TERMÉKEK
MAGICO BASICO SAMPON
Különleges pH semleges sampon, mely megtisztítja és felkészíti a hajat a
regeneráló, újjáépítő kezelésre: kinyitja a haj rostjait, keratint, növényi proteint
és betaint juttat be a haj szerkezetébe.
Megtisztítja és méregteleníti a fejbőrt.
Kíméletes formulája SLS/SLES és parabén mentes.

MAGICO
HAJREKONSTRUKCIÓS OTTHONI SAMPON
Krémes állagú kímélő sampon, SLS/SLES és parabén nélkül, amely mélyen bejut a
haj szerkezetébe, táplálja és erősíti a hajat. Regenerálja a töredezett hajat,
újjáépíti a haj szerkezetét és elegendő aminosavval és keratinnal látja el a hajat,
hogy az visszanyerje tartását és erejét. Jojoba olajt tartalmaz.
Ideális a MAGICO regeneráló kezelés hatásának otthoni fenntartására: puhává
varázsolja a hajat, fénylő és egészséges kinézetet biztosít.

MAGICO HAJREKONSTRUKCIÓS OTTHONI MASZK
Kondicionáló, savas hatású maszk, amely mélyen a haj rostjaiba hatolva építi
újjá annak szerkezetét, keratint és aktív aminosavakat juttat a hajba.
Megújítja a haj hidro-lipid köpenyét, erősítve a rostokat és a hajszálakat.
Nem nehezíti el a hajat, bármilyen típusról is legyen szó, hidratálja, selymessé
és bársonyossá teszi a hajat.

MAGICO ÚJJÁÉPÍTŐ KÉSZLET

HAJSZERKEZET
ÚJJÁÉPÍTŐ TECHNIKAI
KEZELÉS

SZEMÉLYRE SZABOTT MÁGIKUS CSODASZER
MINDEN EGYES VENDÉGNEK

Az egyadagos kiszerelés kifejezi a szolgáltatás
rituális jellegét, így kényeztetve a vendéget,
aki a MAGICO kezelés főszereplőjévé válik.

A MAGICO MŰKÖDÉSI ELVE

1. FÁZIS - ÚJJÁÉPÍTŐ HATÁS
Aktív fluid koncentrátum, amely szferolitok
segítségével aminosavakat bocsát ki, melyek bejutnak
a károsodott hajrostok mélyére és belülről építik újjá a
haj szerkezetét.

2. FÁZIS - LEZÁRÓ HATÁS
Aktív oxigénnel dúsított emulzió, mely ózonizált
növényi olajokat tartalmaz. Ez a lépés befejezi az
első, újjáépítő fázist, lezárva a hajrostokat.
Bio-revitalizáló és védő hatás.

KEZELÉSEK
A MAGICO, azon túl, hogy egy újjáépítő kezelés, kiválóan alkalmas a hajfestés, a szőkítés,
a dauer és tartós egyenesítés káros hatásainak ellensúlyozására is.

A HAJROSTOK BELESJÉBŐLÉPÍTI ÚJRA
A HAJ SZERKEZET ÉT

A MAGICO használatával bármely technikai kezelést követően fantasztikus eredmények érhetők
el: a haj sokkal puhább, jobban fésülhető - azonnal ellenállóbb és fényesebb frizura.

HASZNÁLHATÓ BÁRMILYEN TECHNIKAI KEZELÉST KÖVETŐEN:
HAJFESTÉS, SZŐKÍTÉS, DAUER, EGYENESÍTÉS

AZONNALI HATÁSA MELLETT MEMÓRIA HATÁSSAL IS RENDELKEZIK:
MINDEN KEZELÉSNÉL ALKALMAZVA
KIALAKÍTJA ÉS MEGTARTJA A RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEKET.

