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Salon szczególnie
poleca
wyjątkową ofertę
profesjonalnych zabiegów
pielęgnacyjnych.
SPA Dla Włosów
Para wodna plus temperatura i ozon?
Jednym słowem sauna do włosów z ozonoterapią.
Luksusowy sposób na pielęgnację włosów.
Sprawdź i przekonaj się sama.

1. Nawilżacz inaczej sauna- co to takiego?
Głównym zadaniem tego urządzenia jest wytworzenie ciepłej
pary wodnej. Nie jest to jednak zwykła para, powstaje
w temperaturze 100 °C, a dzięki technologii mieszania jej
z chłodnym powietrzem wytwarza się tak zwana sucha para,
która nie skrapla się na Twojej twarzy czy włosach w obfity
sposób tak jak dzieje się to w przypadku tradycyjnej sauny.
Dzięki temu użyty do pielęgnacji produkt nie spływa z włosów
w trakcie zabiegu. Sauna to prosty, szybki, a przede wszystkim
przyjemny sposób na pielęgnację nie tylko włosów, ale również
skóry głowy. Warunki panujące we wnętrzu nawilżacza
sprawiają, że włosowa łuska rozchyla się, zwiększając tym
samym właściwości chłonne włosa, a to ułatwia osadzanie się
substancji pielęgnujących w jego wnętrzu. Zabieg ten poprawia
także ukrwienie skóry głowy, co wpływa korzystnie na cebulki
włosowe, pobudzając je do wzrostu.
2. Co ozon ma wspólnego ze zdrowiem i urodą?
Szybkie zabiegi, pozbawione całkowicie efektów ubocznych to
niepodważalna zaleta ozonoterapii w kosmetologii, a teraz
także i we fryzjerstwie. Lekarze medycyny estetycznej oraz
kosmetolodzy orzekają, iż jest on bardzo pomocny przy
schorzeniach skóry głowy i włosów. Tzw. ozonoterapia dobrze
wpływa na skórę głowy i strukturę włosów. Ozon posiada
właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne. Pobudza cebulki
włosów do ich wzrostu, sprawia, że włókno włosa staje się
bardziej elastyczne i błyszczące.
Zabiegi z wykorzystaniem tego dobrodziejstwa natury coraz
częściej wykorzystywane są w rożnego rodzaju usługach
medycznych i estetycznych na całym świecie.

3. Dla kogo przeznaczony jest ten zabieg?
Sauna to zabieg, który możesz wykonać podczas każdej wizyty
u fryzjera. Przeznaczony jest do każdego typu włosów. 5-10
minut, tyle czasu potrzebujesz by włosy odzyskały zdrowy
wygląd. Jeśli uważasz, że Twoje włosy pozbawione są blasku
i energii lub potrzebują całkowitej regeneracji będziesz
zadowolona z rezultatów nawilżacza. Efekty końcowe zabiegu
zależą od wykorzystanych podczas pielęgnacji preparatów. Jeśli
właśnie ufarbowałaś włosy wybiorę pielęgnację, która
przedłuży jej efekt i doda im blasku, a jeśli włosy są suche
i zniszczone, wybiorę regenerację bądź silną odbudowującą
kuracje. W przypadku włosów bardzo zniszczonych konieczna
może okazać się seria zabiegów pielęgnacyjnych. Jednorazowy
zabieg zalecany jest po każdej koloryzacji włosów oraz po
zabiegach trwałej ondulacji. Zabiegi pielęgnacyjne wskazane są
szczególnie dla osób, które często korzystają z solarium bowiem
jest to bezpośrednim powodem wysuszenia włosów, ich
rozdwajania się oraz łamania. Czas lata to także okres,
w którym Twoje włosy potrzebują szczególnej ochrony
i pielęgnacji.
4. Jakich efektów możesz się spodziewać?
Zabiegi pielęgnacyjne z zastosowaniem profesjonalnych masek,
koncentratów witaminowych, serum i ampułek sprawią, że
Twoje włosy staną się miękkie, sprężyste i jedwabiste o pięknym
połysku już po pierwszej kuracji. Zaobserwować można także
efekt „max volume” bowiem ich puszystość i „gęstość” znacznie
wzrastają. Struktura włosa jest głęboko nawilżona
i zregenerowana.

Uwaga: By zabieg przyniósł pożądany efekt konieczne jest
spłukanie włosów chłodną wodą, która uszczelni włosowe
łuski i zamknie drogę, którą dobroczynne składniki pielęgnujące
dostały się do wnętrza włosa uniemożliwiając im tym samym
„ucieczkę”. Jest to jedyne mniej przyjemne doznanie podczas
całego zabiegu :-)

Szczególnie zachęcam do wypróbowania tej niezwykle
skutecznej metody pielęgnacji włosów.
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