PALCO řada KÉRALISS

Pečující řada pro dlouhodobou redukci objemu a uhlazení vlasů, kterým dodává hydrataci, hebkost, lesk a usnadňuje jejich
rozčesávání. Tato řada je určena pro péči o nepoddajné a neuhlazené vlasy, kterým dodá tvar, upraví objem a nijak nenaruší
vlasovou strukturu. Neobsahuje formaldehydy.
Kombinace kyselých složek, keratinu a přírodního silikonu umožní snadnější tvarování a uhlazení nepoddajných vlasů.
Vysoký obsah přírodního keratinu umožňuje obnovení vlasové struktury, dodává vlasům výživu, vitalitu, působí jako antioxidant a
zpomaluje stárnutí vlasů.

Přípravky pro péči v kadeřnických salonech
Kéraliss Preparing Shampoo–preparatore (1 000 ml)
Šampon pro důkladné očištění vlasů před ošetřením systémem Kéraliss, zejména pro redukci jejich objemu.

Kéraliss Volume Reducer - riduttore di volume- redukce objemu (250 ml)
Po ošetření keratinem s působením tepla budou vlasy flexibilní, ukázněné, ovladatelné, zredukuje se jejich objem a
snadno se rozčesávají.

Kéraliss Shining Smoothing Serum – siero lisciante lucidante – sérum pro uhlazení a lesk (100 ml)
Restrukturalizační bezoplachové sérum pro dokončení ošetření keratinem. Hydratuje a vytváří na vlasech vrstvu,
která je chrání před nepříznivými vnějšími vlivy.
Použití:
Fáze 1:
Vlasy umyjte 3x šamponem Kéraliss Shampoo Preparing, částečně vysušte vlasy fénem na cca50% - nevysoušejte je úplně
dosucha.
Fáze 2:
Naneste štětcem 20 až 40ml výrobku Kéraliss Volume Reducer - potřebné množství je dáno délkou a pórovitostí (nasákavostí)
vlasů. Jemně rozčesejte hřebenem a nechte působit asi 30 minut. Znovu pročešte a pomocí hřebenu vyčesejte přebytečné
o
množství krému. Vysušte důkladně fénem a pak přežehlete každý pramen 4 - 6 krát při teplotě od 200 do 230 C u zdravých vlasů
o
nebo od 180 C u citlivých a poškozených vlasů.
Po tomto ošetření vlasy důkladně opláchněte teplou vodou a upravujte dále do potřebného tvaru a účesu.
Fáze 3:
Do vysušených vlasů aplikujte Kéraliss Smoothing sérum po celé délce vlasů až k jejich konečkům. Doporučujeme po tomto
ošetření nemýt vlasy šamponem po dobu nejméně 72 hodin, u barvených nebo melírovaných vlasů neumývejte vlasy až 7 dnů.

Následná udržovací domácí péče:
Kéraliss Anti Frizzy Shampoo 250 ml – Shampoo Anti Frizz- šampon pro uhlazení vlasů (250 ml)
Speciální šampon pro prodloužení a zachování ošetření pečující řadou Kéraliss, který poskytuje vyváženou péči
vlasům i vlasové pokožce.

Kéraliss Anti Frizz Conditioner 200 ml – balsamo anti frizz - balzám pro uhlazení vlasů (200 ml)
Pečující balzám pro zachování a prodloužení ošetření systémem Kéraliss. Po ošetření tímto balzámem jsou vlasy
jemné, poddajné a lesklé.
Kéraliss Shining Smoothing Serum – siero lisciante lucidante- sérum pro uhlazení a lesk (100 ml)
Restrukturalizační bezoplachové sérum pro dokončení ošetření keratinem. Vlasům dodává hydrataci a vytváří na
jejich povrchu vrstvu, která je chrání před nepříznivými vnějšími vlivy.

Použití:
Fáze 1.
Naneste šampon Kéraliss Shampoo Anti Frizz na mokré vlasy, napěňte a jemně masírujte, nechte chvíli působit a opláchněte.
Fáze 2.
Naneste balzám Kéraliss Balsamo Anti Frizz na vlhké vlasy, vetřete po celé délce až ke konečkům, nechte působit po dobu 1 až3
minut, poté opláchněte.
Fáze 3.
Naneste na konečky vlasů malé množství Kéraliss Smoothing sérum a jemně vetřete. Neoplachujte.
Ošetření Kéraliss je vhodné k ošetření:
- vlnitých nebo kudrnatých vlasů
- nepoddajných vlasů, příliš objemných nebo kučeravých
- vlasů obtížně zvladatelných.
Výsledek:
- redukce objemu vlasů, definování a úprava účesu.
- lehce přirozeně zvlněné, pružné a měkké vlasy.
- dlouhodobé trvání.
- vlasy jsou lesklé, hedvábně hladké a měkké na dotek.
Složení:
- Keratin: restrukturalizace, antioxidační účinky, ochrana.
- Hedvábné proteiny: hydratace, hedvábná hladkost.
- Arganový olej: výživa, lesk, antioxidační účinky.
- Jojobový olej: změkčení a oprava poškozených vlasů.
- Přírodní silikonový komplex: hydratace, tvorba ochranného povrchu.

Výsledný efekt ošetření a péče pomocí Kéraliss vydrží až 2 měsíce.
Po této době je vhodné ošetření zopakovat.

