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W JAKI SPOSÓB ZABIEGI
CHEMICZNE WPŁYWAJĄ NA
STRUKTURĘ WŁOSÓW?
Koloryzacja
Rozjaśnianie
Prostowanie
FUNKCJE STRUKTURY WŁOSÓW
Łuska włosa jest zewnętrzną warstwą włosa. Pokryta jest cienką warstwą
naturalnego oleju, zwanego sebum, który wraz z łuskami tworzy osłonę chroniącą
kora i rdzeń, wewnętrzne warstwy włosa. Te wewnętrzne warstwy włosów muszą
być chronione ze względu ważne funkcje, które pełnią: w tym nadawanie włosom
koloru i formy.
NATURALNE USZKODZENIA
Włosy są narażone na uszkodzenia każdego dnia. Słońce, sól i inne szkodliwe
czynniki zew. przyspieszają naturalny proces starzenia, pozostawiając włosy wiotkie
i kruche. Przyspieszają one również proces utleniania, redukując nawilżenie, przez
co włosy stają się suche i matowe.
ZNISZCZENIA CHEMICZNE
Poza ekspozycją włosów na czynniki zew., której doświadczają wszyscy, wiele
kobiet poddaje swoje włosy zabiegom chemicznym, takim jak prostowanie,
farbowanie czy rozjaśnianie. Zabiegi te zmieniają wew. warstwy włosów i poważnie
uszkadzają jej zewnętrzne warstwy. W przypadku chemicznego prostowania
włosów, rozbijane są wiązania dwu-siarczkowe obecne we włosach
(które odpowiadają za ich kształt i formę). To z kolei obniża poziom keratyny
i zmniejsza ilość składników odżywczych we włosach, które mogą być już obniżone
w wyniku oddziaływania czynników zew.
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HAIR.TOXX
JEDEN ZESTAW , TRZY ZABIEGI
1 - KRIOLIPOLIZA WŁOSÓW
PIONIERSKA TECHNOLOGIA, NAPRAWIAJĄCA USZKODZENIA
Kriolipoliza to rewolucyjny zabieg, który odbudowuje zniszczone i delikatne
włosy. Wykorzystując ekstremalnie niskie temperatury, działa na włosy na zew. i
wew., naprawiając i uzupełniając uszkodzone włókna. Technologia ta za pomocą
niskiej temp. wtłacza do kory włosów składniki odżywcze i kwas hialuronowy,
pozwalając na wydłużenie efektów zabiegu Hair.Toxx.
Poszukiwanie klucza do idealnych włosów dla nas nigdy się nie kończy! Nie tylko codzienne
uszkodzenia (takie jak ekspozycja na słońce i zanieczyszczenie), ale również uszkodzenia
chemiczne (powodowane przez prostowanie, farbowanie i rozjaśnianie) wpływają na stan
włosów. Przez to włosy stają się wyjątkowo delikatne i pozbawione ochrony.
Rozwiązanie tego problemu jest proste: zakończenie zabiegów z wykorzystaniem ujemnych
temperatur! Kriolipoliza odpowiadająca za zapewnienie włosom połysku, jedwabiście
miękkiego dotyku i ochrony, jest nie tylko zabiegiem wpływającym na zdrowy wygląd
włosów, ale także wielkim sprzymierzeńcem ochrony kory włosów.
Kuracja Ice-Cold zapewnia "efekt wow" po każdym zabiegu, pozwala osiągać lepsze efekty
w krótszym czasie. W połączeniu z zabiegiem Hair.Toxx, Ice-Cold Treatment cieszy się
opinią najlepszego sposobu na odzyskanie pięknych włosów. Wzmacnia wytrzymałość i
odporność włosów poprzez odbudowę kory uszkodzonej przez czynniki chemiczne. Zabieg
pozwala uszczelnić łuski włosów za pomocą ujemnych temperatur, dzięki czemu efekty
kuracji utrzymują się dłużej i są bardziej widoczne.
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2 - CHIRURGIA PLASTYCZNA
CUDOWNA KURACJA DO WŁOSÓW ZNISZCZONYCH

