NOVÝ

SCALP CLINIX

RECEPTURA S AKTIVNÍM MIKROBIOMEM PRO OBNOVENÍ
ROVNOVÁHY POKOŽKY HLAVY VAŠICH ZÁKAZNIC
V SALONU
A DOMA

V SALONU
Okamžitě zlepšuje stav pokožky hlavy vaší zákaznice

SCRUB PŘED MYTÍM

+ Pro všechny typy pokožky hlavy*
+ Jemně odlupuje odumřelé
buňky pokožky
+ Připravuje pokožku hlavy na čištění
+ Zanechává pokožku hlavy svěží
s chladivým efektem
*Nepoužívejte na podrážděnou pokožku hlavy

BIOTICKÝ
ZÁKLAD

ZKLIDŇUJÍCÍ
BOOSTER

+ Pomáhá vyvážit
mikrobiom pokožky
hlavy pro zlepšení
jejího stavu
+ Přináší pokožce
hlavy zklidňující
a zvlhčující pocit

+ Pro suchou
a choulostivou
pokožku hlavy
+ Dodává zklidňující
a vyvážený pocit

BOOSTER
PRO OMEZENÍ
MASTNOTY
+ Pro mastnou
pokožku hlavy
+ Důkladně osvěžuje

BOOSTER
PRO OMEZENÍ
LUPŮ

+ Pro všechny
typy lupů
+ Zklidňuje
a odstraňuje lupy

DOMA
Prodlužuje a zachovává výsledky ze salonu při domácím použití
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SCALP CLINIX
ZKLIDNĚNÍ

+ Pro suchou a jemnou pokožku
hlavy
+ Více než 93% zákaznic říká,
že jejich pokožka hlavy je po
4 týdnech pravidelného požívání
zklidněná a méně napjatá*
+ Dodává pokožce hlavy
zklidňující pocit

SCALP CLINIX
POTLAČENÍ MASTNOTY
+ Pro mastnou pokožku hlavy
+ 98 % zákaznic uvádí, že jejich
pokožka hlavy je po první aplikaci
méně mastná**
+ Zanechává pokožku hlavy
osvěženou s chladivým efektem

*Na základě testu domácího použití, který provedla společnost SGCI Co., Ltd v Číně s 32 účastníky
od prosince 2020 do ledna 2021 s přípravkem Scalp Clinix Zklidňující šampon nebo Zklidňující Kúra.
**Na základě testu domácího použití provedeného společností How-To NPD Consulting LTD v Číně
s 62 účastníky v dubnu 2021, kdy byly společně použité přípravky Scalp Clinix Šampon proti mastnotě
a Kúra proti mastnotě.

SCALP CLINIX
POTLAČENÍ LUPŮ

+ Pro všechny typy lupů
+ 92% zákaznic uvádí, že viditelně
snižuje výskyt lupů již po první
aplikaci***
+ Pomocí chladivého účinku
poskytuje svědící pokožce hlavy
zklidnění a zmírnění potíží

SCALP CLINIX
ZTRÁTA VLASŮ

+ Pro řídnoucí vlasy
+ V kombinaci s masáží podporuje
mikrocirkulaci krve v pokožce
hlavy a zpevňuje vlasové folikuly
+ Po pouhých 6 týdnech omezuje
nepatologickou ztrátu vlasů****

***Na základě testu domácího použití provedeného společností How-To NPD Consulting LTD
v Číně s 63 účastníky v dubnu 2021 při společném použití přípravků Scalp Clinix Šamponu proti
lupům a Kúry proti lupům.
****Při společném a pravidelném používání Scalp Clinix Šamponu proti ztrátě vlasů
a Séra proti ztrátě vlasů.

SCALP CLINIX
MANUÁL PRO MYTÍ VLASŮ V SALONU
DALŠÍ INFORMACE
NAJDETE ZDE
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SCALP CLINIX

TIP EXPERTA

STAŇTE SE EXPERTEM NA
POKOŽKU HLAVY A VLASY

NEJPOKROČILEJŠÍ PŘIZPŮSOBITELNÁ PÉČE O POKOŽKU
HLAVY A VLASY OD SCHWARZKOPF PROFESSIONAL V PODOBĚ
KOMPLETNÍHO OŠETŘENÍ OD SALONU PO DOMÁCÍ PÉČI
V SALONU
PŘÍPRAVA

MYTÍ

DOMA

DÉLKA BIOTICKÉHO SERVISU: PŘIBLIŽNĚ 15 MINUT

KÚRA

Reagujte na potřeby pokožky hlavy
a vlasů vaší zákaznice s minimální
potřebou času pomocí společného
použití Scalp Clinix a Fibre Clinix.
Po umytí ošetřete pokožku hlavy
zákaznice Scalp Clinix Biotickým
základem a vhodným Boosterem.
Pokračujte aplikací Fibre Clinix Tribond
kúry a příslušných boosterů na střední
délky a konečky pro výsledky v podobě
výrazné změny. Po kombinované době
působení oba přípravky opláchněte.

ZACHOVÁNÍ

SUCHÁ A
CHOULOSTIVÁ
POKOŽKA
HLAVY

VŠECHNY
TYPY LUPŮ

MASTNÁ
POKOŽKA
HLAVY

Připravte pokožku hlavy
na čištění se SCALP
CLINIX SCRUBEM PŘED
MYTÍM.

Pokožku hlavy a vlasy
umyjte s FIBRE CLINIX
TRIBOND ŠAMPONEM
a v případě potřeby
zopakujte.

Vyberte booster cílící na potřebu pokožky hlavy
vaší zákaznice. Smíchejte 25g SCALP CLINIX
BIOTICKÉHO ZÁKLADU s 5g vybraného SCALP
CLINIX BOOSTERU. Nechte působit až 10 minut.

Pro dlouhotrvající zachování výsledků ze salonu doporučte SCALP CLINIX
domácí pečující režim přesně podle potřeb zákaznic.

BIOTICKÁ TECHNOLOGIE
PROMĚNA*
FÁZE 1
Mikrobiom
pokožky hlavy
je nevyvážený,
protože špatné
mikroby převládají
nad dobrými.

DÉLKA TRIBOND SERVISU: DALŠÍ 2-3 MINUTY
*věnované zákaznicím, které mají narušené střední délky a konečky a/nebo hledají výsledky v podobě výrazné změny

FÁZE 2
Biotická
technologie
s mikrobiomem
aktivně pomáhá
obnovit rovnováhu
mikrobiomu
pokožky hlavy
pro její vylepšený
stav.

FÁZE 3
Jakmile je
poměr dobrých
a špatných
mikrobů upraven
do přirozeného
stavu, je mikrobiom
pokožky hlavy
vyvážený, což vede
ke zlepšení stavu
pokožky hlavy.

