ATOMIZÉR - AIRbrush
Máte suchou, citlivou pokožku, svědění, pálení, lupy a puchýře? Nebo se Vám zdá,
že přicházíte o vlasy, lámou se, vypadávají a vznikají vám lysiny? Máte otravnou
mastící se pokožku nebo unavené, splihlé vlasy bez objemu?
Airbrush ošetření řeší všechny problémy vlasů a vlasové pokožky.

Jen ze zdravé a čisté pokožky mohou vyrůstat zdravé vlasy. První se musíte vyvarovat
všem zlozvykům vedoucím k ucpávání pórů na hlavě. Pokožka musí dýchat - proto si,
prosím, vezměte tyto rady k srdci.
• Neusínejte s mokrými vlasy - v noci se potíte, pokožka se zapařuje a vznikají na ní
plísně. Kůže se tak brání nadprůměrnou produkcí mazu nebo se naopak stáhne a přesuší.
• Nenoste často pokrývku hlavy - pokožka potřebuje čerstvý vzduch a také
– tam, kde jsou vlasy často utlačovány začnou vypadávat a vznikat lysiny.

světlo

• Nenanášejte stylingové přípravky na pokožku hlavy. Existují speciální spreje na
objem, určené ke kořínkům, a ty jsou schopny se během dne odpařit. Klasické tužidlo,
lak nebo gel však vytvoří bariéru a vlasové kořínky se dusí. Pokožka nemůže přirozeně
odvádět maz a vznikají lupy.
• Používejte kondicionér pouze po délce vlasů. Po nanesení balzámu k hlavě vzniká
nepropustný mastný film a pokožka hlavy reaguje nadbytečnou produkcí mazu.

PRINCIP ATOMIZÉRU:
Jakmile víme, co vaši vlasovou pokožku tíží, připravíme pro ni vhodné sérum. Atomizér je
přístroj, který sérum vstřikuje vysokým tlakem tryskou a při tomto procesu dochází k
rozložení pomocných látek na jednotlivé atomy – ty pak pronikají do vlasové pokožky a
ke kořínkům.
Od prvního ošetření atomizérem se rozbíhají ozdravné procesy ve vlasové pokožce i ve
vlasech samotných. Využíváme rostlinné kmenové buňky z ovoce, semen, řas, bylin,
pšeničných klíčků, kávy, extrakt z placenty, hedvábný protein, mléčný protein, keratin a
další přírodní látky. Množství aplikovaného séra a interval ošetření se určuje po konzultaci s kadeřníkem.
Tato procedura je vhodná i pro zákazníky s citlivou pokožkou, lupénkou, atopiky, pro
zákazníky s popáleninami a jako prevence degenerace vlasů.
Délka ozdravného procesu: 1+ hodina
Cena ošetření: od 620 Kč

