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POL

 CO TO JEST?
  SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO to biały proszek  
 dekoloryzujący zalecany do prac w technice wolnej  
 ręki

 JAK DZIAŁA?
  SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO można  
 stosować na włosach naturalnych i  
 farbowanych. W optymalnych warunkach  
 można uzyskać moc rozjaśniania do 7 poziomów. 
  Dzięki KAOLINOWI, OLEJKOWI Z MORELI i  
 GUMIE KSANTANOWEJ SENS.US EASY LIGHTS 
 DECO przylega do włosów zachowując  
 prawidłowy stosunek między rozjaśnianiem a  
 ochroną struktury.

 SPOSÓB UŻYCIA
  Przygotowuje się przy użyciu SENS.US LUX  
 ACTIVATOR 10 vol (3%), 20 vol (6%), 30 vol (9%),  
 w stosunku od 1:2 do 1:3 (1:2 bardziej gęsty krem - 1:3  
 luźniejszy krem). Wybór kremu utleniającego  
 zależy od potrzeby rozjaśnienia oraz stanu  
 włosów. Czas trzymania na włosach może wahać  
 się od 10 do 50 minut i zależy od rodzaju  
 wybranego rozjaśniania.

  Zaleca się, aby zawsze ważyć proszek i krem  
 utleniający, aby wykorzystać wszystkie  
 właściwości i funkcje środka dekoloryzującego
 Zaleca się kontrolowanie procesu rozjaśniania co 
 5-10 minut

SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO, biały proszek dekoloryzujący do prac precyzyjnych i 
wykonywanych wolną ręką, narzędzie uwalniające kreatywność profesjonalistów

Nowe narzędzie sens.Us dla najbardziej wymagających profesjonalistów.

 EKSTREMALNA PRECYZJA, składnik dekoloryzujący  
 łatwo przylega do włosów i pozostaje dokładnie  
 tam, gdzie zamierzył technik wykonujący zabieg.

 PRAWIDŁOWA KONSYSTENCJA, możliwość  
 indywidualnego doboru stosunku mieszania 1:2 lub 1:3

 ELASTYCZNY KREM, łatwy i przyjemny do  
 rozprowadzania. 

EASY LIGHTS DECO - 450g

KORZYŚCI

Kaolin
Re-mineralizujący

Olejek z moreli
Ochronny i 

zmiękczający

Guma Ksantanowa
Nawilżająca i 

podnosząca lepkość
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 CO TO JEST?
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO to niebieski  
 proszek dekoloryzujący do neutralizowania  
 pomarańczowo-żółtych odcieni. Doskonałe  
 rozwiązanie do zabiegów rozjaśniania, przy  
 realizacjach częściowych i całościowych, w  
 oparciu o techniki wymagające krótkiego czasu pracy.

 JAK DZIAŁA?
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO można  
 stosować na włosach naturalnych i  
 farbowanych. W optymalnych warunkach  
 można uzyskać moc rozjaśniania do 7 poziomów.

 SPOSÓB UŻYCIA
  Przygotowuje się przy użyciu SENS.US LUX  
 ACTIVATOR lub SENS.US CREAM ACTIVATOR 10  
 vol (3%), 20 vol (6%), 30 vol (9%), 40 vol (12%),  
 przyjmując stosunek mieszania 1:2 (1 część proszku  
 dekoloryzującego i 2 części kremu utleniającego).  
 Wybór kremu utleniającego zależy od potrzeby  
 rozjaśnienia oraz stanu włosów. Czas trzymania na  
 włosach może wahać się od 10 do 50 minut i zależy  
 od rodzaju wybranego rozjaśniania.
 
  Zaleca się, aby zawsze ważyć proszek i krem  
 utleniający, aby wykorzystać wszystkie  
 właściwości i funkcje środka dekoloryzującego
 Zaleca się kontrolowanie procesu rozjaśniania co 
 5-10 minut

SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO, proszek dekoloryzujący, przeciwdziałający odcieniom 
pomarańczowym i żółtym, do dekoloryzacji na włosach naturalnych lub farbowanych, przy 

zastosowaniu wszystkich technik znanych profesjonalistom.

