
КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ  
СТЪПКА 1 
Шампоан с колаген за зрели, порьозни /накъсани/ и слаби коси. Има анти-ейдж ефект за 
по-жизнени и обемни коси. Измива деликатно, като възвръща плътността и лъскавината на 
косъма. 
 
СТЪПКА 2 
Маска с колаген за стареещи, порьозни и слаби коси. Има анти-ейдж ефект, възвръща 
жизнеността, еластичността и мекотата на косите. Хидратира и подхранва, като придава и 
лъскавина, без да утежнява косъма. 
 
СТЪПКА 3 
Подстригване + ултразвукова и инфраред преса 
 
ИНФРАРЕД ПРЕСА 
Студената ултразвук преса с инфрачервени лъчи е разработена на базата на нова технология за 

по-добро проникване на възстановяващите продкти 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. 
С КАКВИ ПРОДУКТИ СЕ ИЗПОЛЗВА 
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. 
КАКЪВ РЕЗУЛТАТ СЕ ПОСТИГА И КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ТЕРАПИЯТА? 
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. 
ВЪРХУ КАКВА КОСА СЕ ПРАВИ? 
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. 
 
СТЪПКА 4 
Еликсир с колаген за стареещи, порьозни и слаби коси. Има анти-ейдж  ефект, възвръща 
жизнеността, еластичността и мекотата на косите. Предпазва косите от въздействието на 
свободните радикали, причина за стареенето на клетките. Хидратира и подхранва, като 
придава лъскавина, без да омазнява и утежнява косъма. Нанася се на влажна коса преди 
стилизиране. А върху сухи коси има хидратираща функция и придава невероятен блясък. 
 
СТЪПКА 5 
Подсушаване, стилизиране, плитка или преса. 
 
Колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло, който държи целия 
ни организъм заедно. Той се намира в костите, мускулите, сухожилията и кожата, 
където образува скеле, което придава здравина и структура.  
Ендогенно произведеният колаген (т.е. колагенът, синтезиран от организма) играе много 
важна роля за здравето. Разграждането и изчерпването на естествения колаген в тялото ни 
пък се свързва с редица здравословни проблеми. Също така, екзогенният (произхождащият 
извън организма) колаген се използва все по-често, както за медицински и козметични цели, 
така и за лечение и възстановяване на тъканите на тялото. 
 
ПРОДУКТИТЕ СА ИТАЛИАНСКИ на марката KAYPRO! 


