Rytuały SPA

Zaawansowane technologie, profesjonalne otoczenie
oraz doÊwiadczenie Fryzjerów – Doradców Kérastase

WZBOGACONE RYTUAŁY LUKSUSOWE

tworzà

Czas trwania: 30 minut

Indywidualnie dobrany program przez Fryzjera – Doradc´ Kérastase, oparty na zastosowaniu
3 rodzajów od˝ywek. Spektakularny efekt w postaci natychmiastowej metamorfozy włosów
oraz chwila całkowitego relaksu.

Specjalność

Kolekcja Rytua∏ów
Kérastase

piękno włosów

Salonu
Cena:
Cena:
Cena:

Natychmiastowa przemiana Twoich włosów
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TM

Odkryj bogactwo składników i technologii wykorzystywanych
w Rytuałach FUSIO-DOSETM od Kérastase.

Rytuały

TM

Rytuały

NATYCHMIASTOWY EFEKT

INTENSYWNE DZIAŁANIE

Czas trwania: 5 minut
Cena: ..........

Czas trwania: 15 minut
Cena: ..........

TM

Twój Fryzjer-Doradca stworzy kombinację skrojoną na miarę potrzeb Twoich włosów:
PROFESJONALNA KOMBINACJA
SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH,

DODATKOWY BOOSTER,

ABY ODPOWIEDZIEĆ NA PIERWSZORZĘDNE
POTRZEBY TWOICH WŁOSÓW

ABY ODPOWIEDZIEĆ NA DRUGORZĘDNE
POTRZEBY TWOICH WŁOSÓW

KONCENTRAT PIXELIST
WŁOSY KOLORYZOWANE
Système Fibrionic
Pielęgnacja wydobywająca i podkreślająca
blask włosów koloryzowanych.
Wydobycie koloru na całej długości
włosów. Efekt włosów wygładzonych
z zachowaniem lekkości.

KONCENTRAT OLÉO-FUSION
WŁOSY SUCHE I UWRAŻLIWIONE
Nutri-Huile
Pielęgnacja odżywcza, aby nadać włosom
niezwykłą miękkość i jedwabistość.
Lekkie w dotyku włosy stają się długotrwale
wygładzone od nasady aż po końce.

KONCENTRAT VITA-CIMENT®
WŁOSY OSŁABIONE
Vita-Ciment

®

Pielęgnacja odbudowująca,
przywracająca siłę włosom osłabionym.
Efekt silnych i zdrowo wyglądających włosów.

KONCENTRAT SUBSTANTIF
WŁOSY CIENKIE I POZBAWIONE GĘSTOŚCI
Pro-Calcium
Pielęgnacja przywracająca
włosom witalność i sprężystość.
Efekt pogrubionych
i pełnych objętości włosów.
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BOOSTER POLYPHÉNOLS
WŁOSY KOLORYZOWANE
Polifenole + Ionium

WŁOSY SUCHE I KOLORYZOWANE

WŁOSY OSŁABIONE I NIEZDYSCYPLINOWANE

Włosy stają się jedwabiste, miękkie w dotyku i łatwe w rozczesywaniu.
Rozświetlony kolor jest dłużej chroniony.

Przywrócenie włosom siły i odporności z jednoczesną ochroną ich zewnętrznej
powierzchni. Głęboko nawilżające działanie maski dyscyplinuje i zapewnia
ochronę przed puszeniem się pod wpływem wilgoci.

WŁOSY KOLORYZOWANE,
UWRAŻLIWIONE I OSŁABIONE
Włosy koloryzowane zyskują wielowymiarowy lustrzany połysk oraz stają się
mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia.

Silne działanie przeciwutleniające, aby chronić
kolor przed wypłukiwaniem. Włosy są odżywione
i chronione przed utratą blasku.

WŁOSY BARDZO OSŁABIONE,
POZBAWIONE GĘSTOŚCI
BOOSTER IONIUM
WŁOSY SUCHE I UWRAŻLIWIONE

Wzmocnione od wewnątrz włosy odzyskują sprężystość, siłę i witalność, a fryzura
nabiera objętości.