Narzędzie do skutecznej pracy ze wszystkimi wariantami blondu.

 Wszechstronny środek do dekoloryzacji,  
 opracowany z przeznaczeniem do każdej  
 techniki nakładania

 Zdecydowane rozjaśnienie na włosach  
 farbowanych, ochrona PROTEIN PSZENICY i  
 OLEJKU MACADAMIA

 GUMA GUAR zapewnia stabilność kremu  
 przez cały czas zabiegu, gwarantując  
 uważnemu profesjonaliście optymalną pracę..

 OCHRONA WŁOSÓW: dodane substancje,  
 takie jak BIAŁKO PSZENNE, OLEJ  
 MACADAMIA i GUMA GUAR chronią włosy  
 utrzymując ich miękkość i połysk, aby  
 podkreślić blond uzyskany dzięki SENS.US  
 ZERO ORANGE DECO

ZERO ORANGE DECO - 450g

KORZYŚCI

Białko Pszenne
Odżywka i
emulgator

Olej Macadamia
Zmiękczający i 
kondycjonujący

Guma Guar
Zmiękczający
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 CO TO JEST?
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO to proszek  
 dekoloryzujący, dzięki swojej fioletowej pigmentacji  
 doskonale neutralizujący złote odcienie. Idealny  
 do złożonych zabiegów, wymagających dłuższego  
 czasu trzymania na włosach

 JAK DZIAŁA?
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO można  
 stosować na włosach naturalnych i  
 farbowanych. W optymalnych warunkach  
 można uzyskać moc rozjaśniania do 7 poziomów.
  Dzięki OLEJKOM z MORELI i  
 ARGANU SENS.US ZERO YELLOW DECO doskonale  
 chroni włókna, sprawiając że produkt staje się  
 idealnym narzędziem do włosów naturalnych o  
 delikatnej strukturze lub włosów po  
 wcześniejszych zabiegach.

 SPOSÓB UŻYCIA
  Przygotowuje się przy użyciu SENS.US LUX  
 ACTIVATOR lub SENS.US CREAM ACTIVATOR 10  
 vol (3%), 20 vol (6%), 30 vol (9%), 40 vol (12%),  
 przyjmując stosunek mieszania 1:2 (1 część proszku  
 dekoloryzującego i 2 części kremu utleniającego).  
 Wybór kremu utleniającego zależy od potrzeby  
 rozjaśnienia oraz stanu włosów. Czas trzymania na  
 włosach może wahać się od 10 do 50 minut i zależy  
 od rodzaju wybranego rozjaśniania.

  Zaleca się, aby zawsze ważyć proszek i krem  
 utleniający, aby wykorzystać wszystkie  
 właściwości i funkcje środka dekoloryzującego
 Zaleca się kontrolowanie procesu rozjaśniania co 
 5-10 minut

SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, fioletowy proszek dekoloryzujący przeciwdziałający żółtym 
odcieniom, dedykowany do rozjaśniania włosów wrażliwych lub po zabiegach technicznych, z 

możliwością stosowania we wszystkich technikach ulubionych przez profesjonalistów.

Nowe narzędzie sens.Us gwarantujące większą ochronę włosów, bez uszczerbku dla blondu.

 Do stosowania w dowolnej technice nakładania
 Dzięki OLEJKOWI ARGANOWEMU proszek do  

 dekoloryzacji chroni włosy w trakcie zabiegu, nie  
 naruszając ich struktury. 

 Efekt re-mineralizacji KAOLINU, w połączeniu  
 z działaniem ochronnym i nawilżającym OLEJKU  

ZERO YELLOW DECO - 450g

KORZYŚCI

 RAFINOWANEGO z MORELI, sprawiają, że SENS.US  
 ZERO YELLOW DECO staje się niezbędnym narzędziem  
 uważnego technika koloryzacji.

