Długotrwały efekt

NIESKOŃCZONY POŁYSK
POGRUBIENIE WŁOSÓW
EKSTREMALNA MIĘKKOŚĆ
Poczuj transformację włosów
poddanych działaniu Magic BX GOLD.
Fryzura gęstsza i obfitsza, nieskończony
blask i ekstremalna miękkość dzięki
połączeniu płynnego złota w postaci
oleju arganowego z innowacyjnie
zastosowanym kwasem salicylowym,
który przygotowuje włókno włosa do
maksymalnego przyjęcia składników
nawilżających.
Wprowadzone komponenty aktywne
wypełniają strukturę włosa, powodując
wewnątrz jego rozszerzanie. Od nasady,
aż po same końce.
Unowocześnienie linii Magic Efecto
Botox pozwala już przy jednorazowym
zabiegu osiągnąć dużo trwalsze
i natychmiastowe efekty kuracji.
Z jeszcze bardziej spektakularnym
pięknem i zdrowiem włosa.

Płynne złoto & Kwas salicylowy

¿Dlaczego włosy tracą swoją gęstość i grubość?
Przerzedzanie włosów może być spowodowane dwoma głównymi czynnikami:
Łysienie, czyli utrata dużej ilości włosów na każdym cm2 oraz zmiejszenie średnicy włókna włosa.
Dzieje się to wszystko w fazie katagenowej życia włosa, gdy przestaje on być odżywiany i stopuje wzrost.
Dodatkowo na grubość i gęstość włosów mają wpływ takie czynniki jak genetyczne uwarunkowania,
wiek, stres, zaburzenia hormonalne, nawyki, a także styl życia.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
KWAS SALICYLOWY:
Oczyszcza osłonkę włosa dla wzmocnienia efektu jego pogrubienia tuż przy samej nasadzie,
ponieważ pozwala na dużo bardziej intensywne wchłanianie substancji nawilżających.
Pozwala to odżywić włosy w głębi bez zbędnego dodawania im ciężaru i masy.
PŁYNNE ZŁOTO - OLEJ ARGANOWY:
Ma właściwości regenerujące, odżywcze, nawilżające i chroni przed ciepłem.
Jest bardzo ceniony za działanie antyoksydacyjne.
Wykazuje właściwości przebudowywujące włókna włosów.

SYSTEM ZAGĘSZCZENIA WŁOSÓW
W 4 KROKACH

1

SKONCENTROWANY ZABIEG
10 ML.

Zabieg bazujący na koncentracie składników aktywnych. Ma na celu wzmocnienie, naprawę i ponowne zagęszczenie włókna włosa.
Uszczelniając idealnie powierzchnie włosa nadaje im niesamowity blask i nieskończoną miękkość, chroniąć przed nowymi uszkodzeniami.
Zapewnia miękkość na całej długości włosa oraz elastyczność fryzury dodając ruchu i nie obciążając jej.

2

300 ML.

3

300 ML.

4

SZAMPON POGRUBIAJĄCY
Ultra-nawilżający szampon pogrubiający
włókna włosa, nadający im pożadaną teksturę.
Ułatwia rozczesywanie i skutecznie oczyszcza.
Sposób użycia:
Umyć włosy delikatnie masując.
Pozostawić na kilka minut i spłukać
ciepłą wodą. Czynność powtórzyć.

MASKA POGRUBIAJĄCO-NAWILŻAJĄCA
Bogata formuła, która poprawia jakość włosów,
pozostawiając je jedwabiste, łatwe w układaniu,
ultra nabłyszczone i pełne ruchu.
Ułatwia rozczesywanie nawet bardzo cienkich włosów.
Sposób użycia:
Stosować równowartość 1 lub 2 orzechów
na włosy umyte i osuszone ręcznikiem.
Rozczesać grzebieniem i pozostawić 2 lub 3 min.
Dokładnie spłukać.

AMPUŁKI POGRUBIAJĄCO-NAWILŻAJĄCE
Poczuj transformację swoich włosów.
Fryzura gęstsza, z równocześnie
nieskończonym połyskiem i miękkością.
Idealne do zagęszczenia i nawilżenia każdych
włosów, nawet tych najcieńszych,
aby powrócić do stanu naturalnej kondycji.

10 ML.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

MAGIC BX GOLD
Podgrzewać fiolkę Regenerator MAGIC BX GOLD. Produkt powinien zmienić konsystencję ze
stałej i nieklarownej na całkowicie transparentną.

Ogrzej igłę od strzykawki razem z fiolką. Gdy fiolka Magic Botox jest gotowa, natychmiast pobierz produkt. Unikaj ochłodzenia igły, co pozwoli uzyskać bardziej płynną ekstrakcję. Zanurz igłę powoli i w sposób trwały do wypełnienia strzykawki
odpowiednią ilością produktu.

DŁUGIE WŁOSY

Umieścić 40 ml gorącej wody w szklanej miseczce i dodaj strzykawką 4 ml MAGIC BX GOLD
bezpośrednio po pobraniu z fiolki. Wymieszać pędzelkiem do uzyskania konsystencji żelu.

KRÓTKIE WŁOSY

Umieścić 20 ml gorącej wody w szklanej miseczce i dodaj strzykawką 2 ml MAGIC BX GOLD
bezpośrednio po pobraniu z fiolki. Wymieszać pędzelkiem do uzyskania konsystencji żelu.

1. Umyj włosy szamponem pogrubiającym MAGIC BX GOLD, w razie potrzeby powtórz mycie.
2. Osusz nadmiar wilgoci ręcznikiem.
3. Podziel włosy na cztery sekcje.
4. Nałóż przygotowany żel na separacje grubości około 3cm. Zastosuj odpowiednią ilość produktu
na długościach i końcach włosów. Rozpocznij aplikację omijając 1 cm nasady.
5. Okryj włosy plastikowym czepkiem.

SPOSÓB APLIKACJI

MAGIC BX GOLD

6. Zastosuj źródło ciepła przez 10 minut.
7. Wypłucz produkt pomiędzy 50 i 80%, w zależności od rodzaju włosów:
a. 50% dla włosów bardzo suchych, gruby lub uszkodzonych
b. 80% dla włosów farbowanych lub przetłuszczających się.
DLA NAJBARDZIEJ OPTYMALNEGO NAWILŻENIA NALEŻY WYPŁKAĆ JEDYNIE NASADĘ WŁOSA,
A DŁUGOŚCI I KOŃCE ODSĄCZYĆ Z NADMIARU PRODUKTU POPRZEZ MOCNE WYCIŚNIĘCIE.

8. Osusz nadmiar wilgoci ręcznikiem i rozczesz dokładnie włosy.
9. Wysusz włosy suszarką.
REKOMENDUJEMY STYLIZACJĘ Z UŻYCIEM PROSTOWNICY

PIELĘGNACJA DOMOWA

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ZABIEGÓW

Rezultaty są widoczne już po pierwszym zabiegu.
Do pielęgnacji domowej i utrzymania efektu rekomendujemy stosowanie
specjalnie skomponowanych produktów z serii MAGIC BX GOLD.
Najlepsze rezultaty osiągamy wykonując 4 zabiegi w odstępach 15 dni,
kończąc serię po dwóch miesiącach.
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www.tahe.pl
www.sklep.tahe.pl
www.facebook.com/tahe.polska

Produktów marki Tahe szukaj w najlepszych Salonach
Fryzjerskich oraz u Autoryzowanych Dystrybutorów
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LUBIMY SWOJĄ JAKOŚĆ

