POWER IN THE HAIR

Převratný produkt pro profesionální použití, který
se dokonale snoubí se všemi typy technických
služeb, zvyšuje jejich kosmetický účinek a předchází
poškození a lámavosti vlasů.

EXKLUZIVNÍ
SLOŽENÍ

VYUŽÍVÁ INOVATIVNÍ PATENTOVANÉ MOLEKULY
PŘÍRODNÍHO PŮVODU,
KTERÉ BYLY VYVINUTY SPECIÁLNĚ PRO PŮSOBENÍ NA TŘI
ZÁKLADNÍ PARAMETRY, KTERÉ JSOU URČUJÍCÍ PRO SÍLU A
KRÁSU VLASŮ:
ODOLNOST
PROTI PNUTÍ

PRUŽNOST

ODOLNOST
PROTI ODĚRU

ÚČINEK
SNADNO PRONIKÁ DO STRUKTURY
VLASŮ, VYTVÁŘÍ NOVÉ VAZBY V PROTEINOVÝCH
STRUKTURÁCH
Proteinové struktury mají určující vliv na sílu a krásu vlasů.
Chemické přípravky, ačkoliv je jejich složení maximálně jemné,
mohou způsobit poškození struktur a zvýšit tak citlivost vlasů,
porušit jejich celistvost a vést ke zvýšené lámavosti.

CHRÁNÍ VLASY, DODÁVÁ JIM NOVOU
SÍLU A VITALITU, OZDRAVUJE POŠKOZENÉ
STRUKTURY A ZVÝRAZŇUJE KOSMETICKÝ
VÝSLEDEK CHEMICKÉHO OŠETŘENÍ.

KADEŘNICKÁ
SLUŽBA

POWERPLEX

JEDNODUCHOST
JE VŠESTRANNÝ, JEHO SPECIÁLNÍ
SLOŽENÍ JEJ PŘEDURČUJE K POUŽITÍ V KOMBINACI
S VEŠKERÝMI CHEMICKÝMI OŠETŘENÍMI PRO
ZVÝŠENÍ JEJICH KVALITY:
BARVENI • ODBARVOVÁNÍ • CHEMICKÉ PERMANENTNÍ ROVNÁNÍ
• CHEMICKÁ PREPARACE (TRVALÁ) VE SPREJI • PŘÍMÉ BARVENÍ •
KERATINOVÉ VYHLAZOVÁNÍ VLASŮ • HLOUBKOVÁ REGENERACE

POUŽITÍ

JE PRAKTICKÉ A RYCHLÉ:

Dávkovač s odstupňováním umožňuje odebrání doporučeného 		
množství * s naprostou přesností
			
			

Obvykle používaná síla peroxidu a poměr směsi s
technickým produktem zůstává nezměněn.

Doba působení zůstává nezměněna.

2 JEDNODUCHÉ
KROKY
Č.
N°1

Č.
N°2

NEOBSAHUJE:

EDTA (KYSELINA ETHYLENDIAMINTETRAOCTOVÁ) A JEJÍ DERIVÁTY, BARVIVA,
KONZERVANTY NA BÁZI FORMALDEHYDU, PARABENY, SUROVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU.

VYTVÁŘÍ NOVÉ VAZBY

CHRÁNÍ A POSILUJE VLASY BĚHEM:
BARVENÍ • ODBARVOVÁNÍ • CHEMICKÉ PREPARACE (TRVALÉ)
• NAROVNÁVÁNÍ VLASŮ •
PŘEDCHÁZÍ POŠKOZENÍ A LÁMAVOSTI VLASŮ

+

UPEVŇUJE NOVÉ VAZBY

DODÁVÁ VÝŽIVU A HYDRATACI
PODTRHUJE KOSMETICKÝ VÝSLEDEK CHEMICKÉHO OŠETŘENÍ

Proč se používá výraz “bond” vazby?

Vlas je tvořen převážně keratinem, stavební bílkovinou vláknité struktury, složenou z dlouhých
řetězců 18 aminokyselin. Chemické úpravy mění nebo poškozují hlavní strukturu keratinu a tím
přerušují proteinové vazby a vedou ve svém důsledku k lámavosti vlasů.
Powerplex chrání stávající proteinové vazby, ozdravuje struktury poškozené předchozími
úpravami tím, že vytváří nové vazby mezi aminokyselinovými řetězci.

Je nutné vlasy omýt šamponem po aplikaci kroku 1 a 2 ?

Vlasy není nutné šamponovat, stačí je pouze opláchnout dostatečným množstvím vody.

Ovlivňuje Powerplex výsledek technického ošetření?

Rozhodně nesnižuje účinnost použitého technického produktu. Naopak jeho kosmetický výsledek
umocňuje.

Je nutné použít silnější peroxid, než uvádí v návodu
odbarvovače?

výrobce barvy /

Nikoliv. Powerflex neovlivňuje technologický postup, jakým má být použit chemický přípravek.

Je nutné prodloužit dobu působení oproti pokynům uvedeným v návodu
k použití od výrobce barvy/odbarvovače/trvalé/přípravku pro vyhlazení
vlasů?

FAQ

Nikoliv. Powerflex neovlivňuje postup, jakým má být použit technický produkt.

Je možné powerflex použít na vlasy po chemickém ošetření ?

Ano. Powerflex je ideální volbou k použití na již chemicky ošetřených a citlivých vlasech, které
vyžadují větší ochranu a potřebují dodat vitalitu.

Na kolik použití vystačí jedna sada (100ml krok 1 + 200ml krok 2)?
V průměru 15

V jakém poměru se má smíchat krok 1 a barvící krém, pokud je poměr
míchání jiný než 1:1?
Použité množství zůstává naprosto stejné, pokud se krok 1 používá s barvami smíchanými v poměru
1:1, 1:1,5 nebo 1:2.
Nezávisle na poměru míchání a výsledném množství směsi na jednu aplikaci (od 30 do 120 ml) se
používají vždycky 4 ml produktu Krok 1.

Jak se odměřují “ml” produktu Krok 1?

Množství produktu Krok 1 můžete snadno odměřit pomoci přiloženého dávkovače, který je
součástí sady.

Když se aplikuje Krok 2, jakým způsobem se určuje potřebné množství?

Množství produktu Krok 2 závisí na délce vlasů a na jejich poréznosti.
“Správné množství” je takové, které dokáže saturovat vlasy podobně jako to funguje u masek
a kondicionérů. Každopádně 10 ml by mělo stačit na středně dlouhé vlasy a 12-15ml na velmi
dlouhé a husté vlasy.

Jsou nějaká doporučení ohledně vystavování Powerplexu působení zdrojů
tepla?

Powerplex není nutné vystavovat působení zdrojů tepla. V případech, kdy působení zdroje tepla
předpokládá postup pro použití technického produktu, můžete zdroj tepla bez problémů použít,
protože působení Powerplexu tím nebude nijak ovlivněno.

Jaké je pH produktů Powerplex?

Krok 1 má neutrální pH (5-6) a nemá tedy žádnou reakci s pH technického produktu, se kterým se smísí.
Krok 2 má pH 3-4,5.
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