PRODUKTOVÝ MANUÁL

Dnešní ženy chtějí zdůraznit svou
jedinečnou osobnost a

osobitou krásu
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Mad about
Lengths
Už nejsme limitovaní jenom přirozenou strukturou vlasů.
Nový Mad about Lengths umožní vám a vašim zákaznicím,
aby milovaly své dlouhé vlasy!
Dosáhnout dlouhých vlasů může být celkem náročný proces, udělejte si ho zábavný!
Zachování dlouhých vlasů nebo vlasů, které by měly vyrůst, není tak jednoduché,
jak se zdá. Vlasy můžou někdy růst pomalu, délky můžou být suché a tuhé s náchylností
k lámání a třepení konečků. Příčiny tohoto stavu jsou různé, například chemické
nebo mechanické vlivy nebo nedostatek pravidelného zastřihávání.
Nebojte se dlouhých vlasů a zachraňte každý jejich centimetr s NOVÝM Mad about Lengths.
Ucelený režim vlasové péče ošetřuje odlehčenými zvlhčujícími recepturami dlouhé
vlasy od kořínků po konečky. Pro krásné delší, pružnější a živější vlasy, které nepotřebují
výrazně zkracovat při každé návštěvě salonu.

RECEPTURA S
BIOTINEM
Zpevňuje kořínky

Zachraňte každý cm

LENGTHS MAXIMISING
TECHNOLOGIE
Okamžitě zaceluje
roztřepené konečky

Naše nové receptury s Aquarine komplexem, které jsou obohacené o biotin a technologii
Lenghts maximizing, aktivují vlasové folikuly a okamžitě zacelují roztřepené konečky.

7

Mad about Lengths
Length
Embraxing treatment
500 ml / 300 ml

Root Boosting
Serum
40 ml

Root to
Tip Cleanser

1000 ml / 300 ml / 50 ml

Split
Ends Fix
200 ml / 50 ml
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Mad about Lengths
Root Boosting
Serum

Tento gel zpevňující kořínky nastavuje základ péče.
Obsahuje komplex Aquarine a biotin, aktivuje vlasové folikuly
a pomáhá optimalizovat úroveň hydratace pokožky hlavy.

Pro koho je:
Pro dlouhé vlasy

Co umí:
•
•

Aktivuje vlasové folikuly
Zvyšuje úroveň hydratace
pokožky hlavy

Jak se používá:

Length
Embracing
Treatment

Intenzivní péče s komplexem Aquarine a technologií
Length Maximising pro intenzivní vyživení vysušených
délek a konečků, zanechává vlasy pružné, omezuje jejich
lámání až o 95 % pro krásně dlouhé a zdravé vlasy.

Pro koho je:
Pro dlouhé vlasy

1. Postupně naneste na čistou
vlhkou pokožku hlavy

Co umí:

2. Neoplachujte

•

Obsah balení:

•

40 ml

•

Root To Tip
Cleanser

Bezsulfátový* šampon určený pro potřeby dlouhých vlasů.
Odlehčená pečující receptura s Aquarine komplexem
a biotinem zlepšuje hydrataci vlasů, zpevňuje suché délky
a konečky a pomáhá aktivovat vlasové folikuly.

Pro koho je:
Pro dlouhé vlasy

Co umí:
•
•
•

Šetrně čistí vlasy a pokožku hlavy
Aktivuje vlasové folikuly
Pomáhá hydratovat
a zpevňovat zatěžované délky

1. Vpracujte do čistých, vlhkých vlasů
2. Nechte působit 10 minut
3. Opláchněte

Obsah balení:
500 ml / 300 ml

Dvoufázový neoplachovací sprej s Aquarine komplexem
a technologií Length Maximising pro okamžitě zacelení
roztřepených konečků. Vyživuje vysušené délky,
vyrovnává úroveň vlhkosti ve vlasech a zlepšuje
lesk pro krásně dlouhé a pružné vlasy.