 MOC OCHRONY: proszek dekoloryzujący, dzięki swojej sile  
 ochrony, może być stosowany w zabiegach  
 wymagających optymalnego czasu i kontroli procesu  
 rozjaśniania. Fioletowa pigmentacja umożliwia  
 neutralizację żółtych odcieni.

 ŁATWE ŁĄCZENIE z SENS.US ZERO YELLOW DECO sprawia,  
 że bez problemu uzyskuje się prawidłową konsystencję,  
 zarówno w zabiegach z użyciem papierowych podkładek,  
 jak i w zabiegach wykonywanych na całych włosach,  
 dzięki SENS.US LUX ACTIVATOR, aby uzyskać bardziej  
 zwarty krem, lub SENS.US CREAM ACTIVATOR, z którym  
 uzyskuje się luźniejszą mieszankę dekoloryzującą.

 ROZWÓJ KONTROLOWANEGO ROZJAŚNIANIA: dzięki  
 składnikom, o które wzbogacono formułę, SENS.US  
 ZERO YELLOW DECO można stosować także w złożonych  
 zabiegach, zyskując spokój i precyzję wykonania.

Kaolin
Re-mineralizujący

Olej arganowy
Ochronny i

przeciwutleniacz

Olejek z moreli
Ochronny i 

zmiękczający
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 CO TO JEST?
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO to szary  
 proszek dekoloryzujący zalecany do zabiegów  
 intensywnego rozjaśniania.

 JAK DZIAŁA?
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO łatwo  
 rozjaśnia włosy naturalne i farbowane. W  
 optymalnych warunkach można uzyskać moc  
 rozjaśniania do 9 poziomów.
  Przy współdziałaniu WĘGLA ROŚLINNEGO  
 SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO skutecznie  
 rozjaśnia nawet najtrudniejsze włosy,  
 doprowadzając je do czystego blondu.

 SPOSÓB UŻYCIA
  Przygotowuje się przy użyciu SENS.US LUX  
 ACTIVATOR lub SENS.US CREAM ACTIVATOR 10  
 vol (3%), 20 vol (6%), 30 vol (9%), 40 vol (12%),  
 przyjmując stosunek mieszania 1:2 (1 część proszku  
 dekoloryzującego i 2 części kremu utleniającego).  
 Wybór kremu utleniającego zależy od potrzeby  
 rozjaśnienia oraz stanu włosów. Czas trzymania na  
 włosach może wahać się od 10 do 50 minut i zależy  
 od rodzaju wybranego rozjaśniania.

  Zaleca się, aby zawsze ważyć proszek i krem  
 utleniający, aby wykorzystać wszystkie  
 właściwości i funkcje środka dekoloryzującego
 Zaleca się kontrolowanie procesu rozjaśniania co 
 5-10 minut

SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO, szary proszek dekoloryzujący o wysokiej mocy 
rozjaśniania to praktyczne narzędzie do wykonywania zabiegów rozjaśniania przy 

zastosowaniu dowolnej techniki, także na włosach trudnych i farbowanych
Nowe narzędzie SENS.ÙS dla miłośników czystego blondu

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

 Szybkie i efektywne rozjaśnianie.
 Do stosowania w dowolnej technice nakładania
 Dzięki OLEJKOM RAFINOWANYM z MORELI  

 i BABASSU SENS.US ULTRA PLATINUM 9 DECO  
 chroni włosy w czasie rozjaśniania.

 Efekt oczyszczenia i rozjaśnienia uzyskuje się  
 dzięki WĘGLOWI ROŚLINNEMU

 WYSOKA MOC ROZJAŚNIANIA: Środek  
 dekoloryzujący łączy swoją moc rozjaśniania z  
 szarą pigmentacją, gwarantując w ten sposób efekt  
 czystego blondu. Pigmentacja neutralizuje ciepłe  
 odcienie kreując platynowy efekt.

 PRZYJEMNE NAKŁADANIE: po przygotowaniu  
 kremu wystarczy po prostu nałożyć produkt na  
 strefy poddawane zabiegowi. Składniki wzbogacające  
 oraz substancje buforowe wchodzące w skład  
 formuły gwarantują doskonałe przyleganie i  
 stabilność mieszanki.

