
JEDEN PRÍPRAVOK – ŠTYRI RÔZNE OŠETRENIA  
Základná liečba1

PRÍPRAVA: Stredne dlhé vlasy: Zmiešajte 3 ml Thermo Repair (odobraté z ampulky injekčnou striekačkou) s 21 ml teplej vody, aby ste získali 24 ml 
peny s homogénnou konzistenciou. Ideálny pomer zmesi je 1 ml Thermo Repair na 7 ml teplej vody a tento pomer znásobujte v závislosti od dĺžky 
vlasov. Krátke vlasy: 2ml + 14ml = 16ml celkom. Stredné vlasy: 3ml + 21ml = 24ml celkom. Dlhé vlasy: 5ml + 35ml = 40ml celkom.

APLIKÁCIA: Naneste zmes na vlasy 1 až 2 cm od korienkov pomocou štetca. Jemne masírujte a rozčesávajte prameň po prameni, aby ste odstránili 
prebytočný produkt. Po dokončení aplikácie nechajte pôsobiť 15 minút pod horúcou saunou /klimazónom/teplom sušiča (čiapky). 

SUŠENIE A ŽEHLENIE: Pred začatím sušenia nezabudnite dôkladne odstrániť prebytočný produkt dôkladným „prečesávaním“. Pomocou kefy vlasy 
úplne vysušte. Vlasy žehlite žehličkou 2 maximálne 3 ťahy na aktiváciu termoaktívnych zložiek.  Teplota závisí od typu vlasov od 170°C do 200°C.

Extrémna regenerácia končekov vlasov2

ÚČINKY: Extrémna regenerácia a revitalizácia končekov vlasov (aplikujte len na časť vlasov približne 12 cm od končekov vlasov).

UMÝVANIE: Umyte vlasy hĺbkovo čistiacim šampónom, odporúčame KERATIN PLUS GOLD (krok 1), aby ste odstránili všetky zvyšky a nečistoty.

PRÍPRAVA: Zmiešajte 10 ml Thermo Repair (odobratý z ampulky injekčnou striekačkou) s 20 ml teplej vody, aby ste získali 30 ml homogénnej 
konzistencie. Množstvo zvoľte presne v závislosti od dĺžky vlasov. Zdvojnásobte pomer 1 ml Thermo Repair k 2 ml teplej vody. napríklad krátkym 
vlasom stačí 5ml Thermo Repair na 10ml vody = 15ml celkom.

APLIKÁCIA: Aplikujte pomocou štetca len na časť asi 12 cm od končekov vlasov. Jemne masírujte a rozčesávajte prameň po prameni, aby ste 
odstránili prebytočný produkt. Po dokončení aplikácie nechajte pôsobiť 15 minút pod horúcou saunou /klimazónom/teplom sušiča (čiapky).

SUŠENIE A ŽEHLENIE: Pred začatím sušenia nezabudnite dôkladne odstrániť prebytočný produkt dôkladným „prečesávaním“. Pomocou kefy vlasy 
úplne vysušte. Vlasy žehlite žehličkou, 2 maximálne 3 ťahy na aktiváciu termoaktívnych zložiek. Teplota závisí od typu vlasov od 170°C do 200°C.

Ošetrenie ihneď po farbení3
ÚČINKY: Prípravok rozžiari vlasy a dodá im lesk po farbení, vyživuje a regeneruje vlasové vlákna. Určené pre všetky typy farbených a odfarbovaných 
vlasov (jemné, normálne a husté).

UMÝVANIE: Po farbení si vlasy umyte vyživujúcim šampónom.
 
PRÍPRAVA: Zmiešajte 5 ml Thermo Repair (odobraté z ampulky injekčnou striekačkou) s 25 ml teplej vody, aby ste získali 30 ml homogénnej 
konzistencie. Množstvo zvoľte presne v závislosti od dĺžky vlasov. Zdvojnásobte pomer 1 ml Thermo Repair k 5 ml teplej vody -  napríklad krátkym 
vlasom stačí 3ml Thermo Repair na 15ml vody = 18ml celkom.

APLIKÁCIA: Aplikujte na vlasy vo vzdialenosti 2 cm od korienkov pomocou štetca. Jemne masírujte a rozčesávajte prameň po prameni, aby ste 
odstránili prebytočný produkt. Po dokončení aplikácie nechajte pôsobiť 15 minút pod horúcou saunou /klimazónom/teplom sušiča (čiapky).

VYSUŠENIE A ŽEHLENIE: Vlasy vysušte do sucha. Aplikujte THERMO REPAIR PERFECT ENDS na suché vlasy, najmä na končeky, pričom osobitnú 
pozornosť venujte najviac poškodeným oblastiam. Neoplachujte. Potom ich vyžehlíte žehličkou, aby ste dokončili ošetrenie. Vhodná teplota pre 
všetky typy vlasov je 180°C a 1 až 2 ťahy žehličkou. 

Ošetrenie „tekuté nožnice“4

ÚČINKY: Hydratuje, vyživuje a posilňuje vlasy a dodáva im efekt okamžitej rekonštrukcie po celej dĺžke, najmä končeky vlasov. Určené pre poško-
dené vlasy s rozštiepenými končekmi. Hydratačné a ochranné ošetrenie vlasov po modelácii a farbení vieme vykonať ako rýchlu expresnú starostli-
vosť.

APLIKÁCIA: Aplikujte THERMO REPAIR PERFECT ENDS olejček na suché vlasy, najmä na končeky, pričom osobitnú pozornosť venujte najviac 
poškodeným oblastiam. Neoplachujte.