Kuracja Hair.Toxx to gwarancja całkowitej odbudowy włosów! Jej formuła,
zawierająca wyciąg z Jagód Açaí z Amazonii oraz kompleks lipofilowy, ma
moc naprawy szkód wyrządzonych przez czynniki zew. oraz zabiegi
chemiczne. Właściwości antyutleniające tych składników zapewniają
głębokie nawilżenie i odbudowę oraz odmłodzenie łusek włosów.
Efekty są widoczne już po pierwszej aplikacji!
3 - OCHRONA PLEX
NAJLEPSZE EFEKTY ZABIEGÓW CHEMICZNYCH

Od teraz nawet zniszczone włosy bez obaw mogą zostać
poddane zabiegom chemicznym! Revitalizing Serum
allows the
pozwala profesjonalistom bezpiecznie przeprowadzać
zabiegi chemiczne, jak np. rozjaśnianie i farbowanie.
Kompatybilna ze wszystkimi usługami i zabiegami
Nie wpływa na efekt rozjaśniania, koloryzacji i innych zabiegów
Nie wpływa na czas przeprowadzenia zabiegów
Nie ma wpływu na wybór stężenia wody utlenionej
Nie wpływa na proces rozjaśniania
Zapewnia lepsze przenikanie pigmentów koloryzujących
Dodaje elastyczności, siły i sprężystości
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LODODWA KURACJA, W JAKI SPOSÓB
NIWELUJE USZKODZENIA WŁOSÓW
Nasza innowacyjna kuracja Ice Cold Treatment
to najbardziej "cool" sposób na odbudowę zniszczonych
włosów.
Użycie temp. poniżej zera potęguje działanie Hair.Toxx
Treatment, dzięki czemu efekty kuracji są szybsze i lepsze.

Kuracja Hair.Toxx Full Treatment jest tak
skuteczna, bo nie tylko chroni włosy przed
uszkodzeniem (naturalnymi i chemicznymi), ale
także naprawia zniszczone włókna włosów,
szczególnie te uszkodzone w wyniku zabiegów
chemicznych, takich jak rozjaśnianie.
Jak działa Ice-Cold Treatment? Terapia niską
temp. przyspiesza dostarczanie składników
odżywczych do włosów, a przede wszystkim,
zwiększa zdolność włosów do wchłaniania
składników odżywczych , dzięki temu wszystkie
cenne składniki Hair.Toxx Full Treatment
przedostają się do środka włosów.
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DWA NARZĘDZIA UDOSKANALAJĄCE
KURACJĘ

-16°C
EXCLUSIVE
IN-SALON

Frozen Machine i Frozen Flat Iron pozwalają na
zdecydowane zwiększenie skuteczności kuracji Hair.Toxx
Full Treatment. Narzędzia te gwarantują maksymalną
absorpcję składników odżywczych zawartych w produktach
Hair.Toxx. Działają na poziomie molekularnym, tworząc
osłonę wokół pasma włosów i naprawiając włosy od
środka. To rewolucyjne narzędzia do odbudowy włosów.
Technologia ta "zamraża" składniki odżywcze w korze
włosa, pozytywnie wpływając na zdrowie włosów.
Składniki odżywcze dostarczane przez Hair.Toxx Full
Treatment działają na włosy przez dłuższy czas,
zapewniając lepsze odżywianie i ochronę.
ROZWIĄZANIE DLA SALONU
Frozen Machine to urządzenie dla salonów, które pozwala
osiągnąć temperaturę -16ºC, aby zapewnić włosom
ochronę przed uszkodzeniami. Maszyna Frozen Machine
oraz bogata formuła kosmetyków Hair.Toxx to idealne
połączenie.

-5°C

ROZWIĄZANIE DO UŻYTKU W DOMU
Lodowa prostownica Frozen Flat Iron
pomaga dbać o włosy w zaciszu domowym.
Jest łatwa do samodzielnego użytku. To
sposób na olśniewające włosy każdego dnia!
Lodowa prostownica osiąga temp. -5 °, a w
połączeniu z zabiegiem pielęgnacyjnym
Hair.Toxx tworzy niesamowitą ochronę przed
zewnętrznymi uszkodzeniami. To najlepszy
sposób na utrzymanie zdrowych i młodych
włosów bez wychodzenia z domu!