KORZYŚCI

Węgla Roślinnego
Efekt wybielania i 

oczyszczania

Olejek z moreli
Ochronny i 

zmiękczający

Olej Babassu
Ochronne i 

nawilżające
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Węgla Roślinnego
Efekt wybielania i 

oczyszczania

Olejek z moreli
Ochronny i 

zmiękczający

Inulina
(Wyciąg z cykorii)

Nawilżający

 CO TO JEST?
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO to czarny krem  
 dekoloryzujący zalecany do prac na odrostach i  
 zabiegów precyzyjnych

 JAK DZIAŁA?
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO można  
 stosować na włosach naturalnych i  
 farbowanych. W optymalnych warunkach  
 można uzyskać moc rozjaśniania do 7 poziomów. 
 Zaleca się stosowanie SENS.US CREAM BLACK  
 DECO z SENS.US LUX ACTIVATOR lub SENS.US 
 CREAM ACTIVATOR
 • Dzięki INULINIE SENS.US CREAM BLACK DECO  
 przylega do włosów zachowując prawidłowy  
 stosunek między rozjaśnianiem a ochroną struktury

 SPOSÓB UŻYCIA
  Przygotowuje się przy użyciu SENS.US LUX  
 ACTIVATOR lub SENS.US CREAM ACTIVATOR 10  
 vol (3%), 20 vol (6%), 30 vol (9%), 40 vol (12%),  
 przyjmując stosunek mieszania 1:2 (1 część kremu  
 dekoloryzującego i 2 części kremu utleniającego).  
 Wybór kremu utleniającego zależy od potrzeby  
 rozjaśnienia oraz stanu włosów. Czas trzymania na  
 włosach może wahać się od 10 do 50 minut i zależy  
 od rodzaju wybranego rozjaśniania.

   Zaleca się, aby zawsze ważyć krem  
 dekoloryzujący i krem utleniający, aby wykorzystać  
 wszystkie właściwości i funkcje produktu
 Zaleca się kontrolowanie procesu rozjaśniania co 
 5-10 minut

SENS.ÙS CREAM BLACK DECO, czarny krem dekoloryzujący do prac precyzyjnych. 
Idealne narzędzie do prostego i bezpiecznego wykonywania korekt na odrostach i do 

neutralizowania niewygodnych odcieni.
Innowacyjne narzędzie techniczne SENS.ÙS dla ekspertów od blondu

 POTERE SCHIARENTE E NEUTRALIZZANTE  
 la crema decolorante unisce il suo potere  
 schiarente alla pigmentazione nera per  
 ottenere rapidamente l’effetto desiderato. 

 GIUSTA CONSISTENZA CREMOSA, la densità  
 della crema, simile a quella di un colore, lo rende lo  
 strumento perfetto per lavori di ricrescita e per  
 tutte le necessità di schiaritura e correzione.

 FACILE APPLICAZIONE, basterà un semplice tocco  
 per far aderire nel modo desiderato il decolorante  
 ai capelli, qualsiasi sia la zona da trattare. Gli  
 agenti protettivi e viscosizzanti aiuteranno a  
 rendere stabile la giusta quantità di crema, per un  
 lavoro impeccabile!

 CON:

KORZYŚCI

CREAM BLACK DECO - 450g
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EASY LIGHTS DECO - 450g

ZERO YELLOW DECO - 450g

ZERO ORANGE DECO - 450g

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

CREAM BLACK DECO - 450g

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, XANTHAN GUM

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, ARGAN OIL

PLUS: CORN PROTEINS, MACADAMIA OIL, GUAR GUM

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, APRICOT OIL, BABASSU OIL

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, INULIN, APRICOT OIL

1:2

1:2

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

1:2

MIXING
RATIO:

1:2

1:2 - 1:3

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

POL

7 
POZIOMÓW

7 
POZIOMÓW

7 
POZIOMÓW

9 
POZIOMÓW

7 
POZIOMÓW

DO
50'

