого або волосся після хімічного впливу
- Два рази - для натурального, сильного, тонкого волосся
- Залишити шампунь на 2 хвилини
- Ретельно змити та висушити за допомогою рушника

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

- Не містить води
- Не робить волосся жирним та не збільшує вагу тонкого волосся
- Не змінює колір волосся
- 100% активних натуральних інгредієнтів

ЗАВЕРШЕННЯ:

- Змити 50% -80% прохолодною водою.

СУШКА:

- Витерти волосся рушником
- Нанести на вологе волосся Leave-In Spray;
- Висушити волосся феном та широкою щіткою. Продовжити
роботу з праскою(температура праски для тонкого та
середнього волосся -150°-180°С; для потовщеного волосся 180°-210°С).

КОНЦЕНТРАЦІЯ:
Інтенсивна процедура
1 частина BTX Hair до 5 частин води. На кінчики волосся, а
також на сухі та пошкоджені ділянки допускається нанесенння
концентрату BTX Hair у чистому вигляді, без розведення;
Для блондованого, курчавого та пористого волосся
1 частина Luxury Caviar до 5-6 частин води;
Для пофарбованого волосся
1 частина Luxury Caviar до 6-8 частин води;
Для натурального волосся
1 частина Luxury Caviar до 8-10 частин води.

МИТТЯ:

- Вимити голову шампунем PH 6.9 EXTREME CLEANSE
- Один раз - для чутливого або волосся після
хімічного впливу
- Два рази - для натурального, сильного, тонкого волосся
- Залишити шампунь на 2 хвилини
- Ретельно змити та висушити за допомогою рушника

НАНЕСЕННЯ:

ЗАВЕРШЕННЯ:

- Ретельно змити Hair Plasm водою

СУШКА:

- Нанести Luxury Spray на вологе волосся
- Висушити волосся феном та зробити укладку

- Розділити волосся на чотири зони;
- Кожну зону, за необхідністю, додатково змочити;
- Змочити долоні;
- Видавити необхідну кількість Hair Plasm на долонь;
- Розтерти Hair Plasm в долонях до активації;
- Нанести на одну з підготовлених зон та розчесати.
Повторити те ж саме для інших зон;
- Розподілити довжину волосся рівномірно по голові;
- Одягти на волосся поліетиленову шапочку;
- Залишити на 10 хвилин під джерелом тепла
(у сушуарі чи клімазоні за температурою 55°С);

ВАЖЛИВО:
Засіб ВТХ Наіг може кристалізуватись. За температури нижче +18С
вміст ампул стає білим та непрозорим. Перед вживанням
кристалізовану ампулу треба розігріти будь-яким зручним способом
до кімнатної температури. Коли вміст ампули стане повністю прозорим,
засіб є готовим до використання.

ПОРАДА:

Для підтримки ефекту від лікуваня CAVIAR DREAMS не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд Luxury Care

ПОРАДА:

Для підтримки ефекту від лікуваня PLASMA INFUSION не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд Luxury Care

ANTI-AGE
SYSTEM

Luxury Plasm/Luxury Caviar

TOTAL REGENERATION
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Extreme Cleanse Ph 6.9
Hair Plasm
Luxury Caviar (BTX Hair)
Luxury Leave-In Spray

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
1 година

ПЕРЕВАГИ

Блиск
Міцність
Шовковистість
М’якість

EXTREME CLEANSE PH 6.9

HAIR PLASM

Це шампунь для передпроцедурної обробки. Розроблений для видалення
забруднень та відкривання кутикули волосся для досягнення найкращого
результату при потраплянні процедурних засобів Luxury Care.

- Не містить води
- Не робить волосся жирним та не збільшує вагу тонкого волосся
- Не змінює колір волосся
- 100% активних натуральних інгредієнтів

LUXURY CAVIAR

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

Це є метод гідроживлення та усунення вікових проявів, який допоможе
відновити блиск, м’якість та гладкість волосся завдяки революційній формулі
«ВТХ комплекс», концентрату активних інгредієнтів, якими є, в основному,
амінокислоти, вітаміни, пантенол та олія чорної ікри.