HOME
USE
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ODKRYJ CO MOŻE ZROBIĆ DLA
CIEBIE HAIR.TOXX
PRZED, W TRAKCIE, PO
W SALONIE

W DOMU

+

Frozen Machine

+

NAJBARDZIEJ
"COOL"
KURACJA DO
WŁOSÓW

Kit 2.300ml or kit 1.1120ml

Frozen Flat Iron

Kit 140ml
3 applications

Głęboka Rekonstrukcja i Nawilżenie

Bleaching and Color

ZDROWE WŁOSY NA
DŁUŻEJ DZIĘKI
HAIR.TOXX
VITALITY SHAMPOO
I MASQUE .
KAŻDEGO DNIA

CHIRURGIA
PLASTYCZNA DLA
WŁOSÓW,
OCHRONA PODCZAS
ZABIEGÓW
TECHNICZNYCH:
ROZJAŚNIANIA,
FARBOWANIA I
PROSTOWANIA

Vitality Line

Ochrona

Ochrona

Technologia rozszerzonej rzeczywistości!

Bez parabenów
Bez siarczanów
Bez olejów mineralnych

PRODUCTS!

ŚCIĄGNIJ
APLIKACJĘ

ŚCIĄGNIJ
APLIKAJCĘ
xAR

ZESKANUJ
PRODUKT

DOŚWIADCZAJ
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GENTLE CLARIFIER
GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄCY SZAMPON
PRZED ZABIEGAMI

Łagodny szampon Hair.Toxx całkowicie usuwa wszelkie pozostałości i
zanieczyszczenia, nie uszkadzając ani nie obciążając włosów. Przygotowuje włosy
do zabiegu Hair.Toxx.

PROTECTIVE MASQUE
ODBUDOWUJĄCA I REGENERUJĄCA
MASKA

Maska HairToxx Protective Masque łączy ze sobą łuski oraz włókna włosa,
nadając włosom zdrową teksturę, miękkość i elastyczność. Pozostawia włosy
promienne i miękkie w dotyku.

REVITALIZING SERUM
ODŻYWIENIE I OCHRONA

Serum Hair.Toxx Revitalizing Serum rewitalizuje włosy, działając bezpośrednio
na korę włosa, zapewnia odmłodzenie i ochronę. Serum przywraca także
pożądany poziom nawilżenia warstwy lipidowej włosów.
Ma moc przywracania włosom równowagi lipofilowej. Serum oddziałuje ze
strukturami włoskowatymi we włosach, uzupełniając naturalną warstwę lipidową
utraconą w wyniku uszkodzeń środowiskowych i chemicznych. Nawet
najbardziej uszkodzone struktury można naprawić poprzez kurację serum
rewitalizującym. Serum wzmacnia osłabione i zniszczone włosy, odbudowując
strukturę włosa od wewnątrz.
Co więcej: poza odżywieniem i ochroną włosów, Revitalizing Serum
pozwala fryzjerowi przeprowadzać zabiegi chemiczne (takie jak koloryzacja
i rozjaśnianie) przez dłuższy czas bez uszkadzania włosów. Dzięki temu
możesz uzyskać intensywniejsze, żywsze kolory, aż do platynowego blondu
przy pełnym bezpieczeństwie, na jakie zasługują Twoi klienci.

HAIR.TOXX ICE-COLD TREATMENT
LODOWA TERAPIA DO WŁOSÓW ZNISZCZONYCH

Ice-Cold Treatment to najbardziej "cool" metoda odbudowy zniszczonych
włosów. Terapia z użyciem minusowej temperatury, dzięki której składniki
odżywcze i proteiny są wprost "zamrażane" we wnętrzu włosów.
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KOMPLEKS LIPOFILOWY

Kompleks Lipofilowy zawarty w Hair.Toxx jest zbudowany z
membrany kolagenowej. Jego niewielki rozmiar i polaryzacja
umożliwia wnikanie głęboko we włókna włosów, aż do
poziomu pojedynczych błon komórkowych. Ta głęboka
penetracja pozwala na interakcję z olejami obecnymi we
włoskowatych strukturach włosów.
W połączeniu z wysokim poziomem niezbędnych witamin
(dostarczanych przez wyciąg z Jagód Açaí), proces ten prowadzi
do całkowitej i wielopoziomowej rekonstrukcji włosów. Ta
nowoczesna technologia molekularna ma wysoką
fotochemiczną kompatybilność ze strukturami kapilarnymi
włosów.
Zdrowe włosy są naturalnie hydrofobowe (tzn. odpychają
wodę), podczas gdy uszkodzone lub dojrzałe włosy stają się
hydrofilowe (tzn. pochłaniają wodę). Dodatkową funkcją
naszego Lipofilowego Kompleksu jest przywrócenie
i utrzymanie naturalnej hydro-bariery włosów, co czyni go
prawdziwym przełomem w profesjonalnej pielęgnacji włosów.

