STREFA AQUA

Wbrew pozorom - najważniejsze
miejsce w salonie fryzjerskim
Podczas aranżacji salonu fryzjerskiego z reguły najwięcej uwagi poświęcamy właściwemu przygotowaniu
stanowisk pracy oraz strefie oczekiwania. Faktycznie,
są to miejsca gdzie nasi klienci przebywają najdłużej,
stanowią one wizytówkę salonu i zależy nam by od
razu wywierały dobre wrażenie. Dlatego też mniejsze
znaczenie przypisujemy strefie myjni, gdzie najczęściej
skupiamy się na komforcie własnej pracy. Przeważnie
lokalizujemy ją na tyłach salonu, chowamy za ściankami i nie przywiązujemy większej wagi do atmosfery,
która w niej panuje.
Tymczasem, bardzo rzadko usługi w salonie mogą odbyć się
z pominięciem mycia włosów. Odświeżamy je przed strzyżeniem, zmywamy farbę, aplikujemy pielęgnację… To właśnie
podczas tego etapu nasi klienci stają się niemal bezbronni: nie
widzą nas, nie mogą przewidzieć naszych działań i po prostu
muszą nam zaufać. W rzeczywistości więc, etap mycia
włosów odgrywa ogromną rolę w budowaniu relacji fryzjera
z klientem.
Według statystyk, 86% klientów uznaje mycie włosów za
ulubiony moment wizyty w salonie. Wówczas mogą oddać się
w ręce stylisty, zrelaksować podczas masażu, nie martwią się
o właściwe strzyżenie, koloryzację czy kontakt z ostrzem
narzędzi fryzjerskich operujących tuż przy ich twarzach.

Szum wody, jej ciepło na skórze głowy, delikatny aromat
produktów pielęgnacyjnych, wygodna i półleżąca pozycja – to
wszystko wpływa na komfort klientów i budzi pozytywne
emocje. Niejednokrotnie mając do wyboru dwa salony
o porównywalnym standardzie usług, klienci odwiedzą
właśnie ten, w którym atmosfera bardziej im odpowiadała,
czyli było po prostu przyjemniej.
Klimat salonu okazuje się być nie tylko efektem jego wystroju.
Strefa AQUA doskonale sprzyja budowaniu relacji z klientem
opartej na zaufaniu. To właśnie tutaj: bez szumu suszarek,
głośnych rozmów pozostałych klientek, telefonów, rozpraszających obrazów w lustrze, możemy opowiedzieć klientowi
o produktach, które stosujemy i ich właściwościach, dopasować je do potrzeb włosów lub po prostu wyciszyć się i wspólnie pomilczeć.
Dlaczego nagle strefa myjni, którą każdy zna, zyskała nową
nazwę strefy AQUA? Skąd ta komplikacja? Czasem zmiana
nazwy inspiruje nas do innego nastawiania i automatycznie
nowa koncepcja, o bardziej estetycznym brzmieniu sprawia,
że to co zwkłe i pospolite zyskuje większą wagę i wyższy
status - tak jak na to zasługuje.
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MASAŻ GŁOWY
Nie tylko relaks
Masaż głowy to zabieg, który wprost perfekcyjnie łączy
przyjemne z pożytecznym. Uwalnia napięcie powstałe
w wyniku stresu i relaksuje, stymulując jednocześnie
ukrwienie skóry głowy i odżywienie cebulek włosów. Jak
to się dzieje i co masaż ma wspólnego z poprawą ukrwienia skóry?
Krew pełni w naszym ciele rolę kuriera. Nieustanie dostarcza
tlen i składniki odżywcze do najdalszych zakątków organizmu,
w tym również do mieszków włosowych. Wiadomo, jeśli kurier
nie dostarczy ważnej przesyłki, odbiorca nie otrzyma niezbędnego zamówienia. W tym przypadku – witamin i składników
mineralnych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania.
Dlatego też, włosy stają się osłabione, łamliwe a pozbawione
solidnego wsparcia – wypadają.
Masaż jest niemal antycznym „wynalazkiem”. Do tego stopnia,
że ciężko jest wytropić jego pochodzenie lub rozszyfrować skąd
wzięła się taka a nie inna jego nazwa. Odnalezione w starożytności ślady wskazują na jego terapeutyczny wpływ u osób
cierpiących na bóle głowy. Starożytni Grecy zaś, przodkowie
przemysłu kosmetycznego zauważyli, że zmniejsza on
przesuszenie skóry głowy i włosów, przeciwdziała nadmiernemu
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wydzielaniu sebum, redukuje podrażnienia i stymuluje włosy do
wzrostu. Oczywiście, ich uwadze nie umknęło również niezwykle
relaksujące działanie masażu.
Dzisiaj możemy korzystać z wielu technik masażu. Są jednak
takie, które działają zawsze i wszędzie.
Właściwie zdiagnozuj rodzaj skóry głowy. Jeśli skóra jest
normalna lub sucha, masuj opuszkami palców, pewnie dotykając
jej powierzchni. W przypadku skóry tłustej, wykonuj masaż całą
powierzchnią dłoni, dzięki czemu ograniczysz aktywność gruczołów łojowych. Dodatkowo, w przypadku tego typu skóry lepiej
obniżyć temperaturę wody do niezbyt ciepłej ale wciąż
przyjemnej.
Pamiętaj by poruszać skórę głowy a nie włosy. W ten
sposób unikniesz ich splątania, co jest szczególnie istotne
w przypadku włosów delikatnych lub rozjaśnianych.