Jak se používá:
1. Naneste na vlhké vlasy a vpracujte
2. Důkladně opláchněte
3. Pokračujte aplikací Mad About
Length Root Boosting Séram
pro zintenzivnění efektu aktivace
vlasového folikulu

Obsah balení:
1000 ml, 300 ml, 50 ml

*neobsahuje Laurylsulfát sodný a laurethansulfát sodný

Split
Ends Fix

Intenzivně vyživuje zatěžované
délky a konečky
Zanechává dlouhé vlasy pružné a
plné síly
Omezuje lámání vlasů

Jak se používá:

Pro koho je:
Pro dlouhé vlasy

Co umí:
•
•
•

Okamžitě uzamyká roztřepené
konečky
Hydratuje vlasy
Usnadňuje rozčesávání a dodává
lesk

Jak se používá:
1. Dobře protřepejte a nastříkejte
na čisté vlhké vlasy
2. Neoplachujte

Obsah balení:
200 ml / 50 ml
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Péče o dlouhé vlasy
MYTÍ

lehké
vyživení

intenzivní
vyživení

VYŽIVENÍ

POSÍLENÍ

OSVĚŽENÍ

DEN
POTÉ

Tajemství dlouhých
vlasů
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Tajemství #4: Mytí vlasů zakončete
opláchnutím studenou vodou

Závěrečné opláchnutí studenou vodou pomáhá zvláčnit
kutikulu, vlasy jsou pak lesklejší a méně krepaté.

Tajemství #1: Dopřejte jim časté zastřihávání

Vaše vlasy rostou přibližně o 1 cm měsíčně - nedělejte si starosti,
když si je každých 8 týdnů necháte zastřihnout (0,5 cm by mělo
stačit) - vaše vlasy budou delší a krásnější!

Tajemství #5: Buďte opatrní při rozčesávání (zvláště) mokrých vlasů
Tajemství #2: Vyhněte se tepelným stylingovým přístrojům

Vlasy mají k vodě zvláštní vztah a absorbují přibližně 30% - 40% vlastní hmotnosti vody.
Testy prokázaly, že mokré vlasy jsou slabší než suché vlasy a mechanické vlivy, jako je
česání nebo kartáčování, můžou poškodit vlasové délky a způsobit roztřepení konečků.

Vlasy mimo pokožku jsou chráněné vrstvou kutikuly. Tato vrstva může být
snadno poškozená intenzivním používáním tepelných stylingových přístrojů
s teplotou vyšší než 120°C, což může vést k mdlým a křehkým vlasům.

Tajemství #6: Nepoužívejte gumičky nebo ostré vlasové doplňky

Tajemství #3: Vlasy nemyjte každý den

Jestliže to není možné, pak nezapomeňte na toto:

• Vlasy oplachujte pouze vlažnou vodou.
• Vždy používejte šetrný vyživující šampon.
• Po umytí vlasy ošetřete vhodným sprejovým kondicionérem
nebo kúrou, které jemně vpracujete do vlasů (nemasírujte) vyhnete se tak zacuchání.
• Pečující přípravky důkladně opláchněte.
• Při vysoušení vlasy netřete.
• Nechte vlasy přirozeně uschnout nebo před vysoušením
použijte ochranný přípravek.
• Vlasy vyfoukejte s nízkou teplotou.

Samozřejmě, že používání vlasových doplňků představuje jednoduchý
způsob, jak rychle vlasy upravit nebo jak se zbavit překážejících pramínků
třeba při cvičení. Ale dejte si pozor - některé z nich mají ostré konce
a můžou z působit lámání při častém používání nebo na jemných vlasech.
Každodenní používání gumiček může způsobovat to samé.