МИТТЯ:

- Вимити голову шампунем PH 6.9 EXTREME CLEANSE
- Один раз - для чутливого або волосся після хімічного впливу
- Два рази - для натурального, сильного, тонкого волосся
- Залишити шампунь на 2 хвилини
- Ретельно змити та висушити за допомогою рушника

НАНЕСЕННЯ HAIR PLASM:

- Розділити волосся на чотири зони;
- Кожну зону, за необхідністю, додатково змочити;
- Змочити долоні;
- Видавити необхідну кількість Hair Plasm на долонь;
- Розтерти Hair Plasm в долонях до активації;
- Нанести на одну з підготовлених зон та розчесати.
Повторити те ж саме для інших зон;
- Розподілити довжину волосся рівномірно по голові;
- Одягти на волосся поліетиленову шапочку;
- Залишити на 10 хвилин під джерелом тепла
(у сушуарі чи клімазоні за температурою 55°С);

ОПОЛІСКУВАННЯ:

- Змити 50% -80% прохолодною водою
- Висушити за допомогою рушника

Істотно новий вид догляду за волоссям - унікальний продукт, який поєднує у собі
численні переваги в одному спреї. Збагачений екстрактом чорної ікри, вітаміном Е,
пантенолом та іншими активними компонентами косметики преміум класу.

НАНЕСЕННЯ LUXURY CAVIAR:

- Обрати рівень бажаної процедури;
- Дозувати кількість продукту, необхідну для проведення даної
процедури. Розводити в скляній мисці;
- Додати необхідну кількість води відповідно до обраної процедури;
- Перемішати склад до отримання однорідного крему;
- Нанести одержаний крем на вологе волосся по всій довжині
пензлем-щіткою;
- Ретельно розчесати волосся розчіскою з вузькими зубцями;
- Розподілити довжину волосся рівномірно по голові;
- Надягти клієнту на волосся поліетиленову шапочку;
- Залишити на 15 хвилин під джерелом тепла (у сушуарі чи клімазоні
за температурою 55°С)

ОПОЛІСКУВАННЯ:

“ІДЕАЛЬНЕ
ВОЛОССЯ ЦЕ РОЗКІШ
ЯКУ ВИ МОЖЕТЕ
СОБІ ДОЗВОЛИТИ”.

- Змити 50% -80% прохолодною водою

ФІНАЛЬНА СУШКА:

- Витерти волосся рушником
- Нанести на вологе волосся Leave-In Spray;
- Висушити волосся феном та широкою щіткою. Продовжити
роботу з праскою(температура праски для тонкого та
середнього волосся -150°-180°С; для потовщеного волосся 180°-210°С).

ПОРАДА:

Для підтримки ефекту від лікуваня TOTAL REGENERATION не забувайте порекомендувати домашній догляд Luxury Care

ANTI-AGE
SYSTEM

NATUR-EX+

ФАРБУВАННЯ
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER No1
FINISHER No2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

Залежить від обраної процедури.
Naturex+ не впливає на тривалість
основної процедури

ПЕРЕВАГИ
Захист
Еластичність
Міцність

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
- Змішайте барвник з необхідною кількістю окислювача
- 1 мл формоутворюючої речовини №1 на кожні 10 мл барвника, що використовується
Використовуйте мірну колбу
Наприклад: барвник 60 мл + окислювач 60 мл (змішайте у співвідношенні 1:1) додайте 6 мл
формоутворюючої речовини №1
- Нанесіть барвник згідно з рекомендацією виробника, ретельно промийте великою
кількістю води та після помийте голову з шампунем.
- Нанесіть закріплювач № 2 рівномірно у кількості відповідно до довжини волосся та
залиште на 5 хвилин. Після - ретельно змийте водою та висушіть.
Використовуйте таке ж співвідношення формоутворюючої речовини для плямистих барвників (1 мл формоутворюючої речовини №1 на кожні 10 мл барвника, що використовується).