Wybierz takie produkty, których składniki są nie tylko
dobre dla włosów ale również dla skóry głowy.
Mogą to być naturalne glinki, ekstrakty z czerwonych lub
brązowych alg, bisabolol lub inne składniki.
Szampon aplikuj dwukrotnie.
Za pierwszym razem oczyścisz skórę i przygotujesz ją na
odżywienie. Druga aplikacja ułatwi masaż.
Kontroluj temperaturę wody.
Możesz dostarczyć skórze dodatkowego, niezwykłego orzeźwienia, jeśli po masażu przepłuczesz ją oraz włosy na całej długości
chłodną wodą.
Na koniec – mała sztuczka.
Przed masażem, zaproponuj klientce filiżankę gorącej herbaty.
Przyspieszy to przepływ krwi a więc jednocześnie do skóry głowy
dotrze więcej pierwiastków śladowych i masaż będzie jeszcze
bardziej skuteczny.
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RELAKS TO NIE WSZYSTKO

Masaż głowy zapewnia:
• doskonały relaks,
• stymulowanie przepływu krwi do mieszków włosowych,
• poprawę kondycji włosów
• wzmocnienie włosów i stymulowanie ich do wzrostu
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SPA
Słowo, które oznacza „dziękuję”
Coraz częściej słyszymy hasła takie jak „wellness” czy
„hygge”. Nic dziwnego. W tak szybko pędzącym świecie
zaczynamy odczuwać zmęczenie negatywnymi emocjami,
kryzysami i dołującą codziennością. Wszyscy szukamy
wytchnienia i recepty na szczęście. Jeśli pozostają poza
naszym zasięgiem, oczekujemy przynajmniej komfortu,
odrobiny radości, dobrobytu i przyjemności.
Przemysł beauty ma ogromne możliwości, by nam w tym pomóc
oferując szeroki wachlarz zabiegów SPA dedykowanych ciału,
włosom i skórze głowy. SPA kojarzy nam się wyłącznie
z przyjemnością, odnalezioną harmonią i odprężeniem ciała,
umysłu i duszy.
Pochodzenie słowa SPA, może mieć klika wariantów. Pierwszy
i najbardziej popularny, to skrót od łacińskiej sentencji „Sanus
per Aquam”, w dosłownym tłumaczeniu „zdrowy przez wodę”.
Druga wersja wiąże się z nazwą belgijskiej wioski Spa, w której
odkryto uzdrawiające źródła i już w XIV wieku funkcjonowała
jako kurort uzdrowiskowy. Najbardziej podoba nam się nasz
własny pomysł: SPA jako nazwa pochodząca od rosyjskiego
słowa „Dziękuję”. W sumie, nie jest to takie nieprawdopodobne,
skoro francuskie słowo „bistro” pochodzi od rosyjskiego
„szybko”.
W naszym rozumieniu, cała esencja SPA znajduje swoje odzwierciedlenie. Wzajemna wdzięczność, którą przekazują sobie

