
NANOVEGAN HIDRANT ŠAMPÓN

Profesionálny hydratačný a vyživujúci šampón vhodný po 
ošetrení, nanokeratíne/nanoplastií, proteínovej kúre alebo 
iných chemických ošetrení v kaderníckom salóne.  Formula 
šampónu neobsahuje zdraviu škodlivé látky, pomáha 
udržiavať vlasy hydratované a v skvelej kondícií. Vlasy 
ostávajú hebké, hydratované a nádherné lesklé. 

NANOVEGAN HIDRANT MASKA

Vyhladzujúca a ošetrujúca maska na vlasy vhodná po 
ošetrení, nanokeratíne/nanoplastií, proteínovej kúre 
alebo iných chemických ošetrení v kaderníckom salóne.  
Poskytuje vlasom zdravý vzhľad, jemnosť a intenzívny 
lesk. Formula obsiahnutá v maske pomáha  zachovať 
efekt kaderníckych ošetrení vo vlasoch dlhšiu dobu. 

PRENANOBOTOX VEGAN  PRE OŠETRENIE 
VLASOV V PROFESIONÁLNOM SALÓNE

Ošetrenie, ktoré pripraví vysoko citlivé vlasy na nanoplastiu. 
PreNano Botox je založený na bambuckom masle, kyseline 
hyalurónovej, rastlinných aminokyselinách s neutrálnym 
obsahom pH pre vlasy, vďaka čomu ide o ošetrenie, ktoré 
hydratuje a revitalizuje presušené pramene vlasov. 
Jedinečné zloženie vyživuje a obnovuje vitalitu vlasov.

POUŽITIE PRENANOBOTOX

Dôkladne 2-3 krát umyjeme vlasy prebytočných výrobkov 
šampónom tak, aby sa čo najviac očistili od nečistôt, čo 
umožní botoxu silnejšie preniknutie do vlasov. Prebytočnej 
vlhkosti z vlasov sa zbavujeme pomocou uteráka. Botox 
nanášame na rozdelené pramene vlasov približne 1-2 cm 
od pokožky hlavy. Rovnomerné rozloženie produktu 
docielime prečesaním jednotlivých prameňov na vlasy je 
možne nasadiť fóliovú čiapku, ktorá ešte viac posilní účinok 
prípravku. Po 20-30 minútach vlasy dôkladne opláchneme. 
Nakoniec ich vysušíme a pristupujeme k nanoplastií.

DOSTUPNÝ V DVOCH VARIANTÁCH
Nanovegan šampón 1000ml
Nanovegan šampón 500ml

DOSTUPNÝ V DVOCH VARIANTÁCH
Nanovegan maska 1000g
Nanovegan maska 300g

DOSTUPNÝ V DVOCH 
VARIANTÁCH
PreNanoBotox Vegan 1000g
PreNanovegan Vegan 300g

DOSTUPNÝ V DVOCH 
VARIANTÁCH
PreNanoBotox Vegan 1000g
PreNanoBotox Vegan 500g

Nanoplastia

NANOVEGAN

STAROSTLIVOSŤ NA DOMA6. ČAS PÔSOBENIA PRÍPRAVKU

- vlasy zosvetlené, tenké, jemné, vysoko porézne, veľmi citlivé, krepovité alebo ľahké vlny necháme pôsobiť 40 minút,
- vlasy zosvetlené, husté, vlnité alebo kučeravé necháme pôsobiť 40-50 minút,
- vlasy stredne porézne, stredne citlivé, krepovité, vlnité alebo kučeravé necháme pôsobiť 50 minút,
- vlasy husté a kučeravé necháme pôsobiť 60-70 minút.

7. OPLACHOVANIE PREBYTOČNÉHO PRÍPRAVKU

Po uplynutí primeraného času je potrebné prípravok podmyť začínajúc vlasmi pri koreni pridržujúc zvyšnú časť vlasov v 
druhej ruke. Pomocou dlaní sťahujeme prípravok z horných častí smerom nadol. Túto činnosť vykonávame pri umývadle 
s použitím vlažnej vody. Približne 70-80% prípravku ponechávame na vlasoch a následne vlhkosť odstraňujeme 
uterákom. 

