CZAS

50 MINUT

KROK I
DWUETAPOWE MYCIE
1. Zwilż włosy, nanieś szampon Water Shine i wykonaj
mycie wstępne, skupiając się na skórze głowy. Masuj
kolistymi ruchami przez ok. 2 minuty i spłucz.
2. Następnie przystąp do mycia właściwego. Spień
szampon i umyj włosy na całej długości. Pozostaw
na ok. minutę i spłucz.

KROK II
ODŻYWIENIE
3. Pozostając przy myjce, rozpocznij nakładanie pędzelkiem
odżywki Water Shine – dokładnie, pasmo po paśmie.
4. Pozostaw odżywkę przez ok. 3 min, pozwalając wniknąć jej wewnątrz włosów.

KROK III
WEWNĘTRZNE NAWILŻENIE
5. Odsącz włosy z nadmiaru wody, rozczesz je i podziel
na sekcje.
6. Następnie przystąp do etapu z użyciem pielęgnicy.
Zaciskaj poszczególne partie włosów i przeciągaj pielęgnicę w taki sam sposób, w jaki używa się prostownicy. Czynność powtarzaj (od 2 do 5 razy), aż składniki
odżywcze zawarte w odżywce dokładnie się wchłoną.
7. Spłucz dokładnie włosy ciepłą wodą i wysusz chłodnym powietrzem suszarki.

INTENSYWNE
NAWILŻENIE
WATER SHINE

Rytuał dedykowany jest osobom o włosach suchych, pozbawionych blasku,
ze skłonnością do elektryzowania się.
Jest to zabieg nawilżający, który wygładza powierzchnię włókiem włosowych.
Pasma lepiej odbijają wówczas światło, co nadaje efekt tafli wody na włosach.
Dzięki doskonale dobranym produktom, włosy nabierają witalności i elastyczności
oraz są odbite od nasady, a skóra głowy jest odpowiednio nawodniona.
Rytuał oparty jest za na zasadach PEH BALANCE. Uwzględnia zastosowanie
produktów, które dostarczają włosom właściwe ilości humektantów i emolientów,
z zachowaniem równowagi w stosunku do protein.

HUMEKTANTY

EMOLIENTY

Pielęgnica do włosów, wytwarzając ultradźwięki
z wiązką podczerwieni, umożliwia wprowadzenie
w głębokie partie włosów kosmetyków pielęgnacyjnych. Promieniowanie podczerwone doskonale
regeneruje, wygładza strukturę włosa i pobudza
zawarte we włosach aminokwasy do tworzenia
nowych wiązań.

EFEKTY RYTUAŁU
INTENSYWNE NAWILŻENIE
GŁĘBOKICH WARSTW WŁOSA
WYGŁADZONE PASMA
I ZNIEWALAJĄCY POŁYSK

Kwas hialuronowy

Woda różana

Olej tsubaki

Olej arganowy

WŁOSY ZABEZPIECZONE PRZED
SZKODLIWYM DZIAŁANIEM
CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Sok z liści aloesu

D-pantenol

Olej marula

Masło shea

NATURALNA OBJĘTOŚĆ