stylista i klient, to podstawowa emocja, która powinna towarzyszyć uczestnikom rytuału.
SPA nierozerwalnie łączy się z aromaterapią, masażem
i naturalnymi składnikami, które leżą u podstaw wykorzystanych
produktów. Najważniejszą jest jednak idea rytuału: Jeśli
pragniesz przyjemności, poczuj ją! Jeśli pragniesz wdzięczności,
okaż ją!
To właśnie pozytywne i szczere emocje, które inwestujemy
w cały proces gwarantują, że usługa w salonie zmienia się
w doznanie.
A musimy pamiętać, że najcenniejszą walutą XXI wieku są
emocje...
OTIUM THALASSO THER APY
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SEBUM I ŁUPIEŻ
Przyczyny
i ratunek
Wiele osób myśli, że jeśli zignoruje problem – sam zniknie.
Niekoniecznie.
„Przetłuszczająca się skóra głowy” i „łupież” nie brzmią przyjemnie gdy o nich mówimy i przez to automatycznie stają się często
tematem tabu. Problem jest jednak globalny i nie jest to przesada. Połowa światowej populacji boryka się od czasu do czasu
z problemami skóry głowy.
Powstawanie blaszek łupieżowych to naturalny proces odnowy
naskórka. Średnio, cykl życiowy komórki trwa 28 dni. Po jego
zakończeniu – oddziela się od powierzchni skóry. Jeśli jest
zdrowa, zwykłe mycie wystarczy by oczyścić ją z martwych
komórek. Dopiero, gdy nadmierna ilość zrogowaciałych komórek
zaczyna pojawiać się we włosach, należy sięgnąć po pomoc.
Łupież może pojawić się samoistnie lub sygnalizować łojotokowe zapalenie skóry. Mimo, że oba zaburzenia kondycji skóry
głowy są ze sobą powiązane, nie stanowią jednego problemu.

Przyczyn łupieżu jest wiele: stres, brak światła słonecznego
zimą, zaburzenia hormonalne lub poziomu witamin, suche
powietrze i wiele więcej. Znalezienie czynnika wywołującego
łupież zapobiega jego pojawianiu się w przyszłości. Jeśli jednak
zmagamy się z problemem warto pomóc skórze głowy rezygnując z gorącego prysznica, kąpieli w chlorowanej wodzie
w basenie, stylizacji włosów z użyciem gorącego powietrza czy
zwykłego przyzwyczajenia do częstego przeczesywania włosów
dłonią lub twardą szczotką czy grzebieniem.

ŻÓŁTA GLINKA

Zmiana nawyków to jedynie początek drogi do uzyskania
zdrowej skóry głowy. Aby zapobiec nadmiernemu obumieraniu
komórek naskórka oraz wydzielaniu sebum, należy zastosować
kosmetyki bogate w łagodne i naturalne składniki, które
zaawansowana technologia połączyła w skutecznym działaniu.

Dzieło najnowszych osiągnieć technologicznych – kompleks
zawierający lipoaminkwasy, biowektor glicyny i sacharydy.
Normalizuje wydzielanie sebum i eliminuje łupież. Skutecznie
przeciwdziała zarówno nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry
głowy jak i jej przesuszeniu. Wspiera naturalną mikroflorę skóry
i koi podrażnienia, swędzenie i zaczerwienienia.

Żółta glinka ma rzadki i niezwykle cenny skład chemiczny. Zawiera bogactwo potasu i żelaza, które stymulują natlenienie tkanek,
zatrzymują proces zapalny i tonizują skórę głowy. Dodatkowo,
zielona glinka doskonale oczyszcza skórę z martwych komórek,
działając jednocześnie bardzo delikatnie i skutecznie.