ROVNENIE: Pomocou žehličky narovnajte každý prameň 3 až 5 krát. Žehlička by mala mať teplotu 180 °C až 230 °C v závislosti od typu vlasov (pre 
silné a tmavé vlasy použite vyššiu teplotu, pre jemné a svetlé vlasy znížte teplotu).
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Pred vykonaním ošetrenia si prečítajte naše tipy a potom pokračujte v procedúre v 
súlade s pokynmi.

 Tip č. 1: Ampulka Thermo Repair a nízka teplota okolia. Ukážte ceramidy svojmu klientovi. 

Najmä pri nižších teplotách nadobúda ampulka kryštalickú formu. Preto pred zákrokom vložte ampulku do misky s 
teplou vodou alebo ampulku nahrejte sušičom, aby sa vykryštalizované ceramidy rozpustili na priehľadnú konzisten-
ciu. Čím nižšia teplota, tým väčšia kryštalizácia produktu, preto môžete ampulky skladovať aj v chladničke. 

 Tip č. 2: Efekt ošetrenia tak dlho, ako je to možné. 

Pre získanie odporúčaného „efektu ošetrenia“ by sa mal v prvom období užívania, teda 4-6 týždňov, vykonať cyklus 3-4 
ošetrení. Po tomto období postačuje posilňovacia dávka každých 6 týždňov.

 Tip č. 3: Perfektný efekt už od prvého ošetrenia. 

"Menej je viac", ideálny pomer a čo v prípade zbytočného prebytku produktu. Opláchnuť produkt alebo nie? Množstvo 
zmesi zvoľte podľa návodu. Pamätajte, že produkt je veľmi účinný. Ideálny pomer je 1 ml Thermo Repair na 7 ml teplej 
vody a tento pomer znásobte. V závislosti od dĺžky vlasov začnite s pomerom 3 ml až 21 ml vody. Ampulky sú 
hermetické, takže si vždy môžete pripraviť extra zmes, ak vám zachýba. Pamätajte, že ponechanie prebytočného 
produktu Thermo Repair na vlasoch počas liečby môže spôsobiť mierne zaťaženie a nedostatok lesku. Preto dbajte na 
naberanie prebytočného produktu a sušenie vlasov v uteráku. Ak aj napriek tomu máte pocit, že prípravku zostalo 
priveľa, vlasy pri korienkoch 5 sekúnd opláchnite. Vlasy opláchneme maximálne v 1 z 10 prípadov. Zabudli ste to 
urobiť? Nebojte sa, efekt proti lesku trvá len do prvého umytia. Nabudúce určite zvoľte ideálne množstvo zmesi.

 Tip č. 4: Aplikácia účinných látok pomocou žehličky. 

Aplikujte Thermo Repair plynulým, rovnomerným pohybom pomocou žehličky so širokou platňou – odporúčame 
ošetrujúcu žehličku Jean Paul Myne. Počet ťahov v závislosti od typu ošetrenia.

Najčastejšie otázky

1. Existujú nejaké vedľajšie účinky počas vykonávania zákroku?
Nie, ošetrenie zvládne každý, je absolútne bezpečné, jedinou kontraindikáciou je alergia na zložky odporúčaných 
šampónov (Keratin Plus alebo Enhancing). Thermo Repair aplikujte 1 cm od pokožky hlavy, nedochádza ku kontaktu 
s pokožkou a teda nehrozí alergia.

2. Dá sa pri farbení urobiť ošetrenie Thermo Repair?
Áno, ošetrenie Thermo Repair sa dá urobiť hneď po zafarbení, bez ohľadu na to, či išlo o jednotónové farbenie, 
tónovanie alebo odfarbenie, vtedy použijeme jemnejší Enhancing Shampoo, a pokračujeme podľa Thermo Repair 
(Postup číslo 3) - ošetrenie ihneď po farbení.

3. Môže sa zákrok vykonať počas tehotenstva a laktácie?
Áno, neexistujú žiadne kontraindikácie okrem alergie na zložku šampónu Keratin Gold alebo Enhancing. Produkty na 
ošetrenie sú vegánske, bio, netestované na zvieratách.

4. Môže sa ošetrenie vykonávať na silne poškodených, zosvetlených alebo odfarbených vlasoch?
Aby ste však dosiahli veľkolepý efekt kompletnej rekonštrukcie, odporúčame predtým kúru Oxilock Amazing - na jej 
účinky sa nás určite opýtajte.

5. Ako dlho efekt vydrží?
Na vlasoch s normálnym stupňom poškodenia účinky trvajú 1-1,5 mesiaca. Ak sú vlasy po odfarbovaní a nevhodnej 
starostlivosti veľmi poškodené, odporúčame sériu 4 ošetrení raz za týždeň, postupné vykonávanie procedúry raz za 
1 - 1,5 mesiaca.

6. Mení ošetrenie štruktúru vlasov, napr. vyrovnáva ich?
Žiadna úprava nezmení prirodzenú štruktúru vlasov. Po úprave sú vlasy rovné, pretože teplom žehličky aktivujeme 
ceramid, pričom po prvom umytí sa vlas vráti do pôvodného natočenia.

7. Existujú nejaké odporúčania pre starostlivosť po liečbe?
Áno, je veľmi dôležité používať správnu domácu starostlivosť, ktorá predlžuje a udržuje účinok. Je zakázané 
používať šampóny s SLS, SLES a derivátmi, ktoré nadvihnutím kutikuly urýchľujú splachovanie účinkov ošetrenia.


