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INTRODUCERE

INTRĂ ÎN LUMEA

SYSTEM PROFESSIONAL

System Professional îţi dezvăluie un univers creat din
alchimia perfectă dintre două lucruri ce par opuse: pe
de o parte, ştiinta care presupune cercetare şi excelenţă
tehnologică şi, pe de altă parte, lumea frumuseţii, o
lume emoţională, plină de condiţii estetice şi dorinţa
nestăvilită către fabulos.
Consumatorul de azi caută produse şi servicii
personalizate în toate domeniile, dar cu atât mai mult
în sfera frumuseţii. Consultaţia personalizată şi soluţiile
de îngrijire unice sunt esenţiale în justificarea loialităţii
faţă de un anumit salon. System Professional a înţeles
această tendinţă şi a interpretat-o într-o abordare unică
oferind formule şi servicii exclusive pentru nevoile
speciale ale fiecărui client. Este pentru prima dată când
un client poate experimenta în salon o experienţă de
îngrijire a părului cu adevărat personalizată, creată de
stilist special pentru el.

SP. THE SCIENCE OF PERSONALIZED CARE. FROM WELLA PROFESSIONALS.
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Serviciul de îngrjire (şampon + tratament)
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Conceptul 7 Step Service prezintă modul profesionist de abordare a
clientului, de la intrarea lui în salon şi până la plecare, prin prisma
anumitor momente bine definite şi delimitate:
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7 STEP SERVICE

CONCEPTUL

7 STEP SERVICE

PASUL 1:

PRIMIREA

PRIMIREA

RITUALUL DE ÎNTÂMPINARE

Prima impresie este esenţială şi determină revenirea
clientului în salon. Pentru a face o impresie bună trebuie
să comunicăm eficient şi să-i acordăm clientului toată
atenţia atât la venire, cât şi pe tot parcursul vizitei în
salon. Dacă prima impresie nu este una bună, va fi
nevoie de mult efort pentru a şterge imaginea negativă
pe care şi-a format-o clientul la prima vizită.

• Respectaţi cultura de întâmpinare specifică salonului.

Acesta este motivul pentru care primirea reprezintă unul
dintre cele mai importante aspecte ale conceptului 7
Step Service.

CERINŢE ALE UNEI VIZITE DE SUCCES
• Sfaturi profesioniste şi recomandări utile
• Servicii performante, de înaltă clasă şi rezultate perfecte
(culoare, tunsoare, styling)

fig 1.

fig 2.

• De exemplu, zâmbiţi cald fiecărui client care intră în
salon şi adresaţi-i un salut prietenesc în primele 10
secunde. Dacă vorbiţi la telefon, prin contact vizual
lăsaţi clientul să înţeleagă că vă ocupaţi de el imediat.
• Spuneţi clientului pe nume. Un proverb spune că
nimic nu sună mai dulce pentru ureche decât să-ţi
auzi propriul nume.
• Arătaţi-i clientului unde se poate aşeza pentru a-şi
aştepta rândul. Acest lucru va alunga orice anxietate.
• Oferiţi clientului o cafea, ceai, apă, ceva răcoritor, etc.
• Dacă este pentru prima dată în salon rugaţi-l să vă
dea informaţii pentru a completa fişa de client.
• Întrebaţi-l dacă mai doreşte ceva...

• Tratamente moderne
• Servicii personalizate şi individuale
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7 STEP SERVICE

PASUL 2:

CONSULTAŢIA

& DIAGNOZA
fig 1.

CONSULTAŢIA

DIAGNOZA

Consultaţia este extrem de importantă pentru că pe baza ei
i se oferă clientului serviciul corespunzător. O comunicare
eficientă între stilist şi client determină o consultaţie
adecvată, ceea ce asigură rezultate de succes.

Diagnoza este punctul de plecare pentru orice serviciu
oferit în salon şi pentru toate recomandările de îngrijire
şi styling în salon şi acasă. Un instrument de diagnoză îl
va ajuta pe hairstilist să ofere servicii personalizate şi
profesioniste pentru fiecare client în parte.

Pentru o consultaţie corectă trebuie să avem în vedere
următoarele aspecte:
• Atmosferă confortabilă şi suficient timp.
• Nevoile şi dorinţele clientului, diagnoza părului şi
scalpului: folosiţi întrebări deschise la început pentru
sondarea nevoilor şi dorinţelor clientului şi întrebări
închise la final pentru confirmarea nevoilor descoperite,
clarificaţi neînţelegerile, etc.
• Recomandări: pentru culoare, tunsoare, styling, produse
de îngrijire, produse de styling.
• Concluzii: cereţi decizia finală.

CARDUL DE DIAGNOZĂ: Este o listă de întrebări pe baza
cărora se desfăşoară consultaţia.
INSTRUMENTUL DE DIAGNOZĂ: Este un instrument care îl
ajută pe hairstilist să recomande peste 150 de combinaţii
diferite de produse pentru utilizarea în salon în cadrul
serviciului de îngrijire şi de asemenea pentru îngrijirea
părului acasă. Trebuie să alegeţi beneficiul principal şi
secundar de care are nevoie părul şi veţi obţine combinaţia
de produse.
• Rezultatul diagnozei include întotdeauna nevoile părului
şi scalpului.
• Recapitularea de la finalul consultaţiei trebuie să scoată
în evidenţă ceea ce a fost agreat deja şi să se încheie cu
confirmarea finală.
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fig 2.

7 STEP SERVICE

pasul 3:

SERVICIUL DE COLORARE

SERVICIUL DE COLORARE ESTE MOMENTUL
DECISIV ÎN CARE CLIENTUL SE CONVINGE DE
EXPERTIZA STILISTULUI
• Creaţi un sentiment de încredere pentru client pe tot
parcursul desfăşurării serviciului.

• Oferiţi clientului masajul de spălare relaxantă a părului
recomandat de System Professional.

• Utilizaţi echipamente mari şi mici de ultimă generaţie.
Povestiţi clienţilor despre produsele folosite.

• Pentru neutralizare, îndepărtarea reziduurilor şi
încheierea corectă a vopsirii realizaţi serviciul SP
Colorlock Alchemy, care presupune mixarea Color
Save Emulsion cu una dintre cele 4 infuzii: Smoothen,
Volumize, Hydrate, Repair.

• Informaţi clientul, ocazional, pe parcursul serviciului, ce
urmează să faceţi. Dacă e posibil, priviţi clientul de cât
mai multe ori prin intermediul oglinzii.
SERVICIUL DE COLORARE STEP BY STEP:

• Continuaţi cu partea de tunsoare & styling.

• Aplicaţi Scalp&Hair Protect Lotion.
• Aplicaţi Illumina Color, Koleston Perfect, Color Touch sau
Blondor şi respectaţi timpii de acţionare.
• Informaţi clientul cât o să dureze, oferiţi-i reviste să le
răsfoiască sau broşuri de prezentare a produselor.
• După expirarea timpului de acţionare, emulsionaţi
vopseaua cu apă şi apoi clătiţi foarte bine cu apă din
abundenţă.

9

7 STEP SERVICE

pasul 4:
SERVICIUL DE

ÎNGRIJIRE

A PĂRULUI

RITUALUL DE ÎNGRIJIRE

APLICAREA ŞAMPONULUI SP

APLICAREA TRATAMENTULUI SP

• Tehnici de masaj pentru spălare relaxantă şi tratament.

Trebuie să avem în vedere câteva aspecte atunci când
vine vorba despre şamponarea părului. Părul ud este mult
mai vulnerabil şi mai uşor de degradat decât cel uscat. De
aceea, perierea în totalitate a părului atunci când acesta
este uscat ajută la:

Toate tratamentele intensive se aplică numai după
ce părul a fost spălat iar apoi a fost clătit foarte bine
şamponul de pe păr şi scalp.
• Explicaţi clientului ce tratament îi veţi aplica şi care sunt
beneficiile acestuia şi ce rezultate veţi obţine pe păr.

• descurcarea părului

• Desfaceţi turbanul şi pieptănaţi părul în întregime.

• îndepărtarea firelor desprinse (pierdem între 70 şi 100
de fire pe zi)

• Începeţi aplicarea tratamentului, secţiune cu secţiune.

• Tehnici profesioniste de aplicare a tratamentelor.
• Serviciu personalizat de îngrijire SP Hair Alchemy ce
include cele cinci infuzii.

• îndepărtarea produselor existente în păr
• o mai bună circulaţie sanguină a pielii capului
Cum se face spălarea relaxantă SP:
Odată ce părul a fost umezit în totalitate, aplicaţi şamponul
cu ambele palme, în mod uniform pe întreaga suprafaţă
a părului.
Efectuaţi un masaj relaxant şi apoi, înainte de clătire,
treceţi degetele prin păr ca şi cum ar fi un pieptene pentru
a descurca părul încurcat în timpul şamponării.
Clătiţi şi repetaţi procedura.
Prin această metodă veţi obţine mai multe beneficii, veţi
observa că părul nu va mai fi încurcat deloc sau doar foarte
puţin şi că tratamentul poate fi aplicat mult mai eficient.
10

• Pentru a distribui tratamentul uniform pe păr, realizaţi un
masaj.
• Folosind un pieptene cu dinţii rari pieptănaţi foarte uşor
şi în mod delicat părul.
• Daţi o formă estetică părului, astfel încât pe perioada de
acţionare clienta să se simtă confortabil.
• Lăsaţi să acţioneze cu aport de căldură sau liber.
• Conduceţi clienta la unitatea de spălare (scafă) şi
emulsionaţi părul cu apă şi apoi clătiţi foarte bine.
• Continuaţi cu partea de styling.

SERVICIUL DE

7 STEP SERVICE

pasul 4:

ÎNGRIJIRE

PERSONALIZată
sp HAIR ALCHEMY
35 de combinaţii diferite de tratament prin mixarea
infuziilor şi măştilor

• După ce aţi efectuat diagnoza părului şi scalpului aţi
convenit asupra a două beneficii pe care clienta şi le
doreşte, unul principal şi unul secundar. SP Hair Alchemy
vă oferă posibilitatea de a oferi ambele beneficii dintr-o
singură aplicare.
• Daţi mai multă valoare serviciului prin realizarea
amestecului în faţa clientei şi prin aplicarea în mod
profesionist, secţiune cu secţiune, celebrând astfel
serviciul exclusivist de îngrijire în salon.

• System Professional vă prezintă metode aristocratice
de aplicare, tehnici de masaj şi un set complet de
instrumente şi accesorii pentru a susţine acest serviciu
exclusivist creat pentru îngrijirea în salon.
• Folosiţi tehnicile speciale pentru a aplica formulele
individuale.
• SP Hair Alchemy oferă clienţilor două beneficii prin
intermediul unui tratament creat special de către stilist
în salon şi apoi aplicat ca atare.
MaskPrimary
PrimaryBenefit
Benefit
Mask

SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE PERSONALIZATĂ
SP HAIR ALCHEMY

Se pot obţine 35 de combinaţii diferite de tratament prin mixarea infuziilor şi măştilor intensive în funcţie de beneficiul principal
care se doreşte (prin masca intensivă) şi beneficiul secundar (prin infuzie).
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7 STEP SERVICE

pasul 5:

TUNSOARE & styling

TUNSOAREA PUNE ÎN EVIDENŢĂ EXPERTIZA ŞI
GENIUL STILISTULUI
• În timp ce tundeţi explicaţi clientului care sunt etapele
pe care le parcurgeţi şi tehnicile speciale pe care le
folosiţi.
• Folosiţi SP Hydro Finish care ajută la hidratarea părului
şi îl menţine hidratat tot timpul cât executaţi tunsoarea,
părul va fi astfel mai uşor de mânuit şi de aranjat.
Informaţi clientul despre beneficiile produsului.

• Explicaţi clientului cum se aplică produsele de styling,
precum şi care sunt stilurile de coafare astfel încât şi
el acasă să le poată folosi.
• Comunicarea este esenţială pentru un serviciu
încununat de succes.

ÎNGRIJIRE & STYLING

• Îndepărtaţi resturile de păr tuns folosind o compresă
caldă sau rece în funcţie de anotimpul în care vă aflaţi.

• După îngrijire urmează stylingul, există produse de
îngrijire (Final care) care pregătesc părul pentru styling
şi chiar se mixează cu acestea în cadrul serviciului SP
Fusion Service.

• Când tundeţi bretonul oferiţi clientului un prosop de
faţă.

• Produsele care oferă strălucire accentuează rezultatele
pe păr.
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7 STEP SERVICE

pasul 6:

ÎNCHEIEREA

SERVICIULUI &

RECOMANDAREA PRODUSELOR PENTRU ACASĂ

ÎNGRIJIREA PĂRULUI ACASĂ
La finalul serviciului vă recomandăm să recapitulaţi
produsele pe care le-aţi folosit în salon şi să spuneţi
clientului de ce le-aţi ales şi ce beneficii aţi obţinut,
rezultate pe care le poate vizualiza de data aceasta:
• Apoi recomandaţi pentru îngrijirea părului acasă:
şampon, tratament expres, tratament intensiv, final
care. Aceste produse vor alcătui regimul de îngrijire
a părului acasă.

• După aceea întrebaţi clientul dacă are întrebări,
răspundeţi la eventualele întrebări şi spuneţi-i de unde
îşi poate procura produsele.
• Studiile au arătat: Cu cât este mai mare numărul de
produse cumpărate dintr-un anumit salon, cu atât mai
mare este loialitatea faţă de acel salon.

• Recomandaţi de asemenea produse de styling şi
explicaţi aplicarea fiecărui produs în parte.
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7 STEP SERVICE

pasul 7:

DESPĂRŢIREA

DESPĂRŢIREA PRESUPUNE ÎNCHEIEREA VIZITEI
ŞI PROGRAMAREA URMĂTOAREI VIZITE LA
SALON
Câteva lucruri vor face clientul să se simtă apreciat:
• Întrebaţi clientul dacă doreşte să programeze
următoarea vizită la salon.
• Împachetaţi produsele cumpărate în punga de cadou
SP şi oferiţi mostre, broşuri, cadoul în promoţie, etc.
• Amintiţi pe scurt, dacă este cazul, de o acţiune
iniţiată de salon în perioada următoare “Luna viitoare
aniversăm un an de la deschiderea salonului şi...” sau
“Pe data de... va avea loc un eveniment exclusivist SP
şi... ” şi arătaţi-le că v-aţi bucura dacă ar veni.
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TRATAMENT intensiv

MASCĂ PENTRU PĂR
& INFUZIE

HAIR MASK & INFUSION MASSAGE

1. • Unroll turban
2. • Begin the application at one side of the client’s head, taking
1. • Unroll turban
• Gently comb the hair into sections, taking a central parting.
• Gently comb the hair into sections, taking a central parting. sections 5 x 5cm approx.
• Apply the product evenly using the brush from mid lengths to
ends.

HAIR MASK & INFUSION
1.

2.
• Desfaceţi turbanul.
• Pieptănaţi uşor părul pe secţiuni.

2. • Begin the application at one side of the client’s head, taking
1.
turban
• Începeţiataplicarea
tratamentului
2. •• Unroll
Begin the
application
one side
of the client’s head, taking
To distribute
the product
3. • sections
5 x 5cm
approx. evenly, perform the hair massage by
• Gently
comb
the
hair
into
sections,
taking
a
central
parting.
dintr-o
parte
luând
secţiuni
de
sections 5 x 5cm approx.
using your thumb, index and middle finger.
aproximativ 5cm.
• Start
the rootsevenly
and massage
down
to from
the hair
using
Applynear
the product
using the
brush
midends
lengths
to
• Apply the product evenly using the brush from mid lengths togentle
ends. movements: cream the hair.
• Aplicaţi tratamentul în mod uniform
ends.
cu ajutorul pensulei SP de sus
în jos.

HAIR MASK & INFUSION
4.

3.
• Pentru a distribui produsul uniform
pe păr efectuaţi un masaj folosind
degetul mare, arătătorul şi degetul
mijlociu.

2. • Begin the application at one side of the client’s head, taking
3. • To distribute the product evenly, perform the hair massage by
To distribute
the approx.
product evenly, perform the hair massage byusing your thumb, index and middle finger.
3. • sections
5 x 5cm
• Răsuciţi părul şi treceţi la
4. • Twist the hair and begin working on the next section.
using your thumb, index and middle finger.
5. •• Continue
Usingnear
a wide
gently
comb
hair.hair ends using
Start
the tooth
roots comb
and massage
downthe
to the
sectioning
around
the head.
următoarea secţiune.
Start near
the rootsevenly
and massage
down
to from
the hair
using
Fix themovements:
hair esthetically.
•• Apply
the product
using the
brush
midends
lengths
to
cream
the hair.
•• gentle
Repeat
application
on
all sections.
gentle movements:
creampethe
• Continuaţi
toatăhair.
suprafaţa
• Apply heat for 5-10 minutes.
ends.
capului.

• Începeţi masajul foarte aproape
de rădăcină şi masaţi către vârfuri
prin mişcări delicate ca şi cum aţi
cremui părul.

HAIR MASK & INFUSION
5.

6.
• Aranjaţi părul frumos.
• Lăsaţi să acţioneze 5-10 minute cu
aport de căldură.

3. • To distribute the product evenly, perform the hair massage
4.by
• Twist the hair and begin working on the next section.
4. • using
Twist your
the hair
and index
begin and
working
on finger.
the next section.
thumb,
middle
• Continue sectioning around the head.
Continue
sectioning
around
the head.
near
thetooth
rootscomb
and
massage
down to hair.
the hair ends using
6. • Take
5. ••• Start
Using
a wide
gently
client
to the basin,
Repeat
application
on allemulsify
sections.with water and rinse thoroughly.
• Conduceţi
clienta lacomb
unitateathe
de
•• gentle
Repeat
application
on
all
sections.
cream the hair.
Fix themovements:
hair esthetically.
• Continue with styling as usual.
spălare (scafă), emulsionaţi părul

• Apply heat for 5-10
minutes.
clientei
cu apă şi clătiţi foarte bine.
• Continuaţi cu stylingul.

4. • Twist the hair and begin working on the next section.
• Continue sectioning around the head.
• Repeat application on all sections.
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SHAMPOO MASSAGE

SPĂLARE RELAXANTĂ

SHAMPOO MASSAGE
1. LOOSENING-UP PHASE:

• With fingers spread, place both h
perform generous zigzag moveme
• Lift head and massage the nape l
• Pressure should flow in the conto
pressure towards the crown.

SHAMPOO
MASSAGE
SHAMPOO
MASSAGE
1. FAZA DE PREGĂTIRE:

1.
LOOSENING-UP
PHASE:
1.întinse,
LOOSENING-UP
PHASE:
1.
LOOSENING-UP
PHASE:
LOOSENING-UP
PHASE:
• Cu 1.
degetele
poziţionaţi
ambele
mâini în zona
2. RELAXATION PHASE:
frunţii şi efectuaţi multe mişcări circulare, extinzând
With
fingers
spread,
place
both hands
handshands
at the
theat
front
of the
theof
head
and and
With
fingers
spread,
place
both
hands
atfront
the front
front
ofhead
the head
head
and
•• With
fingers
spread,
place
both
the
the
With
fingers
spread,
place
both
at
of
and
apoi•• mişcările
pe toată
suprafaţa
scalpului.

perform
generous
zigzag
movements
over the
the entire
entire
head.head.
perform
generous
zigzag
movements
over
the entire
entire
head. • Place the fingertips of both hands
perform
generous
zigzag
movements
over
the
perform
generous
zigzag
movements
over
head.

• Ridicaţi
apoi
capulhead
clientului
demassage
pe scafă
efectuaţi
Lift
head
and
massage
theşinape
nape
likewise.
Lift
head
and
massage
the nape
nape
likewise.
••head
Lift
and
the
likewise.
•• Lift
and
massage
the
likewise.
• Perform radial movements workin
Pressure
should
flow in
in
thein
contour
direction,
without
exerting
acelaşi
masaj
şi înshould
zona cefei.
Pressure
should
flow
incontour
the contour
contour
direction,
without
exerting
•• Pressure
should
flow
the
direction,
without
exerting
•• Pressure
flow
the
direction,
without
exerting
the crown and the contours to the

pressure
towards
the crown.
crown.
pressure
towards
the crown.
crown.
pressure
towards
the
pressure
towards
the

• Presaţi scalpul în timp ce efectuaţi mişcarea spre
exterior, nu spre creştetul capului.

• Pressure should flow in the conto
pressure towards the crown.

2. FAZA DE RELAXARE:
• Poziţionaţi vârfurile degetelor în zona frunţii, folosind
2. RELAXATION
RELAXATION
PHASE:
2. RELAXATION
RELAXATION
PHASE:
2.
PHASE:
2.
PHASE:
ambele mâini.