NATUR-EX+

СУПЕР ОСВІТЛЕННЯ
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER No1
FINISHER No2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

Залежить від обраної процедури.
Naturex+ не впливає на тривалість
основної процедури

ПЕРЕВАГИ
Захист
Еластичність
Міцність

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
- Змішайте барвник з необхідною кількістю окислювача
- 7,5 мл формоутворюючої речовини №1 на кожні 50 мл барвника, що використовується
Використовуйте мірну колбу
Наприклад: барвник 50 мл + окислювач 100 мл (змішайте у співвідношенні 1:2) додайте 7,5 мл
формоутворюючої речовини №1
- Нанесіть барвник згідно з рекомендацією виробника, ретельно промийте великою
кількістю води та після помийте голову з шампунем.
- Нанесіть закріплювач № 2 рівномірно у кількості відповідно до довжини волосся та
залиште на 5 хвилин. Після - ретельно змийте водою та висушіть.

ПОРАДА:

Для підтримки ефекту від лікуваня NATUR-EX+ не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд Luxury Care

NATUR-EX+

ОСВІТЛЮЮЧА ПУДРА
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER No1
FINISHER No2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

Залежить від обраної процедури.
Naturex+ не впливає на тривалість
основної процедури

NATUR-EX+

ХІМІЧНЕ
ВИПРЯМЛЕННЯ

ПЕРЕВАГИ
Захист
Еластичність
Міцність

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER No1
FINISHER No2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

Залежить від обраної процедури.
Naturex+ не впливає на тривалість
основної процедури

(ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОСВІТЛЕНОГО ВОЛОССЯ:
знебарвлення, суперосвітлення, балаяж та ін.)
- Змішайте барвник з необхідною кількістю окислювача.
- Додавайте:
2 мл формоутворюючої речовини №1 на кожні 10 г освітлючої пудри
Використовуйте мірну колбу.
Наприклад: освітлююча пудра 20 г + окислювач 40 мл, додайте 4 мл формоутворюючої речовини №1.
- Нанесіть пудру згідно з рекомендацією виробника, ретельно промийте великою
кількістю води та після помийте голову з шампунем.
- Нанесіть закріплювач № 2 рівномірно у кількості відповідно до довжини волосся та
залиште на 5 хвилин. Після - ретельно змийте водою та висушіть.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:

NATUR-EX+

NATUR-EX+

ПЕРМАНЕНТНА ЗАВИВКА
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER No1
FINISHER No2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

Залежить від обраної процедури.
Naturex+ не впливає на тривалість
основної процедури

Захист
Еластичність
Міцність

- Після миття голови змішайте:
10 мл формоутворюючої речовини №1 кожними 50 г випрямлюючого крему
Використовуйте мірну колбу.
- Нанесіть згідно з рекомендацією виробника та ретельно промийте великою кількістю води.
-Нанесіть необхідну кількість нейтралізатору та промийте водою.
Залиште його на волоссі на 5 хилин та після помийте голову з шампунем
- Нанесіть закріплювач № 2 рівномірно у кількості відповідно до довжини волосся та
залиште на 5 хвилин. Після - ретельно змийте водою та висушіть.

КЕРАТИНОВЕ
ВИПРЯМЛЕННЯ

ПЕРЕВАГИ
Захист
Еластичність
Міцність

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
- Нанесіть речовину для завивки згідно з рекомендацією виробника та ретельно промийте
великою кількістю води. Нейтралізуйте перед змішуванням.
- Після миття голови з шампунем змішайте:
формоутворюючу речовину № 1 з водою у співвідношенні 1:3
Наприклад: змішайте 4 мл формоутворюючої речовини № 1 та 12 мл води (1:3).
- Розпиліть рівномірно на волосся та залишіть на 5 хвилин.
- Нанесіть нейтралізатор та залиште на рекомендований виробником час, зніміть бігуді та
ретельно промийте водою.
- Нанесіть закріплювач № 2 рівномірно у кількості відповідно до довжини волосся від
коренів до кінчиків та залиште на 10 хвилин. Після - ретельно змийте водою та висушіть.

