
Expresívne pôsobiace ošetrenie v ampulkách bolo 
vytvorené ako doplnok alebo osvieženie ku ošetreniam 
Coconut a Pineapple botoxu (Kokosový a Ananásový 
botox), ktorý je vykonaný vždy v salóne. Aplikovanie 
ampulky do vlasov 1x za 10 dní výrazne predlžujú 
účinky botoxového ošetrenia. Možnosť použiť ampulky 
aj ako samostatnú plnohodnotnú regeneráciu. Doko-
nale uzatvárajú vlasovú kutikulu, preto sa výborne 
hodia ako rýchla regenerácia po každom farbení či 
zosvetlení. Pre studené odtiene bola vytvorená špeciál-

na ampulka s fialovým pigmentom Coconut (Kokos).

DOSTUPNÉ V DVOCH VARIANTÁCH

APLIKÁCIA

Ampulky Coconut
Hidratation 10ml

Ampulky Pineapple
Hidratation 10ml

AMPULKY PINEAPPLE A COCONUT 
(ANANÁS A KOKOS AMPULKA)

Pred použitím je potrebné ampulku poriadne pretrepať. Zmes neobsahuje konzervačné látky, preto najmä prírodné 
oleje pri nižších teplotách kryštalizujú, preto ak má ampulka kompaktnú bielu konzistenciu, ponorte do teplej vody a 
počkajte, kým ampulka nebude mať konzistenciu čírej tekutiny.

Zmiešajte ampulku s teplou vodou v pomere 1:2 (napr. 5 g ampulky - 10 g vody) alebo 1:3 (napr. 5 g ampulky - 15 g 
vody).

Ak sú vlasy dlhé a husté, nanesieme celú ampulku 10 ml a 20 - 30 ml vody a miešame, kým nezískame jednotnú zmes. 
Ak sú vlasy stredne dlhé, vystačí polovica ampulky 5 ml a 10 - 15 ml vody.

Naneste na umyté vlasy a nechajte pôsobiť 10 - 15 minút a poriadne opláchnite. 

POZOR! Pre zvýšenie regeneračného účinku po aplikácii produktu odporúčame vlasy 
zakryť čiapkou alebo využiť klimazón alebo vlasovú saunu. Ak využijete ampulkové 
ošetrenie, dosiahnete skvelé dlhotrvajúce výsledky.

EXPRESNÉ OŠETRENIE 
VLASOV

AMPULKY

EXPRESNÁ REGENERÁCIA V AMPULKÁCH 
Komplexná zmes olejov a extraktov z ovocia 
okamžite regeneruje suché a zničené vlasy. Počas 
10-minútového ošetrenia dodáva vlasom  lesk a 
vyhladzuje vlasovú štruktúru. Ideálne použitie 
hlavne po chemických procesoch ako odfarbo-
vanie, farbenie, pričom zaistí lepšiu kondíciu vlasov 
a trvácnosť farby.

Pre studené odtiene bola vytvorená špeciálna 
ampulka s fialovým pigmentom.
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HYDRATAČNÝ ŠAMPÓN MANGO 
Hydratačný šampón Belleco  je vhodný pre všetky typy vlasov, najmä pre poškodené a 
suché vlasy alebo vlasy po chemickom ošetrení zachová účinky proteinovej kúry. Šetrne 
umýva vlasy, hydratuje ich, poskytuje ochranu pred starnutím a 
vonkajšími faktormi.

VÝŽIVNÁ MASKA MANGO 
Extra hydratačná maska vyživuje a zabraňuje vysúšaniu 
vlasov, pričom zlepšuje ich textúru, zanecháva ich lesklé a 
hodvábne jemné.

HYDRATAČNÝ ŠAMPÓN BLUEBERRY 
Profesionálny hydratačný a vyživujúci šampón vhodný po ošetrení, nanoplastií, proteínovej 
kúre alebo iných chemických ošetrení v kaderníckom salóne. Na rozdiel od ostatných 
šampónov, obsahuje fialový pigment na eliminovanie žltých tónov. Formula šampónu neob-
sahuje zdraviu škodlivé látky, pomáha udržiavať vlasy hydratované a v skvelej kondícii. 
Vlasy ostávajú hebké, hydratované a nádherné lesklé. 

VÝŽIVNÁ MASKA BLUEBERRY 
Vyhladzujúca a ošetrujúca maska na vlasy vhodná po ošetrení, 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. 

OLEJ BLUEBERRY 
Odporúča sa pre všetky typy vlasov, zvlášť ideálne pre suché a poškodené vlasy. Aplikujte 
na suché alebo vlhké vlasy podľa vlastného výberu. Výborne pracuje s celou líniou 
Blueberry.

