MINERAL BAKIM W/KAŞMİR KERATİN VE SPIRULINA ALGAE
BAKIMI

S

aç bakım ürünlerimize yeni eklenen mineral spirulina algae ve keratin sistemi saç
bakımında lüksü arayanlar için tasarlanmış bir üründür. Yıpranmış ve kuru saçları
Nanokeratin ve mineraller yardımıyla piyasadaki ortalama ürünlerden üç kata kadar
daha etkin onarır.
Mineral spirulina algae ve Nanokeratin terapisi minerallerin %60’ını, 22 amino asitten
19’unu, çeşitli protein ve 5 çeşit vitamin içerir. Saç tellerini kaplayarak saçın yeniden
canlanmasına ve kimyasal uygulamalardan ve çevresel etkenlerden yıpranmış saç derisinin
onarılmasına yardımcı olur. Saçları kökten uca nemlendirerek saçın daha esnek ve parlak
görünmesini sağlar. Saç derisi ve saç tellerini mineraller yardımıyla yeniden yapılandırarak
saçın ömrünü uzatıp beyazlaşmasını önler, genç ve güzel bir görünüm kazandırır.

HAIR THERAPY:
Mineral Treatment
•
•
•
•
•

Bir ilk: buklelerini yitirmeden
keratin bakımı
Sadece dört aşamada hızlı ve
mükemmel sonuç
Saçları keratinle kaplayarak
yıpranmış ve kurumuş saçın
onarılmasına yardımcı olur
Saçı onaran ve besleyen bakım
Güzel görünümlü, yumuşak,
esnek, parlak ve sağlıklı, dalgalı
saçlar

Spirulina algae’nin hikâyesi – Spirulina
Bu ürünü kimyasal ve çevresel
algae tatlı su göllerinde yetişen inorganik bir
etkenlerden yıpranmış kıvırcık,
mineraldir. Spirulina algae %70 mineraller,
dalgalı saçları onarması için özel
olarak formüle ettik.
çeşitli amino asitler, proteinler, vitamin A,
Vitamin B12, Vitamin E, kalsiyum, çinko,
beta-karaten ve magnezyum içerir. Spirulina
algae daha farklı tıbbi tedavilerde de kullanılmaktadır.
Kuvvet – Nanokeratin ve spirulina minerallerinin kökten uca saçların içine nüfuz etmesiyle
saçların kuvvetlenmesini ve onarılmasını sağlar.
Nem – Saç tellerini nemlendirir. Saçlara daha esnek ve parlak bir görünüm kazandırır.
Koruma – Aşırı sıcak, soğuk ya da UV ışınlarının kötü etkilerine karşı koruma sağlar,
kirlenmeden korur. Mineral tedavi yöntemi ile boyalı saçların renk değiştirmesini önler,
boyayı sağlamlaştırır.
Bu ürünü kimyasal ve çevresel etkenlerden yıpranmış saçları onarması için özel olarak
formüle ettik. Keratin ve Spirulina algae yaprakları arasındaki kombinasyon saçları yeniden
canlandırır ve yapılandırır, saç tellerinin kökten uca dolgunlaşmasını ve kuvvetlenmesini
sağlar, kırık uçları onarır, saçları (sıcak, UV-ışınları, soğuk ve kirlenmeden) korur, inanılmaz
derecede parlatır.
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Kullanım önerisi:
1. Saçları 1 numaralı arındırıcı şampuan (Clarifying Shampoo) ile yıkayın. Eğer
kimyasal işlem görmüş boyalı bir saç ise 2 defa; doğal yani işlem görmemiş bir saç ise
3 defa yıkayın. Fön makinesinin ve ellerinizin yardımıyla tam olarak kurutun.
2. MINERAL HAIR THERAPY UYGULAMASI (Mineral Hair Therapy Treatment):
Silikon bir fırça ile saçlara ince ince uygulayın, sağlam uçlu bir tarakla saçları tarayın.
3. 40 dakika kadar bekleyin. Parmaklarınızın yardımı ile kurumuş saçı açın veya geniş ve
tahta uçlu bir Nanokeratin tarağı kullanın.
4. 20 dakika kadar sıcakta bekletin ve iyi bir fön çekin.
5. 160-200 derece sıcaklığa ayarlanmış titanyum alaşımlı düzleştirici bir saç maşası ile
ince ince düzleştirmeye başlayın, saç parlayana ve ipeksi bir görünüm kazanana kadar
tekrarlayın. 2,5cm’lik saç destelerinin üzerinden en az 8-10 kere geçin. Unutmayın!
Amacınız bu ürün için saçları düzleştirmek olmasa bile ısı ile saç destelerine
nanokeratini iyice nüfuz ettirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu adımı atlamayın.
6. Saçları 30 dakika sonra Nanokeratin System Saç Bakım şampuanı (Nanokeratin
System Hair Repairing Shampoo) ile yıkayın, kurutun, kuruduktan sonra Magic Touch
veya Soft Keratin’i uygulayın ve saçlara dilediğiniz şekli verin.
7. Saçlar ilk aşamada düzleşecek; Ancak birkaç gün sonra eski formuna kavuşacak.
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