KWAS HIALURONOWY
Kwas hialuronowy to białko kolagenowe naturalnie
wytwarzane w zdrowych włosach, wypełnia szczeliny
między korą a łuskami. Uzupełnia braki i aktywnie
rekonstruuje uszkodzoną korę.
W zdrowych włosach kora (miejsce, w którym
przechowywana jest większość pigmentów) i łuski
(najbardziej zewnętrzna warstwa włosa) mocno do siebie
przylegają. Kiedy włosy są narażone na działanie
czynnikow chemicznych i środowiskowych (np. słońce lub
wiatr), działania mechaniczne lub po prostu upływ czasu,
wiązania te osłabiają się i zaczynają pękać, pozostawiając
włosy matowe i zniszczone.
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FROZEN MACHINE AS ICE-COLD
TREATMENT
Urządzenie Frozen Machine osiąga temperaturę -16ºC w zaledwie 60 sekund, gwarantując
maksymalną absorpcję składników odżywczych, pochodzących z produktów Hair.Toxx. Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie dla salonów fryzjerskich. Ekstremalnie niska temperatura tworzy
specjną tarczę wokół włosów, "zamrażając" składniki odżywcze na poziomie molekularnym.
Sprawdź najbardziej "cool" sposób ochrony i odbudowy włosów:

KROK 1

Umyj włosy Delikatnym Szamponem Oczyszczającym.
Powtórz, jeżeli jest to konieczne;

KROK 2

Usuń ręcznikiem nadmiar wilgoci z włosów;

KROK 3

-16°C
EXCLUSIVE
IN-SALON

Wymieszaj 5 ml Serum Rewitalizującego z 20g Maski
Ochronnej. W przypadku cienkich włosów, użyj 5ml
w Serum i 15g Maski Ochronnej. Przy odmierzaniu
użyj strzykawki oraz pojemnika dozującego.

KROK 4

Nakładaj preparat kosmyk po kosmyku w formie
terapii.

KROK 5

Podłącz Frozen Machine do kontaktu (220 V) i włącz
za pomocą przycisku. Zaczekaj, aż na wyświetlaczu
pojawi się temp. -16 ° C.

KROK 6

Podziel włosy na sekcje i przejedź 2 razy po każdym
kosmyku włosów.

KROK 7

Kiedy skończysz, wyłącz Frozen Machine za pomocą
przycisku i odłącz ją od zasilania.

KROK 8

Spłucz włosy, aby usunąć pozostałości produktu
i wysusz włosy.
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FROZEN FLAT-IRON AS ICE-COLD
TREATMENT
Aby przedłużyć efekty zabiegu przeprowadzonego w salonie, użyj lodowej prostownicy Frozen
Flat Iron, która osiąga temp. -5ºC i może być stosowana w domu. Ponadto, w połączeniu
z zabiegiem pielęgnacji domowej Hair.Toxx, odświeża ona efekt Hair.Toxx Full Treatment, dzięki
czemu włosy pozostają zdrowe i piękne na dłużej.
Sprawdź najbardziej "cool" sposób ochrony i odbudowy włosów:

KROK 5

KROK 1

Usuń płytki termiczne z prostownicy i umieścić je
w zamrażarce na 2 godziny.

Nakładaj preparat kosmyk po kosmyku;

KROK 6

KROK 2

Umyj włosy Delikatnym Szamponem
Oczyszczającym. Powtórz, jeżeli jest to konieczne.

Wyjmij płytki termiczne z zamrażarki, umieścić je
na prostownicy i niezwłocznie rozpocznij zabieg.
Przejedź 3 razy po każdym kosmyku włosów.

KROK 3

KROK 7

KROK 4

KROK 8

Spłucz włosy.

Usuń ręcznikiem nadmiar wilgoci z włosów.

Wymieszaj 5 ml Serum Rewitalizującego z 20 g Maski
Ochronnej. W przypadku cienkich włosów, użyj 5 ml
w Serum i 15 g Maski Ochronnej. Przy odmierzaniu
użyj strzykawki oraz pojemnika dozującego.