ПОРАДА:

ПЕРЕВАГИ

Для підтримки ефекту від лікуваня NATUR-EX+ не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд Luxury Care

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER No1
FINISHER No2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

Залежить від обраної процедури.
Naturex+ не впливає на тривалість
основної процедури

ПЕРЕВАГИ
Захист
Еластичність
Міцність

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ:
- Після миття голови із застосуванням кератинового шампуню змішайте:
1 мл формоутворюючої речовини №1 кожними 10 мл кератину
Використовуйте мірну колбу.
- Нанесіть згідно з рекомендацією виробника та ретельно промийте великою кількістю води.
-Нанесіть необхідну кількість кератинового кондиціонеру та промийте водою.
Залиште його на волоссі на 5 хилин та після помийте голову з шампунем
- Нанесіть закріплювач № 2 рівномірно у кількості відповідно до довжини волосся та
залиште на 5 хвилин. Після - ретельно змийте водою та висушіть.

ПОРАДА:

Для підтримки ефекту від лікуваня NATUR-EX+ не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд Luxury Care

GOLD THREAD

ДИВОВИЖНА ГЛАДКІСТЬ
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Remover Shampoo
Smoother Treatment

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ

ПЕРЕВАГИ

90 хвилин

Дивовижна гладкість
Виключає сплутування протягом трьох місяців
Реструктурує
Надає блиску

МИТТЯ ТА ПІДГОТОВКА

- ВИМИЙТЕ ГОЛОВУ З ОЧИЩУЮЧИМ ШАМПУНЕМ №1
Шампунь з лужним рН для миття перед процедурою. Ретельно
очищує та відкриває кутикулу волосся
- ВИСУШІТЬ ВОЛОССЯ НА 100%

АКТИВАЦІЯ ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ:

- ВИСУШІТЬ ВОЛОССЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КРУГЛОЇ РОЗЧІСКИ.
- РОЗДІЛІТЬ ВОЛОССЯ НА 4 ЧАСТИНИ.
- ОБРОБЛЯЙТЕ ПРАСКОЮ ТОНКІ ПАСМА, РОЗПОЧИНАЮЧИ З ПОТИЛИЦІ
ВАЖЛИВО: ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАСКОЇ ПРАСКИ ДИВІТЬСЯ У ТАБЛИЦІ
- КОЖНЕ ПАСМО НЕОБХІДНО ПРОЙТИ ПРАСКОЮ 3-4 РАЗИ.

НАНЕСЕННЯ:

- РОЗДІЛІТЬ ВОЛОССЯ НА ПАСМА
- НАНЕСІТЬ ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ GOLD THREAD (№2)
- Нанесіть за допомогою пласкої розчіски на кожне пасмо,
розпочинаючи на потилиці та відступаючи на 1 см від
шкіри голови (кількість продукту для нанесення дивіться у
таблиці нижче). Масажуйте для уникнення перенасичення
продуктом та для випрямлення волосся, забезпечуючи
ущільнюючий ефект протягом часу витримки.
- Час витримки: 20 хвилин без застосування тепла.

Тип волосся
Температура праски

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ:

- ОХОЛОДЖУЙТЕ ВОЛОССЯ ПРОТЯГОМ 10 ХВИЛИН.
- ЗАСТОСОВУЙТЕ ДЛЯ КОНДИЦІОНУВАННЯ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КОНДИЦІОНЕР №4.
- ВИСУШІТЬ ВОЛОССЯ , ЗРОБІТЬ УКЛАДКУ.

Курчаве та
пористе

Натуральне та
пофарбоване

Блондоване та
пошкоджене

220-230оС

210-220оС

200оС

Довжина волосся

Кількість Gold Thread №2 для нанесення*

Каре

15 мл

10 мл

10-15 мл

Плечі

15-20 мл

15 мл

20 мл

Лопатки

25 мл

20 мл

25 мл

Пояс

35 мл

30 мл

30 мл

* для отримання ефекту максимального випрямлення кожне дозування збільшити
на 10 мл

ПОРАДА:

Для підтримки ефекту від лікуваня GOLD THREAD не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд Luxury Care

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС
#LuxuryCare

Ексклюзивний дистриб’ютор в Україні – компанія «Формат»
(048) 783-17-16 • info@4mat.com.ua

WWW.4MAT.COM.UA