Tajemství #7: Jednou týdně dopřejte svým

vlasům intenzivnější ošetření

I když dodržujte výše uvedená pravidla, použití kúry jednou
týdně je nezbytné pro zlepšení poddajnosti vlasů, usnadnění
rozčesávání, dodání hebkosti, odolnosti a lesku!
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Kudrliny a vlny
jsou všude
Mad about texture
Dnešní svět se posunuje směrem k opravdovosti, dochází ke změně
přístupu, lidé chtějí být unikátní, ukázat svou autentičnost a cítit se
dobře a svobodně. Po uplynulá desetiletí ženy měly pocit, že by měly
strukturu svých vlasů skrývat, a že jedině uhlazené a rovné vlasy jsou
krásné. To už ale neplatí! Skrývání vln patří do minulého století....
vlny a kudrliny se hrdě ukazují, stejně jako jedinečný styl a emoce.
Cílem kadeřníků, kteří se specializují na vlny, je nabídnout zákaznicím
jednoduchou péči v salonu a doma, která by jim umožňovala chlubit
se přirozenou strukturou vlasů a vyjádřit jejich jedinečnou osobnost.
Mad about Curls & Waves představuje ucelenou pečující a stylingovou
řadu určenou různým typům vlasových struktur, respektující, zkrášlující
a přinášející dobrý pocit z každého jedinečného vzoru vlasů pro
nádherné vlny a kudrliny, které vydrží.

Už to není trend, je to

způsob života
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Každá struktura
je jiná
C: Těsná

2: Vlny

B: Střední

3: Kudrliny

Každý typ kudrlin nebo vln má jedinečné
vlastnosti - tvar, typ, hustotu, sílu, délku,
suchost - ovlivňující jejich chování.
Často se také na jedné hlavě objevují
dvě různé struktury, vzory mají tendenci
být těsnější u kořínků a volnější v délkách.

A: Volná

4: Prstýnky

Vhodný přístup doporučený
expertem na vlny změní
život každé dívky se
strukturovanými vlasy

Celkem existuje 9 kategorizovaných typů
struktur, které pomáhají stanovit správnou
diagnózu a zvolit individualizovanou
péči a styling vyhovující každé potřebě.

Kořínky: 3C
Délky: 3B

Kořínky:
2A
Délky: 2B

Kořínky: 4B
Délky: 4A

Technologie
Systém Mad about Curls & Waves kombinuje
šetrně čistící receptury s revolučním dlouho
působícím komplexem Aquarine.
Receptury intenzivně hydratují a zpevňují vlasy, zároveň poskytují ochranný
štít pro tvarování a ochranu před lámáním a teplem. Zdůraznění a zkrášlení
původního vzoru vlasů, díky kterým budete Mad about Curls & Waves.

OCHRANNÁ PÉČE
Aquarine komplex

EXTRÉMNÍ HYDRATACE
Low Poo receptury

Komplex Aquarine, který kombinuje polyamid-1 a speciální pečující
ingredience začleněné do každé receptury podle jednotlivých fází
protokolu, přináší intenzivní hydrataci a vylepšené tvarování. Pro zajištění
maximálního benefitu komplexu Aquarine Complex doporučujeme
používat kompletní pečující a stylingový režim Mad about.
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Vlny a kudrliny
nebyly nikdy
předtím takové
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Mad about Curls

Low Foam
Cleanser

1000 ml / 300 ml / 50 ml

Twister
Definition
Cream

Butter
Treatment

200 ml / 50 ml

500 ml / 200 ml

Light
Whipped
Foam
150 ml

Two-way
Conditioner
250 ml

Quencher
Oil Milk
200 ml

High Foam
Cleanser
1000 ml / 300 ml
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Mad about Curls
High Foam
		 Cleanser

Šetrná bezsulfátová receptura pro vlnité vlasy s komplexem
Aquarine, která čistí vlasy a zároveň hydratuje a pomáhá
na dlouhou dobu tvarovat kudrliny.

Pro koho je:

Síla: jemné až hrubé
Struktura: kudrnaté
Vzory: volné až těsné kudrliny
3A, 3B, 3C

Co umí:
•
•
•
•

Šetrně čistí všechny typy kudrlin
Dodává vlasům hebkost a
poddajnost
Zpevňuje vlasy*
Chrání před teplotou až 80°C*

Two-way
conditioner
Conditioner

Jak se používá:

Neoplachovací nebo oplachovací kondicionér - vyberte si.
S komplexem Aquarine, usnadňuje rozčesávání, zlepšuje
vlhkost a omezuje krepatění, pro tvarování, které vydrží.