Place
the fingertips
fingertips
of both
both
handshands
at the
theat
front
of the
theof
head.
Place
the fingertips
fingertips
of hands
both
hands
atfront
the front
front
ofhead.
the head.
head.
•• Place
the
of
both
the
the
•• Place
the
of
at
• Efectuaţi
mişcări
radiale
cuofdegetele,
începând de la
Perform
radialradial
movements
working
from from
the front
front
of the
theof
head
to to
Perform
radial
movements
working
from
the front
front
ofhead
the head
head
to
•• Perform
movements
working
the
the
•• Perform
radial
movements
working
from
the
of
to
frunte către creştet, mângâind relaxant scalpul.
the crown
crown
and the
the
contours
to the
theto
back
of the
theof
head.
the crown
crown
andcontours
the contours
contours
toback
the back
back
ofhead.
the head.
head.
the
and
the
the
the
the
and
to
of
Pressure
should
flow in
in
the
contour
direction,
without
exerting
Pressure
should
flow
in
the contour
contour
direction,
without
exerting
• in
Continuaţi
această
mişcare
pe toată
suprafaţa
•• Pressure
should
flow
the
direction,
without
exerting
•• Pressure
should
flow
the
contour
direction,
without
exerting
pressure
towards
the crown.
crown.
pressure
towards
the crown.
crown.
pressure
towards
the
scalpului, pornind din faţă până la ceafă.
pressure
towards
the
• Presiunea în degete trebuie să se formeze către
exterior.

3. BALANCING PHASE:

• Place both thumbs in the centre o
• Exert smooth pressure into conto
centre of the head.
• Continue using this technique to t
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3. BALANCING
BALANCING
PHASE:
3. BALANCING
BALANCING
PHASE:
3.
PHASE:
3.
PHASE:

• Perform
movements
from
the
of the head to
the crown
and radial
the
contours
to theworking
back
theof
head.
the crown
and
the contours
to
theof
back
thefront
head.
crown
and
contours
the
back
ofwithout
the head.
• Pressure
shouldshould
flowthe
inflow
the in
contour
direction,
exerting
•the
Pressure
the to
contour
direction,
without
exerting
• Pressure
should
flow
the contour direction, without exerting
pressure
towards
the crown.
pressure
towards
the in
crown.
pressure towards the crown.

SHAMPOO MASSAGE

3. BALANCING PHASE:
• Place both thumbs in the centre of the brow contour.
• Exert smooth pressure into contour to the left and right of the
centre of the head.
• Continue using this technique to the back of the head.

3. FAZA DE ACTIVARE:

3. BALANCING
PHASE:
3. BALANCING
PHASE:

• Poziţionaţi degetele mari pe linia de contur în centru. 3. BALANCING PHASE:

in the in
centre
of theof
brow
• both
Placethumbs
both thumbs
the centre
the contour.
brow contour.
4. CALMING PHASE:
• Efectuaţi o presiune uşoară, simultan la stânga•şiPlace
•• Place
thumbs
in the
centre
the
brow
contour.
smooth
pressure
into
contour
toof
the
left
and
right
theof the
Exert both
smooth
pressure
into
contour
to
the
left
and of
right
la dreapta, formând câte o buclă faţă de centrul• Exert
• Exert
smooth
pressure into contour to the left and right of the
centre
of the
head.
centre
of
the head.
• Place hands on brow contour and massage with generous
capului.
centre of the head.
• Continue
using this
to theto
back
theof
head.
• Continue
usingtechnique
this technique
theof
back
the head.
• Continue using this technique to the back of the head.

• Continuaţi mişcarea până în zona cefei, conturând
numai cu cele două degete mari.

movements along the contours and crown, to the back of the head,
not forgetting the contours in front of the ears.
• Lift head and perform smoothing strokes to the nape of the neck.

4. FAZA DE CALMARE:
4. CALMING
PHASE:
4. CALMING
PHASE: • Poziţionaţi mâinile pe linia de contur în centru şi
masaţi cu mişcări relaxante spre vârful capului, fără
4. CALMING PHASE:
omiteţi
zona
• Place• hands
on brow
and massage
with generous
Place hands
on contour
brow să
contour
andurechilor.
massage
with generous
•
Place
hands
on
brow
contour
and
massage
with
movements
along along
the contours
and
crown,
toşithe
back
of
theof
head,
movements
the
contours
and
crown,
to
thegenerous
back
the
head,
•
Ridicaţi
capul
clientului
efectuaţi
finehead,
movements
contours
and
crown,
to theaceste
backmişcări
of the
not forgetting
thealong
contours
in
front
of
the
ears.
not forgetting
the the
contours
in
front
of
the
ears.
şi
în
zona
cefei.
contours
instrokes
frontstrokes
of
• Lift head
and
smoothing
tothe
theears.
nape
theof
neck.
•not
Liftforgetting
headperform
and the
perform
smoothing
to
the of
nape
the neck.
• Lift head and perform smoothing strokes to the nape of the neck.
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SCALP MASK & INFUSION

SCALP MASK & INFUSION MASSAGE

TRATAMENT intensiv

MASCĂ PENTRU scalp
& INFUZIE

1. • Unroll turban and comb the
• Divide the hair into 3 sectio
• Start the application, one se
horizontal partings.

HAIR
SCALP
SCALPMASK
MASK&&INFUSION
INFUSION
1.

• Desfaceţi1.turbanul
pieptănaţi
• şi
Unroll
turban
•1.Unroll
turban
and comb the hair through.
2. • Apply the product to the sca
1. •• Gently
Unroll turban
andhair
comb
hair through. a central parting.
the
intothe
sections,
părul în totalitate.
• Divide
thecomb
hair into
3 sections,
creatingtaking
a “T”.
• Continue taking horizontal p

• Divide the hair into 3 sections, creating a “T”.
• Start the application, one section at a time, using 1cm wide

section down the hairline.

Start the
application, one section at a time, using 1cm wide
• Împărţiţi părul în 3• secţiuni
creând
horizontal partings.
• When this section is comple
litera “T” din cărări.horizontal partings.

and finally the back of the h

• Începeţi să aplicaţi tratamentul,
secţiune cu secţiune, folosind şuviţe
late de 1cm.

3.

2.
• Aplicaţi tratamentul pe scalp pe
ambele părţi folosind pensula SP.
• Continuaţi luând şuviţe de păr şi
aplicaţi de sus în jos.

• Begin
application
oneon
side
of sides
the client’s
taking
thethe
product
to the at
scalp
both
using head,
the brush.
2. •2.Apply
Apply the
product
to the
scalp
on both
sides using the brush.
2. • sections
3. • Taking horizontal partings, c
• Luând
şuviţe
orizontale
continuaţi
5x
5cm
approx.
• Continue
taking
horizontal
partings
and
work along the
• Continue taking horizontal
partings
and work along the
the scalp.
să aplicaţi produsul
pe scalp.
section down the hairline.
sectionthe
down
the hairline.
• Apply
product
evenly using
theon
brush
from midsection
lengths to
• When
this section
is complete,
repeat
the opposite
• When this section is complete, repeat on the opposite section
andends.
finally the back of the head.
and finally the back of the head.

• Când aţi terminat cu prima secţiune
repetaţi procedura pe secţiunea
opusă şi apoi pe secţiunea din
spate.

• To distribute
productcontinue
evenly, applying
perform the
hair massage
by
3. •3.Taking
horizontalthe
partings,
product
onto
3. • using
Taking horizontal partings, continue applying product onto4. • To apply the product to the
the scalp.your thumb, index and middle finger.
the scalp.
• Start
near the roots and massage down to the hair ends using before.
gentle movements: cream the hair.
• Begin the application at one
taking sections 5 x 5cm app
• Apply the product evenly us
lengths to ends.
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ends.

• Pentru a aplica tratamentul pe lungimea
părului folosiţi aceleaşi secţiuni ca mai
devreme.
• Începeţi să aplicaţi dintr-o parte, folosind
secţiuni de aproximativ 5cm.

SCALP MASK & INFUSION MASSAGE

4.

2. •• Begin
Begin the
the application
application at
at one
one side
side of
of the
the client’s
client’s head,
head, taking
taking
2.
3. • To distribute the product evenly, perform the hair massage by
sections
5
x
5cm
approx.
sections 5 x 5cm approx.
using your thumb, index and middle finger.
•
Apply the
the product
product evenly
evenly using
using the
the brush
brush from
from mid
mid lengths
lengths to
to Start near the roots and massage down to the hair ends using
•• Apply
gentle movements: cream the hair.
ends.
ends.

• Aplicaţi tratamentul uniform cu ajutorul
pensulei SP de la mijlocul lungimii
părului şi până la vârfuri.

HAIR MASK & INFUSION

5.

6.
• Pentru a distribui produsul uniform
pe păr efectuaţi un masaj folosind
degetul mare, arătătorul şi degetul
mijlociu.

To distribute
distribute the
the product
product evenly,
evenly, perform
perform the
the hair
hair massage
massage by
by
3. •• To
3.
5.
a wide
comb working
gently comb
thenext
hair.section.
• Răsuciţi
părul
şimiddle
treceţi la următoarea
4. •• Using
Twist the
hairtooth
and begin
on the
using
your
thumb,
index
and
finger.
using your thumb, index and middle finger.
•• Fix
the hair
esthetically.
Continue
sectioning
around the head.
secţiune.
•• Start
Start near
near the
the roots
roots
and
massage
down
to
the
hair
ends
using
and massage down to the hair ends using• Apply heat for 5-10 minutes.
• Repeat application on all sections.
gentle movements:
movements: cream
cream the
the hair.
hair.
gentle
• Continuaţi pe toată suprafaţa capului.

• Începeţi masajul foarte aproape
de rădăcină şi masaţi către vârfuri
prin mişcări delicate ca şi cum aţi
cremui părul.

HAIR MASK & INFUSION
7.

8.
• Aranjaţi părul frumos.
• Lăsaţi să acţioneze 5-10 minute
cu aport de căldură.

4.
4.
5.

Twist the
the hair
hair and
and begin
begin working
working on
on the
the next
next section.
section.
•• Twist
Continue
sectioning
around
thelahead.
head.
• Conduceţi
clientul
unitateathe
de spălare
•• Using
a wide
tooth
comb
gently
comb
hair.
Continue
sectioning
around
the
Repeat
application
on all
all
sections.
•• Fix
the hair
esthetically.
(scafă),
emulsionaţi
cu apă şi clătiţi
Repeat
application
on
sections.
• Apply heat for 5-10
foarteminutes.
bine.

6. • Take client to the basin, emulsify with water and rinse thoroughly.
• Continue with styling as usual.

• Continuaţi cu stylingul.

6. • Take client to the basin, emulsify with water and rinse thoroughly.
• Continue with styling as usual.
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PRIMARY MASSAGE

Masaj

PrimarY
PRIMARY
MASSAGE
PRIMARY
MASSAGE
PRIMARY
MASSAGE
1. MIŞCĂRI DE APĂSARE:
• Masaţi folosind degetul mare,
• Masaţi1.cele
patru1.puncte
de la MOVEMENTS:
GRIPPING
MOVEMENTS:
GRIPPING
1. GRIPPING
arătătorul şi inelarul. Folosiţi
nivelul cefei, presându-le
uşor cu MOVEMENTS:
• Massage
both theboth
supportive
muscles
of
the upper
vertebravertebra
ambelemuscles
mâini.
degetele.
• Massage
thealternativ
supportive
of thecervical
upper cervical

Massage
both
the supportive
with a •light
pressure
massage.
with
a light
pressure
massage.muscles of the upper cervical vertebra

• Cu oon
mână
efectuaţi
masajul,
în
• Există •trei
puncteare
presiune,
pe3 pressure
with
a are
light
massage.
There
3 pressure
points
each
side.
•de
There
pressure
points
on
each
side.
timp ce
cu cealaltă
sprijiniţiside.
fruntea
care trebuie
le• masaţi
cuare
fiecare
There
3 pressure
points
on each
• Usesăthe
hands
alternatively.
Use
the
hands
alternatively.
clientului.
mână.• One hand
Use
the
hands
supports
thealternatively.
forehead.
Use thumbs,
index, middle
• One
hand
supports
the forehead.
Use thumbs,
index, and
middle and

• ring
One to
hand
supports
the forehead. Use thumbs, index, middle and
ring fingers
massage.
fingers
to massage.
ring fingers to massage.

2. MIŞCĂRI CIRCULARE:
• Poziţionaţi degetele direct pe scalp,
presându-l.
• Masajul se realizează prin mişcări
circulare, începând de la frunte către
creştetul capului până la ceafă.

2. ROTATING
MOVEMENTS:
2. ROTATING
MOVEMENTS:
2. ROTATING MOVEMENTS:
• Place the
fingers
on the scalp.
• Place
the straight-up
fingers straight-up
on the scalp.
Place
thein
fingers
straight-up
the
scalp.
• Massage
in rotating
movements
fromon
nape
to
hairline
at the at the
• Massage
rotating
movements
from
nape
to hairline
• forehead
Massage
in
rotating
forehead
and back
to
the nape.
and
back
tomovements
the nape. from nape to hairline at the
forehead and back to the nape.

• Repetaţi operaţiunea, dar de la ceafă spre
frunte.

3. ACCUPRESSURE:
3. ACCUPRESSURE:
3. ACCUPRESSURE:
• Acupressure
at the hairline.
• Acupressure
at the hairline.
Acupressure
at the
hairline.
• Apply •pressure
with all
of the
Apply
pressure
with
allfingers.
of the fingers.
Apply
with
allthe
of hairline
the
fingers.
• Start at• Start
the nape
over
the
hairline
at the
ears,
theears,
temples
up to the
atpressure
the
nape
over
at the
the temples
up to the
• forehead.
Start at the nape over the hairline at the ears, the temples up to the
forehead.
forehead.
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Massage
rotating
movements
fromnape
nape
hairline
the at
Massage
in
rotating
movements
from
nape
to
hairline
at
the
• •Massage
ininrotating
movements
from
toto
hairline
atatthe
•••Massage
in
movements
from
nape
to
Massage
inrotating
rotating
movements
from
nape
tohairline
hairline
atthe
the
forehead
andback
back
thenape.
nape.
forehead
and
back
to
the
nape.
forehead
and
toto
the
forehead
and
back
to
forehead
and
back
tothe
thenape.
nape.

PRIMARY MASSAGE

3. MIŞCĂRI DE PALPARE:
• Apăsaţi punctele din jurul conturului
scalpului, pornind de la ceafă spre tâmple
şi până la frunte.

4. MIŞCĂRI ZIGZAG:

ACCUPRESSURE:
3.
ACCUPRESSURE:
3.3.ACCUPRESSURE:
3.
3.ACCUPRESSURE:
ACCUPRESSURE:
Acupressure
thehairline.
hairline.
Acupressure
at
the
hairline.
• •Acupressure
atatthe
•••Acupressure
at
Acupressure
atthe
thehairline.
hairline.
Apply
pressure
withall
all
ofthe
the
fingers.
Apply
pressure
with
all
of
the
fingers.
• •Apply
with
of
••pressure
with
all
of
•Apply
Applypressure
pressure
with
allfingers.
ofthe
thefingers.
fingers.
Startat
thenape
nape
over
the
hairline
theears,
ears,
the
temples
uptotothe
the
Start
at
the
nape
over
the
hairline
at
the
ears,
the
temples
up
to
the
• •Start
the
over
the
hairline
atatthe
the
temples
up
••at
at
nape
over
the
at
ears,
the
up
•Start
Start
atthe
the
nape
over
thehairline
hairline
atthe
the
ears,
thetemples
temples
upto
tothe
the
forehead.
forehead.
forehead.
forehead.
forehead.

ZIGZAG
MOVEMENTS:
4.
ZIGZAG
MOVEMENTS:
ZIGZAG
MOVEMENTS:
•4.4.
Efectuaţi
mişcări
zigzag,
apăsând
4.
MOVEMENTS:
4.ZIGZAG
ZIGZAG
MOVEMENTS:
scalpul uşor cu vârful degetelor de
Carry
out
zigzag
movements
withthe
the
fingertips
both
hands.
Carry
out
zigzag
movements
with
the
fingertips
of
both
hands.
• •laCarry
zigzag
with
fingertips
ofofboth
hands.
••out
out
zigzag
with
the
of
both
•Carry
Carry
outmovements
zigzagmovements
movements
with
thefingertips
fingertips
of
bothhands.
hands.
ambele
mâini.
Thehands
hands
work
opposite
directions.
The
hands
work
in
opposite
directions.
• •The
inin
opposite
directions.
•••The
hands
work
in
directions.
Thework
hands
work
inopposite
opposite
directions.

•• •Mâinile
lucrează
înhead
direcţii
diferite.
Massage
the
head
systematically
fromthe
the
forehead
overthe
the
crown
Massage
the
head
systematically
from
the
forehead
over
the
crown
Massage
the
systematically
from
forehead
over
crown
•••Massage
the
head
from
the
over
the
Massage
the
headsystematically
systematically
from
theforehead
forehead
over
thecrown
crown

thenape.
nape.
to
the
nape.
totothe
to
the
tosistematic,
thenape.
nape.
• Masaţi
capul
de la
frunte către creştetul capului şi din
creştetul capului către ceafă.

5. MIŞCĂRI UŞOARE:
STROKING
MOVEMENT:
pe umeri, pe care îi presaţi uşor.
•5.5.
Fixaţi
degetele
peMOVEMENT:
conturulMOVEMENT:
capului
5.
STROKING
MOVEMENT:
STROKING
5.
5.STROKING
STROKING
MOVEMENT:
Această mişcare se efectuează lent,
şi efectuaţi mişcări scurte şi uşor
Place•your
fingers
onthe
thecontour
contour
andexercise
exercise
short
de contour
la
creştet
spre
umeri
are efect
••your
Place
your
fingers
on
the
contour
and
exercise
short
• •apăsate.
Place
fingers
on
and
aaşishort
Place
your
on
and
exercise
aaashort
Place
yourfingers
fingers
onthe
the
contour
and
exercise
short
acupressure
massage.
acupressure
massage.
acupressure
massage.
acupressure
massage.
acupressure
massage. de calmare.
• •Începeţi
de
la
frunte
spre
ceafă,
Stroke
from
the
forehead
overthe
the
crown
to
nape
even
Stroke
from
the
forehead
over
the
crown
to
nape
with
even
• Stroke
the
forehead
over
crown
nape
with
even
•••from
Stroke
from
the
over
the
crown
to
nape
with
Stroke
from
theforehead
forehead
over
theto
crown
towith
nape
witheven
even
• Efectuaţi această mişcare de
insistând
mai
mult pe zona cefei,
movements.
movements.
movements.
movements.
movements.
două
ori.
unde
sunt
terminaţiile
nervoase.
Exercise
shortaaacupressure
acupressure
massage
thenape
nape
thenerve
nerve
Exercise
short acupressure
acupressure
massage
at
the
nape
at
the nerve
nerve
• •Exercise
aashort
massage
atatthe
atat
the
•• Exercise
short
massage
at
the
nape
at
the
ends.

• Exercise a short acupressure massage at the nape at the nerve

ends.
ends.
ends.
ends.
• Apoi
mângâiaţi
blând scalpul şi
Stroke
over
the
nape
muscles
andfinish
finish
with
grip
the to
Stroke
over
the
nape
muscles
and
finish
with
aagrip
grip
to
the
• •gâtul,
Stroke
the
nape
muscles
and
with
aagrip
the
•••over
Stroke
over
the
nape
and
finish
with
ato
Stroke
over
the
napemuscles
muscles
and
finish
withto
grip
tothe
the
coborând
mişcarea
până
shoulders.
shoulders.
shoulders.
shoulders.
shoulders.

21

HAIR LOSS MASSAGE

Masaj ÎMPOTRIVA

CĂDERII PĂRULUI

R LOSS MASSAGE

HAIRLOSS
LOSSMASSAGE
MASSAGE
HAIR

Spălaţi părul cu SP Balance Scalp Shampoo.
Clătiţi cu apă din abundenţă. Folosiţi un prosop 1. 4-POINT MASSAGE:
fierbinte şi înfăşuraţi părul clientului în turban.
Aplicaţi SP Balance Scalp Energy Serum.
Place left or right hand at the front of the
head as support. With the index, middle
Efectuaţi masajul.

1. PATRU PUNCTE DE MASAJ:
1. 4-POINT MASSAGE:
Place left or right hand at the front of the
head as support. With the index, middle
and ring fingers of the free hand, use light
pressure to massage 4 points around the
crown.

and ring fingers of the free hand, use light
pressure to massage 4 points around the
crown.

