КЕРАТИНОВА ТЕРАПИЯ

Повече за процедурата:
Стъпки
• Измиване с кератинов шампоан;
• Нанасяне на кератинов спрей;
• Нанасяне на кератинова маска;
• Нанасяне на запечатващ кератинов спрей;
• Обработка с инфраред преса;
• Подсушаване и стилизация;
Подходяща за сезона, възстановява косъма. Подходяща за обработвани коси с преса.
Действие
Кератинът се образува от кератиноцити - живи клетки, които съставляват голяма част от кожата,
косата, ноктите и други части на тялото, съдържащи кератин. Клетките бавно прокарват пътя
си нагоре, в крайна сметка умират и образуват защитен слой клетки. Хиляди от тези клетки се
сменят всеки ден и процесът може да бъде ускорен от различни заболявания и състояния, като
псориазис например. Увреждането на външния слой кератин води до нездравословен вид на
кожата, косата и ноктите.
Косата и ноктите са особено склонни да стават сухи и чупливи, защото мъртвите клетки кератин
са избутвани на големи дължини. Чрез консумирането на храни като желатин и запазването на
влагата в косата и ноктите, те могат да израстват и все пак да са здрави. По принцип колкото
по-дебел е кератиновия слой толкова по-здрави са косата и ноктите, защото мъртвите клетки
във външния слой защитават живите клетки във вътрешността. Поддържането на хидратацията
на външния кератинов слой също ще поддържа косата и ноктите здрави и ще предотврати
чупене и накъсване, независимо дали кератинът образува копитата на кон или кожата на човек.
Основната съставка за тази възстановяваща терапия е кератин. За разлика от другите терапии
тази терапия се предлага на основните пазари. Терапията цели да съживи косата като й достави
така нужната здравина, блясък, еластичност и кератин и то в дълбочина. Традиционните
терапия комбинирани с топлинна обработка променят структурата на косъма. Възстановяващата
терапия само заздравя съществуващата структура на косъма и улеснява нейното стилизиране.
Правата коса е подхранена, чупливата коса става по-здрава и лесна за изправяне, а къдриците
са подчертани. След прилагането на специалната ревитализираща терапия косата е значително
по-жива, по-лесна за разресване, по-бляскава, копринено мека. Освен това терапията защитава
косата от влажността, от атмосферните влияния, мъгла. Възстановяващата терапия има дълго
действие, а самата терапия може да се прави често ако желае клиента. Продуктите, шампоана,
балсама и маската са без сулфати, които удължават ефекта от приложената терапия.
Изключително подходяща за всички видове коси.
Инфраред
преса
Студената ултразвук преса с инфрачервени лъчи е разработена на базата на нова технология
за по-добро проникване на възстановяващите продукти в косъма, като действа без нагряване
чрез комбинация от звук и инфрачервени лъчи и се прилага заедно със серия продукти,
съдържащи хидраагенти, протеини, масла, арган, кератин, като пресата разбива молекулата им
на микрочастици и ги вкарва в най-вътрешния слой на косъма. Ултразвуковата и инфрачервена
преса осигурява отлично неабразивно почистване на косъма, както и супер дълбоко насищане
и подхранване с активни хидратиращи и реконструиращи агенти за трайно възстановяване,
блясък и копринена мекота.
При нанасяне на професионална ампула за коса, тя се смесва с флуид или маска, за да се
подсили ефектът и се прилага както за изтощени и химически третирани коси, така и за сухи,
непокорни коси, които не са били боядисвани преди това. Целта е косъма да се обогати с влага
и протеини. Идеални продукти са всякакъв вид ампули, маски, масла - и такива, които се
отмиват, и такива, които остават да действат в косата без отмиване.
Клиентът се сдобива с много гладка, мека и лъскава коса, тъй като третирането придава
плътност на косъма и го заздравява. Резултатът е видим още след първата процедура, като
често е препоръчително терапията с пресата да се повтаря два пъти в месеца, особено при
дълги коси, докато се постигне възстановяване, а след това може да се прави поддръжка веднъж
месечно.

Няма значение дали косата е права, къдрава, дълга или къса - необходимо е само да е влажна
и с нанесени активни продукти. Желателно е да не е прясно боядисвана, защото малко или
много част от цвета ще се измие. Идеалният вариант е да е изминала поне една седмица от
боядисването.

