Jaguar Thermo Cut TC400

Absolutny hit i rewolucja
w dziedzinie pielęgnacji
włosów!!!
Najnowsza i najbardziej ekskluzywna technologia cięcia
włosów w zasięgu Twojej ręki.
Sprawdź i przekonaj się sama.

System Thermo Cut
czyli
tzw. „nożyczki na gorąco”.
System ten niedostępny jest na terenie gminy Sobótka,
a na obszarze Dolnego Śląska oferuje go zaledwie kilka
salonów fryzjerskich. Posiada on niezwykle cenny
i luksusowym charakter.
Zmień tradycyjne strzyżenie włosów w zdrowotną
kurację wellness.

1. Termin „Wellness”.
W słowie „wellness” kryje się odwieczne pragnienie i podążanie
człowieka za harmonią, spokojem i dobrym samopoczuciem.
Angielski zwrot „Be well” oznacza być w dobrym zdrowiu.
”Wellness” to filozofia, styl życia, moda. Nowy trend
cywilizacyjny jakim jest dążenie do zachowania młodości,
zdrowia i świetnej kondycji.
2. Strzyżenie wellness - czym tak naprawdę jest?
Strzyżenie włosów z wykorzystaniem „gorących nożyczek”
przestaje być zwykłym strzyżeniem. Przekształca się
w niezwykle ekskluzywny i elitarny zabieg zdrowotny dla
Twoich włosów. Zabieg ten nosi nazwę kuracji wellness i nie
jest to tylko tradycyjne ciecie włosów proponowane przez
większość salonów fryzjerskich - jest to „medyczny zastrzyk”
dzięki, któremu każdy włos odzyska zdrowy wygląd. Dzięki
kuracji wellness końcówki włosa są automatycznie uszczelniane
gorącym ostrzem - to właśnie w tym tkwi cała tajemnica
zabiegu. Dzięki temu włos nie traci naturalnej wilgotności oraz
substancji odżywczych, a także jest skutecznie chroniony przed
niekorzystnym wpływem środowiska.
Efekt: Objętość, połysk, sprężystość. Idealne uzupełnienie
konwencjonalnej pielęgnacji włosów bez zbędnego wysiłku.
3. Nieuszczelnione końcówki ciąg dalszy...
Tradycyjne strzyżenie pozostawia końcówki włosów
nieuszczelnione. Otwarte końcówki są przyczyną nadmiernej
utraty wilgoci, co prowadzi do rozdwajania się włosów
i pozbawia je ochrony przed dalszymi uszkodzeniami.
Pomysł uszczelniania końcówek włosów przy pomocy wysokiej
temperatury powstał w odległej przeszłości.

Dawniej do sklejania rozdwojonych końcówek używano świec.
Metoda ta jednak uszkadzała włos ponieważ spalała jego
końcówkę zamiast ją sklejać.
W systemie Thermo Cut ostrza nożyczek są gorące, a wysoka
temperatura uszczelnia końcówkę każdego włosa w czasie
strzyżenia. Już po kilku kuracjach wellness problem
z rozdwajającymi końcówkami zniknie.
4.Ciekawostka.
Pamiętaj, że każdy włos z natury jest zdrowy. Końcówka
włosa wyrastającego ze skóry głowy jest uszczelniona. Taki
włos jest błyszczący, elastyczny i odporny na działanie
niekorzystnych czynników zewnętrznych. W strukturze
włosa odnaleźć można tzw. masę continuum, która zawiera
naturalne składniki nawilżające, natłuszczające oraz
odżywcze, które wypełniają wnętrze włosa od nasady aż po
same końce. Pielęgnacja takich „zdrowych” włosów jest
o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza, a przede wszystkim
efektywna. Natomiast włos uszkodzony np. promieniami
UV, zanieczyszczeniem powietrza, zmianami temperatury,
zabiegami chemicznymi czy uszkodzeniami mechanicznymi
przysparza wielu problemów, a jego pielęgnacja staje się
znacznie trudniejsza. Zdrowotne kuracje mające na celu
odbudowanie i odżywienie włosa bardzo często są
nieskuteczne. Główną tego przyczyną jest uwalnianie się
dobroczynnych składników z powierzchni nieuszczelnionego
włosa co powoduje daremną pielęgnacje. Jedynym skutecznym
i kompleksowym, a przede wszystkim trwałym rozwiązaniem
jest kuracja wellnes, która uszczelni włos i zatrzyma
wszystkie odżywcze substancje w jego wnętrzu.

5. Jakie efekty dają „gorące nożyczki i degażówki”?
Podsumowując: uszczelniony włos nie traci naturalnej
wilgotności ani substancji natłuszczających przez co skutecznie
powraca do swego naturalnego stanu. Biostymulacja pobudza
włosy do samoregeneracji co owocuje ich naturalnym wzrostem
i wewnętrznym uzdrowieniem. Efekty widoczne są już od
pierwszego strzyżenia.
Skuteczność systemu Thermo-Cut i korzyści dla włosów
wynikające z zabiegów wellness zostały udowodnione
i zatwierdzone przez niezależnych ekspertów po
długoterminowym badaniu. Raporty potwierdzają, że włosy
pod wpływem systematycznego zabiegu wellness są mniej
wymagające w pielęgnacji, nabierają lekkości, połysku, a także
są bardziej podatne na układanie. Usługa strzyżenia gorącymi
nożycami jest innowacją w zakresie pielęgnacji włosów.
Zarówno efekty jak i doznania jakich doświadczysz podczas
zabiegu wpłyną na to, że stanie się on Twoim nieodłącznym
rytuałem kompleksowej kuracji zdrowotnej.

Tylko i wyłącznie w moim Salonie Fryzjerskim SPA
nowoczesna technologia Thermo Cut i kuracja wellness.

Zapraszam

