Alfaparf Cosmetics
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Corp 3 Cam. 22 Sector 5
București 050912
Tel.: +40 318 058 706
Fax: +40 312 254 217
www.alfaparf.ro

ALFAPARF ROMÂNIA

30

de ani
în exclusivitate pentru
Înfrumuseţarea Profesională

Suntem o echipă cu experienţă în industria de cosmetice profesionale din România.
VIZIUNEA NOASTRĂ este de a oferi profesioniştilor cele mai bune soluţii pentru a obţine rezultate remarcabile şi pentru dezvoltarea
profesională alături de un brand de success, Alfaparf.
Noi vă punem la dispoziţie:
Produse de înaltă calitate garantând rezultate excelente şi un plus de performanţă în activitatea profesională,
oferind clienţilor dumneavoastră o experienţă de lux în salon.
INOVAŢIE şi CALITATE. Produsele noastre înglobează cele mai noi şi performante tehnologii, îmbinate cu ingrediente naturale active pentru îngrijirea delicată a părului.
Un parteneriat de afaceri de lungă durată prin oferirea de soluţii personalizate pentru profesionişti. SIGURANŢĂ ŞI SERIOZITATE pentru a dezvolta activitatea salonului
dumneavoastră şi a vă îmbunătăţi cunoştinţele tehnice şi aptitudinile profesionale şi manageriale.
În ziua de azi, mai mult decât altă dată, este nevoie să ne adaptăm schimbărilor şi să alegem partenerul de afaceri SIGUR ŞI DE VIITOR, care ne ajută sa ne dezvoltăm şi să
transformăm salonul într-un loc de răsfăţ şi satisfacţie pentru clienţii noştri.
INSPIRAŢIA COUTURE. Îmbinarea creativităţii stiliştilor cu moda din Milano, ALFAPARF prezintă trendurile modei internaţionale de ultimă oră în înfrumuseţare şi oferă
stiliştilor inspiraţie şi creativitate prin îmbinarea trendurilor din vestimentaţie, design interior, arta fotografică şi arhitecturală.
EDUCAŢIE prin programul de pregătire ALFAPARF care vă oferă oportunitatea de a vă îmbunătăţi tehnicile de aplicare şi de utilizare în mod profesional a produselor,
de a vă stimula talentul creativ nativ şi imaginaţia pentru a dezvolta imaginea salonului.
SEMINARII TEHNICE şi WORKSHOP-uri
Susţinute de echipa ALFAPARF România, pentru a vă îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile profesionale şi pentru a da un plus de valoare creativităţii, organizate pe diferite
teme: colorimetrie, tehnici de colorare, tehnici de tunsoare, styling pe păr lung, prezentarea ultimelor colecţii, NOUTĂŢI ÎN MODĂ pentru a vă dezvolta abilitatea
de a interpreta noile trenduri şi de a le propune în salon.
EXCURSII SPECIALE DE STUDIU
La Academia Mahogany din Londra pentru a primi inspiraţie din cel mai avangardist oraş care prezintă noile trenduri şi stiluri, sau la Academiile Alfaparf din Europa, pentru
a câştiga idei creative noi, pentru a vedea şi experimenta noile colecţii în modă într-o atmosferă unică şi de neuitat.
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ECHIPA DE STILIŞTI

ALFAPARF ROMÂNIA

Mihaela Neculai

Raluca Elena Pintea
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Mihaela Neculai

Iulian Neculai

Trainer Alfaparf
Tel: 0723 - 244 532
Salonul Iuly & Miha - Michelle Galaţi
contact@iuly-miha.ro
www.iuly-miha.ro
Experienţă - 17 ani
Premii câștigate: Marele Premiu la concursul Trend Vision Juniori 2004
Premiul pentru “Eleganţă” la concursul Trend Vision Seniori 2005
reprezentanta României la concursul Internațional Trend Vision Award Londra 2005
Cursuri absolvite: Advanced Academy și Master Academia Vidal Sassoon
Long Hair Patrick Cameron, Advance Creative Academia Mahogany
Academia Alfaparf Milano