Prebytočný prípravok vždy opláchneme, vlasy rýchlo pokropíme vlažnou vodou, pričom sa zameriavame na tie pri 
korienkoch – nemalo by to trvať dlhšie ako 5 sekúnd. Následne celé vlasy osušíme uterákom, čo umožňuje kontrolu 
množstva oplachovaného prípravku po celej dĺžke.

8. SUŠENIE

Ďalším krokom je sušenie – sušenie vlasov bez použitia okrúhlej kefy. Mokré vlasy NIKDY nevyrovnávame, pretože to 
vedie k nenávratnému poškodeniu ich štruktúry.

9. ODPORÚČANÉ TEPLOTY A POČTY PREŽEHLENÍ

Keď sú vlasy 100% suché, starostlivo ich rozdelíme na časti. V závislosti od hustoty a  hrúbky vlasov, jedna sekcia vlasov 
na vyrovnanie by nemala byť hrubšia ako 0,5-3cm.

Žehlenie vykonávame pomalým 
pohybom, ktorý uzatvára kutikulu vlasu, 
ohýbaním žehličky pod uhlom 90 stupňov 
od korienka, pričom pri končekoch 
prejdeme do rovnobežného pohybu, aby 
nedošlo k ich ohnutiu. Žehlenie vlasov by 
sa malo vykonávať postupne po tenkých 
sekciách vlasov s opatrným, pomalým 
pohybom uzatváracím vlasovú kutikulu. Ak 
sa vlasy od korienkov veľmi vlnia je možné 
vykonať 10 rýchlych ťahov 1 až 10cm od 
korienkov.

10. OKMAŽITÉ UMYTIE VLASOV PO VYŽEHLENÍ 

Po vyžehlení všetkých prameňov treba počkať minimálne 2 minúty a následne vlasy umyť šampónom určeným pre 
domácu starostlivosť. Po umytí a vysušení vlasov nanesieme masku z rovnakej série. Vlasy osušíme letným vzduchom bez 
použitia okrúhlej kefy.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Farbenie vlasov je možné najskôr po 3 dňoch od procedúry (je nevyhnutné dodržať tento čas pre maximálny efekt), 
pretože prípravok sa vo vlasoch stabilizuje po dobu nasledujúcich 48 hodín. Zosvetlenie vlasov je potrebné vykonať 
vždy pred nanoplastiou, nakoľko vlasy (okrem odrastov) by nemali byť minimálne 3 mesiace po vyrovnávacích kúrach 
zosvetľované.

Typ vlasu
Teplota vlasovej žehličky

v stupňoch Celzia
Počet ťahov 

titanovou žehličkou
Čas pôsobenia 
prípravku (min)

Odfarbené, tenké, jemné, 
vysoko porézne, veľmi citlivé, 

krepovité, ľahké vlny
150 - 170 14 - 16 40 

Odfrabené, husté, 
vlnité alebo zatočené 180 - 190 16 -18 40 - 50

Stredne porézne, stredne citlivé, 
krepovité, vlnité alebo zatočené, 

farbené, prirodzené 

190 farbené vlasy
190 - 210 prirodzené vlasy 

18 - 20 farbené vlasy
20 -22 prirodzené vlasy 

50

Husté, silné kučery, 
kučeravé, prirodzené 210 22-25 60 - 70
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NANOPLASTIA NANOVEGAN

Nanoplastia NanoVegan je moderná procedúra vyrovnávajúca vlasy. Bola vyvinutá pomocou pokročilej 
nanotechnológie a organických zložiek. Séria NanoVegan umožňuje narovnať akýkoľvek druh vlasov bez ohľadu na 
typ a úroveň natočenia. Efekt nanoplastie trvá od 10 do 12 mesiacov, pri správnej starostlivosti o vlasy.

PRODUKTY NANOVEGAN SÚ ZLOŽENÍM AKTÍVNYCH A VÝŽIVNÝCH ZLOŽIEK, AKO SÚ:

 nanočastice aldehydových kyselín, ktoré sú zodpovedné za vyrovnávanie vlasov,
- proteíny – arginín, ktorý posilňuje syntézu keratínu,
- aminokyseliny posilňujúce vlasovú štruktúru,
- vyživujúce tuky – oleje, maslá, prírodné hydratačné látky a revitalizujúce vlasové vlákna.