HYDRATAČNÝ ŠAMPÓN MARACUYA 
Profesionálny hydratačný a vyživujúci šampón vhodný po ošetrení, 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.

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

OLEJ MARACUYA 
Odporúča sa pre všetky typy vlasov, zvlášť ideálne pre suché a poškodené vlasy. Aplikujte 
na suché alebo vlhké vlasy podľa vlastného výberu. Výborne pracuje s celou líniou 
Maracuja.
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OŠETRENIE NA VLASY

BOTOX

PRODUKTY PRE ZACHOVANIE DLHOTRVAJÚCEHO EFEKTU



Formula na báze aminokyselín, rastlinných extraktov 
a kyseliny hyalurónovej zaisťuje vlasom hĺbkovú 
regeneráciu s viditeľnými účinkami už po prvom 
ošetrení. Aktívne zložky v prípravku majú  protistár-
nuce účinky. Navyše fialové pigmenty pozdvihnú 
prirodzený, studený odlesk farby, vďaka čomu sú 
vlasy krásne lesklé. Botox obsahuje kyslé pH, ktoré 
spôsobuje dokonalé uzavretie kutikuly, vďaka čomu si 
vlasy dlhšie udržia prirodzenú hydratáciu a dobrú 
kondíciu. Produkt je ideálny pre blond, prírodné 
alebo odfarbené vlasy, ale je vhodný aj pre ostatné 
odtiene. Ošetrenie je možné vykonať ihneď po 

farbení.

DOSTUPNÉ V DVOCH VARIANTÁCH

VEĽKÁ SADA
Coconut botox 1000g
Coconut maska 500g

(10 - 12 použití)

MALÁ SADA
Coconut botox 500g

Coconut maska 300g

(5 - 6 použití)

Pineapple botox  (Ananásový botox) je mimoriadne 
účinné ošetrenie s inovatívnym zložením, ktoré 
zabraňuje krepovateniu vlasov. Kyseliny a rastlinné 
extrakty obsiahnuté v zložení, ako aj blahodarná urea, 
dodajú vlasom výživu, lesk a hebkosť. Pineapple botox 
dokonale formuje a zaisťuje dlhotrvajúce uhladenie 
vlasov. Bezformaldehydové zloženie prípravku 
zabraňuje akémukoľvek skrytému poškodeniu vlasovej 
štruktúry počas ošetrenia. Vzhľadom na obsah kyselín v 
prípade studených odtieňov odporúčame ošetrenie 

pred farbením.

DOSTUPNÉ V DVOCH VARIANTÁCH

VEĽKÁ SADA
Pineapple botox 1000g
Pineapple maska 500g

(10 - 12 použití)

MALÁ SADA
Pineapple botox 500g

Pineapple maska 300g

(5 - 6 použití)

COCONUT TONING BOTOX 
(KOKOSOVÝ TONOVACÍ BOTOX)

PINEAPPLE BOTOX 
(ANANÁSOVÝ BOTOX)

BLONDE

PRODUKT VHODNÝ PO FARBENÍ

PRODUKT VHODNÝ PRED FAREBNÍM

Technologicky vyvinutá hĺbkovo vyživujúca vlasová 
kúra, ktorá už pri prvom ošetrení dáva viditeľné a 
trvalé regeneračné, uhladzujúce a priaznivé účinky. 
Organické extrakty obsiahnuté v zmesi prenikajú 
hlboko do štruktúry vlasov, vďaka čomu získame 
dokonalú hydratáciu, pružnosť a lesk.

VEĽKÁ SADA
Strawberry botox 1000g
Strawberry maska 500g

(10 - 12 použití)

MALÁ SADA
Jahodový botox 500g

Jahodová maska 300g

(5 - 6 použití)

STRAWBERRY BOTOX
(JAHODOVÝ BOTOX)

Odporúča sa použiť  in f račervené žiarenie

DOSTUPNÉ V DVOCH VARIANTÁCH

APLIKÁCIA

1. BOTOXOVÉ OŠETRENIE

Umyte vlasy 2-3krát, aby ste ich dôkladne očistili od akýchkoľvek stylingových produktov a nečistôt, môžete 
použiť hĺbkovo čistiaci šampón. Vysušte vlasy pomocou uteráka, aby ostali vlasy vlhké. Produkt nanášajte 
dôkladne, pásik po pásiku 1-2 cm od pokožky hlavy. Prečešte pramene tenkým hrebeňom a prebytočný zvyšok 
na hrebeni naneste späť na ten istý prameň a vmasírujte. Po niekoľkých minútach skontrolujte, či sa prípravok 
vstrebal do vlasov a v prípade potreby naneste prípravok do prameňov. Botox by sa mal nanášať v dosta-
točnom množstve, aby pramene vlasov neboli suché. Nechajte pôsobiť 20 minút, potom vlasy rozdeľte na 
sekcie a pomocou infračerveného žiarenia prechádzajte po tenkých prameňoch vlasy 4-5krát. 

