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Potrebujete vlasy zbaviť zvyškov z 
predchádzajúcich chemických úprav pre 
bezpečnú prácu, bez rizika a akéhokoľvek 
narušenia.

Sa vyskytne neželaný efekt farby vo finálnom 
výsledku kvôli predchádzajúcim nánosom 
farby alebo tonera, ktoré narúšajú tento 
konečný výsledok melíru alebo odfarbovania.

Ste mali vo vlasoch usadeniny ťažkých kovov, 
ktoré narúšali výkon trvalej na vlasy alebo 
chemického vyrovnávania vlasov. 

Ste museli čakať príliš dlho na odfarbenie 
alebo iné ošetrenie kvôli nadmernému 
hromadeniu umelého pigmentu.

Sa sťažovali zákazníci, ktorí chodia plávať, na 
zelenkavý efekt vo vlasoch alebo na vlasy bez 
života a lesku.



Niekoľko jednoduchých prísad, ako sú 
potravinové prísady, zložky s proti 
starnúcimi účinkami  ako  
glukonolaktón, vitamín C alebo 
xantámová guma.

Inovatívna a revolučná formula, 
ktorá podporuje obnovu buniek a 
oslobodzuje vlasy od nánosov z 
predchádzajúcich chemických 
procedúr. 

Bez parabénov, alergénov, SLS, 
SLES a iných škodlivých látok.

ZDRAVÉ, 
BEZPEČNÉ A

PRÍRODNÉ

Odporúčame použiť kryštálový gél 
OXILOCK PLASMA RESET pred 
každou profesionálnou službou.

Odstránenie zvyškov z vlasov  po 
predchádzajúcich procedúrach vám 
umožní urýchliť ďalšiu službu.

KEDY JE TO
VHODNÉ 

ČO TO JE?

Je to jemná, prírodná a účinná 
exfoliačná kúra. REVOLÚCIA, 
zaručuje mimoriadne výsledky a 
okamžite vyrovnáva štruktúru 
vašich vlasov, revitalizuje ich a 
zbavuje ich nánosov ťažkých kovov a 
zvyškov po všetkých chemických 
úpravách,  ktoré ich poškodzujú. 

Obnovuje prirodzenú štruktúru vašich 
vlasov a poskytuje základ  pre všetky 
ošetrenia bez rizika narušenia 
výsledkov. Môže sa používať tak 
často, ako chcete; je to bezpečné, 
jednoduché a úplne prírodné. 

VLASY OČARIA EXTRÉMNYM 
LESKOM - HLADKOSŤOU  - 
Maximálny výkon pre ďalšie 
profesionálne ošetrenie. 

KTO
TO MÔŽE
POUŽIŤ?
Ktokoľvek. Je vhodný  najmä pre 
tých, ktorí často podstupujú 
chemické procedúry, ako je  
odfarbovanie, farbenie tonermi alebo 
chemické vyrovnávanie vlasov. 
Taktiež pre každého, kto si umýva 
vlasy tvrdou vodou, chodí  často 
plávať alebo zaťažuje vlasy rôznymi 
spôsobmi. 

Hľadáte RÝCHLE A 
EFEKTÍVNE RIEŠENIE ako 
tieto problémy prekonať 
prirodzeným a šetrným 
spôsobom?

OXILOCK 
PLASMA RESET

Špeciálne kryštály oslobodia 
vaše vlasy od zvyškov z 
predchádzajúcich chemických 
úprav.

OKAMŽITÉ VÝHODY

Balenie 12 vrecúšok po 5g.