DO
50'

DO
50'

DO
50'

DO
50'

IDEALNE DLA:
Rozjaśnianie odręczne

IDEALNE DLA:
Kontrolowane rozjaśnianie 
naturalnych lub kolorowych 
/ rozjaśnianych struktur 
wrażliwych do 50%

IDEALNE DLA:
Rozjaśnianie na 
strukturach naturalnych lub 
trudnych do zabarwienia

IDEALNE DLA:
Szybkie i intensywne 
rozjaśnianie struktur 
naturalnych lub trudnych 
w kolorze

IDEALNE DLA:
Rozjaśnianie odrostów
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 CO TO JEST?
  SENS.ÙS ZERO DECO to delikatny krem do  
 rozjaśniania do włosów naturalnych lub  
 farbowanych kosmetycznie.

 JAK DZIAŁA?
  Rozjaśnianie na paskach, włosów naturalnych i  
  farbowanych
  Techniki z wolnej ręki na włosach naturalnych
  Lighten up na włosach farbowanych

 SPOSÓB UŻYCIA
  Należy go mieszać z SENS.ÙS LUX ACTIVATOR  
 lub SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 40 VOL (12%), w  
 następujących proporcjach:

  MIXING RATIO:
   Rozjaśnianie na paskach: 1:2
   Techniki z wolnej ręki 1:1,5 - 1:2
   Lighten up: 1:2

  CZAS TRZYMANIA NA WŁOSACH: do 80 minut,  
 z kontrolowaniem
 Zaleca się, aby zawsze ważyć krem rozjaśniający 
 i krem utleniający, aby wykorzystać wszystkie 
 właściwości produktu

SENS.ÙS ZERO DECO, rozjaśnia włosy naturalne do 5 poziomów (7 pod źródłem ciepła)
i do 3 poziomów włosy farbowane* kosmetycznie.

Narzędzie wzbogacające propozycje zabiegów rozjaśniania.

 Do stosowania w dowolnej technice nakładania
 OLEJEK BABASSU oraz ROŚLINNA KERATYNA 

 sprawiają, że SENS.ÙS ZERO DECO chroni i  
 nawilża włosy w trakcie rozjaśniania i  
 dlatego też produkt może być stosowany do  
 włosów po zabiegach.

 Delikatne rozjaśnienie i kontrola odcienia  
 utrzymującego się po rozjaśnianiu: (Sens.ùs 
 Zero Deco, także dzięki progresywnemu  
 efektowi rozjaśniania jest w stanie optymalnie  
 kontrolować obecność ciepłego odcienia  
 utrzymującego się po zabiegu rozjaśniania.

 EFEKTY: krem łączy swoją moc  
 progresywnego rozjaśniania z delikatnością  
 produktu bez nadsiarczanów.

 KREMOWA KONSYSTENCJA: Konsystencja  
 SENS.ÙS ZERO DECO ułatwia i przyspiesza  
 pracę we wszystkich technikach rozjaśniania.  
 SENS.ÙS ZERO DECO to doskonały wybór dla  
 tych, którzy potrzebują praktycznego narzędzia.

 NAKŁADANIE: po utworzeniu mieszanki  
 SENS.ÙS ZERO DECO, zastosowanie jest  
 proste i przyjemne. Dodatki i substancje  
 pielęgnujące zawarte w formule gwarantują  
 doskonałą stabilność mieszanki oraz idealne  
 przyleganie do włosów.

ZERO DECO - 100ml

KORZYŚCI

Roślinna keratyna
zachowuje i chroni strukturę 
włosa w fazie rozjaśniania.

Olejek Babassu
chroni włosy i utrzymuje 
ich nawilżenie w czasie 
farbowania, sprawiając, 

że łatwo się rozczesują i 
układają.