2. PUNCTELE DE PRESIUNE DIN VÂRFUL CAPULUI:
•4-POINT
Puneţi oMASSAGE:
mână
ca suport pe partea laterală
MASSAGE:
1. 1.
4-POINT
2. PRESSURE
POINTS ON THE CROWN:
a capului clientului.

• PRESSURE
Poziţionaţi
mâna
stângă
deasupra
urechii
POINTS
ON
THE
CROWN:
2. 2.
PRESSURE
POINTS
ON
THE
CROWN:
Wash hair with SP using Balance
Scalp Shampoo.

Place
left
right
hand
front
Place
left
oror
right
hand
at at
thethe
front
of of
thethe
• Apăsaţi
uşorhand
şi masaţi
celethe
patruleft
puncte
Place
left
over
ear
to
head
as
support.
With
index,
middle
head
asthe
support.
With
thethe
index,
middle
în jurul
creştetului,
în direcţia
mersului
support
the
head.
Using
the
middle
and
and
ring
fingers
the
free
hand,
use
light
and
ring
fingers
of of
the
free
hand,
use
light
acelor de ceas.
Folosiţi
arătătorul,
mijlociul
ring
fingers
of
the
right
hand,
first
pressure
massage
4 points
around
pressure
to to
massage
4 points
around
thethe
şi inelarul.
massage
pressure points above the
crown.
crown.
midline of the head. Subsequently,
• Repetaţi operaţiunea de două ori.
perform the same procedure with two
“radials” on the top left-hand half of the
head and two “radials” on the top
right-hand half of the head. Repeat twice.

Folosiţi
arătătorul,
mijlociul
şi the
inelarul
Place
left
hand
over
left
Place
thethe
left
hand
over
the
left
earear
to to
After rinsing, use massage brush.
mâinii
drepte
pentru
a masa
cărarea
support
the
head.
Using
the
middle
and
support
the
head.
Using
the
middle
and
mediană
de
frunte
în
cele
trei
puncte.
ring
fingers
of
the
right
hand,
first
fingers
ofala
the
right
hand,
first
Wrap customer’s hair into a ring
turban
using
“hot”
towel.
massage
pressure
points
above
massage
pressure
points
above
thethe
• Repetaţi aceeaşi operaţiune pentru
midline
head.
Subsequently,
midline
of of
thethe
head.
Subsequently,
Apply SP Balance Scalp Energy
Serum
(in
sensitive
scalps with hair
cărarea
dintre
celeprocedure
două
mediane,
cea
perform
same
procedure
with
two
thethe
same
with
two
loss use 3.5 Energy Elixir) orperform
Just
Men
Maxximum
Tonic.
de
la
frunte
şi
cea
de
la
urechea
dreaptă,
“radials”
left-hand
half
“radials”
onon
thethe
toptop
left-hand
half
of of
thethe
apoi
masaţi
pe
mediana
de on
lathe
urechea
head
and
two
“radials”
the
head
and
two
“radials”
on
toptop
Perform massage.
dreaptă.half
Efectuaţi
aceeaşi
operaţiune
şi twice.
right-hand
half
the
head.
Repeat
twice.
right-hand
of of
the
head.
Repeat

stângi, pentru a sprijini capul clientului.

4. MASAJ UŞOR:

3. PUNCTELE DE PRESIUNE:

cu mâna stângă. Efectuaţi acest exerciţiu
de două ori.

hair with SP using Balance Scalp Shampoo.

Wash
hair
with
using
Balance
Scalp
Shampoo.
Wash
hair
with
SPSP
using
Balance
Scalp
Shampoo.
• Efectuaţi masajul
anterior pe toată
3. PRESSURE
POINTS:

PRESSURE
POINTS:
3. 3.
PRESSURE
POINTS:
4. FRICTION:
• Puneţi mâna stângă pe urechea stângă

rinsing, use massage brush.

After
rinsing,
use
massage
brush.
After
rinsing,
use
massage
brush.
Place left hand flat over left ear to

suprafaţa capului, începând cu cărarea
mediană de la frunte, în sensul acelor de
support
the crown,
ceas,the
sprehead.
cărareaSarting
mediană aaturechii
din
Wrap
customer’s
hair
into
a
turban
using
a “hot”
towel.
Wrap customer’s hair into a turban
using
aentire
“hot”
towel.
massage
theapoi
head
in a la“radial”
dreapta,
spre ceafă
şi până
frunte.

pentru
a sprijini
capul
clientului.
Place
left
hand
flat
over
left
Place
left
hand
flat
over
left
earear
to to
Place
left hand
flat over
leftatear
tocrown,
support
support
the
head.
Sarting
the
support
the
head.
Sarting
at the
crown,
•
Puneţi
mâna
dreaptă
cu
palma
strânsă
pehand
the
head.
Make
a
fist
with
the
right
massage
entire
head
a “radial”
massage
thethe
entire
head
in in
a “radial”
cap astfel
încât
să-l efectuaţi
and
place
this
onmasajul
the
head
so thatcu
the ring
2
fashion
using
index,
middle
and
fashion
using
thethe
index,
middle
and
ring
exteriorul
degetelor,
fără
a
presa
scalpul
joints
of
the
fingers
lie
“flat”.
Using
the
light
fingers
right
hand.
Perform
fingers
of of
thethe
right
hand.
Perform
prea massage
tare.
friction,
the
whole top
right-hand
massage
three
pressure
points
massage
at at
three
pressure
points
onon
side
of line
the head.
Change hands. Repeat
each
(”radial”).
each
line (”radial”).
• Folosiţi
mişcări
fine circulare, apoi
twice.

customer’s hair into a turban using a “hot” towel.

y SP Balance Scalp Energy Serum (in sensitive scalps with hair
use 3.5 Energy Elixir) or Just Men Maxximum Tonic.

rm massage.

4. FRICTION:
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Place left hand flat over left ear to support
the head. Make a fist with the right hand
and place this on the head so that the 2
joints of the fingers lie “flat”. Using the light
friction, massage the whole top right-hand
side of the head. Change hands. Repeat
twice.

fashion using the index, middle and ring
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• Repetaţi procedeul de două ori.
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• Repetaţi procedeul de două ori.
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ELEMENTELE COMPONENTE ALE

PĂRULUI

ELEMENTELE COMPONENTE ALE PĂRULUI
Părul este alcătuit din fibre de cheratină. Cheratina
este o proteină construită din lanţuri de molecule
(macromolecule) constituite din peste 20 de aminoacizi
diferiţi. Tipurile diferite de proteine se diferenţiază
în primul rând în ceea ce priveşte lungimea lanţului
molecular şi în al doilea rând în felul în care sunt dispuşi
aminoacizii.
Aproape jumătate din tipurile de proteine de păr
existente prezintă un tip de structură dezordonată,
neuniformă.
Alte tipuri de proteine de păr se caracterizează prin
secvenţe de aminoacizi ce imprimă moleculei o formă
de tip spirală a ceea ce este numit (alpha) helix.

Structura părului:
Firul de păr prezintă cuticula (stratul cuticular), cortex şi stratul
medular (măduva).

Compoziţia chimică a părului
Lipide

carbon, hidrogen, oxigen, nitrogen

Elemente esenţiale

fier, cupru, zinc, iod

Colesterol

20 tipuri diferite de aminoacizi

Proteine

aprox. 50 % proteine amorfe (neordonate)			
aprox. 50 % proteine alfa-helical (în formă de spirală)

Apă
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aprox. 12 % este conţinut de apă

HAIR

CUTICULA
STRATUL CUTICULAR (CUTICULA)

CORTEX

MĂDUVA (MEDULLA)

Stratul cuticular reprezintă partea cea mai exterioară a
firului de păr şi se formează în timpul procesului de creştere
a părului atunci când celulele nou născute prind formă de
celule cuticulare în foliculul de păr.

Cea mai mare parte a
părului (aprox. 80 %) este
reprezentată de tulpina
fibroasă. Dacă secţionăm firul
de păr putem observa 100–
200 de celule cheratinizate,
alungite, poziţionate paralel
cu axa părului. Stratul foarte
Tulpina fibroasă (Cortex).
subţire aflat între celulele
complexului membranos celular asigură ancorajul lor stabil,
ferm. Celulele fibroase sunt făcute din celule mai mici,
alungite – macrofibrilele.

Părul fin prezintă doar cuticulă şi cortex, în timp ce părul
gros poate prezenta şi un alt tip de celule, măduva. Aceasta
contribuie la strălucirea părului acţionând ca rezervor de
pigmenţi.

Acestea se suprapun una peste cealaltă în grupuri de câte
4-5 şi formează inele de 6-10 straturi celulare în jurul firului
de păr.
Cu cât este mai gros firul de păr cu atât pot fi identificate
mai multe straturi cuticulare.
Cuticula are un foarte important rol de protecţie acţionând ca
o barieră împotriva apei şi prafului din mediul înconjurător.

Stratul cuticular acţionează ca
o barieră protectoare pentru
interiorul firului de păr

Macrofibrilele sunt la rândul lor alcătuite din microfibrile
mult mai mici şi mai fine ce formează spirale individuale
de proteine cheratinice (structura alpha helix). Cortexul,
această tulpină fibroasă, dă părului rezistenţă şi elasticitate.

Secţiune transversală a măduvei părului.
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SMOOTHEN

rebel,
gros

Păr
					
De ce este important ca părul rebel să
devină neted şi suplu ?
Drept sau ondulat: în general, forma de bază a părului
este determinată genetic. Firul de păr rebel are un profil
neregulat. Nu este nici rotund, nici oval.

Care sunt caracteristicile părului rebel?
Părul gros, rebel se caracterizează printr-un styling
nedefinit, cu fire ce cresc vizibil în diferite direcţii.
Firul de păr în sine este foarte puternic, gros şi aspru. Este
uscat şi lipsit de netezimea necesară stylingului.

Forma structurii firului de păr este neuniformă de-a lungul
lungimii. Firele individuale cresc în direcţii diferite şi nu
sunt drepte.
Datorită texturii sale, părul rebel rezistă bine la îndoire
şi la aranjarea coafurii. Când părul rebel este pieptănat,
firele nu se aşează ordonat unul lângă celălalt, iar peria se
încurcă în păr. Acest tip de păr este dificil de descurcat şi
reprezintă o adevărată provocare.

Diagnoza
Ce anume
influenţează
părul tău şi ce
îngrijire trebuie să
primească?

• Ce instrumente foloseşti pentru îndreptarea părului?
• Cum îţi protejezi părul împotriva uscării?
• Foloseşti produse speciale de îngrijire / de styling?
• Cum îţi protejezi părul împotriva umidităţii?
• Ce produse de îngrijire (şampon, tratament) foloseşti şi cât de des?

Păr rebel

• Cât de des îţi speli părul?
• Părul tău se coafează uşor?
• Ce produs pentru protecţie foloseşti între două spălări?

Cum recunoaştem
părul rebel?

• Nu are un aspect sănătos.
• Nu are luciu.
• Cuticula este aspră.
• Dificil de pieptănat.
• Se încurcă repede şi stă în toate direcţiile.

Bine de ştiut dacă
avem de-a face cu
părul rebel
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• Protejaţi firul de păr, evitând căldura excesivă atunci când îl uscaţi.
• Nu periaţi părul prea dur, nu trageţi de el.
• Descurcaţi-l şi pieptănaţi-l delicat.

SMOOTHEN

SMOOTHEN

LINIA
			 păr rebel, gros
controlează perfect părul rebel
Acum câţiva ani era aproape o plăcere interzisă să deţii
o eşarfă din caşmir, mai ales pashmina. Diametrul unui
singur fir de păr pashmina reprezintă o şesime din firul de
păr uman. Atingerea este foarte mătăsoasă şi suplă.
Cheratina este ingredientul principal şi de aceea este
inclusă în formula şamponului şi tratamentelor ca
cheratină hidrolizată.
Toate produsele din linia Smoothen conţin acest ingredient
special şi oferă părului rebel o îngrijire delicată şi
mătăsoasă.

Linia Smoothen cu Active Cashmere Complex conţine
ingrediente active de înaltă calitate.
• Uleiul de avocado lasă părul neted şi mătăsos şi îl
protejează împotriva uscării şi contra umidităţii.
• Zeina restructurează fibrele, astfel încât părul devine
mai rezistent, mai robust împotriva influenţelor
negative.
• Extractul de caşmir ajută la netezirea suprafeţei firului
de păr.
Formula specială îmbogăţeşte şi netezeşte suprafaţa
firului de păr. Părul devine moale şi flexibil.
Parfumul “Bella” aduce un plus de rafinament liniei
Smoothen prin aroma florală orientală, cu un strop de
vanilie.

Active Cashmere Complex

Părul devine suplu şi mătăsos
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SMOOTHEN

SMOOTHEN

LINIA
			 Colecţia de produse
SMOOTHEN SHAMPOO

SMOOTHEN CONDITIONER

SMOOTHEN MASK

Controlează perfect părul rebel

Controlează perfect părul rebel

Controlează perfect părul rebel

Spălare blândă pentru mai multă supleţe

Tratament expres pentru o supleţe catifelată

Tratament intensiv de netezire pentru o supleţe luxuriantă

• Controlează şi netezeşte structura părului.

• Netezeşte şi controlează perfect structura părului.

• Controlează perfect şi netezeşte structura părului.

• Firul gros devine neted şi suplu.

• Protecţie anti-frizz.

• Descurcă, calmează şi controlează structura părului.

• Pieptănarea părului devine o plăcere.

• Îngrijire şi supleţe pentru firul gros.

Aplicare

Aplicare

						
Aplicare

• Aplicaţi uniform pe părul umed.

• Aplicaţi pe părul umed, imediat după spălare.

• Distribuiţi uniform pe părul spălat în prealabil.

• Efectuaţi un masaj.

• Clătiţi foarte bine.

• Lăsaţi să acţioneze 5-10 minute. Clătiţi foarte bine.

• Clătiţi foarte bine.					

• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

						
				

Produs testat dermatologic.
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Produs testat dermatologic.

Produs testat dermatologic.

SMOOTHEN

SMOOTHEN

LINIA
			 Colecţia de produse
Smoothen Infusion
Pentru extra supleţe

Tratament intensiv personalizat de netezire
• Extra netezire în combinaţie cu orice altă mască intensivă SP.
• Controlează părul rebel, oferind protecţie anti-frizz de durată.
					

Aplicare
• Adăugaţi o doză de Smoothen Infusion (5 ml) la 25ml de mască
intensivă SP. Veţi obţine o masă omogenă. Aplicaţi pe părul umed.
• Lăsaţi să acţioneze 5-10 minute. Clătiţi apoi foarte bine.
• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

						
						
Nu conţine parfum.
Produs testat dermatologic.
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HYDRATE

PĂRUL

USCAT

De ce este hidratarea atât de importantă
pentru păr?

Care sunt cauzele unei cantităţi
insuficiente de apă?

Conţinutul de apă din păr reprezintă baza pentru un
păr sănătos şi determină atributele părului, cum ar fi
elasticitatea, forma şi capacitatea de modelare. Acestea
însă pot varia semnificativ în funcţie de diferite influenţe.
Părul este higroscopic. Asta înseamnă că absoarbe şi
elimină în aer molecule de apă. Cantitatea de apă din păr
fluctuează între aprox. 10% (climă de deşert, încălzire
centralizată) şi 30% (pădure tropicală, ceaţă sau saună).
În timpul uscării părului şi a expunerii la soare sau la o
umiditate scăzută în aer, apa din păr se evaporă atât de la
suprafaţă cât şi din interiorul firului de păr.

O hipofuncţionare a glandelor sebacee duce la lipsa unui
film protectiv pe firul de păr. Asta înseamnă că părul se
usucă.

Toţi aceşti factori duc la scăderea cantităţii de apă din păr.
Părul îşi pierde elasticitatea şi devine uscat şi aspru.

Tendinţa de uscare a părului poate fi determinată şi de
diferiţi factori de influenţă:
• umiditatea scăzută din aer (ex. aer uscat din cauza
încălzirii centralizate iarna) duce la pierderea hidratării
• soarele, solarul, sauna uscată sau coafări excesive cu
foenul pot usca părul
• apa cu clor din piscine şi apa sărată scot umiditatea
din păr
Din aceste motive părul normal, dar în mod special cel
uscat, are nevoie de un tratament de îngrijire care să
reţină hidratarea în păr şi să îl protejeze împotriva uscării.

Diagnoza
Căror factori este
expus părul şi ce
fel de îngrijire
primeşte?

• Te coafezi des cu foenul?

Cum recunoaştem
părul uscat?

• Structura părului nu este degradată.

• Cum îţi protejezi părul împotriva uscării?

Părului uscat îi lipseşte
hidratarea. Este mat şi casant.

• Părul nu are luciu.
• La atingere se simte uscat şi aspru.
• Foarte puţin elastic.
• Greu de modelat.
• Păr gros sau ondulat natural.
• Păr lung.
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HYDRATE

HYDRATE

LINIA
			 pentru păr uscat
Linia System Professional Hydrate cu formula specială
Active Moisture Complex conferă părului o hidratare de
lungă durată şi o protecţie activă împotriva uscării.

Formula Active Moisture Complex (cu Glicerină,
D-Panthenol, Glucoză şi Fructoză) conferă părului o
hidratare de durată.

Formula Active Moisture Complex conţine substanţe active
de hidratare intensivă:

Acestea echilibrează nivelul de hidratare din păr.

• Glicerina reglează nivelul de hidratare, fiind un agent
de hidratare.
• D-Panthenol hidratează şi protejează părul împotriva
uscării.
• Glucoza şi fructoza ajută la reţinerea umidităţii în păr.
Aceste substanţe se ancorează adânc în firul de păr şi
îi conferă o hidratare de durată. Părul uscat primeşte o
hidratare maximă din masca Hydrate Mask.
Parfumul “Bella” oferă liniei Hydrate o notă delicată, citricflorală.
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HYDRATE

HYDRATE

LINIA
			 Colecţia de produse
HYDRATE SHAMPOO

HYDRATE CONDITIONER

HYDRATE MASK

Hidratează eficient părul uscat

HIDRATARE RAPIDĂ PENTRU PĂRUL NORMAL PÂNĂ LA USCAT

Hidratează intens părul uscat

Spălare cu efect hidratant pentru părul normal spre
uscat

Tratament expres pentru o hidratare eficientă.

Tratament intensiv de hidratare, fără a încărca

• Protejează împotriva uscării.

• Protecţie durabilă împotriva uscării.

• Părul se simte imediat mai mătăsos.

• Părul devine în mod vizibil mai suplu.

						
					

• Pentru păr normal spre gros.

Aplicare

Aplicare

Aplicare

• Distribuiţi uniform pe părul umed.

• Aplicați pe părul umed, imediat după spălare.

• Efectuaţi un masaj.

• Clătiți din abundență.

• Distribuiţi uniform pe părul spălat înainte. Lăsaţi să acţioneze 5-10
minute. Clătiţi foarte bine.

• Clătiţi foarte bine.

						
						
						
					
Produs testat dermatologic.

• Conferă hidratare în mod eficient, fără a încărca.
• Hidratarea este de lungă durată.

Produs testat dermatologic.
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• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

Produs testat dermatologic.

HYDRATE

HYDRATE

LINIA
			 Colecţia de produse
HYDRATE infusion
Pentru un extra efect de hidratare

HYDRO FINISH
Hidratare pentru efect mătăsos

Tratament personalizat de hidratare

Îngrijire delicată

• Beneficiu de extra hidratare în combinaţie cu orice altă mască SP.

• Părul devine imediat mai moale.

• Protejează părul împotriva uscării.

• Pentru un păr vizibil mai îngrijit, mult mai mătăsos.

						
					
Aplicare
• Adăugaţi o doză de Hydrate Infusion (5 ml) la 25ml de mască
intensivă SP. Veţi obţine o masă omogenă. Aplicaţi pe părul umed.
• Lăsaţi să acţioneze 5-10 minute. Clătiţi apoi foarte bine.
• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

Produs testat dermatologic.

Aplicare
• Pulverizaţi uniform pe părul uscat cu prosopul.
• Nu clătiţi.
• Uscaţi ca de obicei.

						
						
					
Produs testat dermatologic.
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REPAIR

PĂRUL

DEGRADAT

De ce este absolut necesar să tratăm
părul degradat?

Care sunt cauzele ce determină
degradarea părului?

Părul degradat este în primul rând lipsit de luciu şi
supleţe, prezintă un aspect nesănătos şi se lasă greu
modelat şi coafat. De asemenea, poate să fie degradat
în interior, să fie casant iar vârfurile să fie despicate.
Dacă părul nu se tratează, procesul de degradare se
poate accelera, astfel încât singura modalitate de a opri
degradarea să fie tunsul.

