Opis i cennik zabiegów
pielęgnacyjnych SPA
Serie zabiegów:
-luksusowe
-podstawowe

Luksusowe Zabiegi SPA

1.Niezwykle intensywna kuracja do głębokiej
rekonstrukcji bardzo zniszczonych, suchych i osłabionych
włosów poprzez kompleksową odbudowę - kauteryzacje.
Czas zabiegu: 60 minut
Wykorzystane produkty:
Alfaparf Milano seria Midollo di Bambo
1.

RESTRUCTURING SHAMPOO - szampon regenerujący
PRO-CONCENTRATE Hyper Protein Treatmentkoncentrat proteinowy
2. CAUTERIZATION SERUM - serum do kauteryzacji
3. DAILY REPAIR - dwufazowy spray regenerujący

Zadaniem intensywnej kuracji jest naprawa wewnętrznego
uszkodzenia włosów. Zabieg ten odtwarza wiązania lipidowe
w celu zachowania spójności pomiędzy wewnętrzną
i zewnętrzną częścią włosa oraz wzmacnia powierzchnię
kapilarną, nadając jej doskonałą gładkość i elastyczność.
Zawiera botaniczne wyciągi ze szpiku bambusa, oleju
bawełnianego i hydrolizowanych protein w dużych stężeniach,
w celu odtworzenia wewnętrznego materiału włókna
włosowego oraz przywrócenia włosom siły, witalności
i elastyczności. Najbardziej aktywnym preparatem z serii jest
serum do kauteryzacji, dzięki, któremu termo czynne pierwiastki
preparatu wnikają we wnętrze włosa i naprawiają najgłębsze
szkody. Preparat ten tworzy nowe ramy dla odbudowy włosa
poprzez uzupełnianie białek w strukturze włosa. Rezultaty
widoczne są już po pierwszej wizycie. Zabieg szczególnie
polecany do serii zabiegów pielęgnacyjno- zdrowotnych.

Opis pielęgnacji
Zabieg rozpoczyna się myciem włosów szampon regenerującym
bogatym w składniki odżywcze, które wspomagają proces
rekonstrukcji włókna włosa. Następnie na oczyszczone włosy
zostaje nałożony proteinowy koncentrat, głęboko regenerujący
bardzo zniszczone i osłabione włosy. Gwarantuje on maksimum
odbudowy włókien włosów, sprawia że stają się mocne, witalne
i elastyczne. Zabieg odbywa się pod kopułą sauny. Po ok. 10
minutach włosy zostają oczyszczane z produktu za
pośrednictwem zimnej wody, która sprawi iż łuski włosa staną
się zamknięte i uszczelnione. Następnie na wilgotne włosy
nakładany jest profesjonalny produkt do głębokiej rekonstrukcji
ekstremalnie zniszczonych i osłabionych włosów. Termo
aktywna formuła serum do kauteryzacji regeneruje i
odbudowuje najbardziej zniszczone fragmenty włosów. Włosy
zostaną wysuszone oraz wyprostowane aby osadzić i „wtopić”
na włóknach włosów dobroczynne mikrocząsteczki. Kolejny
etap to ponowne mycie włosów. Końcowym etapem w kuracji
jest spryskanie całej ich powierzchni wzmacniającym sprayem
dla kruchych i ekstremalnie zniszczonych włosów.
Natychmiastowa pielęgnacja kończąca proces rekonstrukcji
zamyka niedomknięte łuski włosów tworząc skuteczną ochronę

Cena:80 zł

2.Intenstywna kuracja kauteryzacji- rekonstrukcja silnie
zniszczonej struktury włosa
Czas zabiegu: 60 minut
Wykorzystane produkty:
Alfaparf seria Yellow linia Repair
REVITALIZAING SHAMPOO - szampon
odbudowujący
REPAIR FORTIFYING - maska wzmacniająca
3. RECONSTRUCTING CAUTERIZATION
TREATMENT - ampułka do kauteryzacji
1.

2.