Wysusz włosy.

KROK 9

Gotowe! Włosy zostały odbudowane.

-5°C
HOME
USE

PRZED

PO
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HAIR.TOXX AS A FULL TREATMENT

PRZED

W przypadku stosowania przed zabiegiem
chemicznym, pełna kuracja Hair.Toxx powinna
być stosowana co 10 dni w celu uzyskania
najlepszych rezultatów. Gwarantuje to regularną
absorpcję składników odżywczych i białek
utraconych w wyniku uszkodzeń przez czynnik
zew. (takich jak ekspozycja na słońce,
zanieczyszczenia i słona woda) i ochronę włosów.
Dzięki temu włosy zyskują połysk, sprężystość
i elastyczność.
KROK 1

Umyj włosy Delikatnym Szamponem Oczyszczającym.
Powtórz, jeżeli jest to konieczne;

KROK 2

Usuń ręcznikiem nadmiar wilgoci z włosów;

KROK 3

Nabierz 5 ml serum Revitalizing Serum do strzykawki
i umieść je w miseczce.

KROK 4
AFTER

Umieść 20 ml maski Protective Masque w miseczce. W
przypadku włosów cienkich użyj tylko 15 ml maski + 5 ml
Serum Rewitalizującego

KROK 5

Podzieli włosy na sekcje i równomiernie nanieś
mieszankę na każdą partię.

KROK 6

Owiń włosy folią z tworzywa sztucznego, pozostaw
na 15 minut.

KROK 7

Usuń folię i dokładnie spłucz włosy.

KROK 8

Osusz włosy miękkim ręcznikiem i modeluj za pomocą
szczotki i suszarki.
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HAIR.TOXX JAKO OCHRONA
PODCZAS ROZJAŚNIANIA
I DEKOLORYZACJI
Rozjaśnianie
Dekoloryzacja
Balayage
Ombre
Uważamy, że żadna kobieta nie powinna wybierać
pomiędzy platynowymi blond włosami, a
zdrowymi włosami. Użycie serum Hair.Toxx
Revitalizing Serum podczas rozjaśniania, pasemek,
koloryzacji balayage i ombré lub innych technik
rozjaśniania gwarantuje bezpieczną transformację,
pozwala uniknąć problemów takich jak suchość
i kruchość włosów rozjaśnianych.

PRZED

KROK 1
Wymieszaj 10 ml Revitalizing Serum z 200 ml rozjaśniacza
(proszek rozjaśniający +woda utleniona)ona);

KROK 2
Przystąp do rozjaśniania.

KROK 3
Po osiągnięciu pożądanego koloru dokładnie
spłucz włosy, aby usunąć cały rozjaśniacz.

KROK 4
Jeżeli to konieczne, należy zastosować toner, aby
uzyskać kolor zgodny z oczekiwaniami klienta
(opcjalnalne).

KROK 5

Nałóż Maskę Ochronną kosmyk po kosmyku
i pozostaw ją na 15 minut, a następnie spłucz.

AFTER

KROK 6

Gotowe! Efekt to zdrowe i nieuszkodzone włosy w
dowolnym kolorze, nawet platynowym blondzie.
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HAIR.TOXX JAKO OCHRONA
PODCZAS FARBOWANIA
Myśląc o rozjaśnianiu i koloryzacji większość
ludzi uważa, że ta pierwsza technika jest
bardziej niebezpieczna dla włosów.
Nie możemy jednak zapomnieć, jak
potencjalnie szkodliwa może być także
koloryzacja. Serum Hair.Toxx Revitalizing
Serum zapewnia włosom całkowite
bezpieczeństwo, dając twórczą swobodę
w stosowaniu farb tuż po dekoloryzacji.
KROK 1

Wymieszaj 1,5 ml Revitalizing Serum z 100
ml farby (farba / toner + woda utleniona).

KROK 2

Przystąp do koloryzacji.

KROK 3

Po osiągnięciu pożądanego koloru dokładnie
spłucz włosy.

KROK 4

Nałóż Maskę Ochronną i pozostaw ją na 15 minut,
a następnie spłucz.