Cauze mecanice:
• Piepteni, perii, foarfeci şi accesorii de slabă calitate pot
cauza degradarea mecanică a părului. Stratul cuticular
de protecţie se degradează puternic. Rezultatul? Vârfuri
despicate.

Părul arată mat şi tinde să se rupă, iar vârfurile să se
despice.

• În timpul pieptănării părului ud există pericolul ca acesta
să fie prea elastic şi să se degradeze.
• Uscarea agresivă a părului cu prosopul poate duce la
asprirea cuticulei iar părul devine elastic şi se rupe.
Cauze chimice:
• Tratamente chimice neprofesioniste, decolorări sau
ondulare permanentă pot duce la degradarea structurii
interioare a părului.

Vârfuri despicate

DIAGNOZA
Căror influenţe este
expus părul tău şi ce
îngrijire primeşte?

• Razele UV care intră în profunzimea firului de păr îi
degradează structura interioară.

• Cât de des foloseşti un tratament intensiv?
• Cum îţi perii părul?
• Cum îţi usuci/ştergi părul cu prosopul?
• Cum îţi aranjezi părul (periat, cu ce produse de finisare, etc.)?
• Te-ai vopsit/decolorat singură?

Aceşti factori duc la degradarea interioară şi exterioară a
firului de păr.
• Exterior: cuticula este aspră şi se degradează. Părul
devine mat şi dificil de descurcat.

Structură degradată

Cum identificăm
părul degradat?

• Structura părului este degradată.
• Cuticula este asprită.

• Interior: fibrele se rup, părul devine poros, îşi pierde
elasticitatea şi tinde să se rupă.

• Părul este poros şi are vârfuri despicate.

Pentru a reface rezistenţa astfel încât părul să se descurce
mai bine, mai uşor, părul trebuie să fie Reparat, Hrănit şi
Protejat atât în interior cât şi la exterior.

• Arată mat.

• Dificil de pieptănat.

• Lipsa de elasticitate.
• Structura diferită de la rădăcină spre vârfuri.

34

REPAIR

REPAIR

LINIA

pentru păr degradat
Linia System Professional Repair cu formula exclusivă
RNP oferă părului o rezistenţă reînnoită, părul lăsânduse mai uşor pieptănat. Repară, hrăneşte şi oferă părului o
protecţie de lungă durată.
Formula RNP conţine substanţe active, eficiente şi
selective pe firul de păr:
• proteina-cheratină hidrolizată reface şi repară structura
interioară a firului de păr.

1. Repară zonele poroase. Proteinele de cheratină
hidrolizată sunt depozitate în zonele poroase din cortex
şi cuticulă.
2. Hrăneşte structura părului. Agenţii de îngrijire intră în
profunzimea firului de păr.
3. Protejează eficient împotriva influenţelor externe.
Noua generaţie de siliconi şi agenţi cationici protejează
structura părului.

• agenţii de îngrijire de înaltă calitate hrănesc şi protejează
părul.
• o nouă generaţie de siliconi şi agenţi cationici ce umplu
zonele poroase de pe cuticulă pentru a crea o structură
netedă şi echilibrată, protejată instantaneu.
Linia Repair beneficiază de “Lavinia”, un parfum fructal
extrem de elegant.
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REPAIR

LINIA

REPAIR

Colecţia de produse

REPAIR SHAMPOO

REPAIR CONDITIONER

REPAIR MASK

Reface intens părul degradat

Refacere rapidă a părului degradat

Tratament intensiv de reparare a părului degradat

Reparare şi curăţare

Tratament expres pentru îmbunătăţirea structurii părului

Reparare fundamentală

• Repară şi uniformizează structura părului.

• Oferă părului supleţe.

• Repară părul cu până la 100% după o aplicare.

• Părul se descurcă mai uşor.

• Regenerează eficient în numai 30 de secunde.

• Protejează împotriva degradării ulterioare.
• Pentru păr foarte degradat, cu fir mediu până la gros.
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Aplicare

Aplicare

					
Aplicare

• Aplicaţi uniform pe părul spălat.

• Aplicaţi pe părul umed imediat după spălare.

• Distribuiţi uniform pe părul umed, după spălare.

• Efectuaţi un masaj.

• Lăsaţi 30 de secunde să acţioneze.

• Lăsaţi să acţioneze 5-10 minute. Clătiţi foarte bine.

• Clătiţi foarte bine.

• Clătiţi foarte bine.

Produs testat dermatologic.

Produs testat dermatologic.

						
						
					

Produs testat dermatologic.

REPAIR

REPAIR

LINIA

Colecţia de produse

REPAIR EMULSION

REPAIR INFUSION

Reface intens părul degradat

Pentru un extra efect de regenerare

Tratament intensiv de regenerare

Aplicare

Tratament personalizat de regenerare

• Tratament cu efect ridicat de reparare.

• Adaugă un extra efect de reparare la orice altă mască SP.

• Părul se descurcă mai uşor.

• Agitaţi flaconul. Spuma se distribuie uniform pe secţiuni de la
rădăcină până la vârfuri, pe părul spălat anterior. Efectuaţi un
masaj uşor şi lăsaţi să acţioneze 5-10 minute. Emulsionaţi şi clătiţi
foarte bine.

• Îngrijire intensă, rapidă şi în profunzime.

• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

Aplicare

• Repară, hrăneşte şi protejează structura degradată a părului.

• Protejează părul împotriva degradării ulterioare.

• Adăugaţi o doză de Repair Infusion (5 ml) la 25ml de mască intensivă
SP. Obţineţi un amestec omogen. Aplicaţi pe părul umed.

• Formulă delicată.
• Recomandat pentru părul fin spre normal.

• Lăsaţi 5-10 minute să acţioneze.
• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

Produs testat dermatologic.

Nu conţine parfum.
Produs testat dermatologic.
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REPAIR

LINIA

REPAIR

Colecţia de produse

PERFECT HAIR
Fortifică structura părului
Părul umed expus la căldură este de 10 ori mai sensibil şi mai în
pericol să fie puternic degradat.

• Provitamina B5 şi PVP ce oferă rezistenţă şi volum părului.

Aplicare

• Cheratina hidrolizată şi aminoacizii care intră în profunzimea zonelor
poroase din structura părului şi echilibrează zonele degradate.

• Ideal de aplicat înainte de uscarea cu foenul.

System Professional Perfect Hair conferă volum şi îmbunătăţeşte
structura părului, protejând în acelaşi timp împotriva efectelor
negative ale căldurii.

• Polimerii protectivi din complexul Thermo Resist oferă rezistenţă şi
protecţie împotriva efectelor căldurii. Astfel, în timpul expunerii la
căldură intensă, structura părului rămâne intactă.

• Aplicaţi şi distribuiţi o cantitate suficientă în funcţie de lungimea
părului, pe părul uscat cu prosopul.

• Îngrijirea structurii.

• Nu clătiţi.

Liquid Hair® din generaţia a treia combină substanţele active din
Liquid Hair® cu complexul Thermo Resist ce are ca substanţe active:

• Nu agitaţi flaconul.

• Reface structura părului.
• Oferă rezistenţă părului.
• Oferă protecţie împotriva căldurii emise în timpul uscării cu foenul.

Produs testat dermatologic.
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REPAIR

REPAIR

LINIA

Colecţia de produse

perfect ends
Reparare pentru supleţe
Stresul zilnic cauzat de influenţele din mediul înconjurător pot degrada
părul, mai ales vârfurile. Vârfurile casante se despică având ca rezultat
vârfurile despicate.

Tratament pentru lungimi

Vârfurile despicate se agravează dacă nu se apelează la un tratament
imediat şi eficient.

• Oferă strălucire şi supleţe.

System Professional oferă o soluţie eficientă pentru vârfurile despicate:

Aplicare

• Uleiul de avocado îngrijeşte părul pe termen lung.
• Substanţele de reparare şi lipidele protective sigilează vârfurile
despicate şi le acoperă cu un film protector.

• Sigilează vârfurile despicate.

• Distribuiţi 3-4 picături pe lungimi şi vârfuri. Nu clătiţi. Poate fi folosit
zilnic pe păr umed sau uscat.

Produs testat dermatologic.
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VOLUMIZE

PĂRUL

FIN
De ce îşi pierde volumul părul fin?
Părul fin îşi pierde volumul imediat după spălare şi coafare
şi arată fără vlagă. Acest lucru se întâmplă pentru că firul
subţire are un diametru cu 1/3 mai mic decât cel al unui
fir normal. Pe lângă acest lucru, structura este lipsită de
fermitate. Firul de păr normal are o grosime în medie
de aprox. 0,08 mm, cel fin are o grosime de numai 0,05
mm. Rezultatul este că părul nu este suficient de puternic
pentru a păstra forma coafurii. Ca urmare, îşi pierde repede
din volum, astfel încât părul fin are nevoie de produse de
îngrijire ce oferă rezistenţă părului şi stabilizează structura.

DIAGNOZA
Comparaţie păr fin/gros la o scară 1:500

CUM AFLI CE FEL DE
PĂR AI?

• Coafura ta îşi pierde repede forma?

Cum identifici părul
fin?

• Diametrul firului de păr este mai mic.

• Îşi pierde repede volumul, chiar imediat după spălare?

• Mai puţin volum şi elasticitate.
• Foarte moale.
• Rezistenţă scăzută la procesele chimice.
• Arată fără vlagă şi tinde să fie sensibil.
• Se încarcă repede electrostatic.
• O coafură simplă nu durează mult timp.
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VOLUMIZE

VOLUMIZE

LINIA

pentru părul fin
Linia Volumize conţine formula Creatonic Complex cu
substanţe active ce oferă părului mai multă putere şi volum.
Formula Creatonic Complex cu substanţe active se bazează
pe un principiu în 3 paşi:
•
•

Creatina fortifică şi stabilizează părul din interior.
Componentele pentru volum se depozitează pe firul
de păr, stabilizează structura din exterior şi conferă
volum de durată.
•
Polimerii elastici de îngrijire formează un film
protector.
Parfumul “Bella” cu o compoziţie de flori şi citrice
transformă linia Volumize într-o experienţă unică.

Creatonic:
1.
2.
3.

4.

Complexul Creatonic cu substanţe active
penetrează firul de păr.
Creatina fortifică şi stabilizează părul din interior.
Componentele de volum se depozitează pentru a
stabiliza structura părului din exterior şi a conferi
volum.
Polimerii elastici de îngrijire formează un film
protector.

1

2

3

4

41

VOLUMIZE

VOLUMIZE

				 colecţia de produse
VOLUMIZE SHAMPOO

Volumize Leave-in Conditioner

Volumize MASK

Îngrijire delicată pentru părul fin

Îngrijire delicată pentru părul fin

Îngrijire delicată pentru părul fin

Spălare delicată şi rezistentă

Tratament expres

Tratament intensiv pentru părul fin

• Oferă rezistenţă părului fin fără să-l încarce.

• Stabilizează părul din interior.

• Fortifică şi stabilizează părul din interior.

• Părul capătă volum.

• Oferă volum de durată.

• Oferă proprietăţi excelente de îngrijire.
• Creează volum.

Aplicare

Aplicare

Aplicare

• Distribuiţi uniform pe părul umed.

• Distribuiţi o cantitate suficientă pe părul umed în funcţie de
lungimea părului.

• Distribuiţi uniform pe părul umed, după spălare. Lăsaţi 5-10 minute
să acţioneze. Clătiţi foarte bine.

• Nu clătiţi.

• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

Produs testat dermatologic.

Produs testat dermatologic.

• Efectuaţi masaj.
• Clătiţi din abundenţă.

Produs testat dermatologic.
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VOLUMIZE

VOLUMIZE

				 colecţia de produse
Volumize infusion

WEIGHTLESS FINISH

Pentru un extra efect de volum

ÎNGRIJIRE UȘOARĂ PENTRU UN VOLUM NATURAL

Tratament personalizat pentru volum

Volum soft

• Extra efect de volum la orice altă mască SP.

• Asigură un volum soft.
• Pentru un păr vizibil mai îngrijit.

Aplicare
• Adăugaţi o doză de Volumize Infusion (5 ml) la 25ml de mască
intensivă SP. Veţi obţine un amestec omogen. Aplicaţi pe părul
umed. Lăsaţi să acţioneze 5-10 minute.

Aplicare

• Efectul poate fi intensificat cu aport de cădură.

• Nu clătiți.

• Pulverizați pe părul uscat cu prosopul.

• Uscați ca de obicei.

Nu conţine parfum.
Produs testat dermatologic.

Produs testat dermatologic.
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COLOR SAVE

PĂRUL

VOPSIT
Părul vopsit are nevoie de o protecţie specială pentru a
păstra timp îndelungat culoarea exact la fel cum arată
după tratamentul de vopsire din salon.
Sunt definite 3 dimensiuni ale modificării culorii părului
uman: decolorare, transformarea culorii şi prospeţimea
culorii.
Decolorarea culorii descrie în primul rând modificări ce
apar la părul vopsit. Culoarea devine “spălată” sau “mai
transparentă” faţă de cum arăta culoarea originală. Prin
reducerea decolorării se păstrează culoarea vibrantă.
Transformarea culorii descrie modificarea tonalităţii culorii.
Culoarea se transformă spre o anumită direcţie, de ex.
un castaniu neutru se poate transforma într-un castaniu
roşcat sau castaniu verzui.
Prospeţimea culorii (strălucirea) descrie strălucirea
(vivacitatea) sau matifierea (pierderea strălucirii) culorii, de
ex. prin pierderea profunzimii (treptei de culoare) puritatea
culorii se pierde din ce în ce mai mult.
De asemenea, ca urmare a numeroase cercetări s-a
constatat faptul că razele soarelui, respectiv razele
UV, cauzează degradarea părului. Această degradare a
părului se poate manifesta în mai multe moduri, incluzând
pierderea culorii şi a rezistenţei părului, iar suprafaţa firului
de păr devine aspră.
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Prospeţimea culorii

Cum acţionează protecţia împotriva razelor UV?
1

Filtrele UV minimizează cantitatea de raze UV ce ating părul, astfel reducând
numărul de molecule capabile să ducă la degradarea firului de păr.

2

Antioxidanţii neutralizează radicalii liberi din păr. Radicalii liberi sunt
molecule foarte reactive, agresive, generate de moleculele excitate, oxigen
şi apă, care afectează culoarea părului şi chiar structura firului de păr
(cheratina).

COLOR SAVE

COLOR SAVE

LINIA
			 Pentru păr vopsit
Linia System Professional Color Save introduce
tehnologia 3D Protect ce oferă părului vopsit o protecţie
tridimensională, prin păstrarea intensităţii, strălucirii şi
prospeţimii culorii pentru o durată mai mare de timp.

Tehnologia 3D conţine următoarele ingrediente:
••

Combinaţia de Polyquaternium 7 - Panthenol Ceară de albine sigilează pigmenţii de culoare în
interiorul firului de păr

Reduce decolorarea,
prospeţimii culorii.

••

Filtrul UV oferă protecţie suplimentară a culorii
împotriva razelor UV, (efect detectabil ce poate fi
măsurat prin metoda KROM)

••

Extractul din frunze de măslin protejează culoarea
părului împotriva “decolorării”

transformarea

şi

pierderea

Noul parfum “Crunch” prin compoziţia florală şi de fructe
transformă experienţa Color Save în ceva unic, extrem de
preţios.

Tehnologia 3D păstrează intensitatea, strălucirea şi
prospeţimea culorii.

1

2

3
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COLOR SAVE

COLOR SAVE

			 Colecţia de produse
Color Save Shampoo

SP SILVER BLOND SHAMPOO

COLOR SAVE CONDITIONER

Protecţie continuă pentru părul vopsit

ÎNGRIJIREa SPECIALĂ PENTRU PĂRUL BLOND

PROTECȚIE CONTINUĂ PENTRU PĂRUL VOPSIT

Tehnologie de ultimă generaţie 3D

Spălare delicată pentru părul blond

Tratament expres pentru protecția culorii

• Asigură strălucire de lungă durată a culorii.

• Accentuează frumuseţea şi oferă hidratare şi strălucire briliantă
părului.

• Asigură strălucire de durată.

• Formula specială conţine pigment albastru pentru a împrospăta
blondul rece fie că este vopsit tot părul sau doar câteva şuviţe,
precum şi părul grizonant.

• Părul devine mătăsos.

• Protejează împotriva decolorării şi transformării culorii.
• Îngrijeşte părul vopsit.

Aplicare

• Datorită complexului Active Moisture, SP Silver Blond Shampoo
hidratează şi îngrijeşte firul de păr.

• Distribuiţi uniform pe părul umed.
• Efectuaţi masaj.
• Clătiţi foarte bine.

Produs testat dermatologic.

Aplicare

• Produs testat dermatologic.

Aplicare
• Aplicați pe părul umed imediat după șamponare și clătiți din
abundență.

• Distribuiţi uniform pe părul umed.
• Efectuaţi masaj.
• Clătiţi foarte bine.

Produs testat dermatologic.
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• Protejează împotriva decolorării și mătuirii culorii.

Produs testat dermatologic.

COLOR SAVE

Color Save Mask

Color Save Infusion

COLOR FINISH

Protecţie continuă pentru părul vopsit

Pentru extra protecţie a culorii

Protecţie continuă pentru părul vopsit

Tratament intensiv de protecţie a culorii

Tratament personalizat de protecţie a culorii

Tratament pentru o culoare strălucitoare

• Protecţie de durată a prospeţimii culorii.

• Adaugă o protecţie de durată a culorii şi strălucire la orice altă
mască SP.

• Părul își păstrează culoarea și strălucirea pentru mult timp.

• Protecţie intensivă împotriva decolorării şi transformării culorii.
• Oferă o supleţe vizibilă părului.

Aplicare
• Distribuiţi uniform pe părul spălat în prealabil. Lăsaţi să acţioneze
pentru 5-10 minute. Clătiţi foarte bine.
• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.		

						
						
					
Produs testat dermatologic.

Aplicare
• Adăugaţi o doză de SP Color Save Infusion (5 ml) la 25ml de mască
intensivă SP. Dacă părul este fin folosiţi 2,5ml infuzie la 25ml mască.
• Obţineţi un amestec omogen. Aplicaţi pe părul umed. Lăsaţi să
acţioneze 5-10 minute.
• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

						
Nu conţine parfum.
Produs testat dermatologic.

Aplicare
• Aplicați pe părul uscat cu prosopul.
• Nu se clătește.					

						
						
						
						
						
Produs testat dermatologic.
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SHINE

PĂRUL

MAT, FĂRĂ LUCIU

De ce variază luciul părului?
Luciul este reflexia luminii pe păr.
Lumina ce se reflectă pe suprafaţa firului de păr este
percepută ca efect de luciu.

O parte a luminii se reflectă pe suprafaţă şi o altă parte se
reflectă în interiorul firului de păr.
Reflexia luminii poate fi directă sau difuză.
Reflexia directă este percepută ca luciu, iar cea difuză
duce la diminuarea percepţiei luciului, ea producându-se
din cauza unui fir de păr poros, aspru şi casant.

Sunt două căi prin care se poate obţine mai mult luciu pe păr
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1

Creşterea reflexiei pe suprafaţa firului de păr. Acest lucru se obţine prin
curăţarea şi netezirea suprafeţei firului de păr.

2

Reducerea difuziei luminii a nuanţelor mai deschise, făcând interiorul firului
de păr mai dens, astfel difuzia luminii se va reduce iar părul capătă mai
mult luciu.

SHINE DEFINE

Linia Shine Define System Professional cu formula
exclusivă Tri Complex amplifică luciul părului.
Tri Complex conţine următoarele ingrediente:
• Acid Citric şi acid lactic: au un efect astringent asupra
interiorului firului de păr, pentru a obţine o densitate
optimă.
• Panthenol: hidratează puternic părul, protejează părul
împotriva uscării. Are o mare afinitate cu cheratina.
• Behentrimonium-Chloride (BTAC): uniformizează
suprafaţa firului de păr pentru a deveni netedă.
• Extract din perle: intensifică la maxim luciul.

SHINE

LINIA

pentru părul mat
Proporţia acestor ingrediente este diferită în fiecare din
produsele acestei linii, în funcţie de performanţele fiecărui
produs în parte.
Formula Tri Complex conferă rezistenţă şi hidratare
părului, netezind suprafaţa firului de păr pentru reflexie
maximă a luminii.
Linia Shine Define conferă luciu părului mat.

