ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

SCALP CLINIX

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ MICROBIOME ACTIVE ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ
ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΟ
& ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ

PRE-SHAMPOO SCRUB

+ Για όλους τους τύπους τριχωτού*
+ Αφαιρεί απαλά τα νεκρά κύτταρα
του δέρματος
+ Προετοιμάζει το τριχωτό για καθαρισμό
+ Αφήνει στο τριχωτό μια αίσθηση
αναζωογόνησης με ένα δροσιστικό
αποτέλεσμα
*Μην το χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο τριχωτό

ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
Βελτιώστε άμεσα την κατάσταση του τριχωτού των πελατών σας

BIOTIC BASE

+ Βοηθάει στην
εξισορρόπηση του
μικροβιώματος του
τριχωτού, βελτιώνοντας
την κατάσταση του
+ Προσφέρει μια αίσθηση
καταπράυνσης &
ενυδατωσης

SOOTHING
BOOSTER

+ Για ξηρό & ευαίσθητο
τριχωτό
+ Προσφέρει μια αίσθηση
καταπράυνσης &
εξισορρόπησης

OIL CONTROL
BOOSTER

+ Για λιπαρό τριχωτό
+ Αναζωογονεί σε βάθος

FLAKE CONTROL
BOOSTER

+ Για όλους τους τύπους
τριχωτού με τάση για
πιτυρίδα
+ Ηρεμεί & αφαιρεί τις
νιφάδες πιτυρίδας

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Παρατείνετε και διατηρήστε τα αποτελέσματα του κομμωτηρίου στο σπίτι

ΝΕΟ

SCALP CLINIX
SOOTHING

+ Για ξηρό & ευαίσθητο τριχωτό
+ Πάνω από το 93% των καταναλωτών
λέει ότι αισθάνεται το τριχωτό του
μαλακό και λιγότερο σφιχτό μετά
από 4 εβδομάδες κανονικής χρήσης*
+ Παρέχει μια αίσθηση καταπράυνσης
στο τριχωτό

SCALP CLINIX
OIL CONTROL

+ Για λιπαρό τριχωτό
+ Το 98% των καταναλωτών λέει ότι
αισθάνεται το τριχωτό του λιγότερο
λιπαρό μετά από την 1η εφαρμογή**
+ Αφήνει στο τριχωτό μια αίσθηση
αναζωογόνησης με ένα δροσιστικό
αποτέλεσμα

*Βάσει έρευνας οικιακής χρήσης που διεξήχθη από την SGCI Co., Ltd στην Κίνα με 32 συμμετέχοντες
από το Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021 πάνω στο Scalp Clinix Soothing Shampoo
ή στο Soothing Treatment.
**Βάσει έρευνας οικιακής χρήσης που διεξήχθη από την How-To NPD Consulting LTD στην
Κίνα με 62 συμμετέχοντες τον Απρίλιο του 2021 όταν το Scalp Clinix Oil Control Shampoo και το
Oil Control Treatment χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

SCALP CLINIX
FLAKE CONTROL

+ Για όλους τους τύπους τριχωτού
με τάση για πιτυρίδα
+ Το 92% των καταναλωτών λέει ότι
μειώνει αισθητά τις νιφάδες πιτυρίδας
μετά από την 1η εφαρμογή***
+ Προσφέρει μια αίσθηση καταπράυνσης
& ηρεμίας στο κνησμώδες τριχωτό με
ένα δροσιστικό αποτέλεσμα

SCALP CLINIX
ANTI-HAIR LOSS

+ Για εξασθενημένα μαλλιά
+ Σε συνδυασμό με μαλάξεις
βελτιώνει την μικρο-κυκλοφορία
του αίματος στο τριχωτό &
ενδυναμώνει το θύλακα της τρίχας
+ Μειώνει τη μη παθολογική
απώλεια μαλλιών μετά από
μόλις 6 εβδομάδες****