FLUIDIPURE ™ 8G

Łojotokowe zapalenie skóry to efekt nadmiernego wydzielania
sebum przez gruczoły łojowe. Sebum podrażnia skórę głowy,
wywołuje swędzenie i inne nieprzyjemne dolegliwości.
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STRES
„Anti-”dotum
Stres to nie tylko napięcie i zmęczenie. To cały wachlarz
reakcji organizmu na różne czynniki, które zaburzają jego
wewnętrzną równowagę. O ile wpływ stresu na kondycję
skóry twarzy został dokładnie zbadany i opisany, o tyle
negatywne skutki jego działania na skórę głowy i włosy
często są pomijane w opracowaniach.

jest by pamiętać, że z chwilą gdy kondycja skóry głowy jest
osłabiona cierpią również włosy. Utrata objętości, siły, zahamowanie wzrostu a w końcu ich utrata to najczęstsze skutki. Jak
temu zaradzić? Przede wszystkim wzmocnić barierę, która je
chroni. Jak? Wykorzystując siłę składników, które działają
antystresowo:

Bardzo rzadko uświadamiamy sobie, że skóra głowy ma dokładnie taką samą strukturę jak skóra twarzy. O ile chętnie dbamy
o tę drugą, pierwszej nie poświęcamy wiele uwagi. Dlaczego?
Z psychologicznego punktu widzenia, skóra głowy wydaje się być
już chroniona przez włosy a w razie problemów liczymy, że
skutecznie je ukryją. Niestety, skóra to skóra. Niezależnie od
lokalizacji na naszym ciele w równym stopniu jest narażona na
negatywne działanie czynników środowiska i procesy fizjologiczne. Dlatego też, tak jak twarz, dekolt, dłonie czy inne miejsca,
skóra głowy potrzebuje delikatnej pielęgnacji.

•
•
•
•
•

Skóra głowy, tak jak na całym ciele, chroniona jest przez
naskórek zbudowany z komórek i lipidów. Wyobraź sobie, że
warstwa ta jest jak ściana chroniąca twój dom a stres to
potężny młot, który próbuje ją zburzyć. Co się stanie gdy
będziesz stale uderzać młotem w ścianę? Nie ważne jak będzie
gruby i mocny, w końcu podda się działającej sile. Jeśli
w barierze pojawią się ubytki, osłabia to jej całą strukturę. Skóra
staje się sucha i podatna na uszkodzenia. Prowadzi to do jej
podrażnienia, powstawania zaczerwienia, pojawiają się uczucie
pieczenia i inne nieprzyjemne dolegliwości. Dlatego tak ważne
10
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wspierają odbudowę struktury komórkowej,
uzupełniają płaszcz lipidowy,
wspierają transport cząsteczek wody,
redukują nieprzyjemne objawy,
pielęgnują włosy.

CZERWONA GLINKA
Połączenie tlenków żelaza i miedzi w czerwonej glince sprawia,
że staje się niezastąpiona w pielęgnacji wrażliwej skóry głowy,
podatnej na utratę nawilżenia i odczyny alergiczne. Czerwona
glinka poprawia mikrokrążenie skóry głowy, delikatnie ją peelinguje, uwalnia od poczucia dyskomfortu i wzbogaca skórę oraz
włosy w konieczne pierwiastki śladowe.

CZERWONE ALGI, Hypnea Musciformis
W porównaniu z zielonymi lub brązowymi algami zawierają
o 18-20% więcej aminokwasów takich jak cystyna, cysteina
i tryptofan. Białko Hypnea Musciformis cechuje wysokie
powinowactwo do białka włosów, dzięki czemu skutecznie
odbudowuje ich strukturę i wygładza łuskę. Algi tworzą na
powierzchni ochronny film złożony z naturalnych polisacharydów,
które nawilżają i wzmacniają włosy, nadając im odporność,
elastyczność i połysk. Co najważniejsze, chronią je przed
negatywnym działaniem czynników środowiska.