Ingredientele formulei Tri Complex au efect astringent,
hidratând şi echilibrând perfect structura părului.
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SHINE

LINIA

SHINE DEFINE

Shine DEFINE Shampoo

Shine DEFINE LEAVE-IN CONDITIONER

Intensifică luciul părului

Intensifică luciul părului

Curăţare cu intensificarea luciului

Tratament expres cu intensificarea luciului

Aplicare

• Eiimină reziduurile ce mătuiesc părul.

• Intensifică reflexia luminii, prin netezirea suprafeţei firului de păr.

• Aplicaţi pe părul umed, tamponat cu prosopul. Nu clătiţi.

• Îngrijire pentru mai mult luciu.

• Amplifică luciul.

Aplicare specială pentru culori deschise:

Formula conţine un complex unic (patentat): acid citric, acid
lactic şi panthenol pentru a da structurii părului mai multă
rezistenţă şi hidratare.

• Părul se descurcă mai uşor.

• Aplicaţi pe părul umed, tamponat cu prosopul.
• Apoi aplicaţi masca Shine direct peste tratamentul expres de pe
păr şi lăsaţi să acţioneze 5-10 minute.
• Clătiţi foarte bine.					
						
						
						
						
						
						

Aplicare
• Aplicaţi uniform pe părul spălat.
• Efectuaţi un masaj.
• Clătiţi foarte bine.

Produs testat dermatologic.
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Colecţia de produse

Formula conţine un complex cu acid citric, acid lactic şi
Behentrimonium Chloride pentru mai multă rezistenţă şi luciu
maxim.
Pentru culori mai deschise, se foloseşte în combinaţie cu masca
Shine şi optimizează densitatea structurii interioare a părului ceea ce
duce la netezirea suprafeţei pentru a obţine un luciu perfect.

Produs testat dermatologic.

SHINE DEFINE

SHINE

LINIA

Colecţia de produse

Shine DEFINE Mask

Shine Finish

Intensifică luciul părului

Rezistenţă pentru un luciu mătăsos

Volumizing
and strengthening
intensively
Tratament intensiv
pentru o strălucire
maximă

Tratament pentru luciu

• Conferă
Restructure
un luciu
fine damaged
vizibil. hair

• Conferă elasticitate şi rezistenţă.

• Netezeşte
Provides stability
părul pentru
and longa obţine
lasting
o reflexie
volumefără cusur a luminii.

• Netezeşte suprafaţa firului de păr, obţinând un luciu mătăsos.

Formula conţine un complex special cu Panthenol, Behentrimonium
Aplicare
Chloride şi extract de perle pentru o reflexie maximă a suprafeţei firului
de
păr. well. Hold foam head in downward position and apply
• Shake
section wise from roots to ends to
towel-dried hair

Aplicare

• Massage in lightly and leave on for 5 -10 minutes. Emulsify
• Distribuiţi
uniform pe părul spălat înainte. Lăsaţi 5-10 minute să
and rinse thoroughly
acţioneze. Clătiţi foarte bine.
• The effect can be intensified with heat.
• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.		

						
Produs
testat dermatologic.
						
						
Produs testat dermatologic.

Aplicare
• Aplicaţi pe secţiuni individuale, de la rădăcină până la
vârfuri.
• Pieptănaţi părul, clătiţi timp de aprox.15 secunde, apoi uscaţi ca
de obicei.						

						
						
						
Produs testat dermatologic.

51

SCALP

CARACTERISTICILE

PIELII

Dacă am măsura suprafaţa pielii umane am ajunge la un
rezultat în medie de 2mp. Are o greutate totală între 10 şi
12 kg. Fiecare centrimetru pătrat de piele cuprinde:

Pielea noastră se comportă de cele mai multe ori ca o
barieră directă între noi şi mediul înconjurător, de aceea şi
îndeplineşte numeroase funcţii vitale:

• 6,000,000 celule
• 4 m fibre nervoase

PROTEJEAZĂ CORPUL:

• 5–50 fire păr

Pielea protejează corpul contra deshidratării şi contra
factorilor externi (de ex. contra micro-organismelor,
chimicalelor şi razelor UV).

• 100 glande sudoripare
• 15–40 glande sebacee
• 25 puncte de presiune

REGLEAZĂ TEMPERATURA:

• 2 receptori pentru rece

Împreună cu sistemul circulator, pielea ajută la menţinerea
unei temperaturi constante a corpului de aproximativ
37°C.

• 2 receptori pentru cald
• 200 receptori pentru durere
Pielea

SEMNALISTICĂ ŞI COMUNICARE:
Pe de o parte, pielea semnalizează emoţii (de ex. prin
înroşirea obrajilor sau paloarea acestora), iar pe de altă
parte, noi intrăm în contact cu mediul înconjurător prin
atingere, temperatură şi durere, semnale mediate de
creier prin terminaţiile nervoase care se găsesc în piele.

DEPOZIT:
Pielea este un rezervor important de energie pentru
metabolism şi deţine aproximativ 50% din rezerva
noastră totală de grăsime. În plus, depozitează şi foloseşte
numeroase substanţe vitale precum apa şi sarea.
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SCALP

STRUCTURA

PIELII

pielea

Hipoderma 				
strat protector şi magazie

Pielea umană (cutis) este formată din trei straturi care, de
la interior la exterior, sunt:

Ţesuturile flexibile şi extrem de elastice ale hipodermei
alcătuiesc forma de trecere de la piele la straturile
musculare.

• Hipoderma, care este un strat protector pentru corp
şi funcţionează ca o magazie de nutrienţi pentru
metabolism;
• Derma, ale cărei ţesuturi oferă pielii fermitate şi formă;
• Epiderma, care este stratul exterior al corpului,
protejându-l de influenţele negative ale mediului
înconjurător.

Structura pielii

Celulele de grăsime găzduite de hipodermă servesc
corpului ca şi magazie de nutrienţi, acţionând ca o barieră
protectoare şi oferind izolaţie termică. Prin hipodermă
trec numeroase vase de sânge şi terminaţii nervoase şi
ajung mai departe în dermă. Astfel, se asigură proviziile
de oxigen şi de nutrienţi necesare atât pentru regenerarea
continuă a pielii cât şi pentru creşterea părului.

Hipoderma
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SCALP

STRUCTURA

PIELII

Derma					 Epiderma				
oferă fermitate şi formă 		
bariera protectoare împotriva 		
mediului înconjurător
Derma este compusă din ţesut ce cuprinde legături de
fibre de colagen cât şi fibre elastice compuse din proteine,
colagen şi elastină.
Derma înmagazinează cantităţi mari de umezeală (70-80%
apă), oferind astfel pielii fermitate, rezistenţă şi elasticitate.
În dermă, vasele de sânge ce vin din hipodermă se ramifică
spre capilare pentru a ajunge la nivelul cel mai de jos al
epidermei, oferind hrană şi eliminând surplusul. Vasele de
sânge ajută şi la reglarea temperaturii corpului.
Fibrele nervoase ce vin din hipodermă se termină aici.
Pe de o parte acestea facilitează percepţia senzorială la
nivelul pielii, pe de altă parte ajută la controlul funcţiilor
pielii şi ale altor componente incorporate în piele (foliculi
de păr, glande sebacee).

54

Derma

Epiderma este compusă din celule ce se înnoiesc continuu
prin diviziune, apoi migrează spre suprafaţa pielii, se usucă
şi la un moment dat vor fi eliminate. O epidermă sănătoasă
se înnoieşte complet la un interval de 30 de zile prin acest
proces. La nivelul epidermei nu circulă sângele, ca urmare
ea primeşte toate substanţele necesare restructurării
şi energizării de la fluxul bogat de sânge de la nivelul
dermei. Principala funcţie a epidermei este de a proteja
organismul.
Această funcţie implică protejarea împotriva agresorilor
chimici sau fizici (căldură, presiune, frecare, raze UV)
ca şi împotriva substanţelor nedorite străine (potenţiali
alergeni).

Epiderma

SCALP

STRUCTURA

PIELII

Epiderma este formată din 2 straturi:
1. Stratul interior, activ germinal (stratum germinativum):
stratul germinal este divizat într-un strat de celule de bază,
care se află direct deasupra dermei, şi un strat de celule
care se nivelează în timp.
2. Stratul exterior (stratum corneum): acesta este format
din straturi cornoase, urmând imediat după stratul
germinal şi e alcătuit din ultimele 3-4 straturi de celule ce
se descuamează din cauza solicitărilor zilnice asupra pielii.
Procesul de regenerare şi descuamare este perfect
coordonat în cazul unei pieli sănătoase. Cu alte cuvinte,
cantitatea de celule noi formate în stratul germinal este
egală cu cea de celule descuamate pe suprafaţa pielii.
Anomaliile ce au loc în acest proces pot duce, printre
altele, la diminuarea suprafeţei pielii sau la subţierea
stratului de piele.

Stratul acid protectiv al pielii: 		
filmul hidro-lipid
Stratul cornos se comportă ca un scut împotriva
influenţelor mecanice şi termice; totuşi, pielea mai are şi
alte forme de a se proteja. Stratul cornos prezintă un film, o
suprafaţă foarte subţire de transpiraţie, sebum şi bacterii:
filmul hidro-lipid, cunoscut şi ca mantia acidă, care (cu pHul său acid de 5-5,5) acţionează ca o barieră exterioară,
fiind capabilă să neutralizeze substanţele acide şi alcaline
protejând astfel pielea.

Scalp sănătos
• Divizarea normală a celulelor.

Sfaturi pentru stratul protector
acid al pielii

• Funcţia de protecţie a pielii este intactă.

Îngrijirea delicată a pielii – de
exemplu folosirea unui săpun sau
şampon cu un pH potrivit – asigură buna
funcţionare a mecanismului de autoapărare a pielii.
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CLEAR SCALP

Mătreaţa
Cum se formează mătreaţa?
Pielea sănătoasă se înnoieşte continuu. În aprox. 30 de
zile, celulele nou formate se transformă într-un strat de
celule cornoase, un strat foarte subţire, aproape invizibil,
ce se descuamează la suprafaţa pielii. Acest proces normal
de regenerare a celulelor şi de descuamare este întrerupt
în cazul în care pielea este solzoasă. A fost demonstrat
ştiinţific faptul că pielea persoanelor cu probleme se
înnoieşte la 20 de zile – acest lucru fiind cu o treime mai
rapid decât e normal. Aceste celule sunt apoi secretate în
formaţiuni largi de celule – plate şi vizibile, asemănătoare
unor fulgi.

DIAGNOZA

Din ce cauză apare mătreaţa?
În cazul mătreţei, micro-flora scalpului îşi pierde echilibrul.
Micro-flora este un factor important ce afectează
sănătatea scalpului. Aceasta este compusă din microorganisme cum ar fi bacteriile şi ciupercile ce trăiesc pe
suprafaţa pielii şi sunt ţinute în echilibru de către un sistem
complex de reglare.
La persoanele predispuse la mătreaţă, cantitatea de
ciuperci “Pityrosporum ovale” este semnificativ mărită şi
duce la creşterea divizării celulelor. Din aceste cauze apare
mătreaţa. Pentru a echilibra diviziunea celulelor, cauza
mătreţei, trebuie reduse ciupercile de tip Pityrosporum
ovale iar micro-flora trebuie re-echilibrată. Teste de
laborator au demonstrat că nicio substanţă individuală
anti-mătreaţă nu poate reduce la fel de eficient toate
tipurile de Pityrosporum ovale.
Pentru a combate cauzele ce provoacă mătreaţa şi pentru
a avea cele mai bune rezultate, este necesară o combinaţie
de substanţe active anti-mătreaţă cu un larg spectru activ.
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Dezvoltarea mătreţei:
•
•

Iniţiatorii mătreţei pătrund în stratul superior al
pielii şi provoacă creşterea diviziunii celulelor.
Consecinţa: formaţiile de celule reprezintă de fapt
mătreaţa care se dezvoltă şi se desprinde de scalp.

Cum recunoşti
mătreaţa?

• Există anumite perioade de accelerare a dezvoltării mătreţei?
• Ai mâncărime la nivelul scalpului?
• Îţi clăteşti bine părul?

Cum recunoşti
mătreaţa pe o piele
uscată? (sebostase)

• Mătreaţa cade la cea mai mică mişcare a capului sau părului.
• Mică, plată şi transparentă.

Cum recunoşti
mătreaţa pe o piele
grasă? (seboreea)

• Datorită formei plate a formaţiunilor de mătreaţă, acestea sunt dificil de
îndepărtat de pe scalp şi/sau păr
• Frecarea între degete lasă un luciu uleios, gras

CLEAR SCALP

Mătreaţa
Cum deosebeşti mătreaţa de scalpul
sensibil?
Manifestările cauzate de mătreaţă sunt diferite de cele
cauzate de un scalp (foarte) sensibil.
Cojile fine ce apar la un scalp uscat, sensibil:
•
Scalp uscat, extrem de sensibil cu coji fine.
•
Cojile sunt doar temporare.
Cauze: Umiditatea scăzută duce la reducerea umidităţii din
stratul cornos, de exemplu în lunile de iarnă, ceea ce duce
la intensificarea deshidratării scalpului, reacţii sensibile,
tensiune sau mâncărime a scalpului.
In acest caz, este necesar tratamentul cu produse pentru
piele sensibilă pentru a întări stratul cornos al pielii şi
pentru a reduce astfel sensibilitatea scalpului.

Mătreaţa pe scalp

Psoriazis:
•

Zone ale pielii bine delimitate, inflamate, cu coji
relativ mari, albe-gri.
Cauze: factori interni sau externi cum ar fi stresul sau
nutriţia necorespunzătoare sunt deseori cauze ale
psoriazisului.
În acest caz, trebuie consultat un doctor dermatolog şi în
plus este indicat şi un tratament cu produse pentru piele
sensibilă pentru a întări stratul cornos al pielii şi pentru a
reduce astfel sensibilitatea scalpului.
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CLEAR SCALP

LINIA

CLEAR SCALP

împotriva mătreţei

System Professional Clear Scalp Line combate mătreaţa
susţinut şi eficient.
Datorită spectrului activ foarte larg este capabil să
combată toate cauzele cunoscute ale mătreţei cu un
efect mai mare decât substanţele individuale active
anti-mătreaţă.
Conţine substanţe active cum ar fi:
•
Zinc pyrithion
•
Pirocton olamin şi Hinokitiol
•
Climbazol
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Clear Scalp Shampoo şi Clear Scalp Mask cu ingredientul
activ Zinc Pyrithion combat mătreaţa susţinut şi eficient.
Clear Scalp Shampeeling cu complexul de substanţe
active Zinc pyrithion, Pirocton olamin, Climbazol reduce
eficient toate tipurile cunoscute de Pityrosporum ovale.

Toate produsele System Professional Clear Scalp Line:
•
Au formule foarte blânde şi pH neutru.
•
Au fost concepute în cooperare cu medici dermatologi.
•
Au fost testate şi a fost confirmată compatibilitatea
dermatologică cu pielea.
•
Produsele Clear Scalp Line au un parfum delicat şi
relaxant “Macarena”.

Combate susţinut chiar şi cea mai persistentă formă de
mătreaţă

CLEAR SCALP

CLEAR SCALP

LINIA

Colecţia de produse

Terapia SP anti-mătreaţă: Mătreaţă/Săptămâni

4 săptămâni
de tratament cu Clear
Scalp Shampeeling

0

FAZA 3
Folosirea Clear Scalp
Shampoo şi Clear
Scalp Mask previne
reapariţia mătreţei.

FAZA 2
Efect pe termen lung
de până la
8 săptămâni

FAZA 1

4

8
SĂPTĂMÂNI

12

16
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CLEAR SCALP

LINIA

CLEAR SCALP

Colecţia de produse

Clear Scalp Shampoo

Clear Scalp Shampeeling

Clear Scalp Mask

Curăţă scalpul de mătreaţă

Curăţă scalpul de mătreaţa persistentă

Curăţă scalpul de mătreaţă

Îndepărtare delicată a mătreţei

Tratament eficient anti-mătreaţă

Îngrijire intensă anti-mătreaţă

• Îndepărtează delicat şi eficient mătreaţa.

• Combate în mod susţinut mătreaţa persistentă.

• Combate în mod eficient mătreaţa.

• Protejează împotriva apariţiei noilor formaţiuni de mătreaţă de la
prima spălare.

• Îndepărtează pe termen lung mătreaţa (până la 2 luni după un
tratament regulat de 4 săptămâni).

• Oferă îngrijire eficientă părului.

					
Aplicare

						

• Distribuiţi uniform pe părul umed. Masaţi.

• Folosiţi în loc de şampon de 3 ori pe săptămână.

• Clătiţi bine.

• Aplicaţi o cantitate mică direct pe scalp după ce părul a fost umezit
şi masaţi delicat.

						
						
						
Produs testat dermatologic.
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Aplicare

• Lăsaţi să acţioneze timp de 2 minute. Clătiţi bine.		

						
Produs testat dermatologic.

Aplicare
• Distribuiţi uniform pe părul pre-şamponat. Lăsaţi să acţioneze 5-10
minute. Clătiţi bine.
• Efectul poate fi intensificat cu ajutorul căldurii.			

						
						
Produs testat dermatologic.

SENSIBIL

Care sunt cauzele scalpului sensibil?

Ce face scalpul să fie sensibil?

Tot mai multe persoane se plâng de faptul că scalpul lor
este iritat şi tensionat. Cauzele sunt atât interne cât şi
externe:

În cazul unui scalp sensibil, bariera naturală protectoare
a sa este dispusă la iritaţii mult mai uşor şi de aceea
aceasta nu îşi poate îndeplini funcţia protectoare.
Agresori precum aerul cald, aerul rece, produsele chimice
pătrund prin această barieră şi penetrează pielea. Scalpul
reacţionează inflamându-se, înroşindu-se, tensionânduse. Sensibilitatea pielii variază şi în funcţie de anotimp:
pielea este mai sensibilă iarna decât vara pentru că nivelul
de umiditate redus face ca hidratarea barierei protectoare
să fie şi ea redusă, ceea ce înseamnă că scalpul este
deshidratat. Un scalp uscat este un scalp sensibil. Bariera
sa naturală protectoare funcţionează doar dacă este
hidratată.

Influenţe externe:
• Poluarea
• Deshidratarea pielii din cauza încălzirii, a aerului condiţionat
• Tratament necorespunzător după operaţiunile de colorare
sau permanent
• Radiaţiile UV
Influenţe interne:
• Stresul
• Metabolism neregulat
• Conţinut anormal de hormoni şi vitamine
• Înaintarea în vârstă

BALANCE SCALP

SCALP

În cazul unei pieli sensibile, agresorii pot penetra uşor
bariera protectoare.
Consecinţa:
• Mătreaţă pe suprafaţa pielii
• Ţesut inflamat, roşu

DIAGNOZA
Cum reacţionează
scalpul tău?

• Simţi nevoia să te scarpini, îl simţi tensionat?
• Cum reacţionează pielea ta la frig, la cald?

Cum recunoşti un
scalp sensibil?

•
•
•
•

Este înroşit.
Este tensionat, simţi nevoia să te scarpini.
Temperatură mai ridicată localizat cu 1–3 °C.
Scalp uscat, sensibil, cu mătreaţă fină.
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LINIA

BALANCE SCALP
Linia System Professional Balance Scalp cu complexul activ
Dermacalm relaxează scalpul şi ajută la refacerea barierei
sale protectoare pentru a se proteja singur împotriva
iritaţiilor. Substanţele anti-inflamatoare şi hidratante
acţionează eficient pe bariera naturală protectoare.
Complexul activ Dermacalm conţine:
• D-Panthenol (vitamină hidratantă) care hidratează
bariera protectoare

Toate produsele SP Balance Scalp:
• Au formulă delicată.
• Menţin bariera protectoare a pielii.
• Nu conţin coloranţi.
• Au fost create împreună cu dermatologi.
• Au fost testate pentru toleranţa şi eficienţa pe pielea
sensibilă.

• α-Bisabolol (substanţe active cu muşeţel) ce are efect
anti-inflamator

• Şamponul are pH neutru.

• DL-Valine (aminoacid) este anti-iritant

Relaxant şi delicat: parfumul Macarena oferă liniei SP
Balance Scalp o caracteristică delicată.

Sfaturi pentru scalpul sensibil
• Evitaţi periajul şi pieptănatul cu obiecte ascuţite
• Spălaţi părul cu apă călduţă
• Nu uscaţi părul folosind temperaturi ridicate
la foehn

Bariera protectoare a scalpului este refăcută cu ajutorul
complexului Dermacalm astfel că influenţele negative nu o mai
pot afecta.
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BALANCE SCALP

LINIA

Colecţia de produse

BALANCE Scalp Shampoo

Balance Scalp Lotion

Balance Scalp Mask

Grijă delicată pentru scalpul sensibil

Grijă delicată pentru scalpul sensibil

Grijă delicată pentru păr şi scalp

Curăţare delicată

Loţiune calmantă

Tratament intens calmant pentru scalp sensibil

• Delicat cu scalpul sensibil, pH neutru.