WŁOSY 
FARBOWANE*

Tony rozjaśnienia

WŁOSY 
NATURALNE

Techniki rozjaśniania 
na paskach

Techniki rozjaśniania 
z wolnej ręki

WŁOSY CIENKIEDZIAŁANIE

EFEKTY CAPELLI NATURALI CAPELLI COLORATI

Mocne
rozjaśnienie

Średnie
rozjaśnienie

Bardzo mocne
rozjaśnienie

Zaleca się kontrolowanie procesu rozjaśniania co 15 minut

*Aby uzyskać lepszy efekt na włosach po koloryzacji kosmetycznej, zaleca się 
nakładanie na głębie koloru od jasnego kasztanowego (5) w górę. Ważne jest, aby 
ustalić wyjściową głębię koloru oraz grubość włosów. Zastosowanie pasków do 

koloryzacji oraz umiarkowanego źródła ciepła zwiększy efekty produktu.

Mocne
rozjaśnienie

Mocne
rozjaśnienie

WŁOSY ŚREDNIE

MAKS 5 MAKS 3

TAK TAK

TAK NIE

Lekkie
rozjaśnienie

WŁOSY GRUBE
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1:1,5

 SENS.ÙS ZERO DECO to również produkt nadający  
 się do łagodzenia przebarwień i niepożądanych  
 odcieni** w trakcie trzymania farby na włosach.
 SENS.ÙS ZERO DECO pozwala na połączenie  
 dwóch zabiegów, przyspieszając proces.

 SPOSÓB UŻYCIA
  Nałożyć przy korzeniach docelowy kolor, wybrany  
  w fazie diagnozy;
  Przygotować SENS.ÙS ZERO DECO;
  Rozprowadzić produkt w strefach z przebarwieniami  
  i różnicami intensywności;
  Po upływie czasu trzymania farby na  
  korzeniach, spłukać.
** W PRZYPADKU RÓŻNIC KOLORYSTYCZNYCH WIĘKSZYCH NIŻ JEDEN 
TON W STOSUNKU DO KOLORU DOCELOWEGO, PRZEPROWADZIĆ ZABIEG 
CZYSZCZENIA KOLORU PRZY UŻYCIU CRYSTAL COLOR REMOVER.

 SENS.ÙS ZERO DECO doskonale nadaje się  
 również do technik rozjaśniania z wolnej ręki  
 na włosach naturalnych (balayage), gdzie  
 efektem będzie delikatne cieniowanie.

 SPOSÓB UŻYCIA
  Przygotować Zero Deco w proporcjach 1:1,5 lub 1:2
  Rozprowadzić produkt stosując ulubioną technikę z  
  wolnej ręki;
  Sprawdzać postęp rozjaśniania co 15 minut w czasie  
  trzymania na włosach
  Po uzyskaniu założonego celu spłukać produkt.

PAMIĘTAJ  PROPORCJA MIESZANIA 1:1,5 SPRAWIA, 
ŻE PRODUKT BARDZIEJ NADAJE SIĘ DO TECHNIKI Z 
WOLNEJ RĘKI, JEŻELI POTRZEBNY JEST PRODUKT 
BARDZIEJ MIĘKKI, NALEŻY WYBRAĆ PROPORCJE 1:2.

1 - ROZJAŚNIANIE NA PASKACH 3 - LIGHTEN UP

2 - TECHNIKI Z WOLNEJ RĘKI

1
Zero Deco

1
Zero Deco

1
Zero Deco

1
Zero Deco

2
Activator

2
Activator

1,5
Activator

2
Activator

Aż do 
uzyskania

Aż do 
uzyskania

Aż do 
uzyskania

Aż do 
uzyskania

1:2 1:2

1:2

 SENS.ÙS ZERO DECO doskonale nadaje się do  
 technik rozjaśniania na paskach, przyspieszając i  
 podnosząc jakość efektów.

 SPOSÓB UŻYCIA
  Proporcje mieszania 1:2.
  Nałożyć produkt na paski, stosując ulubioną technikę;
  Sprawdzać postęp rozjaśniania co 15 minut w czasie  
  trzymania na włosach 
  Po uzyskaniu założonego celu spłukać produkt.