KROK 5

Gotowe! Efekt to zdrowe i nieuszkodzone włosy
w dowolnym kolorze.
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HAIR.TOXX JAKO OCHRONA
PODCZAS CHEMICZNEGO
PROSTOWANIA
Prostowanie może sprawić, że Twoje włosy staną
się jedwabiste i piękne, ale ponieważ jest to zabieg
chemiczny, efekt prostych włosów często wiąże się
z niechcianymi efektami ubocznymi. Każdy
zabieg chemiczny zmniejsza poziom nawilżenia
włosów oraz pozbawia je składników odżywczych,
prostowanie chemiczne nie jest wyjątkiem.
Dodanie Revitalizing Serum chroni mostki dwusiarczkowe, które normalnie podczas tego rodzaju
zabiegów pękają. Serum gwarantuje zdrowie,
gładkość i blask włosów.

KROK 1

Połącz 5 ml Revitalizing Serum z 100 ml
kremu do prostowania.

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcjami
producenta.

KROK 3

Nałóż Maskę Ochronną i pozostaw ją na 15 minut,
a następnie spłucz.

KROK 4

Gotowe! Efekt to zdrowe i nieuszkodzone włosy.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czym jest Hair.Toxx
Hair.Toxx to pełna kuracja, która chroni włosy
przed czynnikami zewnętrznymi, zarówno
naturalnymi, jak i chemicznymi. Hair.Toxx
powinien być stosowany przed, w trakcie i po
wszelkich zabiegach chemicznych, a także jako
część regularnej pielęgnacji włosów.
Czy powinienem martwić się jakąkolwiek
substancją chemiczną obecną w składzie
Hair.Toxx?
Nie. Hair.Toxx nie zawiera silikonu, siarczanów,
ftalanów, DEA, aldehydów i nigdy nie jest
testowany na zwierzętach.
Jak mam stosować Hair. Toxx
Ponieważ
Hair.Toxx
jest
produktem
wielofunkcyjnym, może być stosowany jako
dodatkowy rodzaj usługi przy różnych okazjach.
Może być stosowany jako tarcza ochronna
podczas koloryzacji, rozjaśniania i prostowania.
Jako pełna kuracja, Hair.Toxx powinien być
stosowany regularnie co 10 dni.
Czy mogę używać tylko Revitalizing
Serum bez używania Protective Masque?
Maska Protective Masque wykorzystuje ten sam
składnik aktywny, który znajduje się w
Revitalizing Serum. Opracowana została w
postaci kremu dla łatwości stosowania, ten krok
jest niezbędny we wszystkich zabiegach dla
uzyskania najlepszych rezultatów. Łączy
wiązania dwu-siarczkowe przed i po zabiegu,
przywracając siłę, strukturę i integralność
włosów.
Czy zabieg jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów włosów? Tak. Hair.Toxx Full
Treatment opracowano, aby pomóc każdemu
rodzajowi włosów zniszczonych.
Jak długo trwa aplikacja Hair.Toxx?

Czas przeprowadzania kuracji Hair.Toxx
może się różnić w zależności od usługi jaką ma
wspierać. Na przykład, pełna kuracja może
trwać około 2 godzin, ale kuracja podczas
rozjaśniania może trwać dłużej.
Czy stosowanie Hair.Toxx wraz z innymi
zabiegami wpływa na czas ich
przeprowadzania?
Nie! Hair.Toxx sprawi, że efekty zabiegu będą
lepsze bez przedłużania czasu jego trwania.
Does
Hair.Toxx
used during
bleaching
Czy
Hair.Toxx
stosowany
podczas
zabiegów
rozjaśniania negatywnie wpływa na
rozjaśnianie?
Nie. Hair.Toxx tworzy nowe wiązania w
mostkach dwusiarczkowych i chroni te
istniejące. W ten sposób dba o zdrowie włosów.
Nie zwiększa ani nie zmniejsza mocy wody
utlenionej.
How
and
hownależy
often powtarzać
should a Hair.Toxx
Jak
i jak
często
pełną
kurację Hair.Toxx?
Należy ją powtarzać maksymalnie co 10 dni,
poprzez przeprowadzenie pełnej kuracji.
Can the product be applied after
Czy produkt można nakładać po
prostowaniu?
Hair.Toxx jest w pełni kompatybilny z wieloma
zabiegami, takimi jak prostowanie
(wykorzystujące tioglikolan amonu, guanidynę,
wodorotlenek sodu), koloryzacja i rozjaśnianie
(takie jak ombré, balayage i pasemka). Można
go stosować podczas tych zabiegów.
Co powinniśmy zrobić, aby przedłużyć
zdrowy efekt na włosach i utrzymać je lśniące,
gładkie i odporne na uszkodzenia?
Używaj właściwych produktów, ma to wpływ na
końcowy efekt każdego zabiegu. Zalecamy
korzystanie z całej linii Hair.Toxx Home Care,
aby dłużej utrzymać efekt zdrowych i pięknych17
włosów.