Pro koho je:

Síla: jemné až normální
Struktura: kudrnaté
Vzory: volné až těsné kudrliny –
3A, 3B, 3C

1. Aplikujte na mokré vlasy
2. Vpracujte do bohaté pěny
3. Důkladně opláchněte
4. Pokračujte aplikací vyživujících
a strukturujících produktů

Co umí:

Mad About Curls

•

Obsah balení:

•

1000 ml, 300 ml

•
•

Zvlhčuje a vyživuje všechny
kudrliny, usnadňuje rozčesávání
Konturuje, uhlazuje, omezuje
krepatění, dodává kudrlinám
pohyb a lesk
Zpevňuje vlasy*
Chrání před teplotou až 80°C*

Jak se používá:
1. Jako oplachovací kondicionér:
vpracujte do vlhkých vlasů,
po 2 minutách opláchněte
2. Jako neoplachovací kondicionér:
postupně vpracujte do mokrých
vlasů, jemně opláchněte,
malé množství ponechejte
pro extra tvarování a zvlhčení
3. Při obou aplikacích pokračujte
s použitím strukturujících
produktů Mad About Curls

Obsah balení:

Low foam
Šampon

250 ml

Šetrná, málo pěnící co-wash receptura, která čistí a vyživuje
vlasy v jednom kroku, aniž by přitom odstranila nezbytné živiny.
Obsahuje komplex Aquarine, čistí vlasy a zároveň je hydratuje
a pomáhá na dlouhou dobu tvarovat kudrliny.

Pro koho je:

Síla: normální až hrubé
Struktura: kudrnaté
Vzory: střední vlny až volné
prstýnky – 3B, 3C, 4A

Co umí:
•

•
•
•

Šetrně čistí a vyživuje vlasy
v jednom kroku bez odstranění
přirozených olejů
Dodává vlasům hebkost,
lesk a poddajnost
Zpevňuje vlasy*
Chrání před teplotou až 80°C*

Butter
Treatment

Jak se používá:
1. Naneste 5-10 pumpiček

Pro koho je:

do vlhkých vlasů a vpracujte

Síla: normální až hrubé
Struktura: kudrnaté
Vzory: střední až pevně kudrliny –
3B, 3C

do délek a pokožky hlavy
2. Nechte působit 2 minuty
3. Před opláchnutí zemulgujte,
pak důkladně opláchněte

Co umí:

4. Doporučujeme střídat s Mad About
Curls High Foam Šamponem

•

5. Pokračujte použitím Mad About
Curls vyživujících a strukturujících

•

produktů

•
•

Obsah balení:
1000 ml, 300 ml, 50 ml
* vs. neošetřené prameny vlasů

Intenzivní pečující kúra, která hloubkově vyživuje vlasy.
S komplexem Aquarine, regeneruje vlasy, zlepšuje jejich
hydrataci a omezuje krepatění, pro tvarování, které vydrží

*vs. neošetřené vlasy

Hloubkově vyživuje kudrnaté
vlasy, intenzivně hydratuje
extrémně suché kudrliny
Zkrotí krepaté vlasy, usnadňuje
rozčesávání a dodává lesk
Zpevňuje vlasy*
Chrání před teplotou až 80°C*

Jak se používá:
1. Vpracujte do ručníkem
vysušených vlasů
2. Nechte působit 5 – 10 minut
3. Důkladně opláchněte
4. Přejděte k použití Mad About
Curls struktrujících produktů

Obsah balení:
500 ml, 200 ml

Mad about Curls
Quencher
Oil Milk

Pre-Styler nebo Re-Styler se používá před stylingem a den
poté pro ochranu vzoru vlasů, jejich tvarování a kontrolu proti
krepatění. Receptura s komplexem Aquarine a pečujícími
oleji pomáhá hydratovat a na dlouhou dobu tvarovat vlny.

