ПРОФЕСІЙНА КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОССЯ

ТЕХНІЧНИЙ ПОСІБНИК

DEEP CAVIAR
Миттєве зволоження, глибоке живлення, відновлення природного блиску

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

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
30 хвилин

ПЕРЕВАГИ
Зволожує
Відновлює
Надає блиск

Рекомендовано робити процедуру 1 раз на тиждень
LUXURY SHAMPOO

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

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.

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

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

ЗАВЕРШЕННЯ
• Ретельно змити DEEP MASK.
• Якщо необхідно, нанесіть Luxury Cream на кінці
волосся та змийте.

СУШКА
• Нанесіть LUXURY SPRAY на вологе волосся.
• Висушіть за допомогою фену та зробіть укладку.

ПОРАДА ВІД ТЕХНОЛОГА
Для посилення ефекту від процедури рекомендуємо після нанесення Deep Mask одягнути на голову клієнту поліетиленову шапочку, посадити під клімазон або сушуар на 15хв при температурі 55°С, після цього ретельно змити
теплою водою до 100%.

CAVIAR DREAMS
Лікування пошкодженого та сухого волосся, відновлення шовковистості, м’якості,
активація природного блиску волосся

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
ПЕРЕВАГИ
Extreme Cleanse Ph 6.9
1 година
Блиск
Luxury Caviar
Шовковистість
Luxury Leave-In Spray
Зволоженість
Рекомендовано робити процедуру кожні 3 тижні
EXTREME CLEANSE PH 6.9

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

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

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 BTX HAIR
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

EXTREME CLEANSE PH 6.9.
• Один раз - для чутливого або волосся після хімічного
впливу, два рази - для натурального, сильного, тонкого
волосся.
• Залишити шампунь на 2 хвилини.
• Ретельно змити та промокнути за допомогою рушника.

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, відступаючи 3-5 см від кореня.
• 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 клімазоніза температурою 55°С).

ЗАВЕРШЕННЯ
• Змити 50%-80% прохолодною водою.

ВАЖЛИВО
Засіб Luxury Caviar може кристалізуватись. За
температури нижче +18°С 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.

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 LUXURY CAVIAR до 5 частин води. На кінчики
волосся, а також на сухі та пошкоджені ділянки допускається нанесенння концентрату LUXURY CAVIAR
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.

ПОРАДА ВІД ТЕХНОЛОГА
Для термінового відновлення волосся можна використовувати концентрат у розведенні 1:3, або навіть наносити концентрат у чистому вигляді локально на пошкоджені ділянки (наприклад, зона чубчику та кінчики
волосся).

PLASMA INFUSION
Реконструкція пошкодженого волосся, надання щільності тонкій структурі, природний блиск, мікропілінг шкіри голови

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Extreme Cleanse Ph 6.9
Hair Plasm
Luxury Leave-In Spray

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
1 година

ПЕРЕВАГИ
Лікує та реструктурує
Додає міцності і щільності волоссю
Живить
Полегшує розчісування

EXTREME CLEANSE PH 6.9

LUXURY LEAVE-IN SPRAY

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

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

МИТТЯ
• Вимити голову шампунем
EXTREME CLEANSE PH 6.9.
• 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.

ЗАВЕРШЕННЯ
• Ретельно змити HAIR PLASM водою.

СУШКА
• Нанесіть LUXURY SPRAY на вологе волосся.
• Висушіть за допомогою фену та зробіть укладку.
Рекомендовано робити процедуру кожні 3-4 тижні

НАНЕСЕННЯ
• Розділити волосся на чотири зони.
• Кожну зону, за необхідністю, додатково змочити.
• Змочити долоні.
• Видавити необхідну кількість HAIR PLASM на
долоні.
• Розтерти HAIR PLASM в долонях до активації.
• Нанести на одну з підготовлених зон та розчесати.
• Повторити те ж саме для інших зон.
Масажувати голову 5-6 хвилин.
• 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).

