Olaplex
Gdzie możesz spotkać OLAPLEX ? System pielęgnacji włosów OLAPLEX Kielce
stosuje się w trakcie zabiegów koloryzacji włosów w salonach fryzjerskich She he.
Został on specjalnie stworzony, aby dublować oraz regenerować mostki
dwusiarczkowe włosów, które ulegają zniszczeniu a także zerwaniu w trakcie
koloryzacji włosów.
Dzięki swojej unikalnej i opatentowanej formule, OLAPLEX pomoże Twoim
włosom odbudować strukturę włosów, zregenerować je oraz podtrzymać zmianę
koloru włosów pozostawiając je w idealnej kondycji.
Dzięki takiemu zabiegowi, znana celebrytka Kim Kardashian zmieniła kolor
swoich włosów bez całkowitego zniszczenia ich struktury.
Dla podtrzymania efektu zabiegu specjalnie opracowano dodatkowy produkt – No.
3 Hair Perfector, który można stosować między zabiegami samodzielnie w domu.
Żaden z produktów OLAPLEX nie zawiera w składzie silikonów,
siarczanów, ftalanów, glutenu oraz nigdy nie był testowany na
zwierzętach.
Koloryzacja, blond i rozjaśniane włosy – które zawsze stawały się poniszczone,
suche i złamane?
Powiedz nie! Dzięki zupełnie nowej technologii OLAPLEX Kielce nie musisz już
rezygnować z kobiecych przyjemności farbowania włosów i możesz bawić się
kolorami na swoich włosach!
Twoje włosy od tej pory będą bardziej wygładzone, lśniące, zdrowsze a co
najważniejsze – farbowane na Twój wymarzony kolor – zaznacza salon fryzjerski.
OLAPLEX to innowacyjny system pielęgnacji włosów. Nie jest to tylko skuteczna
koloryzacjia, ale także dogłębna pielęgnacja Twoich włosów.
OLAPLEX może być dodatkowo stosowany jako oddzielny zabieg odżywczy
włosów, tak samo jak i w trakcie koloryzacji, dekoloryzacji czy różnych innych
zabiegów fryzjerskich, jeżeli chodzi o sprawdzony salon fryzjerski.
OLAPLEX – korzyści, a koloryzacja włosów
szybka regeneracja włosów już w trakcie zabiegu w salonie fyrzjerskim

She he!
możliwość szybkiej zmiany kolorów włosów bez ich niszczenia!
bez silikonów, siarczanów, glutenu, DEA i innych szkodliwych składników!
włosy miękkie, gładkie, błyszczące!
OLAPLEX No. 3 Hair Perfector – który umożliwia samodzielne dbanie o
włosy w domu!

Na czym polega magia OLAPLEXU?
System pielęgnacji OLAPLEX jest przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku
oraz jest dodatkiem bezpośrednio do koloryzacji włosów.
Jest on stworzony, aby zdublować i zregenerować mostki dwusiarczkowe włosów
w trakcie ich koloryzacji.
Co to może oznaczać? Przez farbowanie, rozjaśnianie, suszenie włosów gorącym
powietrzem, stosowanie prostownicy, a nawet i brutalne szczotkowanie włosów
powoduje zrywanie się struktury włosów.
OLAPLEX odbudowuje wiązania wewnątrz włosa, wzmacja je oraz poprawia ich
kondycję. Dzięki temu włosy stają się bardziej lśniące, gładkie oraz sprężystrze.
Spróbowaliśmy zabiegu na własnej skórze i ku naszemu zaskoczeniu odkryliśmy
przypadki, że włosy przed koloryzacja były w nawet gorszym stanie niż po
zabiegach chemicznych z użyciem OLAPLEXU.

Możesz używać OLAPLEXU jako zabieg regenerujący włosy (w przerwach
między farbowaniami).
Dr Erica Preslsly jest odpowiedzialna za ułatwienie nam i naszym fryzjerkom
pracy.
Dr Erica oraz Dr Craig Hawker opracowali jeden składnik aktywny OLAPLEXU.
Jest to ich pierwszy krok oraz wynalazek na rynku branży kosmetycznej.
Aby podtrzymać efekt idelanych włosów po koloryzacji, zalecamy stosowanie
produktu OLAPLEX No. 3 Hair Perfector – który jest częścią systemu OLAPLEX i
pozwala nam na korzystanie z niego w domu.
Umożliwia odżywianie włosa, ochronę przed temperaturami oraz innymi rzeczami,
które mogą znacznie osłabić jego strukturę.
Zdecydowanie wspomaga utrzymać silne i zdrowe włosy między zabiegami
koloryzacji, ze względu na wspomaganie utrzymania wiązań we włosach.
Umów wizytę w salonie she he Olaplex