Pro koho je:

Síla: jemné až hrubé
Struktura: kudrnaté
Vzory: volné až těsné kudrliny –
3A, 3B, 3C

Co umí:
•

•
•
•
•

Twister
Definition
Cream

Usnadňuje zacuchávání,
tvarování a chrání kudrliny
před stylingem
Potlačuje krepatění
Opětovně tvaruje kudrliny den poté
Zpevňuje vlasy*
Chrání před teplotou až 80°C*

Light
Whipped
Foam

Jak se používá:

Síla: normální až hrubé
Struktura: kudrnaté
Vzory: střední až těsné kudrliny –
3B, 3C

Co umí:
•
•
•
•
•

Zklidňuje nepoddajné vlasy
a hydratuje suché vlasy
Kontroluje krepatění
a tvaruje kudrliny
Vytváří bohatý lesk
Zpevňuje vlasy*
Chrání před teplotou až 80°C*

Odlehčená stylingová pěna, která usnadňuje
tvarování a zároveň zachovává přirozený vzhled vlasů.
Receptura s komplexem Aquarine pomáhá hydratovat
a na dlouhou dobu tvarovat kudrliny.

Pro koho je:

Síla: jemné až normální
Struktura: kudrnaté
Vzory: volné až střední kudrliny –
3A, 3B

1. Rovnoměrně nastříkejte na mokré
vlasy pro přípravu kudrlin na styling
nebo nastříkejte na suché vlasy pro
osvěžení a tvarování vln den poté
2. Promačkejte a upravte jako obvykle

Co umí:
•
•

Obsah balení:
200 ml

•
•
•

Bohatý krém s olejem z jojobových semínek zlepšuje
hydrataci a tvarování, zároveň kontroluje krepatění na velmi
kudrnatých vlasech. Receptura s komplexem Aquarine
pomáhá zvlhčovat a na dlouhou dobu tvaruje kudrliny.

Pro koho je:

*vs. neošetřené vlasy
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Jak se používá:
1. Vpracujte do ručníkem
vysušených vlasů
2. Prsty vytvarujte kudrliny
3. Neoplachujte a nechte uschnout
nebo vysušte difuzérem na nízkou
teplotu
4. Den poté osvěžte s
Quencher Olejovým mlékem

Obsah balení:
200 ml, 50 ml

*vs. neošetřené vlasy

Zvlhčuje žíznivé vlasy
Podporuje odlehčené tvarování
bez slepení nebo křupavého efektu
Přirozený vláčný vzhled
Zpevňuje vlasy*
Ochrana před teplotou až 80°C*

Jak se používá:
1. Vpracujte do ručníkem
vysušených vlasů
2. Zatočte a prsty promačkejte
kudrliny
3. Nechte přirozeně uschnout nebo
vysušte difuzérem na nízkou teplotu
4. Den poté vlasy osvěžte
Quencher Olejovým mlékem

Obsah balení:
150 ml

Mad about Curls
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Superfood

Superfood
Mask
650 ml

Superfood
Leave-in
200 ml

Zkrášluje
prstýnkové vlasy
Nový Mad about Curls Superfood má vše potřebné pro
zvýraznění přirozené struktury a krásy 4. typu kudrlin.
Typy vlasů 4A - 4C, známé také jako prstýnkové vlasy, může vypadat velmi hustě a robustně,
ale většinou mají nejkřehčí a nejsušší strukturu s nejmenším množstvím vrstev kutikul.
Prstýnkové vlasy mají tendenci být velmi suché, snadno se lámou a můžou se zdát
méně upravené díky velmi těsnému vzoru S až Z. 4. typ vlasové struktury má plochý
průměr a ve srovnání s oválnou kavkazskou vlasovou strukturou roste pomaleji.
Hlavními problémy těchto strukturu jsou suchost, lámání a smršťování.
NOVÉ Mad about Curls Superfood Maska a Neoplachovací přípravek se směsí
čtyřech našich superfood olejů jsou určené pro intenzivní vyživení, hydrataci a zpevnění
těsných strukturu, zachování přirozených olejů, dodání lesku a vytvoření hebkého vzhledu.

Ricinový olej

Kokosový olej

Olej z hroznových
semen

Avokádový olej

Tyto bohaté rostlinné oleje jsou známé svou schopností dodávat hydrataci,
pevnost a lesk pro silné krásné vlasy.
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Mad about Curls
Superfood
Mask

Bohatá pečující kúra pro vyživení prstýnkových vlasů.
Receptura s komplexem Aquarine a směsí superfood
olejů hloubkově regeneruje, zvláčňuje a zlepšuje
hydrataci suchých strukturovaných vlasů.