2. NEUTRALIZAČNÁ MASKA

Po uplynutom čase vlasy dôkladne opláchnite z prípravku. Potom naneste masku Strawberry Mask (Jahodová 
maska)  od polovice vlasov, najmä na končeky, vmasírujte a nechajte 10 minút pôsobiť. Dôkladne umyte/osušte 
a upravte podľa potreby. 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

V prípade,  že nemáte prístroj s infračerveným žiarením môžete použiť saunu alebo klimazón. Potom predĺžte 
dobu pôsobenia prípravku na vlasoch na 40 minút. Po ošetrení je možné použiť žehličku na vlasy podľa potre-
by. Strawberry botox (Jahodový botox) je termoaktívna kúra, čo znamená, že vlasy by mali byť po umytí 
dôkladne vysušené. Po umytí je dôležité vlasy opatrne a šetrne vysušiť pomocou uteráka, následne ich vysušiť 
letným a nakoniec studeným prúdom vzduchu, ktorý navyše umožní uzavretie vlasovej kutikuly.

STAROSTLIVOSŤ O VLASY PO OŠETRENÍ 

Po botoxovom ošetrení odporúčame na domáce použitie šampón a masku zo série Mango alebo Maracuja a v 
prípade, že chcete zachovať studený odtieň vo vlasoch, odporúčame novinku šampón a masku Blueberry so 
studeným tónovacím pigmentom.

1. BOTOXOVÉ OŠETRENIE 

Umyte vlasy ľubovoľným šampónom a vysušte vlasy približne na 80%. Coconut botox alebo Pineapple botox 
(Kokosový alebo Ananásový botox) aplikujte 1-2 cm od korienkov po celej dĺžke vlasov. Produkt je potrebné dôkladne 
zapracovať, hrebeň so širokými zubami je skvelá pomôcka.

Pre blond, melírované a jemné vlasy nechajte prípravok pôsobiť 30 minút, pre normálne a  
farbené vlasy 40 minút. Po uplynutí času opláchnite vlažnou alebo studenou vodou.

2. NEUTRALIZAČNÁ MASKA

Naneste neutralizačnú masku a nechajte pôsobiť 5 až 10 minút, potom 
dôkladne opláchnite.

Pomocou kefy vyfúkajte vlasy od korienkov po končeky. Po vysušení vlasy 
rozdeľte na tenké pramene a pomocou žehličky vlasy prežehlite približne 10x, 
kým uvidíte lesk vo vlasoch. 

POČET PREŽEHLENÍ A TEPLOTA MUSIA BYŤ ZVOLENÉ PRIMERANE PRE KAŽDÝ TYP VLASOV

Dávajte pozor na jemné a narušené vlasy, teplota by nemala presiahnuť 170°C, na citlivých vlasoch s vysokou pórovi-
tosťou môžete pracovať pri 150°C.

Vlasy so strednou pórovitosťou 170-190°C, nízka pórovitosť, husté a kučeravé vlasy 190-200°C.

PRE KAŽDÝ TYP VLASOV UROBÍME PRIBLIŽNE 10 PREŽEHLENÍ

Je potrebné vlasy neumývať a udržiavať suché minimálne 48 hodín po ošetrení. Pri aplikácii neutralizačnej masky môžu 
vlasy zozelenať, tento efekt je len dočasný a nepretrváva ani po umytí. Stáva sa to vtedy, keď je vo vode vysoký obsah 
železa.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Coconut botox (Kokosový botox) a Pineapple botox (Ananásový botox) sú termoaktívne 
kúry, čo znamená, že vlasy by mali byť po umytí dôkladne vysušené. 

Po umytí je dôležité opatrne a šetrne vysušiť vlasy pomocou uteráku, následne ich vysušiť 
vlažným vzduchom a nakoniec studeným vzduchom, ktorý navyše umožní uzavretie vlasovej 
kutikuly.

STAROSTLIVOSŤ O VLASY PO OŠETRENÍ 

Je nevyhnutné používať šampóny bez silných čistiacich účinkov. V prípade používania drogériovej kozmetiky s obsa-
hom sulfátov a pod., nemôže výrobca ani osoba vykonávajúca kúru niesť zodpovednosť za dlhodobé účinky. 

Odporúčame balenie šampóna a masku Belleco Mango, Marakuja alebo Blueberry. Viac o produktoch nájdete na 
poslednej strane. 

APLIKÁCIA