ПОРАДА ВІД ТЕХНОЛОГА
Для активації росту волосся, або у якості пілінгу Hair Plasm можна наносити тільки на прикореневу зону масажуючими рухами (у розрахунку 1 довжина – 10-15 мл), помістити клієнта під клімазон на 10хв при температурі
55°С, після – змити на 100%

TOTAL REGENERATION
Комплекс лікування та реконструкції структури волосся з пролонгованою дією

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Extreme Cleanse Ph 6.9
Hair Plasm
Luxury Caviar
Luxury Leave-In Spray

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
1 година

ПЕРЕВАГИ
Блиск
Міцність
Шовковистість
М’якість

Рекомендовано робити процедуру кожні 3-4 тижні
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

EXTREME CLEANSE PH 6.9.

• Один раз - для чутливого або волосся після хімічного

впливу, два рази - для натурального, сильного, тонкого
волосся.
• Залишити шампунь на 2 хвилини.
• Ретельно змити та промокнути 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 клімазоніза температурою 55°С).

ОПОЛІСКУВАННЯ
• 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).

ПОРАДА ВІД ТЕХНОЛОГА
Можливе часткове об’єднання процедур: наприклад, на прикореневу зону нанести Hair Plasm, а по довжині волосся – локально Luxury Caviar.

LUXURY OIL SPA
Миттєве зволоження, живлення та надзвичайний природний блиск волосся

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Sublime Luxury Fluid (Luxury Oil)
Luxury Deep Mask
Extreme Cleanse Shampoo

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
30 хвилин

ПЕРЕВАГИ
Зволожує
Відновлює
Надає екстра блиск

Рекомендовано робити процедуру 1 раз на тиждень
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.

LUXURY 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

LUXURY OIL
(Sublime Luxury Fluid)
Олію для волосся SublimeLuxuryFluid було розроблено з використанням розкішних та інноваційних інгредієнтів щоб надати
молодості вашому волоссю. Інгредієнти Мертвого моря, збагачені екстрактами розмарину, рослинними оліями та чистим
креатином, поєднані у надзвичайну формулу, яка забезпечує
максимальний захист, зволоження та глибоке живлення вашого
волосся. Олія з речовин мертвого моря легка та м’яка за текстурою та не залишає слідів після нанесення.

НАНЕСЕННЯ

• Помити волосся за допомогою шампуню
EXTREME CLEANSE PH 6.9.
• Ретельно змити та висушити рушником.

• Змішайте декілька крапель Sublime Luxury Fluid
з Luxury Deep Mask
• Нанесіть суміш на волосся на 10 хвилин
• Для досягнення найліпшого ефекту залишити на
8-10 хвилин під джерелом тепла.

ЗАВЕРШЕННЯ
• Промити волосся теплою водою.
• Зробити укладку.

ІДЕАЛЬНЕ
ВОЛОССЯ - ЦЕ РОЗКІШ,
ЯКУ ВИ
МОЖЕТЕ
СОБІ ДОЗВОЛИТИ

ФАРБУВАННЯ
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER №1
FINISHER №2

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).

СУПЕР ОСВІТЛЕННЯ
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER №1
FINISHER №2

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 NATUREX не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд
Innovatis.

ОСВІТЛЮЮЧА ПУДРА
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER №1
FINISHER №2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
Залежить від обраної
процедури. Naturex
не впливає на тривалість
основної процедури

ПЕРЕВАГИ
Захист
Еластичність
Міцність

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
• 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.

ПЕРМАНЕНТНА ЗАВИВКА
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER №1
FINISHER №2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
Залежить від обраної
процедури. Naturex
не впливає на тривалість
основної процедури

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
Для підтримки ефекту від лікуваня NATUREX не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд
Innovatis.