Pro koho je:
Struktura: prstýnkové
Vzory: 4A, 4B, 4C

Co umí:
•
•
•

Hloubkově vyživuje, zvláčňuje
a zpevňuje prstýnkové vlasy
Pomáhá hydratovat suché
vlasy
Zkrášluje prstýkovou strukturu
a zvýrazňuje lesk

Jak se používá:
1. Postupně vpracujte do
čistých vlhkých vlasů
2. Nechte působit 10 minut
3. Před opláchnutím zemulgujte
4. Pokračujte použitím produktů
Mad About Curls
Používejte také jako intenzivní
kúru přes noc

Obsah balení:
650 ml

Superfood
Leave-in

Bohatá neoplachovací kúra pro vyrovnání úrovně hydratace
a zachování tvarování prstýnkových vlasů. Receptura
s komplexem Aquarine se směsí superfood olejů pomáhá
intenzivně hydratovat a zpevňovat oslabenou strukturu vlasů.

Pro koho je:
Struktura: prstýnkové
Vzory: 4A, 4B, 4C

Co umí:
•
•
•

Zpevňuje a zachovává tvarování
prstýnkových vlasů
Extrémně suchým strukturám
přináší viditelnou hydrataci
Zlepšuje přirozený lesk

Jak se používá:
1. Vpracujte do čistých, vlhkých vlasů
2. Neoplachujte
3. Vrstvěte s produkty Mad About
Curls a tvarujte

Obsah balení:
200 ml

Superfood
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Pro kudrliny
MYTÍ

3a až 3b

3b až 3c

4a až 4c

VYŽIVENÍ

STYLING

OSVĚŽENÍ

DEN
POTÉ

Mad about Waves
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Sea Blend
Texturizing
Spray
200 ml / 50 ml

Windy
Texture Balm

Refrresher
Dry Shampoo

150 ml

150 ml

Light
		 Splash
Conditioner
250 ml

Sulfate Free
Cleanser

1000 ml / 300 ml / 50 ml

Windswept
Conditioner
1000 ml / 250 ml
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Mad about Waves
Sulfate Free
		 Cleanser

Šetrná bezsulfátová receptura pro vlnité vlasy s komplexem
Aquarine, která čistí vlasy a zároveň je hydratuje a pomáhá
na dlouhou dobu tvarovat vlny.

Windswept
Conditioner

Kondicionér vhodný pro všechny typy vlnitých vlasů.
Receptura s komplexem Aquarine usnadňuje rozčesávání,
hydratuje a pomáhá na dlouhou dobu tvarovat vlny.

Pro koho je:
Pro koho je:

Síla: jemné až hrubé
Struktura: vlnité
Vzory: volné až těsné vlny –
2A, 2B, 2C

Co umí:
•
•
•
•

Šetrně čistí vlnité vlasy
a zvýrazňuje volné vlny
První krok pro styl plážových vln
Zpevňuje vlasy*
Chrání před teplotou až 80°C*

Síla: jemné až hrubé
Struktura: vlnité
Vzory: volné až těsné vlny –
2A, 2B, 2C

Jak se používá:
1. Naneste na vlhké vlasy
2. Vpracujte do bohaté pěny
3. Důkladně opláchněte

Co umí:

4. Pokračujte použitím vyživujících

•

přípravků Mad About Waves

Obsah balení:

•

1000 ml, 300 ml, 50 ml

•
•

Light Splash
Conditioner

Vyživuje a tvaruje všechny typy
vlnitých vlasů bez jejich přetěžování
Podporuje hebkost vln
a potlačuje krepatění
Zpevňuje vlasy*
Ochrana před teplotou až 80°C*

Síla: jemné až normální vlasy
Struktura: vlnité
Vzory: volné až střední vlny – 2A, 2B

Co umí:
•
•
•
•

*vs. neošetřené vlasy

1. Vpracujte do mokrých vlasů
2. Nechte působit 2 minuty
3. Důkladně opláchněte
4. Přejděte k použití strukturujících
produktů Mad About Curls

Obsah balení:
1000 ml, 250 ml

Odlehčený sprejový kondicionér je vhodný jako
neoplachovací přípravek pro všechny typy vlnitých vlasů.
Receptura s komplexem Aquarine potlačuje zacuchávání,
hydratuje a pomáhá na dlouhou dobu tvarovat vlny.

