
Tvoj rituál krásy
krok po kroku

Zážitok, ktorý presahuje silu a 
účinnosť produktu, vám umožní zažiť 
ošetrenie skutočne profesionálnym, 
kde potešenie má mimoriadne dôležitú 
úlohu. 

Chvíle prežité v salóne pri v ktorých sa 
budete cítiť dobre a v ktorých budete 
prežívať vedomie toho, že robíme 
dobro pre svoje vlasy

b. ju bežné  
ošetrenie  
vlasovej krásy



krok 5 
aplikácia

krok  6 
počas pôsobenia

krok 7 
umývanie

krok 1 
privítanie

krok  2 
relax

krok 3 
príprava

krok 4 
konzultácia

krok 8 
vyživenie

Úsmev, objatie, prvý 
moment v ktorom sa 

príjemným nadviazaním 
dialógu. 

Mierne vlhký a teplý 
uterák umiestnený na 
hlave so suchými vlasmi 

na rozšírenie pórov 

ošetrením.

Supreme zanechá 
výsledku, je potrebné 

ošetrenie  b.ju ošetrenia: 
Blooming reinforcing 
hair treatment, Plumping 
filler hair balm, 
Revamping timeless hair 
butter

Produkt nanášajte 
pomocou štetca, 

Doba pôsobenia od 5 do 
15 minút.

Teplý a mierne vlhký 
uterák, impregnovaný 
Supreme Leave in sa šampónom: Blooming 

reinforcing shampoo, 
Plumping filler shampoo 
alebo Revamping 
timeless shampoo. 
Šampón aplikujte spolu 

Posledná aplikácia 
Blooming reinforcing 
hair treatment, Plumping 
filler hair balm, alebo 
Revamping timeless hair 

pomocou štetca a 

so širokými zubami. 

15 minút. Opláchnite a 



Kobido touch
krok po kroku

Počas doby pôsobenia masky, ktorá trvá 
približne od 5 do 15 minút, sa odporúča 
vykonať aj masáž Kibido na tvári. Je to 
masáž pochádzajúca z japonskej kultúry, 
známejšia ako „masáž večnej mladosti“. 
Príbeh hovorí, že masáž sa zrodila vďaka 
japonskej cisárovnej, ktorá si v roku 1400 
požiadala o kúru, ktorá by si zachovala svoju 
krásu naveky.

-
-



krok  2 
aktivácia

krok  5
pohladenie

po líniu vlasov.

tlak posunutím prstov smerom 

3-krát.

krok 3 
tónovanie

krok 6 
zakončenie

vlasovú líniu.

prostredník: palce pod lícnou 

prostredník  pod bradu. Jemnými 

ukazovákom nedotknete oblasti 
horného ucha a prostredníkom 
oblasti za uchom. Opakujte 

krok 1 
relax

krok 4 
natiahnutie

5 sekúnd. Opakujte po dobu 
troch sérií.