***Βάσει έρευνας οικιακής χρήσης που διεξήχθη από την How-To NPD Consulting LTD στην Κίνα
με 62 συμμετέχοντες τον Απρίλιο του 2021 όταν το Scalp Clinix Flake Control Shampoo και το
Flake Control Treatment χρησιμοποιούνται συνδυαστικά
****Όταν το Scalp Clinix Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum χρησιμοποιούνται
συνδυαστικά σε τακτά διαστήματα

SCALP CLINIX
ΟΔΗΓΌΣ ΛΟΥΤΉΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
ΣΚΑΝΆΡΕΤΕ ΕΔΏ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΉ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΎΣ

SCALP CLINIX

ΓΙΝΕΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟ
ΤΡΙΧΩΤΟ & ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΎΣΙΜΗ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΊΔΑΣ
ΤΗΣ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΌ & ΤΑ ΜΑΛΛΙΆ
ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΤΌΣΟ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΟ,
ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ BIOTIC: ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΛΕΠΤΆ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ανταποκριθείτε στις ανάγκες του τριχωτού
& των μαλλιών του πελάτη σας μέσα σε
ελάχιστο χρόνο χρησιμοποιώντας το Scalp
Clinix & το Fibre Clinix ταυτόχρονα. Μετά
τον καθαρισμό, περιποιηθείτε το τριχωτό
του πελάτη σας με το Scalp Clinix Biotic
Base & το αντίστοιχο Booster. Συνεχίστε
με την εφαρμογή του Fibre Clinix Tribond
Treatment & των επιλεγμένων Boosters
στα μήκη και στις άκρες για ολοκληρωμένα
αποτελέσματα. Ξεβγάλετε και τις δύο
υπηρεσίες αφού τις αφήσετε να δράσουν
συνδυαστικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΞΗΡΟ &
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ
ΤΡΙΧΩΤΟ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΜΕ
ΠΙΤΥΡΙΔΑ

ΛΙΠΑΡΌ
ΤΡΙΧΩΤΟ

Προετοιμάστε το
τριχωτό για καθαρισμό
με το SCALP CLINIX
PRE-SHAMPOO SCRUB.

Καθαρίστε το τριχωτό
& τα μαλλιά με
το FIBRE CLINIX
TRIBOND SHAMPOO
και επαναλάβετε αν
κρίνετε απαραίτητο.

Επιλέξτε το κατάλληλο booster για τις ανάγκες
του πελάτη. Αναμείξτε 25γρ. του SCALP CLINIX
BIOTIC BASE με 5γρ. του επιλεγμένου SCALP
CLINIX BOOSTER. Αφήστε το να δράσει για
έως και 10 λεπτά.

Προτείνετε τη ρουτίνα περιποίησης SCALP CLINIX για χρήση
στο σπίτι σύμφωνα με τις υποδείξεις του πελάτη για να διατηρήσει
τα αποτελέσματα του κομμωτηρίου και να αποκτήσει αποτελέσματα
με μεγάλη διάρκεια.

ΒΙΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ*

ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ TRIBOND: ΕΠΙΠΛΈΟΝ 2-3 ΛΕΠΤΆ
*απευθύνεται σε πελάτες που έχουν ταλαιπωρημένα μήκη και άκρες μαλλιών και/ή επιζητούν ολοκληρωτικά αποτελέσματα

ΣΤΆΔΙΟ 1
Το μικροβίωμα
του τριχωτού
βρίσκεται σε
ανισορροπία όταν
τα κακά μικρόβια
υπερισχύουν των
καλών μικροβίων

ΣΤΆΔΙΟ 2
Η βιοτική τεχνολογία
με microbiome
active βοηθάει στην
εξισορρόπηση του
μικροβιώματος
του τριχωτού
οδηγώντας σε
βελτιωμένη
κατάσταση του
τριχωτού

ΣΤΆΔΙΟ 3
Μόλις η αναλογία
των καλών και των
κακών μικροβίων
ρυθμιστεί στα
φυσιολογικά
της επίπεδα,
το μικροβίωμα
του τριχωτού
εξισορροπείται
οδηγώντας σε
μια βελτιωμένη
κατάσταση του
τριχωτού.