Pro koho je:

*vs. neošetřené vlasy

Jak se používá:

Potlačuje zacuchání a vyživuje
vlny pro vláčný plážový vlnitý styl
Dodává odlehčenou vlhkost
Zpevňuje vlasy*
Ochrana před teplotou do 80°C*

Jak se používá:
1. Důkladně protřepejte
2. Rovnoměrně nastříkejte na mokré
vlasy a pročesejte
3. Neoplachujte
4. Přejděte k použití strukturujících
produktů Mad About Curls

Obsah balení:
250 ml
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Mad about Waves
Sea Blend
Texture Spray

Strukturující sprej pro posílení objemu. Receptura
s komplexem Aquarine a síranem hořečnatým pomáhá
hydratovat a na dlouhou dobu tvarovat vlny.

Pro koho je:

Síla: jemné až normální
Struktura: vlnité
Vzory: volné až střední vlny – 2A, 2B

Co umí:
•
•

Podporuje tvarování vln
Posílení objemu

Jak se používá:
1. Rovnoměrně nastříkejte
na čisté vlhké vlasy
přirozeně uschnout nebo použijte
difuzér s nízkou teplotou
4. Den poté osvěžte kořínky

Obsah balení:
200 ml, 50 ml

Strukturující balzám pro zkrocení a tvarování krepatých
vln bez přetěžování. Receptura s komplexem Aquarine
pomáhá hydratovat a na dlouhou dobu tvarovat vlny.

Síla: normální až hrubé
Struktura: vlnité
Vzory: střední až těsné vlny –
2B, 2C

Co umí:
•
•

Zkrotí krepaté vlny
a zároveň je tvaruje
Podporuje tvar bez zatěžování

Pro koho je:

Síla: jemné až hrubé
Struktura: vlnité
Vzory: volné až těsné vlny –
2A, 2B, 2C

Co umí:
•

3. Nestříkejte do očí

Suchého šamponu

Pro koho je:

Osvěžující suchý šampon pohlcující nadbytek mazu
zabraňuje zplihllému a mastnému vzhledu vlasů den po mytí.

2. Promačkejte vlny a nechte

pomocí Mad About Wave

Windy
Texture Balm

Refresher Dry
Shampoo

Jak se používá:
1. Naneste do ručníkem
vysušených vlasů
2. Prsty zatočte
3. Nechte přirozeně uschnout nebo
použijte difuzér na nízkou teplotu
4. Den poté osvěžte kořínky s Mad
About Waves Suchým šamponem

Obsah balení:
150 ml

•
•

Den po mytí osvěžuje vlny
bez použití vody
Pohlcuje přebytek mazu
Dodává kořínkům podporu

Jak se používá:
1. Před použitím důkladně protřepejte
2. Naneste na suché vlasy
3. Používejte v krátkých dávkách
4. Nastříkejte na vlasy ze vzdálenosti
20 cm a vmasírujte do pokožky
hlavy

Obsah balení:
150 ml
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Pro vlny
MYTÍ

2a až 2b

2b až 2c

VYŽIVENÍ

STYLING

OSVĚŽENÍ

DEN
POTÉ

Mýty o
kudrnatých
vlasech

Mýtus #5: Kudrnaté vlasy nejsou nikdy mastné

Může a nemusí to být pravda. Struktura vlasů nebrání tvorbě mazu na pokožce
hlavy. Přirozený maz produkovaný pokožkou hlavy s vlnitými vlasy neumí cestovat
po vlasech po celém vláknu. To vytváří dojem, že pokožka hlavy s kudrnatými vlasy
není nikdy mastná.

