CZAS

45 MINUT

KROK I
OCZYSZCZENIE SKÓRY GŁOWY
1. Zwilż skórę głowy i włosy.
2. Niewielką ilość peelingu Pure Volume nanieś na dłoń,
rozprowadzając na palcach i rozpocznij masaż skóry
głowy.
3. Wykonuj przez ok. 5 min koliste ruchy opuszkami
palców od czoła w stronę karku.
4. Po dokładnym oczyszczeniu, spłucz peeling ze skóry
głowy i włosów.
Zmielone pestki moreli, zawarte w składzie kosmetyku, mają właściwości złuszczające i oczyszczające. Dzięki nim pozbywamy się martwego naskórka
oraz zanieczyszczeń. Regularne peelingowanie
skóry głowy wspomaga działanie użytych później,
w rytuałach pielęgnacyjnych, produktów.

KROK II
DWUETAPOWE MYCIE

ABSOLUTNE
OCZYSZCZENIE
PURE VOLUME

Rytuał dedykowany jest osobom o włosach niskoporowatych, bez objętości,
ze skłonnością do przetłuszczania się i strączkowania.
Zabieg dokładnie oczyszcza włosy i skórę głowy z zanieczyszczeń, pochodzących
ze środowiska oraz z pozostałości produktów do stylizacji. Zastosowanie peelingu
reguluje wydzielanie nadmiaru sebum, co sprawia, że włosy nie są obciążone i zyskują
naturalną objętość. Zawarty w składzie produktów Pure Volume mentol pozostawia
uczucie przyjemnego chłodzenia i odświeżenia.
Rytuał oparty jest na zasadach PEH BALANCE. Uwzględnia zastosowanie produktów
pielęgnacyjnych, które dostarczają włosom właściwe ilości protein i humektantów
z zachowaniem równowagi w stosunku do emolientów.
PROTEINY

HUMEKTANTY

Proteiny pszenicy

D-pantenol

Keratyna roślinna

Gliceryna

5. Rozetrzyj szampon Pure Volume w dłoniach i nałóż
go na włosy oraz skórę głowy. Skup się na dokładnym
myciu skóry głowy, aby zabieg oczyszczania był jeszcze bardziej skuteczny. Spłucz dokładnie szampon.
6. Wykonaj drugie mycie, skupiając się tym razem na
oczyszczeniu włosów. Spłucz i odsącz nadmiar wody.

KROK III
ODŻYWIENIE I OBJĘTOŚĆ
7. Pozostając przy myjce, rozpocznij nakładanie pędzelkiem maski Pure Volume.
8. Gdy rozprowadzisz ją na całej długości, umieść włosy
pod sauną fryzjerską.
9. Po upływie 15 minut zmyj maskę. Pod koniec spłukiwania, polej końcówki chłodną wodą, aby domknąć
łuski włosa. Wysusz chłodnym powietrzem suszarki.

EFEKTY RYTUAŁU
GŁĘBOKO OCZYSZCZONE WŁOSY
I SKÓRA GŁOWY
WŁOSY ODBITE OD NASADY
PRZYWRÓCONA RÓWNOWAGA
SKÓRY GŁOWY

Ekologiczna woda
z pomarańczy

REGULACJA WYDZIELANIA
NADMIARU SEBUM