BISABOLOL
Jest to najważniejsza substancja czynna zawarta w kwiecie
rumianku lekarskiego. Ma silne właściwości przeciwzapalne,
antybakteryjne, łagodzące i ułatwia gojenie się ran pobudzając
regenerację tkanki naskórka do intensywnej odbudowy. Skutecznie przeciwdziała łuszczeniu się skóry i wspiera efektywność
pozostałych składników pielęgnacyjnych kosmetyków.
OTIUM THALASSO THER APY
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DETOKS
Fakty i mity
Hasło „detoks” na dobre zadomowiło się w naszym języku.
Mimo że sam termin rodzi pytania co do jego definicji,
niezmiennie „oczyszczanie” z toksyn jest jej podstawą.
Mogłoby się więc wydawać, że samo umycie włosów
codziennym szamponem zapewni właściwe oczyszczenie
skóry głowy i włosów, czyli z zasady powinno być detoksem. Tym niemiej – nie jest.
Wyobraźmy sobie skórę głowy i włosy pod mikroskopem. Obraz
może być nieco przytłaczający. Zobaczymy mnogość mikrocząsteczek: metalu, kurzu, chloru, zrogowaciałego naskórka, sebum,
olejów, silikonów, nierozpuszczalnych tłuszczów i wiele, wiele
więcej. Niewielka ilość takich pozostałości nie powinna
wyrządzić szkody ale już ich nadmiar zdecydowanie zaburza
równowagę.
Oczyszczenie włosów i skóry głowy z toksyn wymaga zastosowania dedykowanych do tego celu produktów, które będą
w stanie poradzić sobie z opornymi cząsteczkami, zneutralizują
efekty ich negatywnego działania i ochronią przed destrukcyjnym wpływem czynników zewnętrznych.
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ZIELONA GLINKA
Zawiera magnez, wapń, fosfor, cynk, krzemionkę, potas, miedź,
kobalt a nawet mikrocząsteczki srebra. Wszystkie te minerały
mają ogromny wpływ na zdrowie skóry głowy i włosów. Zielona
glinka skutecznie eliminuje większość toksyn i zanieczyszczeń.
Łagodzi stany zapalne, normalizuje pracę gruczołów i stymuluje
metabolizm komórek. Doskonale nawilża i odżywia skórę głowy
i włosy dodatkowo chroniąc je przed wolnymi rodnikami, które
niszczą komórki.

CZERWONE ALGI, Hypnea Musciformis
W porównaniu z zielonymi lub brązowymi algami zawierają
o 18-20% więcej aminokwasów takich jak cystyna, cysteina
i tryptofan. Białko Hypnea Musciformis cechuje wysokie
powinowactwo do białka włosów, dzięki czemu skutecznie
odbudowuje ich strukturę i wygładza łuskę. Algi tworzą na
powierzchni ochronny film złożony z naturalnych polisacharydów,
które nawilżają i wzmacniają włosy, nadając im odporność,
elastyczność i połysk. Co najważniejsze, chronią je przed
negatywnym działaniem czynników środowiska.

Pytanie do miłośników odkładania „na później”: co może się stać,
jeśli pominiemy detoks? Uruchomimy błędne koło: włosy i skóra
osłabione działaniem toksyn staną się bardziej podatne na ich
destrukcyjny wpływ, zaczną je szybciej gromadzić a ich kondycja
zacznie się z dnia na dzień pogarszać. Widocznymi objawami
takiego stanu są: spowolniony wzrost włosów, przesuszenie
i podrażnienie skóry głowy, łamliwość włosów i zwiększona ich
utrata, brak połysku i gładkości.
MIT 1 – Detoks jest szkodliwy!
Nic bardziej mylnego. Detoks to naturalny proces zachodzący
w organizmie. Jesteśmy zaprogramowani na samooczyszczanie.
Niestety, w dzisiejszych czasach zanieczyszczenie środowiska
i stres dnia codziennego tak bardzo przekraczają normy, że nie
jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. Dlatego też
powinniśmy pomóc skórze głowy i włosom w pozbyciu się
czynników, które im szkodzą.
MIT 2 – Jeśli detoks – wyłącznie od wewnątrz!
Żadne kosmetyki nie pomogą.
Regularne przyjmowanie witamin i składników odżywczych,
wysypianie się, sport i zbilansowana dieta bogata w zielone
warzywa i owoce są absolutnie niezbędne by utrzymać ciało
w dobrej kondycji. Niestety, nawet najbardziej odżywcze
smoothie nie oczyści od wewnątrz tego, co utrzymuje się na
powierzchni włosów i skóry głowy.
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| 13