Ionium + Arginina
Wnika do wnętrzna włókna, aby dogłębnie
odżywić i wypełnić braki protein w kapitale włosa.
Tworzy warstwę ochronną, aby przeciwdziałać
szkodliwemu działaniu czynników zewnętrznych.

WŁOSY OSŁABIONE, SUCHE I UWRAŻLIWIONE

BOOSTER CERAMIDES
WŁOSY OSŁABIONE

Włosy odzyskują odporność poprzez odbudowę wewnętrznej materii.
Wytworzenie filmu ochronnego na powierzchni włosa zapewnia długotrwały
efekt wzmocnienia.

Ceramidy
Ceramide® wypełnia puste przestrzenie
we wnętrzu włókna, spowodowane brakami
naturalnego cementu międzykomórkowego.
Wewnętrzna struktura włosa jest wzmocniona,
zewnętrzna warstwa staje się gładka w dotyku.
BOOSTER OMEGA
WŁOSY CIENKIE I POZBAWIONE GĘSTOŚCI

WŁOSY POZBAWIONE GĘSTOŚCI,
SUCHE I UWRAŻLIWIONE
Włosy stają się grubsze w dotyku, bardziej sprężyste i odporne na uszkodzenia,
a ich powierzchnia odzyskuje jedwabistość.

Kwas Omega 6
Pielęgnacja łącząca glukozę, dodającą
włosom energii, z odżywczymi lipidami.
Działanie wypełniające włókno włosa
od wewnątrz.

WŁOSY CIENKIE I OSŁABIONE,
POZBAWIONE OBJĘTOŚCI

MASKA
OLÉO RELAX

MASKA
OBJĘTOŚĆ

Przywrócenie sprężystości i witalności włosom porowatym poprzez wzmocnienie
ich wewnętrznej struktury oraz wygładzenie zewnetrznej warstwy. Działanie
maski zapewnia efekt pogrubienia i fryzury pełnej objętości.

WŁOSY KOLORYZOWANE, ROZJAŚNIANE,
WYMAGAJĄCE DYSCYPLINY

MASKA
CHROMA RICHE

Jedwabista miękkość włosów i ochrona przeciw uszkodzeniom dzięki połączeniu
olejków odżywczych z odbudowującymi ceramidami. Aksamitna maska
rozświetla kolor, zapewnia jego trwałość oraz najwyższą ochronę UV.

WŁOSY OSŁABIONE,
POZBAWIONE BLASKU I SPRĘŻYSTOŚCI

MASKA
AGE PREMIUM

Zwiekszenie odporności włosów na uszkodzenia, dzięki czemu odzyskują
sprężystość i stają się mocniejsze. Kolor jest chroniony przed wypłukiwaniem.
Nawilżona skóra głowy zapewnia efekt komfortu, a fryzura odzyskuje witalność.

WŁOSY BARDZO SUCHE I POROWATE,
KOLORYZOWANE

MASKA
NUTRI-THERMIQUE

Nadanie efektu pogrubienia włosów, sprężystości oraz nasyconego koloru.
Kremowa maska głęboko odżywia i wygładza włosy, a jej termoaktywne składniki
zapewniają trwałość pielęgnacji oraz ochronę przed przesuszeniem.

WŁOSY SUCHE I UWRAŻLIWIONE,
KTÓRYM BRAKUJE ENERGII

WŁOSY KOLORYZOWANE,
SUCHE I UWRAŻLIWIONE

Włosy stają się jedwabiście gładkie, pełne energii i witalności. Ich materia jest
odżywiona i chroniona.

Doskonałe utrwalenie koloru i odżywienie włosów dzięki połączeniu składników
rozświetlających i głęboko zabezpieczających. Odżywcze działanie maski nadaje
włosom miękkość oraz efekt naturalnego wygładzenia.

MASKA
NUTRIDEFENSE
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