VLASTNOSTI NANOPLASTIE:

- organické zloženie,
- záruka vyrovnania akéhokoľvek typu zatočeného vlasu,
- pod vplyvom tepla sa dostáva do kortikálnej vrstvy vlasu, kde dochádza k jeho regenerácii (na rozdiel od 
keratínového vyrovnávania, pri ktorom je vlas pokrytý keratínom),
- znižuje krepovatenie a spôsobuje ľahkosť rozčesávania vlasov,
- vegánske zloženie netestované na zvieratách,
- zanecháva vlasy lesklé, hebké, zdravé, dokonale rovné a regenerované po dobu 10-12 mesiacov,
- neznižuje hustotu vlasov,
- rozjasňuje farbené vlasy o 3 tóny,
- pri blond vlasoch odstraňuje žlté odtiene,
- neobsahuje formaldehyd, jeho deriváty ani karbocysteín,
- nemení farbu prirodzených vlasov,
- bezpečná pre tehotné ženy a aj počas laktácie, 
- nedráždi oči ani dýchaciu sústavu.

1. POSÚDENIE KONDÍCIE VLASOV

Pred začatím nanoplastie je veľmi dôležité vykonať vlasový test – posúdiť, či kondícia vlasov umožňuje pristúpiť k 
procedúre na ich vyrovnanie. Ak sa mokré vlasy pod vplyvom naťahovania vlnia, vplyvom nízkej sily môže dochádzať 
k ich lámaniu. V takom prípade by sa klientovi malo navrhnúť odstrihnutie poškodených časti a prerušenie procedúry 
vyrovnávania vlasov. Špeciálny pozor si treba dať najmä na obzvlášť citlivé spodné časti vlasov. Vlasový test by sa 
nikdy nemal vynechať, najmä pokiaľ ide o zosvetlené vlasy. Ak vlasy neobsahujú disulfidové mostíky (neprešli testom 
pozitívne), zákazník by mal z vlasovo vyrovnávacej kúry rezignovať. V takom prípade je osvedčená regeneračná séria 
Nanobotox, ktorá zlepší kondíciu vlasov, po ktorej zákazník môže pristúpiť k ošetreniu nanoplastiou.

2. VÝBER VHODNÉHO PRODUKTU

NanoVegan - používame na prirodzené alebo tmavo farbené vlasy.
NanoVegan Blue - používame na suché a zosvetlené vlasy.
Hybridná zmes 50% NanoVegan a 50% NanoVegan Blue  - používame na zosvetlené vlasy.
NanoPlex - aditívum k NanoVegan zmesi na ochranu vlasov.

3. UMÝVANIE VLASOV

Procedúra nevyžaduje použitie šampónu, ktorý silno otvára vlasovú kutikulu. Predom šampónom umyté vlasy (bez 
použitia kondicionérov, masiek a olejov sú vítané. Ak sa však zákazník dostaví na ošetrenie so znečistenou vlasovou 
pokožkou alebo s produktmi dodatočnej vlasovej starostlivosti, prechádzame do dôkladného umytia – očistenia vlasov 
a pokožky hlavy od mazu a produktov doplnkovej starostlivosti. Pred samotnou kúrou je potrebné jemne a dlhodobo 
masírovať pokožku hlavy napeneným šampónom s jemnými čistiacimi prvkami, napr. očisťujúcim šampónom zo série 
NanoVegan. Činnosť je možné v prípade potreby zopakovať, prípadne ponechať penu po dobu niekoľkých minút. 
Vlasy po umytí vysušíme uterákom. Ak sú vlasy pred umytím zamotané treba ich dôkladne rozčesať.

4. VÝBER VHODNEJ ÚROVNE NAVLHČENIA PRED APLIKÁCIOU PRÍPRAVKU

Po predchádzajúcom vysušení vlasov uterákom (v prípade potreby umytia vlasov v salóne) je ďalším krokom sušenie 
vlasov:
- úplné vysušenie v prípade vlasov, ktoré sú v dobrom stave a neboli nikdy farbené – prirodzené vlasy,
- 10% - 20% vlhkosti v prípade stredne citlivých vlasov so strednou poréznosťou,
- maximálna vlhkosť 30% pre vlasy farbené a suché s vysokou poréznosťou,
Pokiaľ v salóne vlasy nie sú umyté, každý prameň v závislosti od ich kondície treba tesne pred aplikáciou prípravku 
adekvátne navlhčiť.