Podczas zabiegu wykorzystywane są profesjonalne produkty
pielęgnacyjne uaktywniające się pod wpływem ciepła.
Przeznaczone dla włosów głęboko zniszczonych i łamiących się,
potrzebujących intensywnej regeneracji. Aloes i Ceramidy
pracują w synergii z proteinami owsa, hydrolizatami
proteinowymi i aminokwasami w celu zapewnienia kompletnej
regeneracji struktury włosa, przywracając połączenie między
kutikulą i korą włosa, znacznie redukując ryzyko złamania się
włosa. Rezultaty widoczne są już po pierwszej wizycie. Zabieg
szczególnie polecany do serii zabiegów pielęgnacyjnozdrowotnych.

Opis pielęgnacji
Zabieg rozpoczyna się myciem włosów szampon
odbudowującym bogatym w składniki odżywcze, które
wspomagają proces rekonstrukcji włókna włosa. Następnie na
oczyszczone włosy zostaje nałożona regenerująca maska do
włosów osłabionych, zniszczonych i łamiących się. Naturalne
ekstrakty z Aloesu i Ceramidy oddziałują na całą strukturę
włosa, wzmacniając ją oraz odżywiając zarówno w głębi jak
i na powierzchni. Używana regularnie pozwala na
przywrócenie włosom siły, gładkości i gęstości. Zabieg odbywa
się pod kopułą sauny. Po ok. 10 minutach włosy zostają
oczyszczane z produktu za pośrednictwem zimnej wody, która
sprawi iż łuski włosa staną się zamknięte i uszczelnione.
Następnie na wilgotne włosy nakładany jest profesjonalny
produkt do głębokiej rekonstrukcji zniszczonych i osłabionych
włosów. Termo aktywna formuła ampułki do kauteryzacji
regeneruje i odbudowuje najbardziej zniszczone fragmenty
włosów. Włosy zostaną wysuszone oraz wyprostowane aby
osadzić i „wtopić” na włóknach włosów dobroczynne
mikrocząsteczki. Kolejny etap to ponowne mycie i wysuszenie
włosów.

Cena: 60zł

3.Kuracja rewitalizująca dla włosów delikatnych
i osłabionych
Czas zabiegu: 30 minut
Wykorzystane produkty:
Alfaparf Milano seria Midollo di Bambo
1.
2.

RESTRUCTURING SHAMPOO - szampon regenerujący
RECHARGING MASK – maska rewitalizująca
3. RENEVAL LOTION- płyn regenerujący
4. DAILY REPAIR - dwufazowy spray regenerujący

Kuracja rewitalizująca przeznaczona jest do odbudowy i wzmocnienia
delikatnych, uszkodzonych osłabionych włosów. Bio - rekonstrukcyjne
działanie szpiku bambusa w połączeniu z mikroskopijnymi
kompleksami oligoelementów i hydrolizowanych protein zapewnia
całkowitą odbudowę struktury włosów. Kuracja naprawia
wewnętrzne uszkodzenia, odtwarza wiązania tłuszczowe w celu
zachowania wiązań pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną częścią
włosa raz wzmacnia powierzchnię kapilarną, nadając jej doskonałą
gładkość i elastyczność. Składniki wzmacniające strukturę włosów są
uwalniane przez specjalne substancje nośne tylko tam gdzie jest to
potrzebne, podczas jego stosowania. Włosy nabierają zdrowego
wyglądu połysku, są łatwe do czesania.

Opis pielęgnacji
Zabieg rozpoczyna się myciem włosów szampon regenerującym
bogatym w składniki odżywcze, które wspomagają proces
rekonstrukcji włókna włosa. Następnie na oczyszczone włosy
nałożona zostaje rewitalizująca maska do odbudowy, a przede
wszystkim wzmocnienia włosów delikatnych i osłabionych.
Zabieg odbywa się pod kopułą sauny. Po ok. 10 minutach włosy
zostają oczyszczane z produktu za pośrednictwem zimnej wody,
która sprawi iż łuski włosa staną się zamknięte i uszczelnione.
Następnie na wilgotne włosy nakładany jest regenerujący lotion
(bez spłukiwania) przeznaczona do naprawy i wzmacniania włosów
bardzo zniszczonych, kruchych i osłabionych. Włosy zostają

wysuszone. Końcowym etapem w kuracji jest spryskanie całej
ich powierzchni wzmacniającym sprayem dla kruchych
i ekstremalnie zniszczonych włosów. Natychmiastowa
pielęgnacja kończąca proces regeneracji zamyka niedomknięte
łuski włosów tworząc skuteczną ochronę.

