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Świat kobiety
Strzyżenie

70 - 130

80 - 150

Koloryzacja jednolita

150 - 170

180 - 200

Koloryzacja wielotonowa

180 - 200

210 - 230

Koloryzacja jednolita + strzyżenie

190 - 210

220 - 240

Koloryzacja wielotonowa + strzyżenie

220 - 240

250 - 350

Dekoloryzacja

250 - 400

350 - 500

150

150

30 - 50

-

Czesanie okolicznościowe

80 - 200

-

Zabieg pielęgnacyjny

80 - 120

-

250 - 500

350 - 500

Strzyżenie

30 - 50

50 - 100

Strzyżenie brody

20 - 50

50 - 100

NHS

50 - 100

100 - 150

Zabieg pielęgnacyjny

30 - 150

30 - 150

Strzyżenie

20 - 40

50 - 70

Czesanie okolicznościowe

30 - 80

-

Multiplex
Modelowanie

NHS
Świat mężczyzny

Świat dzieci do lat 10

www.machnickisalon.pl

Multiplex: Skuteczna pielęgnacja na bazie organicznych składników, która chroni i przywraca zdrowy wygląd
włosów. System MULTIPHLEX zadba o włosy podczas zbiegów koloryzacji, rozjaśniania i dekoloryzacji lub jako
zabieg odbudowy włosów . Rezultat po zastosowaniu jest widoczny i natychmiastowy, a jakość oraz struktura
włosów jest poprawiona.
NHS:
Kreatynowe wygładzanie włosów New Hair System to innowacyjny zabieg, który dzięki jednoczesnemu działaniu
kwasu glioksalowego i keratyny jest niezwykle skuteczny. Kwas glioksalowy pomaga tworzyć nowe połączenia pomiędzy keratyną występującą w strukturze kapilarnej włosa, a tą znajdującą się w produkcie, regenerując osłabione
i zniszczone włosy. Naturalnie proste włosy nawet do 6 miesięcy bez kwasu tioglikolowego, aldehydu glutarowego,
karbocysteiny, parabenów i formaldehydu. New Hair System oparty jest także na inteligentnej strukturze molekularnej
z wykorzystaniem kompleksu multiwitaminowego, która sprawia, że aktywne składniki przenikają w głąb włosa.
System ten polega na kontrolowanym uwalnianiu składników aktywnych posiadających nieskończenie małe cząsteczki zawierające wyjątkową mieszankę: OLEJEK JOJOBA, PANTENOL, SERYCYNA, GLICERYNA.
Diamentowa odbudowa New Hair System to innowacyjne rozwiązanie, które wypełnia
i wzmacnia włosy. Pierwszy i jedyny zabieg wykorzystujący połączenie niezwykłych składników: KWAS HIALURONOWY, który przenika w głąb łusek włosa, nawilżając, odbudowując i wypełniając je. KAWIOR cenny składnik szeroko
stosowany w pielęgnacji skóry. Zawiera kwasy omega-3, proteiny i oligoelementy. Pobudza produkcję kolagenu
i keratyny, dwóch podstawowych białek, które utrzymują nawilżenie i blask włosów. WITAMINA E silny przeciwutleniacz zapobiegający blaknięciu koloru i zachowujący blask włosów. WITAMINA PP ma właściwości odbudowujące
i odżywiające. AMINOKWASY łączą się z włóknami proteinowymi, przywracając włosom blask i chroniąc ich kolor.
GLICERYNOWE EKSTRAKTY Z GRANATU bogate w substancje przeciwutleniające odgrywają ważną rolę ochronną
i nawilżającą podczas prostowania włosów.

Pielęgnacja: Każda osoba jest wyjątkowa, tak jak jedyne w swoim rodzaju są wymagania jej włosów. Właśnie dlatego proponujemy zabiegi pielęgnacyjne, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb włosa naszych klientów.
DREAM REPAIR: Zabieg odbudowujący włosy. Dzięki działaniu keratyny i protein jedwabiu zawartych w aktywnych
składnikach włosy uzyskają niesamowitą kondycję oraz będą lśnić jak nigdy dotąd.
RAIN DANCE: Sekret pięknych, mocnych i zdrowo wyglądających włosów to ich prawidłowe, głębokie nawilżenie.
Rytuał Rain Dance to połączenie szlachetnych i cennych ekstraktów naturalnych, które nawilżają i odżywiają włosy,
nadając im blask, jedwabistą miękkość i piękno.
RESCUE: Zabieg zapobiegający wypadaniu włosów. Nadzwyczajne zasoby świata morskiego i roślinnego zawarte
w produktach serii RESCUE dostarczają siłę i energię.
CLARITY: Zabieg przeciwłupieżowy. Aromaterapia i fitoterapia wzmocnione innowacyjną substancją czynną to
idealne rozwiązanie i komfort już od pierwszego zastosowania.
BALANCE: Zabieg do włosów przetłuszczających się. Znajdź równowagę Twoich włosów. Proste zabiegi aromaterapii i fitoterapii pozwolą Tobie odnaleźć harmonię i odprężenie.
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