PAMIĘTAJ  W PRZYPADKU WŁOSÓW FARBOWANYCH 
KOSMETYCZNIE NIE NALEŻY GO STOSOWAĆ PONIŻEJ 
POZIOMU 5.
PAMIĘTAJ STOSOWANIE UMIARKOWANEGO 
ŹRÓDŁA CIEPŁA PRZYSPIESZY CZAS REALIZACJI, 
PODNOSZĄC JAKOŚĆ EFEKTÓW.



12
Technical Guide

POL

pH range 4.00
4.50

pH range 3.50
4.00

Linia produktów, z którą udoskonalisz ZABIEGI TECHNICZNE

Po zabiegu technicznym dokładnie opłukać włosy przy użyciu LOCKING SHAMPOO.

Nałożyć sporą ilość LOCKING SHAMPOO na cały porost i delikatnie wymasować skórę głowy, 
długości i końcówki. Pozostawić LOCKING SHAMPOO na włosach przez 5 minut. Ten etap jest ważny w 
celu zneutralizowania efektów zabiegu technicznego, ustabilizowania porostu i rozpoczęcia niezbędnego 
działania zakwaszającego. W razie potrzeby powtórzyć. Spłukać dużą ilością wody i odcisnąć włosy w 
ręcznik. Przystąpić do zabiegu z użyciem LOCKING CONDITIONER..

LOCKING SHAMPOO jest wzbogacony Zanthalene i Algą Klamath, bogatymi w sole mineralne i witaminę 
C, przywraca prawidłowy poziom naturalnego pH włosów i usuwa ewentualne pozostałości. Przedłuża 
trwałość zabiegów. BEZ PARABENÓW. 

Po odciśnięciu włosów w ręcznik, rozpylić LOCKING SPRAY na długości i końcówki.

Delikatnie wymasować i zacząć rozczesywać włosy. Porost uczesać grzebieniem o szerokich 
zębach, aby uzyskać jak najlepsze rozprowadzenie LOCKING SPRAY.

LOCKING SPRAY to preparat leave-in, ponoszący odczyn kwaśny, niewymagający spłukiwania. 
Ten etap jest ważny w celu ustabilizowania porostu po zabiegu technicznym i kontynuowania 
niezbędnego działania zakwaszającego.

LOCKING SPRAY jest wzbogacony Zanthalene i Algą Klamath, bogatymi w sole mineralne i witaminę C, 
przywraca prawidłowy poziom naturalnego pH włosów i usuwa ewentualne pozostałości. Przedłuża 
trwałość zabiegów. BEZ PARABENÓW. 

Nałożyć LOCKING CONDITIONER po LOCKING SHAMPOO.

Delikatnie wymasować korzenie, długości i końcówki, aby jak najlepiej rozprowadzić produkt. W razie potrzeby, 
ponownie nałożyć LOCKING CONDITIONER. Pozostawić na włosach przez 5 do 15 minut. Im dłużysz 
czas trzymania na włosach, tym lepszy efekt zabiegu. Ten etap jest ważny w celu zneutralizowania 
efektów zabiegu technicznego, ustabilizowania porostu i wprowadzenia intensywnego działania 
zakwaszającego. Zastosowanie źródła ciepła w trakcie trzymania na włosach dodatkowo wzmacnia 
działanie równoważące odżywki LOCKING CONDITIONER. Spłukać dużą ilością wody i odcisnąć włosy 
w ręcznik. Przystąpić do zabiegu z użyciem LOCKING SPRAY.

LOCKING CONDITIONER jest wzbogacony Zanthalene i Algą Klamath, bogatymi w sole mineralne i 
witaminę C, przywraca prawidłowy poziom naturalnego pH włosów i usuwa ewentualne pozostałości. 
Przedłuża trwałość zabiegów. BEZ PARABENÓW. 

LOCKING SHAMPOO - 1000ml

LOCKING SPRAY - 200ml

LOCKING CONDITIONER - 1000ml

LOCKING
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