Cena 80zł

4.Intensywna kuracja przywracająca połysk i witalność
w szczególności włosom matowym i szorstkim.
Czas zabiegu: 30 minut
Wykorzystane produkty:
Alfaparf seria Yellow linia Shine
1.

SHINE DAILY SHAMPOO - szampon nablyszczajacy
2. SHINE NOURISHINGMASK - maska odżywczonabłyszczająca
3. SHINE INTENSIVE TREATMENT - ampułka do
intensywnej kuracji nabłyszczającej
4. SHINE DAILY SERUM - serum nabłyszczający

Intensywna kuracja pielęgnująca przywracająca włosom
intensywny połysk nadająca się do każdego rodzaju włosów.
Mikromolekuły zawarte w oliwie z oliwek w połączeniu
z witaminą F wzmacniają złącza lipidowe włosa, wypełniając
jednocześnie obszary o zwiększonej porowatości, powodujące
matowienie włosów. Zamyka łuski włosa, nadając włosom
miękkości i niewiarygodnego blasku. Rezultaty widoczne są już
po pierwszej wizycie.

Opis pielęgnacji
Zabieg rozpoczyna się myciem włosów szampon
nabłyszczającym, który delikatnie myje włosy i nadaje im
niesamowity połysk dzięki zawartym w olejku z oliwek
mikrocząsteczkom foto-refleksyjnym, które skupiają się na
zewnątrz włosa odbijając tym samym promienie świetlne.
Zawarty w szamponie aloes nawilża włosy. Następnie na
oczyszczone włosy zostaje nałożona odżywczo- nabłyszczająca
maska. Jej bogata formuła bazująca na olejku z oliwek i maśle
z afrykańskiego drzewa Shea, została stworzona do
przywracania utraconych składników odżywczych we
włóknach włosów, a jednocześnie by wzmacniać i upiększać
włosy. Mikrocząsteczki foto-refeksyjne odżywiają powierzchnię
kutikuli pozostawiając włosy gładkie i jedwabiście lśniące.
Zabieg odbywa się pod kopułą sauny. Po ok. 10 minutach włosy
zostają oczyszczane z produktu za pośrednictwem zimnej wody,
która sprawi iż łuski włosa staną się zamknięte i uszczelnione.
Następnie na wilgotne włosy zaaplikowana zostaje ampułka do
intensywnej kuracji nabłyszczającej. Perfekcyjnie zamyka łuskę
włosa nadając im nieustannego blasku. Zabieg odbywa się
ponownie pod kopułą sauny. Po 5 minutach włosy zostają
oczyszczane z produktu za pośrednictwem zimnej wody.
Następuje suszenie włosów.
Końcowym etapem w kuracji jest naniesienie na całej ich
powierzchni ochronnego i nabłyszczającego serum.

Cena: 60zł

5. Diamentowa kuracja dla każdego rodzaju włosów
(Alfaparf Milano seria Semi di Lino Diamante)
Już wkrótce w salonie!
6. Kuracja silnie nawilżająca dla włosów przesuszonych
(Alfaparf Yellow seria Hydrate)
Już wkrótce w salonie!