Personalizowany zabieg
do skóry głowy i włosów
OTIUM THALASSO THERAPY

Trzy unikalne zabiegi, które sprawią, że Twój salon zyska miano SPA –
SEBO-CONTROL, ANTI-STRESS i DETOX
zostały specjalnie opracowane by zrelaksować Twoich klientów
dbając jednocześnie o kondycję skóry głowy i włosów.

ZABIEG SPA
SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW

Kojący rytuał SPA i zabieg łagodzący w jednym

SPA + terapia = SPA THERAPY

OTIUM THALASSO THER APY
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THALASSO THERAPY to rytuał, dzięki któremu klienci Twojego salonu
poczują się jak nigdy wcześniej

•
•
•
•
•

Masaż głowy w salonie zyska zupełnie nowy wymiar; w pierwszej chwili mycie głowy
szamponem mineralnym zrelaksuje skórę głowy i delikatnie oczyści włosy, by kolejno
maska na bazie glinki i alg dostarczyła im odprężenia i składników odżywczych.
Podaruj klientom poczucie relaksu i bezpieczeństwa, zupełnie jakby przenieśli się w inny
wymiar, poza czasem i codziennością.
Z jednej strony THALASSO THERAPY to prawdziwy rytuał SPA, łączący działanie naturalnych składników, seansu aromaterapeutycznego i przyjemności, z drugiej zaś jest to
niemal lecznicza terapia skóry głowy i włosów.
THALASSO THERAPY to zabieg koncentrujący się na skórze głowy, o której często zapominamy podczas pielęgnacji. Piękno i zdrowie włosów zawsze zaczyna się od skóry.
Ponownie, ESTEL PROFESSIONAL wyznacza trendy w branży kosmetycznej, dbając
o każdy aspekt olśniewających włosów i dostarczając salonom produkty stworzone dzięki
najbardziej zaawansowanej technologii oraz wykorzystaniu dobrodziejstw natury.

OTIUM THALASSO THER APY
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OTIUM THALASSO THERAPY
SEBO-CONTROL
Profesjonalny zabieg SEBO-CONTROL dedykowany jest pielęgnacji włosów
i skóry głowy, które borykają się z problemem nadmiernego wydzielania sebum
i potrzebują wyjątkowo delikatnej pielęgnacji. Kompozycja pielęgnacyjno-lecznicza
na bazie żółtej glinki i czerwonych alg oraz opatentowanego kompleksu FLUIDIPURE™ 8G delikatnie oczyszcza skórę głowy, redukuje łupież, podrażnienia oraz zapewnia uczucie długotrwałej świeżości.

Zabieg polecany do przetłuszczającej się skóry głowy i włosów.
Czas zabiegu: ok. 15–20 minut łącznie z masażem skóry głowy
OTIUM THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL
Szampon mineralny (Krok 1)
Składniki aktywne: żółta glinka, ekstrakt z czerwonych alg
Rezultat: delikatne oczyszczanie, regulacja wydzielania sebum, działanie
antybakteryjne, uczucie świeżości
OTIUM THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL
Maska glinkowa (Krok 2)
Składniki aktywne: żółta glinka, ekstrakt z czerwonych alg, FLUIDIPURE™ 8G
Rezultat: natychmiastowy i długotrwały efekt, odbudowa ochronnych funkcji skóry,
przywrócenie równowagi hydrolipidowej, wyrównanie ekosystemu skóry, natlenienie

OTIUM THALASSO THER APY
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OTIUM THALASSO THERAPY
ANTI-STRESS
Profesjonalny zabieg ANTI-STRESS przeznaczony jest do delikatnej skóry głowy,
skłonnej do podrażnień oraz delikatnych i osłabionych włosów. Formuła produktów
jest bogata w składniki mineralne pochodzące z czerwonej glinki oraz ekstrakt
z czerwonych alg. Redukuje napięcie i minimalizuje negatywne efekty działania
czynników środowiska, przywraca naturalny poziom nawilżenia, delikatnie
i w naturalny sposób peelinguje skórę, rewitalizuje ją i odżywia włosy.