• Îndepărtează tensiunea şi mâncărimea.

• Îndepărtează iritaţiile şi calmează scalpul.

• Pregăteşte părul pentru aplicarea tratamentelor.

• Calmează şi îngrijeşte scalpul sensibil.

• Întăreşte bariera protectoare proprie pielii.

• pH neutru, fără alcool & parfum.

Aplicare

					

Aplicare

Aplicare

• Aplicaţi uniform pe părul umed.

• Aplicaţi direct pe scalp.

• Masaţi şi clătiţi foarte bine.

• Masaţi uşor. Nu clătiţi.

• Aplicaţi direct pe scalp, pe părul umed. Masaţi uşor. Lăsaţi să
acţioneze 5-10 minute. Clătiţi foarte bine.

Produs testat dermatologic.

				

Produs testat dermatologic.

• Efectul poate fi intensificat prin aport de căldură.		
					

Produs testat dermatologic.
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CĂDEREA PĂRULUI
CUM CREŞTE PĂRUL?

CARE SUNT CAUZELE CĂDERII PĂRULUI?

Foliculul de păr este constituit din tulpină şi bulb, ultimul
conţinând o papilă dermală, matricea de tricocite şi
celulele ei adiţionale, tricocitele.

O distincţie clară este făcută între formele reversibile şi
cele ireversibile.

CĂDEREA PĂRULUI REVERSIBILĂ (TEMPORARĂ)
Tipurile reversibile de căderea părului - cu excepţia celui
circular - sunt evidenţiate printr-o difuzie (împrăştiere în
mod egal pe cap) fie insesizabilă fie ajungându-se la o
semnificativă rărire a părului.
Cauzele căderii temporare pot fi:
• stres prelungit
• sarcina la femei

Părul nu creşte în mod continuu de-a lungul vieţii, ci
conform unui proces ciclic ce are faze prelungite de
creştere activă care alternează cu perioade relativ scute
de inactivitate totală.
Există trei faze ciclice:
1. Faza de creştere (anagenă)
2. Faza de tranziţie (catagenă)
3. Faza de inactivitate (telogenă)
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CE PRESUPUNE CĂDEREA PĂRULUI?

• tratamente medicale

Este absolut normală o pierdere de 80-100 fire de păr
pe zi. Pe perioade scurte numărul de fire căzute poate
să crească sau să scadă semnificativ. De exemplu chiar
şi regenerarea părului este de asemenea cauzată de
fluctuaţiile anotimpurilor. Totuşi, dacă pierderea zilnică
depăşeşte cotele normale pentru perioade lungi, atunci
este văzută ca pierdere de păr (effluvium/alopecia).

• infecţii
• efecte externe de natură mecanică

CĂDEREA PĂRULUI IREVERSIBILĂ
(ANDROGENETICĂ)
Căderea părului androgenetică este evidentă prin
transformarea părului din păr terminal în păr vellus. Acest
tip de cădere este cauzat de hormonul sexual masculin
(androgen). Cei mai importanţi 2 hormoni androgeni sunt
testosteronul şi derivatul său dihidrotestosteronul. O
enzimă numită 5-Alfa-Reductaze transformă testosteronul
în dihidrotestosteron. Aceasta este consecvent principala
cauză a căderii părului pe cale genetică.
Este posibil fireşte ca şi femeile să sufere de cădere
androgenetică, cu toate că nu este un fenomen răspândit.
Până la începutul menopauzei, acest lucru devine în
general evident printr-o rărire difuză în jurul creştetului
capului, ceea ce nu conduce la o chelie, dar, în cele mai
multe cazuri duce la rărirea părului mai mult sau mai puţin
evidentă.

DIAGNOZA
CUM RECUNOŞTI
CĂDEREA PĂRULUI?

• Părul devine subţire, fără vigoare
• Numărul de fire pierdute după o spălare creşte
• Firele din creştetul capului devin mai subţiri

Micile fluctuaţii ale căderii părului datorate, de exemplu,
fluctuaţiilor anotimpurilor sunt total inofensive.

CUM SE POATE PREVENI ÎN MOD OPTIM
CĂDEREA PĂRULUI?

Doar căderea părului pe termen lung este văzută ca
cădere de păr.

Părul sănătos creşte pe un scalp sănătos unde vasele de
sânge sunt responsabile pentru furnizarea de nutrienţi
optimi la rădăcina firelor de păr. În plus, se pot aplica
extern pe scalp substanţe active ce optimizează creşterea
sănătoasă a firelor de păr combătând pierderile şi alte
modificări.

a) Căderea părului de tip reversibil poate fi tratată cu
tratamente specifice.
b) Căderea părului de tip ireversibil nu poate fi refăcută,
iar dacă se reuşeşte acest lucru este cu mare dificultate.

BALANCE SCALP

CĂDEREA PĂRULUI

Prin urmare, un tratament de succes:
Căderea părului zilnică

• Asigură circulaţia optimă în zona foliculilor pentru
hrănirea optimă cu substanţe active.
NORMAL

HAIRLOSS PER DAY

HAIRLOSS / ALOPECIA

hair renewal through

140
130

• Asigură aplicarea de substanţe active care sunt în mod
deosebit importante pentru cheratinizare (întărirea
firului de păr).
• Protejează rădăcina părului împotriva influenţelor
cauzate de căderile de păr ereditare.

120
110
100

1. Părul sănătos continuă să crească peste ani.
2. Influenţele disturbatoare opresc prematur creşterea
părului şi duc la degenerarea rădăcinii. Rezultatul este
căderea părului.

80
60
Ø Hairloss
(80 - 100 hairs per day)

40
20
0

Normal
Hairloss

r
Unproblematic
over short
o
periods

Hairloss over
longer periods
= reversible /
irreversible hairloss

0
t = MONTHS
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BALANCE SCALP

ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI

System Professional Balance Scalp Energy Serum datorită
complexului special din formulă Energizing Complex
reduce căderea părului temporară şi ereditară cu până
la 50% şi contribuie semnificativ la menţinerea unui păr
sănătos, cu o creştere sănătoasă.

• Cafeina care stimulează circulaţia sanguină
• Biotina care optimizează cheratinizarea

• Creşte rezistenţa părului cu până la 45%.
• Extinde ciclul de viaţă al părului afectat.

Optimisation of
keratinisation

• Acidul Lauric întârzie 5-Alfa-Reductaze
• Vitaminele îmbunătăţesc structura părului

Delay of
5a reductase

Stimulation of
blood flow

• Fortifică ancorajul firului de păr în scalp.

Laurin acid

Energizing Complex conţine următoarele substanţe active:

ENERGIZING COMPLEX:

n (Vitamin H)
Bioti

Caffeine

BALANCE SCALP

LINIA

• Întăreşte structura părului.

Improvement to
hair structure

V ita m i n s

System Professional Balance Scalp Energy Serum reduce
căderea părului cu până la 50% în numai 90 de zile.

System Professional Balance Scalp Energy Serum
acţionează eficient împotriva căderii ereditare a
părului.
Reducerea căderii
părului cu până
la 50%

1. Cafeina oferă o mai bună circulaţie
a sângelui, furnizând optim substanţele
nutritive.
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2. Biotina dă putere părului şi
îmbunătăţeşte ancorarea.

3. Combinaţia de substanţe active printre
care acidul lauric protejează rădăcina
împotriva efectelor care determină
pierderea părului condiţionată ereditar.

Căderea părului înainte de
începerea tratamentului

După 90 de zile

BALANCE SCALP

BALANCE SCALP

LINIA

COLECŢIA DE PRODUSE

BALANCE Scalp ENERGY SERUM
POATE REDUCE CĂDEREA PĂRULUI*

Serum intensiv de fortificare cu formulă patentată:
• Dă forţă părului firav.
• Poate reduce căderea părului cu până la 50%*.
					
*referitor la căderea părului ereditară			
					

Aplicare

• Aplicaţi pe scalp şi masaţi. Nu clătiţi. Folosiţi de 3 ori pe săptămână;
iar în cazul unei căderi acute folosiţi zilnic.
• Pentru rezultate optime folosiţi şamponul din gamă pentru a pregăti
scalpul.

Produs testat dermatologic.
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EXPERT KIT

EXPERT KIT
Hair & Scalp Protect Lotion
PROTECTOR PENTRU PĂR ŞI SCALP

Oferă protecţie în timpul colorării şi ondulării
permanente
• Previne iritarea scalpului sensibil.

ÎNAINTE DE COLORARE
Aplicaţi pe scalp înainte de tratamentul de colorare pentru a proteja
în mod activ şi delicat scalpul sensibil în timpul colorării părului.
Ingredientele speciale de îngrijire Panthenol, Allantoin şi Bisabolol au
un efect liniştitor asupra pielii capului.

ÎNAINTE DE ONDULARE
Acest tratament se poate folosi pe lungimea părului înainte de a începe
serviciul de ondulare permanentă a părului. Folosirea lui asigură o
echilibrare optimă a structurii părului datorită substanţelor cationice
care acoperă porţiunile degradate ale firului de păr.

Aplicare
• Aplicaţi uniform pe părul umed către vârfuri. Nu clătiţi.
• Apoi continuaţi cu serviciul de ondulare pe care doriţi să-l realizaţi.

Aplicare
• Aplicaţi pe secţiuni pe scalpul uscat. Lăsaţi un timp scurt de acţionare.
Apoi continuaţi cu tratamentul de colorare pe care doriţi să-l realizaţi.
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Produs testat dermatologic.

EXPERT KIT

EXPERT KIT
system professional 			
color save emulsion

NEUTRALIZAREA ŞI STABILIZAREA CULORII CU
SYSTEM PROFESSIONAL

În timpul colorării (oxidative) părul se umflă iar cuticula
se deschide. Acest lucru permite vopselei şi celorlalte
substanţe necesare colorării (de ex. agenţi de oxidare)
să penetreze părul. După vopsire este absolut necesar să
aplicaţi un tratament intensiv special de neutralizare din
mai multe motive:

SP Color Save Emulsion neutralizează reziduurile alcaline
şi de peroxid pentru a preveni oxidarea ulterioară şi
stabilizează rezultatul colorării. În plus, ajută la menţinerea
culorii datorită tehnologiei 3D din formulă. Lasă părul uşor
de pieptănat şi îi intensifică strălucirea.

• Neutralizează reziduurile alcaline şi de peroxid pentru
a preveni oxidarea ulterioară şi stabilizează rezultatul
colorării.

Secţiune transversală a unui păr
netratat (văzută la microscop)

• Închide cuticula pentru a proteja culoarea nou obţinută
şi a-i menţine prospeţimea pentru mult timp.
• Părul proaspăt vopsit este astfel mai uşor de pieptănat
şi mult mai strălucitor.
Secţiune transversală a unui
păr vopsit tratat cu Color Save
Emulsion (văzută la microscop)

Rezultatele colorării după 10 şamponări şi fără a se folosi Color
Save Emulsion.
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EXPERT KIT

EXPERT KIT
COLOR SAVE EMULSION
STABILIZATOR DE CULOARE

Tratament intensiv de îngrijire imediat după procesul de
colorare
• Neutralizează reziduurile alcaline şi de peroxid şi stabilizează culoarea
obţinută.
• Menţine culoarea la fel de strălucitoare şi de vibrantă pentru mult
timp.
• Protejează eficient împotriva transformării tonalităţii culorii.

Aplicare
• Aplicaţi pe părul şters cu prosopul imediat după vopsire.
• Agitaţi flaconul. Spuma se distribuie uniform pe secţiuni de la rădăcină
până la vârfuri. Efectuaţi un masaj uşor şi lăsaţi să acţioneze 5-10
minute.
• Emulsionaţi cu apă şi clătiţi foarte bine.
• Efectul poate fi intensificat cu aport de căldură.

Produs testat dermatologic.
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ACTIVE

Smoothen

HYDRATE

REPAIR LINE

Active Cashmere Complex

Active Moisture Complex

RNP Formula

ACTIVE INGREDIENTE

INGREDIENTE

Ulei de avocado

Glicerina

Cheratină hidrolizată/Proteină

Este un ingredient natural obţinut din fructul de avocado. Are un conţinut ridicat de
vitamine (A, B, D, E, H, K) ceea ce oferă părului supleţe şi îngrijire. În plus, protejează
împotriva uscării şi umidităţii.

Alcool trihidroxilic obţinut prin saponificarea uleiurilor şi grăsimilor naturale. Este
un lichid fără culoare, cu gust dulce, cu caracteristici higroscopice având rolul de
a echilibra nivelul umidităţii. Oferă părului hidratare de lungă durată şi protejează
împotriva uscării.

Este obţinută în laborator prin procedeul de hidroliză a lânii, fiind la bază o
componentă specifică părului uman deoarece conţine “proteina structurală“ a
părului. Graţie afinităţii foarte bune cu părul este capabilă să repare şi să refacă
degradările interne ale structurii. Ingredient activ al părului lichid.

Extract de caşmir

D- Panthenol (Pro Vitamin 5)

Agenţi de îngrijire cum este Cetyl alcoolul ce hrăneşte şi protejează părul.

Este o provitamină din grupa B sub formă de lichid siropos gros cu caracteristici
foarte higroscopice. Are un rol foarte important în hidratarea părului şi pielii. În plus,
prezintă o afinitate puternică faţă de cheratină protejând astfel părul pe termen
îndelungat împotriva uscării.

O nouă generaţie de agenţi cationici cum ar fi surfactanţii cationici BAPDMA

Zeina

Glucoza

Zeina este extrasă din amidon de porumb, fiind o proteină nativă capabilă să
restructureze fibrele de păr astfel încât oferă părului protecţie contra influenţelor
negative.

Dextroză extrasă din amidon de porumb şi trestie de zahăr. Este o pudră albă,
solubilă în apă şi dulce la gust fiind folosită în produsele de îngrijire a părului ca
agent natural ce are rolul de a reţine umiditatea.

O nouă generaţie de siliconi denumită TAS (Terminal Amino Silicone) cu
afinitate sporită faţă de păr, de aceea poartă şi numele amino–silicon.

Este un ingredient obţinut prin hidroliză din părul unei capre ce trăieşte în Himalaya,
o rasă specifică denumită capră de munte Chyangra (părul ei se foloseşte la
eşarfele Pashmina). Acest extract ajută la netezirea suprafeţei părului ceea ce
intensifică strălucirea.

şi SAPDMA care se depozitează pe porţiunile degradate din stratul cuticular al
părului pentru a crea o structură netedă şi echilibrată care este instant protejată.
Sunt mai eficienţi în restaurarea caracterului hidrofilic al suprafeţei părului.

Fructoza
Un tip de glucidă care se găseşte în natură, de ex. în miere, mere şi prune, cu
caracteristici extrem de higroscopice. Ajută la menţinerea echilibrului hidric.
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ACTIVE INGREDIENTE

INGREDIENTE

ACTIVE

VOLUMIZE

COLOR SAVE

SHINE define

Creatonic Complex

3D Color Protect Technology

Tri Complex

Creatina

Polyquaternium

Patent Wella pentru utilizarea în îngrijirea părului. Este o substanţă naturală care are
rolul de a fortifica şi stabiliza firul de păr din interior.

Este un ingredient natural cu rol cosmetic care acoperă părul cu un film protector
ce sigilează pigmenţii de culoare în interiorul firului de păr pentru o perioadă lungă
de timp.

Componentele pentru volum cum sunt PVP şi PVP-VA sunt depozitate pe păr
şi stabilizează structura din exterior oferind un volum de lungă durată.

D- Panthenol (ProVitamina B5)

de crustacee) îmbunătăţesc structura părului şi oferă protecţie împotriva factorilor
externi precum umiditatea lăsând părul în mod natural mai rezistent şi mai elastic.

Este o provitamină din grupa B sub formă de lichid siropos gros cu caracteristici
foarte higroscopice. Are un rol foarte important în hidratarea părului şi pielii. În plus,
prezintă o afinitate puternică faţă de cheratină protejând astfel părul pe termen
îndelungat împotriva uscării.

Polimerii elastici de îngrijire ca Polyquaternium 11 formează un film protector

Ceară de albine

Componentele de volum ca Chitosanul (polimer natural obţinut din carapace

la suprafaţa firului de păr.

Acid citric şi acid lactic sunt acizi organici cu efect astringent în partea
interioară a firului de păr optimizându-i densitatea.

D-Panthenol (ProVitamina B5)
Protejează părul pe termen îndelungat împotriva uscării, îi fortifică şi îmbunătăţeşte
structura menţinându-i strălucirea naturală.

Behentrimonium-Chloride (BTAC) este un component cationic care se
depozitează pe porţiunile de păr încărcate electrostatic negativ echilibrând structura
şi generând o suprafaţă netedă pentru maximum de strălucire.

Extractul de perle asigură o strălucire maximă.

Ceara de albine este obţinută din fagure de albine şi utilizată în produse cosmetice
pentru a stabiliza consistenţa astfel încât amplifică strălucirea părului.
Toate aceste ingrediente sunt folosite în colecţia de produse Shine, însă diferit în
funcţie de fiecare produs în parte.

Extract din frunze de măslin
Antioxidant ce protejează culoarea împotriva decolorării.

Filtru UV precum Oktocrylene
Oferă o protecţie suplimentară culorii împotriva razelor UV.
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Shine Define Shampoo: Tri Complex Acid citric, Acid lactic, D-Panthenol.
Shine Define Leave-in conditioner: Tri Complex Acid citric, Acid Lactic,
Behentrimonium-Chloride.
Shine Define Mask: Tri Complex Behentrimonium-Chloride, D-Panthenol,
Extract de perle.

ACTIVE

CLEAR SCALP
ANTI-DANDRUFF ACTIVES

BALANCE SCALP
Dermacalm Complex

Zinc Pyrithione

DL- Valine

Substanţă foarte eficientă în acţiunea contra mătreţei. Combate Pityrosporum ovale,

Aminoacid cu proprietăţi de calmare ce îmbunătăţeşte compatibilitatea

o ciupercă unicelulară cunoscută ca fiind cauza principală a apariţiei mătreţei.

dermatologică a produselor cosmetice având şi un rol anti-iritant.

Combate mătreaţa în mod susţinut şi foarte eficient.

Piroctone Olamine

O substanţă naturală extrem de cunoscută, obţinută de exemplu din melasă de
sfeclă de zahăr. Are proprietăţi de calmare şi liniştire a pielii şi măreşte semnificativ

Substanţă anti-mătreaţă care îndepărtează mătreaţa de pe păr şi scalp.

compatibilitatea dermatologică a produselor folosite pe piele.

Ingredient activ natural care se extrage din cedru hinoki originar din Taiwan cu
proprietăţi microbicidale (distruge microbii) şi anti-mătreaţă.

BALANCE SCALP
EnergiZing Complex
Complexul special Energizing conţine cafeină, biotină, acid lauric şi vitamine având
rolul de a mări fluxul de nutrienţi şi de a fortifica şi a face mai puternic părul firav. În
felul acesta, ciclul de viaţă al părului firav, afectat este extins.

Cafeina
Betaina

Hinokitiol

ACTIVE INGREDIENTE

INGREDIENTE

Stimulent care se găseşte în mod natural în ceai şi cafea. Cafeina extinde ciclul de
creştere al părului şi de aceea este folosită în produsele speciale, ca de exemplu
tonic sau ser împotriva căderii părului.

Acid Lauric

D- Panthenol (Pro Vitamin 5)

Obţinut dintr-un soi de palmier (der Sägezahn Palme). În combinaţie cu Biotina şi
Cafeina protejează rădăcina părului împotriva factorilor ce transformă părul terminal

Este o provitamină din grupa B sub formă de lichid siropos gros cu caracteristici
foarte higroscopice. Are un rol foarte important în hidratarea părului şi pielii. În plus,
prezintă o afinitate puternică faţă de cheratină protejând astfel părul pe termen

în vellus.

îndelungat împotriva uscării.

Biotina

Climbazole

Biotina aparţine complexului de vitamine B, fiind cunoscută şi ca vitamina H.
Conţinutul de biotină are un impact pozitiv asupra calităţii părului şi unghiilor pentru

Ingredient foarte eficient în acţiunea contra mătreţei. Combate bacteriile şi

că biotina optimizează cheratinizarea.

ciupercile şi în mod special Pityrosporum ovale.

Complex de vitamine (A, E, F, B5) Vitaminele sunt esenţiale pentru sănătatea
părului şi pielii.

Alantoina

Vitamina A protejează împotriva deshidratării.