5. ROZDELENIE NA SEKCIE A APLIKÁCIA VLASOVÉHO PRÍPRAVKU

Pred aplikáciou prípravku treba vlasy rozdeliť na 4 časti. Na jeden prameň o šírke 1 až 3 cm (v závislosti od hustoty 
vlasov zákazníčky – čím hustejšie vlasy, tým tenšie jednotlivé pramene) nanesieme väčšie množstvo prípravku, jeho 
prebytok by mal byť viditeľný po vyčesaní s hrebeňom. Prípravok treba vmasírovať do vlasov tak, aby rovnomerne 
pokryl celú dĺžku prameňa. Pri viac poškodených vlasoch na bokoch a končekoch nanášame na tieto miesta väčšie 
množstvo prípravku z dôvodu vyššieho vstrebávania sa produktu. 

Prípravok na vlasoch ponecháme primeranú dobu, pričom nie je potrebné nasadenie vlasovej čiapky.

APLIKÁCIA

NANOVEGAN

Základný prípravok na vyrovnanie normálnych, 
hustých, vysoko poréznych vlasov.Po nanoplastií je 
možné odfarbovať vlasy po 3 mesiacoch!

NANOVEGAN BLUE

Produkt obohatený o modré pigmenty a hydratačné látky. 
Ideálny pre farbené, zosvetlené, tenké a jemné vlasy. Po 
nanoplastií je možné odfarbovať vlasy po 3 mesiacoch!

DOSTUPNÝ V DVOCH
VARIANTÁCH
Nanovegan 1000ml
(10 - 12 použití)

Nanovegan 500ml
(5 - 6 použití)

DOSTUPNÝ V DVOCH
VARIANTÁCH
Nanovegan 1000ml
(10 - 12 použití)

Nanovegan 500ml
(5 - 6 použití)

NANOPLEX VEGAN OCHRANA VLASOV POČAS OŠETRENIA

Komplexná ochrana NANOPLEX chráni vlákna najcitlivejších vlasov, ochraňuje ich a znižuje 
lámavosť. Používa sa v zmesi určenej na vyrovnávanie vlasov, chráni najcitlivejšie pramene pred 
vysokou teplotou, zlepšuje pôsobenie kyselín, čo umožňuje nadobudnutie maximálne jemných a 
lesklých vlasov.

NanoPlex Vegan prípravok aplikujeme ako prídavok k zmesi produktov na vyrovnávanie vlasov 
proteinovej kúre alebo nanoplastie NanoVegan v následovnom pomere: 
- vlasy zdravé v dobrej kondícii – 5 g NanoPlex na každých 100 g zmesi na vyrovnávanie 
vlasov,
- vlasy farbené – 10 g NanoPlex na každých 100 g zmesi na vyrovnávanie vlasov,
- vlasy zosvetlené, vysoko porézne, poškodené – 15 g NanoPlex na každých 100 g zmesi na 
vyrovnávanie vlasov. 

Dôkladne premiešame a pristupujeme k procedúre.

TITANOVÁ ŽEHLIČKA

Na ošetrenie nanoplastiou NanoVegan je potrebné použiť 
titánové žehličky na vlasy so širokými platňami (min. 4 cm). 
Kontakt vlasov s vysokou teplotou širokej žehličky umožňuje 
správny prienik zložiek do kortexu vlasu, teda do jeho 
najhlbšej vrstvy, čo umožňuje spevnenie a obnovu sulfidových 
mostíkov.

Dôležitá je tiež vlastnosť možnosti regulácie teploty o každých 
5 °C. Odporúčame žehličku Belleco, ktorá bola vytvorená 
a testovaná presne na tieto účely.

Aditívum k nanovegan

VHODNÝ MINIMÁLNE 3 DNI 
PRED PLÁNOVANÝM FARBENÍM

VHODNÝ PO ODFARBENÍ