Jak mogę
How
dozaprezentować
I introduce Hair.Toxx
Hair.Toxxmoim
to my

klientom?

Zapytaj swojego klienta, czy chciałby spróbować
udoskonalonego zabiegu rozjaśniania. Klient zapyta
"co to takiego?". Twoja odpowiedź: "Hair.Toxx sprawi,
że twoje włosy staną się mocniejsze, zdrowsze,
a Twój kolor będzie utrzymywał się dłużej.
Serum rewitalizujące Hair.Toxx wymieszam
bezpośrednio z rozjaśniaczem, a następnie nałożę
maskę ochronną, aby uszczelnić łuski włosów.
Ma to ogromny wpływ na zdrowie
i bezpieczeństwo twoich włosów".

Jaką pielęgnację mogą stosować w domu?
WhatZalecamy
kind of home
care linii domowej
stosowanie
Hair.Toxx, która zapewnia długotrwałe
rezultaty:
• Vitality Shampoo 300ml
• Vitality Masque300ml

Should
the Hair.Toxx
home
care
Czy
produkty
Hair.Toxx
do użytku
domowego powinny być używane
codziennie?
W zależności od tego, jak często myjesz włosy
z użyciem produktów Hair.Toxx, efekt
kuracji utrzymuje się dłużej. Codzienne
korzystanie z produktów pozwala chronić
włosy.
Jak można usprawnić działanie linii do
stosowania w domu? Raz w tygodniu
pozostaw maskę Vitality Masque na dłuższy
czas (10 min), aby intensywnie odżywiać
włosy. Aby uzyskać głębsze, bardziej
intensywne odżywienie, wymieszaj Vitality
Masque z kilkoma kroplami olejku.
Czym jest Ice-Cold Treatment?
Kuracja Ice-Cold Treatment to nabardziej
"cool" sposób na odbudowę zniszczonych
włosów. Rewitalizujące serum i ochronna
maska dostarczają włosom niezbędnych
składników odżywczych, które przywracają
zniszczonym włosom zdrowy wygląd,

kuracja Ice-Cold zapewnia niesamowitą
poprawę efektów. "Zamraża" ona ważne
składniki odżywcze w środku włosów, dzięki
temu substancje zawarte w wyciągu z Jagód
Açaí, kwasie hialuronowym i kompleksie
lipofilowym są max. wykorzystane.
Czy Frozen Machine lub Frozen FlatIron mogą być stosowane do prostowania
włosów?
Nie. Zostały one specjalnie zaprojektowane, do
wsparcia kuracji Hair.Toxx.
Jak działa Ice-Cold Treatment?
Działa poprzez "zamrożenie" we włosach
składników odżywczych zawartych w
produktach Hair.Toxx Full Treatment.
Skutkuje to wysokim wchłanianiem
składników odżywczych i pozwala czerpać
max. korzyści z kuracji.
Jak długo płytki Frozen Flat-Iron’s
powinny pozostać w zamrażarce?
Płytki termiczne powinny leżeć w zamrażarce
przynajmmniej przez 2 godziny przed
rozpoczęciem kuracji, a po wyjęciu z
zamrażarki powinny być natychmiast użyte.
Jak korzystać z Frozen Machine?
Podłącz Frozen Machine do kontaktu (220 V)
i włącz za pomocą przycisku. Zaczekaj, aż na
wyświetlaczu pojawi się temp. -16 ° C.
Kiedy skończysz, wyłącz Frozen Machine za
pomocą przycisku i odłącz ją od zasilania.

Jaka jest różnica między Frozen
Machine a Frozen Flat Iron?
Frozen Machine to urządzenie wyłącznie dla
salonów i wymaga specjalistycznej wiedzy.
Żelazko Frozen Flat Iron jest łatwym w
użyciu produktem i może być stosowane
18
przez każdego w domu.