Ingredient activ natural care se găseşte în organismele animale şi vegetale, este un

Vitamina E (Tocopherol) este o vitamină solubilă în grăsime, foarte comună în

produs de metabolism care are un puternic efect anti-inflamator.

uleiurile vegetale. Are un puternic efect anti-oxidant.

Vitamina F (Linoleic Acid) este un acid esenţial nesaturat utilizat în produsele
pentru piele uscată.

Vitamina B5 (vezi şi D-Panthenol) fortifică şi îmbunătăţeşte structura păului şi îi
creşte rezistenţa.
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Luxe Oil

SP Luxe Oil

			 PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR
ELIXIR RECONSTRUCTIV CE OFERĂ PĂRULUI O NOUĂ
TEXTURĂ
System Professional Luxe Oil foloseşte tehnologia
Transform, un procedeu System Professional care oferă
părului o transformare luxuriantă. Din interior către
exterior. Mai exact, tehnologia Transform ajută părul să
nu îşi piardă hidratarea şi îi dăruieşte mai multă forţă.
Pentru ca firul să devină mai strălucitor şi mai suplu, mai
mătăsos. Pentru o perioadă mai lungă de timp.

• Amestecul de uleiuri preţioase pătrunde în structura
părului transformându-l din interior şi protejându-i
cheratina.
• Părul devine instant foarte suplu.
• Conţine ulei de Argan, Migdale şi Jojoba.

Înainte

În timpul

După
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Luxe Oil

SP Luxe Oil

			 PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR
SP Luxe Oil este un elixir reconstructiv ce
transformă delicat părul într-o nouă textură.
Amestecul de uleiuri preţioase pătrunde în
structura părului transformându-l din interior şi
protejându-i cheratina. Părul devine instant foarte
suplu. Conţine ulei de Argan, Migdale şi Jojoba.

ULEI DE ARGAN Uleiul de Argan este extras din
seminţele fructelor de argan, un copac nativ din Maroc.
Uleiul de argan este o resursă valoroasă, fiind renumit
pentru rolul lui nutritiv şi pentru beneficiile cosmetice şi
medicinale pe care ni le oferă. Este numit “aur lichid” de
către experţii în frumuseţe datorită efectelor pozitive pe
care acesta le are în frumuseţea şi sănătatea părului.

ULEI DE MIGDALE Uleiul de Migdale este un ulei fin,
hrănitor, cu proprietăţi regenerante şi calmante. Este
integrat în formulă pentru puterea cu care hidratează
şi îngrijeşte părul fără să-l încarce. În plus, stimulează
creşterea viguroasă a părului şi îi oferă strălucire.

ULEI DE JOJOBA Uleiul de Jojoba este extras din
seminţele plantei de jojoba. Este un ulei cu o mare
afinitate cu părul, se absoarbe rapid şi poate transforma
un păr uscat, încurcat şi fragil într-unul hidratat şi
regenerat.
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Luxe Oil

SP Luxe Oil

			 PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR
APLICARE PENTRU O TRANSFORMARE LUXURIANTĂ
DIAGNOZĂ
• CÂND SE UTILIZEAZĂ SP LUXE OIL?

• Când părul este degradat
• Când părul este lipsit de strălucire
• Cand părul este rebel
• Când firul de păr este gros și greu de
stăpânit
• Când părul are nevoie de mișcare

SP Luxe oil

SUPORT PENTRU TUNS
• Oferă părului o suprafață ideală pentru a
putea fi tuns.
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SUPORT PENTRU HIDRATARE
& COLORARE
• Aplicat pe păr înainte de a-l colora, îi
transformă textura și îi oferă un aspect
mătăsos.

SUPORT PENTRU STYLING

SUPORT PENTRU FINISHING

• Subliniază textura părului pentru mai
multă mișcare.

• Oferă părului o atingere finală plină de
strălucire.

Luxe Oil

SP Luxe Oil

			 PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR
APLICARE PE PĂR UMED, PROASPĂT SPĂLAT:

APLICARE PE PĂR USCAT:

•

•

REGENERARE: regenerează şi transformă textura
părului instant. După şamponare, clăteşte bine cu apă,

pre-şamponare. Împarte părul în secţiuni, aplică

şterge părul cu prosopul pentru a îndepărta excesul

2-3 picături de SP Luxe Oil pe păr şi scalp. Masează

de apă şi aplică 2-3 picături de SP Luxe Oil pe păr, pe

şi lasă produsul să acţioneze timp de 5-10 minute.
Piaptănă părul, clăteşte-l şi continuă cu SP şampon şi

lungimi şi vârfuri. Rezultatul este vizibil imediat.
•

SUPLEŢE & NETEZIRE: protejează cheratina şi oferă
supleţe care durează timp îndelungat. Foloseşte SP

tratament.
•

controlat, capătă protecţie anti-frizz. Aplică câteva

suplu, mai mătăsos şi mai plăcut la atingere.

•

picături de SP Luxe Oil după ce ai uscat părul cu

PROTECŢIE: creează o barieră protectoare invizibilă.
Aplică o cantitate mică de SP Luxe Oil pe părul umed,

CONTROL: oferă protecţie de lungă durată părului.
Acesta îşi păstrează hidratarea, devine mai uşor de

Luxe Oil periodic şi te poţi bucura de un păr mult mai
•

HIDRATARE: foloseşte SP Luxe Oil ca tratament

foehnul.
•

STRĂLUCIRE: oferă o strălucire sublimă, magică.

foloseşte un pieptene cu dinţii rari pentru a descurca

Pentru mai multă strălucire, distribuie 2 picături de SP

părul şi apoi usucă-l liber sau cu foehnul.

Luxe Oil pe păr chiar înainte de styling.

BUCLE DEFINITE: oferă definire buclelor şi părului

•

ÎNTREŢINERE: oferă îngrijire părului pe perioada

cu textură subţire. Înainte de a-l usca, aplică 2-3

nopţii. Aplică SP Luxe Oil în mod uniform pe păr chiar

picături de SP Luxe Oil şi distribuie produsul pe păr,

înainte de culcare. Dimineaţa, după dorinţă... îl poţi

aranjându-l după dorinţă.

lăsa în păr sau îl poţi clăti.
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PERFECTE, SUPER-STRĂLUCITOARE
CREATE DIN ALCHIMIA PERFECTĂ

COAFURI

ÎNTRE PRODUSELE DE

ÎNGRIJIRE ŞI STYLING
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SP POLISHING TECHNOLOGY
DE CE NE DORIM UN PĂR STRĂLUCITOR?
Strălucirea este emblema părului sănătos. Pentru că părul
sănătos are o strălucire naturală şi acest lucru se întâmplă
datorită suprafeţei firului de păr care este perfect netedă şi
capabilă să reflecte lumina în cel mai bun mod cu putinţă.
Există mulţi factori care modifică suprafaţa părului în
sensul că devine neuniformă şi nu mai reflectă optim
lumina:
• Pieptănarea şi/sau perierea incorecte
• Tratamentele chimice
• Acţiunea razelor solare
Toţi aceşti factori pot influenţa sau chiar deteriora starea
naturală a cuticulei.

Există două modalităţi de a netezi sau a uniformiza
suprafaţa firului de păr
• Printr-o metodă specială de periere, care inevitabil are
ca rezultat deteriorarea structurii firului care devine
astfel mai fină

Rezultatul final este o suprafaţă a firului de păr perfect
netedă, mult îmbunătăţită, pe care lumina se poate reflecta
mai bine, obţinând astfel un luciu amplificat.

• Prin completarea diferenţelor de structură cu ingrediente
capabile să se depună pe suprafaţa firului şi să umple
golurile
SP Polishing Technology din produsele SP Styling
are la bază un complex de polimeri de netezire, uleiuri
şi ingrediente de îngrijire cu consistenţe diferite, fiind
capabilă astfel să completeze golurile din suprafaţa firului
de păr.

Există o nevoie permanentă de reconstrucţie a
suprafeţei cuticulei astfel încât strălucirea să fie
maximă.
La microscop se poate observa imediat o cuticulă care nu
este sănătoasă, caracterizată prin diferenţe de structură.

Cuticula aspră şi neuniformă

Polimerii şi uleiurile se poziţionează acolo unde este
nevoie (polimerii în goluri, uleiurile pe păr)

Părul are o suprafaţă netedă, capabilă să reflecte mai bine
lumina, ceea ce aduce un puternic efect de luciu
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FORMULA

SP STYLING
SP POLISHING TECHNOLOGY
Formula SP Styling învăluie perfect firul de păr
oferindu-i o suprafaţă perfect netedă astfel încât să
reflecte lumina în raze perfect paralele iar efectul de
strălucire să fie maxim.

Inovaţia System Professional Styling constă în
îmbinarea excepţională a elementelor şi crearea
unor rezultate sinergice unice, de cel mai înalt nivel.
Combinarea acestor elemente este diferită de la produs
la produs în funcţie de ceea ce se doreşte de la produsul
respectiv: mai mult volum sau mai multă fixare...
rezultatul este nivelul unic de performanţă pentru fiecare
produs în parte.
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Suprafaţa firului de păr după
aplicarea unui produs normal
de styling

Suprafaţa firului de păr după
aplicarea unui produs System
Professional Styling

DE CE SP STYLING?
FIXARE PERFECTĂ

• Polimerii speciali de fixare oferă coafurii stabilitatea necesară. Aceşti polimeri
sunt cunoscuţi ca polimeri de legătură deoarece ei formează un film în jurul
firului ceea ce permite reflectarea luminii într-un mod uniform şi în acelaşi
timp protejează firul în timpul uscării cu foenul şi contra influenţelor externe.

STRĂLUCIRE
PERFECTĂ

• Uleiurile speciale dau părului o strălucire intensă adiţională şi un plus de
vitalitate şi mişcare, ceea ce permite părului să fie aranjat şi coafat mult mai
uşor.

PROTECŢIE CONTRA
RADICALILOR LIBERI

• Pentru a lupta eficient contra procesului de îmbătrânire, toate produsele din
gama System Professional Styling (cu excepţia SP Perfect Hold şi SP Sublime
Reflection) conţin vitamina E care are un binecunoscut rol antioxidant.
Vitamina E fortifică celulele din interior şi previne astfel potenţiale vătămări ale
membranelor celulare, ce ar putea fi ireversibile.

PROTECŢIE UV

• Razele UV determină pierderea pigmenţilor de culoare şi a proteinelor din păr.
Pentru a preveni influenţele negative ale factorilor externi, toate produsele din
gama System Professional Styling oferă protecţie UV. Astfel, razele ultraviolete
sunt absorbite iar părul rămâne sănătos.
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COLECŢIA DE PRODUSE											
			
Spumă de styling
pentru volum

POLISHED
WAVES

Cremă de styling
pentru bucle

DELICATE
VOLUME

Spumă pentru
volum

RESOLUTE
LIFT

Loţiune de styling

SATIN
POLISH

Cremă pentru
netezire

REFINED
TEXTURE

Cremă de modelare
pentru textură

EXQUISITE
GLOSS

Strălucire sofisticată

SUBLIME
REFLECTION

Spray pentru luciu
(non-aerosol)

PERFECT
HOLD

Fixativ

FINISARE

ELEGANT
SHAPE

DEFINIRE

PREGĂTIRE

SP STYLING
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COLECŢIA DE PRODUSE											
			
SP STYLING

PREGĂTIRE
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ELEGANT SHAPE
Body Mousse

DELICATE VOLUME
Volumizing foam

DELICATE VOLUME + PERFECT HAIR
Volum şi efect de mătase

Spumă de styling pentru volum

Spumă pentru volum

Beneficii

•
•
•
•

• Fixare şi volum
• Protejează părul împotriva razelor UV şi a căldurii din timpul
coafării
• Nu conţine alcool

• Un volum incredibil

Fixare puternică pentru volum de durată
Părul se lasă mai bine descurcat, astfel încât peria alunecă prin păr
Protejează părul împotriva razelor UV, a umidităţii şi a căldurii
Nu conţine alcool

• Părul devine mătăsos şi delicat la atingere
Vs. utilizare doar SP Delicate Volume
• Oferă cu 70% mai mult volum, păstrând efectul de mătase

Aplicare

Aplicare

Aplicare

• Se agită bine flaconul înainte de utilizare. Flaconul se ţine în jos şi se
eliberează spuma sub forma unei mandarine, ce se aplică pe părul
uscat cu prosopul, după care se coafează după dorinţă.

• Se aplică o cantitate mică pe părul uscat cu prosopul
• Se distribuie uniform, apoi se montează părul pe bigudiuri

• Părul umed se împarte în secţiuni, se distribuie cantitatea necesară de
SP Perfect Hair pe o jumătate de perie, pe cealaltă jumătate se pune SP
Delicate Volume (proporţia de amestec 1:1)
• Se piaptănă fiecare secţiune cu peria, pentru a ne asigura de cel mai bun
amestec al produselor
• Se repetă procesul cât este necesar pentru a acoperi tot părul

COLECŢIA DE PRODUSE											
			
SP STYLING
POLISHED WAVES
Curl Cream

POLISHED WAVES + WEIGTHLESS FINISH
Bucle lejere şi catifelate

Cremă de styling pentru bucle

Beneficii

• Fixare pentru bucle clar definite

• Oferă definire buclelor

• Oferă structură individuală fiecărei bucle

• Dă fixare şi luciu

• Buclele umede capătă elasticitate

• Creşte elasticitatea buclelor

• Defineşte buclele şi ondulele pe păr uscat, ca un produs de finisare

Vs. utilizare doar SP Polished Waves

• Protejează părul împotriva căldurii din timpul coafării

• Mai multă hidratare pentru părul ondulat

• Efect antistatic şi protecţie UV

• Buclele sunt mai catifelate

Aplicare

Aplicare

• Se distribuie o cantitate mică pe părul umed şi se usucă cu un difuzor
pentru fixare şi elasticitate; sau se poate lăsa să se usuce liber pentru
mai mult luciu
• Se aplică pe părul uscat pentru definire şi textură

• Se aplică o cantitate de 2 pompe de SP Polished Waves în palme, apoi
se adaugă 3 pompe de SP Weightless Finish (proporţie de amestec
1:1)
• Produsele se amestecă în palme
• Se aplică amestecul pe părul umed, modelându-l pentru a accentua
mişcarea şi a oferi elasticitate buclelor

STYLING

PREGĂTIRE
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COLECŢIA DE PRODUSE											
			
SP STYLING

PREGĂTIRE
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RESOLUTE LIFT
Styling lotion

RESOLUTE LIFT + PERFECT HAIR
Păr drept cu volum

Loţiune de styling

Beneficii

• Oferă fixare şi un luciu mătăsos
• Creează baza optimă pentru uscare cu foenul şi montare pe
bigudiuri
• Protejează părul împotriva razelor UV şi a căldurii din timpul
coafării

• Oferă sprijin pentru îndreptarea părului
• Oferă mai mult volum, dacă este necesar
Vs. utilizare doar SP Resolute Lift
• Părul se simte mai bine
• Peria alunecă mult mai uşor prin păr

Aplicare

Aplicare

• Se pulverizează pe secţiuni, pe părul uscat cu prosopul, de la o
distanţă de aprox. 10-15cm
• Se usucă cu foenul sau se montează părul pe bigudiuri, după dorinţă

• Se împarte părul umed în 4 secţiuni; se aplică cantitatea necesară de SP Perfect Hair pe o perie
de styling şi se perie părul pentru o distribuire uniformă a produsului pe păr
• Se pulverizează uniform SP Resolute Lift pe păr (proporţie de amestec 1:2)
• Se repetă procesul de câte ori este necesar pentru a acoperi tot părul
• Se piaptănă părul pentru a fi siguri că produsele sunt bine amestecate

COLECŢIA DE PRODUSE											
			
SP STYLING
SATIN POLISH
Polishing Cream

EXQUISITE GLOSS
Shine Concentrate

Cremă pentru netezire

Strălucire sofisticată

•
•
•
•

• Consistenţa de fluid mătăsos permite alunecarea uşoară a
produsului pe firul de păr
• Luciu de platină pentru păr drept, neted
• Efect anti-frizz pentru păr ondulat sau rebel

Finisare elegantă cu luciu perlat
Delicateţe şi fixare cu efect anti-frizz
Oferă definire şi structură
Se foloseşte şi pentru a accentua anumite şuviţe, pentru efecte
creative de styling

Aplicare

Aplicare

• Se distribuie o cantitate mică în palme, se aplică pe părul uscat cu
prosopul şi se modelează

• Se agită bine înainte
• Se aplică 2-3 picături în palme şi se distribuie pe părul umed/uscat
• Dacă părul este fin, se aplică pe părul uscat

STYLING

DEFINIRE
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COLECŢIA DE PRODUSE											
			
SP STYLING

DEFINIRE

REFINED TEXTURE
Modelling cream

REFINED TEXTURE + PERFECT ENDS
Textură cu luciu intens

Cremă de modelare pentru textură

Beneficiu

• Cremă mată cu fixare puternică
• Oferă multiple posibilităţi de modelare şi definire
• Refacerea coafurii este posibilă oricând

• Oferă fixare şi textură
Vs. utilizare doar SP Refined Texture
• Oferă luciu şi părul se simte mai bine
• Poate fi folosit pe păr de lungime medie-lungă, pentru definire

Aplicare

Aplicare
Pe părul umed

• Se freacă o cantitate mică în palme şi se distribuie pe păr

• Se aplică cantitatea necesară de SP Refined Texture în palme, se adaugă aceeaşi cantitate de SP Perfect Ends (proporţie
de amestec 1:1), se amestecă produsele în palme pentru o distribuire uniformă. Apoi, se trece cu degetele prin păr, de la
rădăcini până la vârfuri. La final, se piaptănă părul.

Pe părul uscat
• Se aplică cantitatea necesară de SP Refined Texture în palme, apoi se adaugă aceeaşi cantitate de SP Perfect Ends (proporţie
de amestec 1:1) şi se amestecă. Se trece cu mâinile prin păr pentru o distribuire uniformă şi se modelează părul.
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COLECŢIA DE PRODUSE											
			
SP STYLING
SUBLIME REFLECTION
Shimmering spray

PERFECT HOLD
Hairspray

Spray pentru luciu (non-aerosol)

Fixativ pentru finisare

• Oferă o strălucire intensă şi luciu
• Produs de finisare
• Efect anti-frizz

• Fixare foarte puternică pentru stabilitate de durată
• Protejează părul împotriva razelor UV, a umidităţii şi a căldurii din
timpul coafării

Aplicare

Aplicare

• Se agită bine înainte
• Se pulverizează o mică cantitate pe părul uscat, de la o distanţă de
aprox. 10-15cm

• Se pulverizează pe părul uscat, de la o distanţă de aprox. 10-15 cm

STYLING

FINISARE
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PENTRU VOLUM & 													
EFECT DE MĂTASE
TEHNICA DE COLORARE: “Prismatic Color” cu Koleston Perfect 6/07 mixat cu 6%
Welloxon Perfect; Şuviţe cu Koleston Perfect 8/07 mixat cu 9% Welloxon Perfect şi
Koleston Perfect 7/73 mixat cu 6% Welloxon Perfect.
Essential Care: SP Hydrate Shampoo.
Personalized Care: SP Hair Alchemy Service cu SP Volumize Mask + SP Hydrate Infusion.
fusion Service: SP Delicate Volume + SP Perfect Hair.

PASUL 1A
La unitatea de styling: Împărţiţi părul
uscat cu prosopul în secţiuni şi aplicaţi
cantitatea necesară de SP Perfect Hair
pe o jumătate de perie, iar pe cealaltă
jumătate aplicaţi SP Delicate Volume
(proporţie de amestec 1:1).
PASUL 1B
Pieptănaţi părul cu peria pentru a
vă asigura că produsele sunt bine
amestecate.
Repetaţi atât cât este necesar pentru
a acoperi tot părul.
PASUL 2
Uscaţi bine părul ţinând clienta cu
capul aplecat în jos.

ÎNAINTE

PASUL 3
Începând de la ceafă, coafaţi părul
folosind o perie rotundă. Parcurgeţi
tot părul, secţiune cu secţiune.

PASUL 4
Din top până la ceafă: Montaţi bigudiuri mari cu direcţia spre ceafă.
Ultimul bigudiu trebuie să fie montat
la baza cefei.

PASUL 5a
Laterala dreaptă: Împărţiţi laterala
din dreapta în 2 secţiuni orizontale,
iar secţiunea cea mai lată în dreptul
urechii, montaţi bigudiul de jos spre
ureche, iar cel de deasupra în sus.

PASUL 5b
Laterala stângă: Împărţiţi în 2
secţiuni egale orizontale, montaţi
bigudiul de sus în jos spre ureche,
iar cel de jos în sus, spre top.