Zabieg polecany do wrażliwej skóry głowy i osłabionych włosów.
Czas zabiegu: ok. 15–20 minut łącznie z masażem skóry głowy
OTIUM THALASSO THERAPY ANTI-STRESS
Szampon mineralny (Krok 1)
Składniki aktywne: czerwona glinka, ekstrakt z czerwonych alg
Rezultat: delikatne oczyszczanie, zrelaksowana skóra głowy, nawilżenie, tonizacja
OTIUM THALASSO THERAPY ANTI-STRESS
Maska glinkowa (Krok 2)
Składniki aktywne: czerwona glinka, ekstrakt z czerwonych alg, bisabolol
Rezultat: regenrujący peeling, ochrona skóry przed uczuciem ściągnięcia i przesuszenia,
odbudowa równowagi hydrolipidowej, wzmocnienie bariery ochronnej naskórka,
odprężenie skóry głowy, wzmocnienie włosów i nadanie im elastyczności i siły

OTIUM THALASSO THER APY
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OTIUM THALASSO THERAPY
DETOX
Profesjonalny zabieg DETOX to doskonały zabieg dla wszystkich rodzajów skóry
głowy i włosów. Efekt detoksykacji zapewnia formuła produktów bogata w składniki
mineralne zielonej glinki, ekstraktu z czerwonych alg oraz pierwiastków śladowych
z głębin oceanów. Zabieg uwalnia skórę głowy i włosy od negatywnego działania
czynników środowiska (zanieczyszczeń, promieni UV), neutralizuje działanie
wolnych rodników, wzmacnia odporność skóry głowy i włosów oraz przywraca uczucie odprężenia i komfortu.

Zabieg polecany do wszystkich rodzajów skóry głowy i włosów.
Czas zabiegu: ok. 15–20 minut łącznie z masażem skóry głowy
OTIUM THALASSO THERAPY DETOX
Szampon mineralny (Krok 1)
Składniki aktywne: ekstrakt z czerwonych alg, kompleks pierwiastków śladowych
Rezultat: delikatne oczyszczanie, tonizacja, energetyzacja włosów od nasady po same końce
OTIUM THALASSO THERAPY DETOX
Maska glinkowa (Krok 2)
Składniki aktywne: zielona glinka, ekstrakt z czerwonych alg, kompleks pierwiastków
śladowych
Rezultat: efekt detoksykacji, remineralizacja, intensywne odżywienie i nawilżenie, delikatna
pielęgnacja skóry głowy
OTIUM THALASSO THER APY
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OTIUM THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL
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OTIUM THALASSO THERAPY

ANTI-STRESS

OTIUM THALASSO THERAPY DETOX

Przed nałożeniem maski, skóra głowy i włosy
powinny być dobrze zwilżone, by ułatwić przenikanie składników odżywczych oraz równomierną
aplikację produktu.

Przed nałożeniem maski, skóra głowy i włosy
powinny być dobrze zwilżone, by ułatwić przenikanie składników odżywczych oraz równomierną aplikację produktu.

Przed nałożeniem maski, skóra głowy i włosy
powinny być dobrze zwilżone, by ułatwić
przenikanie składników odżywczych oraz
równomierną aplikację produktu.

THALASSO THERAPY SEBO-CONTROL
Maska glinkowa

THALASSO THERAPY ANTI-STRESS
Maska glinkowa

THALASSO THERAPY DETOX
Maska glinkowa

APLIKACJA
Podziel włosy na sekcje poziomo i pionowo. Aplikuj
maskę palcami na szczyty wydzielonych pasm
włosów w kierunku od korony po linię włosów.
Równomiernie rozprowadź maskę przy pomocy
pędzla.

APLIKACJA
Podziel włosy na sekcje poziomo i pionowo.
Aplikuj maskę palcami, wmasowując ją w pasma
od nasady, na całą długość włosów, po same
końce.