ХІМІЧНЕ ВИПРЯМЛЕННЯ
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER №1
FINISHER №2

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
Залежить від обраної
процедури. Naturex
не впливає на тривалість
основної процедури

ПЕРЕВАГИ
Захист
Еластичність
Міцність

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
• 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
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
BUILDER №1
FINISHER №2

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 NATUREX не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній догляд
Innovatis.

SMOOTHER THERAPY
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
• Вимийте голову з очищуючим шампунем №1. Шампунь

з лужним рН для миття перед процедурою. Ретельно
очищує та відкриває кутикулу волосся.
• Висушіть волосся на 100%.
• Розділіть волосся на пасма.
• Нанесіть основний компонент GOLD THREAD №2.
• Нанесіть за допомогою пензлика 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.
• 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.
• Охолоджуйте волосся протягом 10 хвилин.
• Застосовуйте для кондиціонування
зволожуючий кондиціонер №4.
• Висушіть волосся, зробіть укладку.

Тип волосся

Курчаве та пористе

Довжина волосся

Кількість GOLD THREAD №2 для нанесення*

Натуральне та пофарбоване

Блондоване та пошкоджене

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

Таблиця тiльки для процедури Smoother Therapy
* для отримання ефекту максимального випрямлення кожне дозування збільшити на 10 мл
Наприклад: згідно таблиці, на курчаве волосся з довжиною каре треба 15мл, ви бажаєте отримати максимальний
ефект - у такому випадку додайте ще 10мл, щоб взагалі вийшло 25 мл (не більше!). Температура праски 220- 230°С

ПОРАДА
Для підтримки ефекту від лікуваня GOLD THREAD не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній
догляд Innovatis.

SMOOTHER PLUS
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
• Змийте ретельно водою, потім нанесіть на волосся

• Вимийте волосся за допомогою GOLD THREAD

REMOVER SHAMPOO 2-3 рази в залежності від типу
волосся. Висушіть волосся феном, щоб повністю
видалити вологу.
• Перед використанням збовтайте GOLD THREAD
SMOOTHER PLUS. Нанесіть на кожний локон, надлишок видаліть за допомогою розчісування.
• Залиште засіб для активації протягом 30-40 хвилин, не
накриваючи волосся.
• Висушіть за допомогою фену, за необхідності використовуйте браш.
• Пройдіть праскою 8-10 разів по кожному локону, починаючи від потилиці.

GOLD THREAD MOISTURIZING СONDITIONER, збагачений кератином, для того, щоб воно легко розчісувалося, потримайте протягом 5 хвилин та змийте.
Застереження: Засіб може змінити колір волосся, якщо
воно було нещодавно пофарбоване або освітлене. У
такому випадку робіть процедуру через 7-10 діб після
фарбування або освітлення. Одягайте захисні рукавиці
та виконуйте процедуру у приміщенні, що добре вентилюється. Рекомендовано використовувати титанову
праску.

SMOOTHER EXPRESS
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
• Вимийте волосся за допомогою GOLD THREAD

REMOVER SHAMPOO. Змийте та висушіть рушником щоб видалити надлишкову вологу.
• Нанесіть 50 мл чистого GOLD THREAD SMOOTHER
EXPRESS; у разі необхідності зменшуйте або збільшуйте кількість засобу залежно від довжини волосся, але
не менше 30 мл для короткого волосся.
• Рівномірно розподіліть засіб по волоссю масажуючими
рухами до появи товстої та густої піни. Не тріть шкіру
голови та не змивайте.
• Залишіть на 20 хвилин під шапочкою (25 хвилин для
дуже кучерявого волосся). Потім ретельно змийте.

• Висушіть повністю волосся.
• Pозділіть волосся на декілька пасм та проведіть
праскою від коренів до кінчиків.

Застереження:
Не наносіть засіб на подразнену шкіру голови; у
випадку подразнення змийте та більше не використовуйте засіб. GOLD THREAD SMOOTHER EXPRESS
можливо використовувати у той же день, коли волосся
фарбували; для підготовки волосся використовуйте
нейтральний шампунь.