Mýtus #6: Ženy s kudrnatými vlasy jsou jedinečné

Pravda. Žádné kudrliny nejsou stejné. Každý jednotlivý tvar
vlasů je odlišný a stejně tak každá žena a dívka s kudrnatými
vlasy je jedinečná.

Mýtus #1: Střih může způsobit zmizení kudrlin

Není to pravda. Střihání vlasů změní tvar, ale nezmění strukturu.
Důvodem pro změnu struktury může být např. nemoc, stres,
hormony nebo chemikálie. Ostříháním vlasů se vlny můžou
proměnit, ale nejedná se o trvalý stav a jakmile vlasy dorostou,
vrátí se ke své původní podobě.

Mýtus #2: Kudrnaté vlasy by se nikdy neměly česat kartáčem

Může a nemusí to být pravda. Pevné štětiny kartáče můžou porušovat
přirozený tvar vln, nicméně je možné používat vysoce kvalitní kartáč
s aplikací kúry. Pro rozčesávání mokrých vlasů a tvarování účesu
ze suchých vlasů používejte hřeben se širokými zuby.

Mýtus #3: Kudrnaté vlasy jsou vždy poškozené

Není to pravda: Přirozeně kudrnaté vlasy jsou náchylné
k suchosti a lámání kvůli své struktuře. Ale stejně jako
u jakéhokoli jiného typu vlasů může přetěžování a používání
nevhodných produktů způsobit jejich poškození. Je důležité
nezapomínat na to, že kudrnaté vlasy potřebují velmi speciální
produkty a techniky vysoušení, které zabraňují jejich poškození.

Mýtus #4: Určité účesy, jako jsou

copy a proplétání, můžou způsobit ztrátu vlasů

Může a nemusí to být pravda. Zapletené copy a propletené vlasy samy o sobě
nezpůsobují ztrátu vlasů, vlastně se používají pro ochranný styling zabraňující
lámání. Nicméně když jsou copy příliš těsné nebo se nosí příliš dlouho, tahání vlasů
může způsobit jejich poškození. Je důležité nedělat je příliš pevné, pravidelně
pečovat o vlasovou pokožku a po několika týdnech vždy dopřávat vlasům pauzu.

Mýtus #7: Na kudrnaté vlasy nikdy nepoužívejte šampon

Může a nemusí být pravda. Tradiční šampon obsahuje povrchově aktivní látky, které při mytí
kudrnatých vlasů můžou z pokožky hlavy odstranit více mazu, než je žádoucí, a způsobit tak
suchost a hrubost. Použití šamponu je ale pro čištění pokožky hlavy a vlasů naprosto nezbytné.
Skvělou volbu tak představují bezsulfátové Mad About šampony, které zachovávají krásné vlny.

Mýtus #8: Běžné mytí kudrnaté vlasy vysušuje

Není pravda. Mytí vlasů až 3 týdně je pro vlnité vlasy vlastně dobré.
Šampony čistí pokožku hlavy a vlasy, odstraňuje z nich zbytky produktů,
které můžou způsobovat zpomalení růstu vlasů nebo jejich poškození.
Zachovává také přirozené oleje (nebo maz) v pokožce hlavy, které
fungují jako přirozené zvlhčovače vlasů.

Mýtus #9: Při vysoušení neustále pohybujte fénem,
abyste zabránili přehřívání

Není pravda. Některé ženy se domnívají, že když budou fénem při vysoušení
neustále pohybovat dozadu a dopředu, že to zabrání přehřívání vlasů.
Lepší způsob, jak zabránit poškození během vysoušení, je držet vysoušet
přibližně 20 cm od hlavy a nevysoušet jednu partii více než několik vteřin v kuse.

Mýtus #10: Všechny ženy s kudrnatými vlasy mají silné vlasy

Může a nemusí být pravda. Kudrnaté vlasy působí dojmem silnějším a objemnějších
vlasů, než vlasy rovné, ale pravda leží uprostřed: průměrná hustota kudrnatých,
afrických vlasů je 295g / cm2, zatímco průměrná hustota jemných vlnitých kavkazských
vlasů je 330g / cm2 a průměrná hustota rovných asijských vlasů je 175g / cm2.
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Buďte s nám online