APLIKACJA
Podziel włosy na sekcje zaczynając od linii
włosów. Aplikuj maskę równomiernie, przy
użyciu pędzla, na całą ich długość aż po końce.

OTIUM THALASSO THER APY
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DOMOWE SPA
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Thalasso

SPA dla skóry głowy
i pięknych włosów

Szampon mineralny
OTIUM THALASSO SEBO-CONTROL

Szampon mineralny
OTIUM THALASSO ANTI-STRESS

Szampon mineralny
OTIUM THALASSO DETOX

Składniki aktywne: żółta glinka, ekstrakt
z czerwonych alg
Rezultat: delikatne oczyszczenie, regulacja
wydzielania sebum, działanie antybakteryjne,
uczucie świeżości

Składniki aktywne: czerwona glinka, ekstrakt
z czerwonych alg
Rezultat: delikatne oczyszczenie, odprężenie
skóry głowy, nawilżenie, tonizacja

Składniki aktywne: ekstrakt z czerwonych alg,
kompleks mikroelementów
Rezultat: delikatne oczyszczenie, tonizacja,
energia dla włosów na całej ich długości

Balsam mineralny
OTIUM THALASSO SEBO-CONTROL

Balsam mineralny
OTIUM THALASSO ANTI-STRESS

Maska mineralna
OTIUM THALASSO DETOX

Składniki aktywne: ekstrakt z czerwonych
i brązowych alg, pantolakton
Rezultat: głębokie nawilżenie, zdrowe i wypielęgnowane włosy

Składniki aktywne: ekstrakt z czerwonych
i brązowych alg, aloes
Rezultat: intensywne nawilżenie i odżywienie,
odprężenie skóry głowy

Składniki aktywne: ekstrakt z czerwonych
i brązowych alg,
Rezultat: odbudowa struktury włosów, głębokie
nawilżenie, ochrona przed działaniem ciepła
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GAMA OTIUM THALASSO

Thalasso

SPA dla skóry głowy
i pięknych włosów

Dom to miejsce gdzie mieszka nasze poczucie komfortu: atmosfera,
światło, wystrój, tkaniny... Nasza własna strefa AQUA - łazienka równie dobrze może zamienić się w naszą własną strefę SPA. To
właśnie w tym miejscu relaksujemy się i porządkujemy ciało
i myśli. Jak to się dzieje, że godzina pod prysznicem zdaje się trwać
jedynie pięć minut? Każda chwila, którą spędzamy w naszej
prywatnej sferze SPA działa cuda. Pozwala nam uwolnić się od
stresu, odświeżyć i pozytywnie nastroić na to, co nas czeka.
OTIUM THALASSO do domowej pielęgnacji to gama produktów,
które wypełnią ten czas przyjemnymi doznaniami, emocjami
i realnymi korzyściami dla ciała.
Gdy zwyczajny prysznic zmienia się w tropikalny wodospad, ciało
dostaje sygnał do odprężenia i czerpania przyjemności z chwili.
BEACH-WAVES spray do włosów
OTIUM THALASSO
Składniki aktywne: ekstrakt z czerwonych
alg, sól morska
Rezultat: gęste włosy, delikatna struktura
fal „beach waves”
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Dwufazowy spray pielęgnacyjny
OTIUM THALASSO
Składniki aktywne: ekstrakt z czerwonych
alg
Rezultat: działanie antystatyczne, jedwabista
gładkość włosów

Mineralny żel pod prysznic
OTIUM THALASSO
Składniki aktywne: kompleks pierwiastków śladowych: cynku, miedzi, magnezu
Rezultat: delikatne oczyszczanie, długotrwały efekt świeżości

Kiedy zwyczajna stylizacja włosów zmienia się w zabawę, swobodnie możesz wyobrazić sobie wakacje nad oceanem.
ZASŁUGUJESZ NA CZAS WYŁĄCZNIE DLA SIEBIE
ZASŁUGUJESZ NA THALASSO

OTIUM THALASSO THER APY
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ESTEL Polska Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43 A
10 - 410 Olsztyn
www.estel.pro/pl/pl
biuro@estel-poland.com