Smoother Therapy

Smoother Plus Therapy

Smoother Express Therapy

Рівень розгладжування

70%

90%

80%

Основний компонент

Smoother Treatment 2.1

Smother
• Plus 2.2

Smother Express 2.3

Ідеально підходить для

хвилястого та курчавого волосся

дуже хвилястого та курчавого волосся

середньо курчавого волосся

Ефект тримається

3-5 місяців

3-5 місяців

1-2 місяці

Час на процедуру

90 хвилин

90 хвилин

60 хвилин

Тип волосся

Курчаве та пористе

Натуральне та пофарбоване

Блондоване та пошкоджене

Температура праски

220-230°C

210-220°C

200°C

Таблиця для всiх процедур

ПОРАДА
Для підтримки ефекту від лікуваня GOLD THREAD не забувайте порекомендувати Вашим клієнтам домашній
догляд Innovatis.

Scalp Lab

SCALP LAB
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Micellar Shampoo
Solvent
Detox Active
Reborn Active
Confort Active
Thickener

ЧАС НА ПРОЦЕДУРУ
30-40 хвилин

ПЕРЕВАГИ
- Усуває дефекти
мікроциркуляції шкіри
голови
- Запобігає атрофії волосяного фолікула
-Призупиняє старіння волосяного фолікула та шкіри
голови

Рекомендований курс - 8 процедур, по 2 на тиждень

КРОК 1 - ПІЛІНГ
• Нанесіть MICELLAR SHAMPOO SPRAY на вологе
волосся.
• Масажуюйте волосся і шкіру голови протягом
2-3 хвилин.
• Змийте.

КРОК 3 - ВІДСТЕЖЕННЯ
• Мийте волосся і шкіру голови за допомогою
STEM CELLS SHAMPOO та наносіть на шкіру
голови DEFENCE & MAINTENANCE. Робіть це 1
або 2 рази на тиждень, щоб забезпечити найкраще лікування.

КРОК 2 - АКТИВАЦІЯ
• Налийте в пробірку 15 мл (для чоловіків - від
5 до 10 мл) SOLVENT (середа розведення для
активних діючих речовин) + 1 мл обраного
активного компоненту + 1-2 краплі THICKENER
(емульгатор для активних речовин).
• Вставте пробку в пробірку і потрусіть.
• Вийміть розчин піпеткою і нанесіть на шкіру
голови, активуючи за допомогою масажу.

DETOX ACTIVE

REBORN ACTIVE

Активний компонент для детоксикації. Детокс терапія. Профілактика і регенерація. Живить та бадьорить шкіру голови.

Терапія проти старіння. Стимуляція і тонізація волосяного
фолікула. Терапія проти випадіння волосся.
Боротьба зі старінням волосяного фолікула шляхом відновлення
його за допомогою тканинній інженерії.
Бореться з 3 основними причинами алопеції:
1. Дефекти мікроциркуляції в шкірі голови
2. Атрофія фолікула, викликана дигідротестостероном (ДГТ)
3. Старіння фолікула

CONFORT ACTIVE
Очищуюча терапія. Заспокоєння і нормалізація для роздратованого або чутливого волосся з лупою або лущенням і надлишком
шкірного сала або пітливості.
- Знімає свербіж і заспокоює роздратовану шкіру голови
- Зменшує помітно лупу, зволожує шкіру голови і зменшуює
вироблення шкірного сала
- Контролює бактеріальну мікрофлору шкіри голови і сприяє
відновленню цілісності епідермісу шкіри голови
- Стимулює ріст волосся

ПОРАДА ВІД ТЕХНОЛОГА
Наприклад, у клієнта проблема з черезмірною пітливістю або лущенням шкіри голови, при цьому йому рекомендовано ще
й посилити активацію росту волосся, тоді можна поєднати 2 курси: у першу чергу зробити курс Comfort Active - 8 процедур
(де перша процедура - Detox), потім зробити курс Reborn Active - 8 процедур.

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах

#Innovatis

