SAÇ TERAPİ KREMİ / NOO1 (HAIR THERAPY CREAM / N001)

D

onuk, dalgalı, kıvırcık ve kuru saçları canlandırmak için çeşitli amino asitler içerir.
Bu özel formül saçları doğal bir yöntem olan ısı kullanımı ile dolgunlaştırır ve
saçların dipten uca içine işleyerek
yumuşak ve ipeksi bir görünüm kazanmasını
sağlar. Çeşitli nedenlerden ötürü yıpranmış
HAIR THERAPY TREATMENT
saçların nemlenmesini sağlayarak PH değerini
artırır. Saça dolgun ve sağlıklı bir görünüm
•
Saç düzleştirme alanında çığır açan
teknoloji
kazandırır. Saçların parlak, ipeksi ve doğal
•
Sadece dört aşamada hızlı ve
görünümlü olmasını sağlar.
mükemmel sonuç
uygulayın ve saçlarınıza dilediğiniz şekli verin.
•
Saç tellerini keratin ile yükleyen,
•
•

onaran ve besleyen düzleştirme
Güzel görünümlü, yumuşak, esnek,
parlak ve sağlıklı saçlar
Yıpranmış, açma-boyama ve röfle
yapılmış ve hatta Japon düzleştirme
tekniği de dâhil diğer düzleştirme
uygulamalarından geçmiş saçta da
mükemmel sonuç

Sonuç: Nanokeratin ile kaplanmış ipek
yumuşaklığında sapasağlam saçlar.
Yıpranmış ve hassas bölgeleri onarılmış,
parlak ve yaşam dolu saçlar.
Nanokeratin saçları en doğal haline geri
çevirip yeniden canlandırır ve
yapılandırır. Saçlar yumuşak ve esnek
bir hal alır.

Kullanım önerisi:
1. Saçları 1 numaralı arındırıcı şampuan (Clarifying Shampoo) ile yıkayın. Ellerinizin ve
bir fön makinesinin yardımıyla tam olarak kurutun.
2. HAIR THERAPY 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 maşa 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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