Podstawowe Zabiegi SPA
(Cena dla zabiegów z serii „zabiegów
podstawowych” zawsze jest taka sama i wynosi
30zł)

7. Intensywna kuracja dla włosów porowatych i suchych
Intensywna kuracja do włosów suchych i zniszczonych, które
wymagają gruntownej regeneracji. Dzięki zawartości olejku
lnianego głęboko nawilża włosy, dodając im miękkości, blasku
i witalności. Włosy łatwiej dają się rozczesywać, a podczas
suszenia suszarką nie elektryzują się.
Opis pielęgnacji
Mycie włosów szamponem przeznaczonym do zniszczonych
i suchych włosów, nałożenie maski wzmacniającej, zabieg
termiczny SPA 10 minut, oczyszczenie włosów zimną wodą.

...................................
8. Intensywna kuracja dla włosów zniszczonych
Intensywna kuracja do włosów bardzo zniszczonych. Dzięki
zawartości olejku z kiełków pszenicy posiada działanie wzmacniające
i odbudowujące. Włosy stają się błyszczące i elastyczne. Znacznie
łatwiej dają się rozczesywać, stają się mniej łamliwe i osłabione,
a podczas suszenia suszarką nie elektryzują się.

Opis pielęgnacji
Mycie włosów szamponem przeznaczonym do zniszczonych
włosów, nałożenie maski regenerującej, zabieg termiczny SPA
10 minut, oczyszczenie włosów zimną wodą.

9.Kuracja regenerująca do włosów po zabiegach fryzjerskich
(Przeznaczona szczególnie do włosów po farbowaniu i rozjaśnianiu
oraz po trwałej ondulacji. Dzięki doskonałym właściwością
regenerującym włosy odzyskują swoją naturalną świeżość, zyskują
elastyczność i jedwabisty połysk. Łatwo rozczesują się. Kuracja ta jest
przeznaczona do każdego rodzaju włosów.)

Opis pielęgnacji
Mycie włosów szamponem przeznaczonym do włosów zniszczonych,
nałożenie maski witaminowo- wzmacniającej, zabieg termiczny SPA
10 minut, oczyszczenie włosów zimną wodą.

...................................
10. Kuracja regenerująca z jedwabiem i z wyciągiem z pestek
słonecznika przeznaczona do włosów suchych i po zabiegach
chemicznych
Unikalna receptura kompleksowo regeneruje włos wewnątrz jak i na
zewnątrz jego struktury dzięki czemu stają się one silniejsze, zdrowsze
i łatwe do rozczesywania. Efekt jest widoczny już po pierwszym
użyciu.

Opis pielęgnacji
Mycie włosów szamponem przeznaczonym do włosów zniszczonych
i suchych, nałożenie jedwabnej maski, zabieg termiczny SPA 10 minut,
oczyszczenie włosów zimną wodą.

11. Kuracja regenerująca z jedwabiem i z wyciągiem z pestek
słonecznika przeznaczona do włosów cienkich i delikatnych
Zabieg ten zwiększa objętość u nasady, nawilża nie obciążając
włosów. Nadaje gęstości, miękkość i pogrubienia włókna włosowego.
Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych. Efekt jest widoczny
już po pierwszym użyciu.

Opis pielęgnacji
Mycie włosów szamponem przeznaczonym do włosów zniszczonych
i suchych, nałożenie jedwabnej maski, zabieg termiczny SPA 10 minut,
oczyszczenie włosów zimną wodą.

...................................
12. Kuracja regenerująca z jedwabiem i z wyciągiem z pestek
słonecznika przeznaczona do włosów farbowanych
Intensywnie nawilża strukturę włosa, podkreśla kolor, nadając mu
nowy blask. Chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, zawiera
filtr UV. Wydłuża trwałość i świeżość koloru. Efekt jest widoczny już
po pierwszym użyciu.

Opis pielęgnacji
Mycie włosów szamponem przeznaczonym do włosów zniszczonych
i suchych, nałożenie jedwabnej maski, zabieg termiczny SPA 10 minut,
oczyszczenie włosów zimną wodą.

Do opisanych powyżej zabiegów z serii „zabiegów
podstawowych” wykorzystywane są produkty o wysokiej
i sprawdzonej jakości.
Tylko i wyłącznie profesjonalne preparaty z linii
przeznaczonych do zabiegów termicznych i nie tylko.

Zapraszam