PASUL 6
Zona din spatele urechii: Montaţi
vertical un bigudiu pe partea
dreaptă, spre ceafă. În partea
dreaptă montaţi vertical 2 bigudiuri,
spre ureche. Se lasă 5 minute cu
aport de caldură.
PASUL 7
După ce s-au îndepărtat bigudiurile,
se perie tot părul cu o perie de
finisat. Elementul focus al acestei
coafuri este pe partea stângă. Se
fixează cu SP Perfect Hold.
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PENTRU PĂR DREPT 												
		 CU VOLUM
TEHNICA DE COLORARE: “Prismatic Color” cu Koleston Perfect 6/07 mixat cu 6%
Welloxon Perfect; Şuviţe cu Koleston Perfect 8/07 mixat cu 9% Welloxon Perfect şi
Koleston Perfect 7/73 mixat cu 6% Welloxon Perfect.
Essential Care: SP Volumize Shampoo.
Personalized Care: SP Hair Alchemy Service cu SP Shine Define Mask + SP Volumize Infusion.
fusion Service: SP Resolute Lift + SP Perfect Hair.

PASUL 1
Aplicaţi cantitatea necesară de SP
Perfect Hair pe o perie şi distribuiţi
uniform pe părul uscat cu prosopul.
PASUL 2
Apoi, pulverizaţi uniform cantitatea
dorită de SP Resolute Lift (proporţie
de amestec 1:2).

PASUL 3
Pieptănaţi părul pentru a vă
asigura de faptul că produsele
s-au amestecat bine (proporţie de
amestec 1:2).

ÎNAINTE

PASUL 4
Uscaţi părul cu foenul folosind
o perie circulară, începând de la
ceafă. Continuaţi la fel, secţiune
după secţiune, de jur împrejurul
capului.

PASUL 5
Din top până în spatele capului:
Prelucraţi părul cu ondulatorul, apoi
montaţi spre ceafă bigudiuri mari.
Atenţie: fiecare secţiune trebuie să
fie de două ori mărimea bigudiului,
iar bigudiurile trebuie să fie montate
pe partea de top a secţiunii (aprox.
5 bigudiuri).

PASUL 6
Laterale: Montaţi bigudiuri mari
spre ureche. Deasupra urechii se
folosesc 2 bigudiuri mari, iar 3
bigudiuri după urechi. Se lasă 5
minute cu aport de caldură.

PASUL 7
După ce îndepărtaţi bigudiurile,
periaţi părul cu o perie de finisat.
Lăsaţi părul să curgă în direcţia
dorită şi fixaţi coafura cu SP Perfect
Hold.
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PENTRU BUCLE LEJERE 											
			
ŞI CATIFELATE
TEHNICA DE COLORARE: “Singles” cu Koleston Perfect 8/7 şi 7/71 (proporţia de amestec 2:1)
cu Welloxon Perfect 6% şi Blondor Multi Blond cu Color Touch Emulsion 4%.
Essential Care: SP Hydrate Shampoo.
Personalized Care: SP Hair Alchemy Service cu SP Smoothen Mask + SP Hydrate Infusion.
fusion Service: SP Polished Waves + SP Weightless Finish.

PASUL 1
La unitatea de styling: Aplicaţi în
mâini cantitatea necesară de SP
Polished Waves, apoi adăugaţi SP
Weightless Finish. (Proporţia de
amestec 1:1 = 2 pompiţe de SP
Polished Waves + 3 pulverizări de
SP Weightless Finish).
PASUL 2
Amestecaţi produsele în palme.

ÎNAINTE

PASUL 3
Aplicaţi amestecul pe părul uscat cu
prosopul, modelându-l cu mâinile,
pentru a accentua mişcarea şi
elasticitatea buclelor.

PASUL 5
Pentru a accentua anumite zone,
folosiţi ondulatorul PROCURL
COLOR. Apoi, cu degetele, se
definesc şi se separă buclele.
Pentru mai multă strălucire
pulverizaţi SP Sublime Reflection.

PASUL 4
Pe top: Lăsând distanţă de 1 cm de
la tâmple, fixaţi părul cu clipsuri,
mergând de la o ureche la cealaltă.
Se lasă părul să se usuce la
Climazon.
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PENTRU TEXTURĂ 													
CU LUCIU INTENS
TEHNICA DE COLORARE: “Singles” cu Koleston Perfect 8/7 şi 7/71 (proporţia de amestec 2:1)
cu Welloxon Perfect 6% şi Blondor Multi Blond cu Color Touch Emulsion 4%..
Essential Care: SP Smoothen Shampoo.
Personalized Care: SP Hair Alchemy Service cu SP Color Save Mask + SP Smoothen Infusion.
fusion Service: SP Refined Texture + SP Perfect Ends.

PASUL 1
Aplicaţi în mâini cantitatea dorită de
SP Refined Texture, apoi adăugaţi
SP Perfect Ends (proporţia de
amestec 1:1).

PASUL 2
Amestecaţi produsele mai întâi cu
degetele, apoi distribuiţi amestecul
uniform în palme.

PASUL 3
Treceţi degetele prin părul uscat
cu prosopul pentru a distribui
produsele de la rădăcină până la
vârfuri. Pieptănaţi bine părul.

ÎNAINTE

PASUL 4
Partea frontală: Uscaţi cu foenul
folosind o perie mare, rotundă
pentru a crea volum la rădăcină.

PASUL 5
Laterale, spate şi ceafă: Pieptănaţi
parul cu o perie plată, folosind în
acelaşi timp foenul.

PASUL 7
Prelucraţi fiecare secţiune cu
ondulatorul, apoi montaţi 4 bigudiuri
mari, din faţă, peste top spre
spate. După aceea, montaţi încă 2
bigudiuri pe fiecare laterală, înspre
spate.

PASUL 8
După îndepărtarea bigudiurilor,
modelaţi părul cu degetele în forma
dorită şi fixaţi coafura cu SP Perfect
Hold pentru definire finală.

PASUL 6
Pe top: Uscaţi cu foenul folosind o
perie plată.
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PĂRUL DE
PROTECŢIE SOLARĂ?

SUNCARE

DE CE ARE NEVOIE

EFECTELE RAZELOR SOLARE ASUPRA PĂRULUI
Mai mult vara decât în alte anotimpuri, părul şi pielea sunt
expuse unei cantităţi mai mari de raze UV iar intensitatea
acestora este mult crescută.
De aceea, este inevitabil ca structura firului de păr să nu
fie afectată, cu atât mai mult cu cât intervin şi alţi factori
externi precum vântul, apa cu sare şi clor, etc. Astfel, părul
se usucă, devine mai poros iar culoarea se mătuieşte.

Razele UV au două acţiuni negative principale
asupra părului:

Chiar dacă în ciuda influenţelor externe părul nu este
degradat pe perioada verii, acesta trebuie neapărat să fie
protejat atât înainte cât şi după expunerea la soare astfel
încât să micşorăm cât de mult posibil impactul negativ
al factorilor externi. După expunerea la soare, părul are
nevoie de îngrijire intensă pentru regenerarea structurii şi
pentru regăsirea echilibrului hidric natural.

Razele UV atacă structura
proteinică a părului

Degradarea părului

Modificarea suprafeţei firului

• Radiaţia UVA, UVB şi radiaţia vizibilă deteriorează
pigmentul natural din firul de păr, melanina. Acest efect
mai poartă numele de ‘foto-decolorare’. În mod normal,
melanina are un rol de filtru natural de protecţie UV dar
din nefericire este deteriorată şi ea în timpul acestui
proces. Urmarea o constituie o mătuire vizibilă a culorii
părului.
• Radiaţia UVA şi UVB atacă structura internă proteinică
a firului de păr şi are ca efect degradarea părului şi
modificarea suprafeţei cuticulei care capătă aspect
neuniform, degradat şi îşi pierde strălucirea.
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SUNCARE

ÎNAINTE ŞI ÎN TIMPUL
EXPUNERII LA SOARE

ÎNGRIJIRE

DE CE AVEM NEVOIE DE PRODUSE CU PROTECŢIE
SOLARĂ?
Razele solare:
• afectează structura părului
• mătuiesc culoarea părului
• usucă părul
• părul devine fragil şi începe să se despice
• părul îşi pierde strălucirea

Ce oferă produsele solare?
• protejează părul împotriva uscării
• repară şi regenerează
• protejează culoarea părului
• au un parfum special, miros a vară
• reconstruiesc structura părului
• hidratează
• protejează împotriva impactului negativ al razelor UV
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Razele solare distrug structura părului.
Alpha-helix este degradată.

Moleculele de culoare sunt distruse.
Culoarea părului îşi pierde intensitatea şi strălucirea.

PROTECŢIE

ÎNAINTE ŞI ÎN TIMPUL
Ce este factorul de protecţie (SPF)?
Factorul de protecţie solară (SPF = sun protection
factor) ne ajută să calculăm perioada de timp pe care o
putem petrece în siguranţă la soare în funcţie de tipurile
individuale de piele. Dacă o persoană, de exemplu, poate
să stea la soare 10 minute fără filtru UV şi nu se arde,
folosind un produs cu SPF 15 aceasta va putea petrece
în siguranţă 150 minute, adică 10x15. Cu cât SPFul este
mai mare, cu atât protecţia pe care o oferă este mai mare.
SPFul este un sistem internaţional de măsurare,
standardizat, şi care se referă strict la protecţia pielii.
SPFul conţine o combinaţie de filtre UVA şi UVB care oferă
protecţie pielii.

Cum protejează produsele solare părul fără să
conţină SPF?
Similar cu SPFul indicat pentru piele, există un sistem
special de măsurare şi pentru protecţia părului şi poartă
numele de DSC (differential scanning calorimetry). Testele
ştiinţifice au demonstrat că toate produsele System
Professional Sun ce conţin formula SunScreen protejează
părul împotriva acţiunii razelor UV, a vântului, apei cu sare
şi clor.

SUNCARE

PRODUSE SPECIAL CREATE PENTRU ÎNGRIJIRE ŞI
EXPUNERII LA SOARE

De ce trebuie să protejăm părul de acţiunea
soarelui?
Atunci când părul este protejat, cuticula este mai puţin
poroasă, structura rămâne sănătoasă şi uniformă iar
strălucirea părului nu este afectată.
Produsele SP Sun pentru îngrijire înainte şi în timpul
expunerii la soare conţin formula SunScreen care
protejează activ şi are grijă de intensitatea culorii,
oferindu-i stabilitate şi strălucire.
Filmul protector rezistent la apă previne penetrarea razelor
UV, astfel încât părul este protejat până în profunzimea
structurii interne (alpha helix).

Formula SunScreen conţine:
• Filtre UVA şi UVB: absorbţie ridicată a razelor UV
• Ulei de avocado: hidratează părul şi îl protejează
contra uscării

Formula specială SunScreen protejează eficient părul iar razele
dăunătoare nu-l pot penetra. Culoarea părului este protejată şi se
menţine la fel de intensă şi de strălucitoare

• Agenţi cationici (Quaternium 80 şi
Behentrimoniumchloride): oferă îngrijire intensă firului
de păr
Parfumul special ‘Dream’ cu buchet floral, senzual, te duce
inevitabil cu gândul la vară, la vacanţă.
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SUNCARE

SYSTEM PROFESSIONAL SUN

							
SP Sun Concentrate
Protecţie zilnică UV
Adaugă protecţie UV la regimul zilnic de îngrijire
• Adaugă protecţie UV prin utilizarea împreună cu tratamentele
rinse-off SP Conditioner.
• Oferă până la 10 ore de protecţie solară.
• Protejează culoarea împotriva mătuirii, schimbării nuanţei şi îi
păstrează prospeţimea.
• Garantează o prospeţime a culorii părului cu până la 40% mai
mare.

Aplicare
• Se amestecă în palme 4-7 picături cu un tratament expres rinse-off
SP şi se aplică pe păr.
• Se clăteşte.

Produs testat dermatologic.
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TRATAMENT EXPRES EXTRA-PROTECŢIE UV

TRATAMENT PERSONALIZAT

Sun Concentrate

Păr expus la soare

SUN

After Sun
Conditioner

Păr rebel, ondulat

SMOOTHEN

Smoothen
Conditioner

Păr normal-uscat

HYDRATE

Hydrate
Conditioner

Păr degradat

REPAIR

Repair
Conditioner

Păr vopsit

COLOR SAVE

Color Save
Conditioner

SUNCARE PRODUCTS

SYSTEM PROFESSIONAL SUN

							
SP Sun UV Spray
PROTEJEAZĂ PĂRUL ŞI CULOAREA CONTRA RAZELOR UV

REZULTATE DOVEDITE: PROTECŢIE CONTRA RADIAŢIEI UV

Protejează eficient părul şi culoarea contra razelor UV

(procedeu de măsurare DSC după 10 ore de radiaţie UV)

• Oferă protecţie contra efectelor dăunătoare ale soarelui şi radiaţiei
UV.

148.0

• Protejează structura firului de păr.

147.5

DSC Temperature

• Rezistent la apă.

Aplicare
• Se agită înainte de utilizare şi se pulverizează generos şi pe timpul
expunerii la soare.
• Nu se clăteşte.

147.0
146.5
146.0
145.5

Produs testat dermatologic.

145.0

Păr netratat
Untreated
hair no
fărăexposure
expunere UV
UV

Păr netratat
Untreated
hair with
cu
expunere
UV
UV
exposure

Păr
cu treated
SP Sun UV
SPtratat
Spray
Spray
cu expunere
UV
with UV
exposure

RECOMANDARE
• Toate tipurile de păr
• Expunere la soare
• Protecţia culorii părului
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SUNCARE

ÎNGRIJIRE

AFTER SUN
De ce are nevoie părul de un tratament
special după expunerea la soare?
În timpul expunerii la soare, părul este afectat de acţiunea
soarelui, a vântului, a apei cu sare şi clor. Acest lucru
stresează enorm părul din mai multe puncte de vedere.
Cuticula este deteriorată, părul îşi pierde elasticitatea,
supleţea şi strălucirea şi devine foarte greu de pieptănat.
În plus, părul se usucă şi capătă un aspect degradat.

Cum poate fi revitalizat părul după expunerea la
soare?
După expunerea la soare, structura firului de păr
are nevoie de regenerare şi de regăsirea echilibrului
hidric. Produsele SP AfterSun conţin formula specială
After SunBuilder. Aceasta repară structura din
interior spre exterior şi îi oferă extra-stabilitate şi
hidratare. Părul îşi recapătă strălucirea naturală.

Formula After SunBuilder conţine:
• Vitamina B5/Panthenol: hidratează părul şi pielea;
oferă protecţie de lungă durată împotriva deshidratării
şi fortifică firul de păr.
• Glicerină: Aduce un plus de hidratare şi protejează
împotriva uscării părului.
• Aminoacizi, Histidin: furnizează părului amino-acizii
esenţiali de care are nevoie pe timpul expunerii intense
la soare.
• Agenţi cationici: Oferă îngrijire părului.

Cum funcţionează formula After SunBuilder?
Formula After SunBuilder penetrează adânc în structura
firului de păr şi o repară din interior înspre exterior. Astfel,
diferenţele de structură sunt corectate iar părul capătă
extra stabilitate.
“Rezervele“ speciale de hidratare refac echilibrul hidric
natural al părului. Astfel, suprafaţa îşi recapătă supleţea iar
părul are un luciu vizibil mărit.
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Formula After SunBuilder penetrează firul de păr şi reface structura,
oferindu-i în plus hidratarea esenţială.

SUNCARE PRODUCTS

SYSTEM PROFESSIONAL AFTER SUN
							
AFTER SUN SHAMPOO

After Sun Fluid

After Sun CONDITIONER

CURĂŢĂ DELICAT PĂRUL & PIELEA

HIDRATARE PENTRU PĂR & PIELE

HIDRATARE RAPIDĂ DUPĂ EXPUNERE LA SOARE

Curăţă delicat părul şi pielea după expunerea la soare

Hidratare de lungă durată pentru păr & piele

Oferă îngrijire şi hidratare părului

• Îndepărtează reziduurile de produse de protecţie, apa cu sare
şi clor.

• Îngrijeşte şi regenerează părul şi pielea după expunerea la soare.

• Hidratează instant şi repară părul după expunerea la soare.

• Oferă hidratare intensă şi de durată.

• Oferă îngrijire maximă şi imediată părului degradat.

• Părul devine suplu şi uşor de pieptănat.

• Părul devine suplu şi mătăsos la atingere.

• Pielea devine mătăsoasă.

• Părul îşi recapătă strălucirea.

• Părul devine uşor de pieptănat.
• Hidratează părul şi îi redă strălucirea.

• Lasă părul uşor de pieptănat.

Aplicare

Aplicare

Aplicare

• Se aplică pe părul umed şi pe piele, se emulsionează şi se
clăteşte.

• Se aplică pe păr şi pe piele.
• Nu se clăteşte.

• Se aplică pe părul umed, proaspăt spălat şi şters cu prosopul,
apoi se distribuie pe toată lungimea şi se clăteşte.

Produs testat dermatologic

Produs testat dermatologic

Produs testat dermatologic

RECOMANDARE

RECOMANDARE

RECOMANDARE

• Se repetă procesul dacă este necesar.

• Petrecerea timpului la soare sau în aer liber
• Petrecerea timpului la soare

• Pentru un aspect suplu şi strălucitor al părului

• Pentru toate tipurile de păr

• Excelent pentru trusa de vacanţă sau de folosit după câteva ore
de grădinărit şi în drumeţii

• Toate tipurile de păr, dar în mod special pentru păr uscat şi
degradat
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SCALP

PĂR

ARHITECTURA SYSTEM PROFESSIONAL CARE & STYLING
NEVOIE

BENEFICII

1. ESSENTIAL CARE

2. EXPRESS CARE

3. INTENSIVE CARE

4. PERSONALIZED CARE

Păr rebel, ondulat

SMOOTHEN

Smoothen
Shampoo
250 ml
1000 ml

Smoothen
Conditioner
200 ml

Smoothen
Mask
200 ml
400 ml

Smoothen
Infusion
5 ml

Păr normal - uscat

HYDRATE

Hydrate
Shampoo
250 ml
1000 ml

Hydrate
Conditioner
200 ml

Hydrate
Mask
200 ml
400 ml

Hydrate
Infusion
5 ml

Păr degradat

REPAIR

Repair
Shampoo
250 ml
1000 ml

Repair
Conditioner
200 ml

Repair
Mask
200 ml
400 ml

Repair
Emulsion
50 ml

FINAL CARE

Hydrate
Finish
125 ml
Perfect Hair
150 ml

Repair
Infusion
5 ml

Perfect Ends
40 ml

Păr fin

VOLUMIZE

Volumize
Shampoo
250 ml
1000 ml

Volumize
Leave-in
Conditioner
150 ml

Volumize
Mask
200 ml
400 ml

Volumize
Infusion
5 ml

Weightless
Finish
125 ml

Păr vopsit

COLOR SAVE

Color Save
Shampoo
250 ml/1000 ml
Silver Blond
Shampoo

Color Save
Conditioner
200 ml

Color Save
Mask
200 ml
400 ml

Color Save
Infusion
5 ml

Color
Finish
125 ml

Păr mat, fără strălucire

SHINE DEFINE

Shine Define
Shampoo
250 ml
1000 ml

Shine
Define
Leave-in
Conditioner
125 ml

Shine Define
Mask
200 ml
400 ml

Mătreaţă

CLEAR SCALP

Scalp sensibil/
Căderea părului

BALANCE SCALP

Toate tipurile de păr

luxe Oil

Clear Scalp Shampoo
250 ml/1000 ml
Clear Scalp Shampeeling
150 ml
Balance Scalp
Shampoo
250 ml
1000 ml

Shine
Finish
8 ml

Clear Scalp
Mask
200 ml
Balance
Scalp
Lotion
125 ml

Balance Scalp
Energy Serum
6 ml
100 ml

Balance Scalp
Mask
200 ml

Luxe Oil
100 ml

SUN

SUN

Păr expus la soare

After Sun
Shampoo
250 ml

After Sun
Conditioner
200 ml

EXPERT

Hair & Scalp
Protect Lotion
125 ml

styling

PREGĂTIRE
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Color Save
Emulsion
50 ml

DEFINIRE
Elegant Shape
300 ml

Polished
Waves
200 ml

Delicate
Volume
200 ml

Sun UV Spray 125 ml
After Sun
Fluid 125 ml

Sun Concentrate
50 ml

FINISARE

Resolute
Lift

Satin
Polish

Refined
Texture

Exquisite
Gloss

Sublime
Reflection

Perfect
Hold

250 ml

75 ml

75 ml

40 ml

40 ml

300 ml
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