KISZERELÉS: 12 DARABOS DOBOZ

HAJFESTÉS

UTÁNA

ELŐTTE
SZŐKÍTÉS

UTÁNA

ELŐTTE

AMINOSAVAK: belülről regenerálnak

LÁTHATÓ HATÁS,
MÁGIKUS VÉGEREDMÉNY

ELŐTTE

UTÁNA

AKTÍV OXIGÉN: kívülről épít újjá

TERMÉKLEÍRÁS

HASZNÁLAT

KEZELÉS HAJFESTÉSHEZ
Keverje össze a hajfestéket a megfelelő mennyiségű oxidáló szerrel. Adjon hozzá 4ml-t az 1-es
Fázisból (újjáépítő hatás) minden 30 ml felhasznált színhez. Ezután folytassa a hajfestési
folyamatot az előírás szerint. Mossa le a hajfestéket egy kímélő samponnal, lehetőleg a KUR
TREATMENT termékei közül. Ezután vigyen fel a 2-es Fázisból (lezáró hatás), a haj hosszának
megfelelő mennyiségben, 10 percig hagyja hatni. Mossa le és folytassa a kívánt frizura
elkészítését.

KEZELÉS SZŐKÍTÉSHEZ
Keverje össze a szőkítő port a megfelelő mennyiségű oxidálószerrel. Adjon hozzá 4ml-t az 1-es
Fázisból (újjáépítő hatás) minden 15 g felhasznált szőkítőporhoz. Folytassa a szőkítő folyamatot
az előírások szerint. Alaposan öblítse le a hajat egy kímélő samponnal, lehetőleg a KUR
TREATMENT termékek közül. Ezután vigyen fel a 2-es Fázisból (lezáró hatás) a haj hosszának
megfelelő mennyiségben, 10 percig hagyja hatni. Mossa le és folytassa a kívánt frizura
elkészítését.

DAUER/EGYENESÍTÉS
Kövesse a dauerolás és tartós hajegyenesítés megszokott menetét, majd alaposan mossa ki a
hajból a semlegesítő szert. Törölköző-száraz hajon így folytassa a műveletet:
· Különösen roncsolt hajra: használja fel az egész flakon (12ml) 1-es Fázist (újjáépítő hatás)
· Közepesen roncsolt, festett vagy normál hajra: keverjen össze 12ml 1-es Fázist (újjáépítő
hatás) 80ml vízzel egy szórófejes flakonban.
Oszlassa el egyenletesen a hajon és hagyja hatni 7 percig. Lemosás nélkül vigye fel a 2-es
Fázist (lezáró hatás) a megfelelő mennyiségben és fésülje ki a hajat ritka fogú fésűvel.
Hagyja hatni 10 percig, ezután alaposan mossa, majd szárítsa meg a hajat.

ÚJJÁÉPÍTÉS
MINDEN HAJTÍPUSRA

1.LÉPÉS:

1) Vigye fel a MAGICO BASICO SAMPONT száraz hajra egy
ecset segítségével, a haj egész hosszára.
2) Nedvesítse be a hajat, majd egyenletesen masszírozza be a
sampont.
3) Hagyja hatni 3 percig.
4) Öblítse le a hajat.
5) Itassa fel a felesleges vizet egy törölköző segítségével.

1000 ml.

2.LÉPÉS:
1) Hígítsa fel a MAGICO 1-es Fázist (újjáépítő hatás) 80ml vízzel
egy szórófejes flakonban..
2) Permetezze a folyadék felét a hajra, majd kissé szárítsa meg
hajszárítóval. Ezután permetezze rá a maradék folyadékot.

12 ml.

3.LÉPÉS:
1) Leöblítés nélkül vigye fel a MAGICO 2-es Fázist (lezáró
hatás) az egész hajra.
2) Hagyja hatni 10 percig - használjon nejlon sapkát a jobb
hatás kedvéért.
30 ml.

4.LÉPÉS:
1) Öblítse le a hajat.
2) Készítse el a kívánt frizurát.

5.LÉPÉS:
Ajánlott a kezelés folytatása otthon is a MAGICO
fenntartó samponnal és maszkkal.

300 ml.

250 ml.

A KEZELÉS
OTTHONI
FENNTARTÁSA

FENNTARTÓ SAMPON
Használat: vigye fel a sampont
és alaposan masszírozza át a
hajat. Ismételje, ha szükséges.
Alaposan öblítse le a hajat,
majd vigye fel a samponhoz
tartozó maszkot.

300 ml.

FENNTARTÓ MASZK
Használat: Használja a sampon
után, vigyen fel a haj hosszának
megfelelő mennyiségű maszkot.
Hagyja hatni néhány percig,
majd öblítse le a hajat.

250 ml.
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