GOLD BAKIM VE KAŞMİR KERATİN (GOLD TREATMENT &
CASHMERE KERATIN)

R

öfle sonrası yıpranmış açık renk saçların onarılması ve yeniden yapılandırılmasında
kullanılan Gold ve Kaşmir
Keratin altın zerreleri ile nano
HAIR THERAPY: Gold Treatment
kaşmir keratin ve Hibiskus (bamya
çiçeği) eskülentleri içerir.
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Saç düzleştirme alanında çığır açan
teknoloji
Sadece dört aşamada hızlı ve
mükemmel sonuç
Saçları keratinle kaplayarak yıpranmış
saçın onarılmasına yardımcı olur
Yıpranmış, açma-boyama ve röfle
yapılmış saçta mükemmel sonuç
Saçı onaran ve besleyen düzleştirme
Güzel görünümlü, yumuşak, esnek,
parlak ve sağlıklı saçlar

Açıklama: Röfle yapılan açık renk
saçlar genelde ağartma yöntemi
yüzünden yıpranır. Saçların zayıf
düşmesine, kurumasına ve bu nedenle daha kırılgan ve daha az esnek olmasına neden olan
ağartma yöntemi yüzünden saçlar hayati önem taşıyan bileşenlerinden en az yarısını yitirir.
Kaşmir keratin, Hibiskus eskülentleri ve altın zerreciklerini birleştiren Gold uygulaması iki
elementin birleşmesi sayesinde saçları nemlendirir, onarır ve kuvvetlendirir. En sert ve değerli
metallerden biri olarak ün yapmış olan altın aslında bunun dışında kimyasal süreçleri
hızlandıran, doğal oksitlenmeye karşı koruma sağlayan bir etkiye sahiptir. Bu süreç saçlarda
açma ya da ağartma sonrası çevresel etkenlerden ötürü meydana gelir. Kaşmir keratin ise keçi
kılından elde edilen bir tür keratindir ve yıpranmış, kuru, kırılgan ve ayrık uçlu saç tiplerinin
onarılmasında kullanılır. Saçların çevresel etkenlerden yıpranmasını önlediği bilinmektedir.
Saça dolgun bir görünüm kazandırır, kuvvetlendirir ve esneklik sağlar.
Kuvvetlendirme, onarım ve yumuşatma – Kaşmir keratin Hibiskus eskülentleri ile
Nanokeratin teknolojisi sayesinde nanokeratin parçacıklarına tutunan altın zerrecikleri
nanokeratin teknolojisi kullanarak saç tellerine birlikte tutunur. Bu sayede yıpranmış ve
kırılmış saç tellerinin onarılmasını sağlar ve saçları amino asitlerin de yardımıyla besleyerek
yumuşamasına, yeniden canlanmasına ve yapılanmasına yardımcı olurlar.
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Besleme – Ağartılmış saç sıklıkla kurur. Nemden yoksun kalır ve oldukça kırılgan olur.
Nanokeratin parçacıkları sayesinde açığa çıkan nem saç tellerine nüfuz ederek saçları besler.
Böylece saçlar daha dolgun, esnek, yumuşak ve sağlıklı bir görünüm kazanır.
Koruma – Ağartılmış saç zayıftır ve bu nedenle çevresel etkenlere karşı korumasızdır.
Kaşmir keratin parçacıkları ile altın zerrecikleri saçın çevresinde bir koruma kalkanı
oluşturarak çevresel dış elementlerin saçta birikmesine engel olur ve (aşırı sıcak, soğuk,
kuruma, kirlenme ve UV ışınları gibi) çevresel yıpranmalara karşı tam bir koruma sağlarlar.
Görünüm – Altın zerrecikleri ve nanokeratin bileşiminden oluşan koruyucu kalkan pigment
parçacıklarının çevresine tutunurlar ve böylece pigment partiküllerinin yoğunluğunu artırırlar.
Bu süreç sayesinde pigmentler daha uzun süre saçta kalır ve rengin uzun süre saçlarda
kalmasına yardımcı olur.

Kullanım önerisi:
1. Saçları 1 numaralı arındırıcı şampuan (Clarifying Shampoo) ile yıkayın. Ellerinizin ve
bir fön makinesinin yardımıyla tam olarak kurutun.
2. HAIR THERAPY GOLD TREATMENT’ı silikon bir fırça ile saçlara ince ince
uygulayın. Ürünü saça eşit miktarda yaymak için geniş uçlu bir tarakla saçları tarayın.
3. 30-40 dakika kadar bekleyin. Parmaklarınızın yardımı ile kurumuş saçı açın veya
geniş ve tahta uçlu bir Nanokeratin tarağı kullanın.
4. Titanyum kaplamalı düzleştirici bir saç maşası ve Nanokeratin Kolay Tarama tarağı ile
düzleştirmeye başlayın, saç parlayana ve ipeksi bir görünüm kazanana kadar devam
edin. Her bir saç destesinin üstünden en az 8-10 kere geçin.
5. Saçları 72 saat sonra Nanokeratin System Saç Bakım şampuanı (Nanokeratin System
Hair Repairing Shampoo) ile yıkayın, kurutun, kuruduktan sonra Magic Touch veya
Soft Keratin’i uygulayın ve saçlarınıza dilediğiniz şekli verin.
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