Trainer Alfaparf
Tel: 0723 - 177 168
Salonul Iuly & Miha - Michelle Galaţi
contact@iuly-miha.ro
www.iuly-miha.ro
Experienţă - 7 ani
Premii câștigate: Premiul pentru “Imaginaţie” la concursul Trend Vision Juniori 2004
Cursuri absolvite: Advanced Academy și Master Academia Vidal Sassoon
Long Hair Patrick Cameron, Advance Creative Academia Mahogany
Academia Alfaparf Milano

Iulian Neculai

Raluca Elena Pîntea

Marius Mihai Ciortescu

Daniela Petrescu

Trainer Alfaparf
Tel: 0747 - 398 297
Salonul Raluca Iaşi
raluca@iuly-miha.ro
www.iuly-miha.ro
Experienţă - 5 ani
Cursuri absolvite: Advanced Academy
și Salon Creative Academia Vidal Sassoon
Long Hair Patrick Cameron, Advance
Creative Academia Mahogany
Academia Alfaparf Milano

Trainer Alfaparf
Tel: 0722-363 436
Salon Beautyful Days București
dana.marius@alfaparf.ro
www.alfaparf.ro
Experienţă - 6 ani
Cursuri absolvite: Advanced Academy și Salon
Creative Academia Vidal Sassoon
Long Hair Patrick Cameron, Advance Creative
Academia Mahogany
Academia Alfaparf Milano

Trainer Alfaparf
Tel: 0724 - 714 400
Salon Beautyful Days București
dana.marius@alfaparf.ro
www.alfaparf.ro
Experienţă - 8 ani
Cursuri absolvite: Advanced Academy și
Salon Creative Academia Vidal Sassoon
Long Hair Patrick Cameron, Advance
Creative Academia Mahogany
Academia Alfaparf Milano

Marius Mihai Ciortescu

Daniela Petrescu
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Alfaparf a creat o vopsea care respectă la maximum firul de păr,
colorarea devenind un adevărat tratament.

Evolution of the Color HCI
Linie de vopsele cosmetice permanente,
care conferă rezultate impecabile.

Conţine Sistemul inovator HCI (Hyper Intense Color System) care
garantează obţinerea de culori strălucitoare şi durabile în timp.
Formulă unică cu Micropigmenţi cristalizaţi, mai puri şi de dimensiuni
mai mici (o puritate de peste 99%). Datorită dimensiunilor reduse,

INOVAŢIE

Roșu special cu sistemul MLV (Multi Lamelar Vehicle), o structură

Sistem de 3 baze pentru acoperire păr alb:

stratificată de cristale lichide care funcţionează ca şi vectori

• Natural - pentru culori reci;

transportatori pentru micropigmenţii cristalizaţi. Datorită acestui

• Natural Bahia - pentru culori calde;

Conţinut redus de amoniac pentru păstrarea sănătăţii şi integrităţii

sistem micropigmenţii de culoare se vor oxida în întregime doar după

• Natural Intensi - pentru păr gros, sticlos.

firului de păr;

ce au penetrat părul (şi nu în timpul amestecării cu oxidantul), rezultând

Acoperire 100% a firelor albe, datorită acţiunii micro-pigmenţilor

o culoare mult mai durabilă, cu intensitate mărită şi o acoperire a firelor

cristalizaţi;

cărunte chiar şi fără bază naturală, reflexe pure 100%.

Caracteristici ale vopselei Evolution of
the Color HCI:
•

TEHNOLOGIA

Evolution of the color MLV Pure Reds

•
•

Permite o deschidere de până la 3 tonuri;

•

Peste 90% componente naturale pentru o colorare delicată;

•

Conţine P22, balsam pe bază de polimeri de ultimă generaţie,

micropigmenţii cristalizaţi pătrund cu uşurinţă în interiorul firului de păr

pentru un păr mai moale şi mai mătăsos şi deci mult mai sănătos

şi odată intraţi în cortex, încep să formeze legături, rezultând molecule

şi mai rezistent (cu 30% păr mai uşor de aranjat);

mai mari şi mai concentrate datorită noului sistem HCI. Astfel rezultatul

•

obţinut este excelent, culoarea mai rezistentă, mai strălucitoare şi mai
uniformă.

Filtre UV pentru protejarea culorii şi sănătăţii părului, în fiecare zi,
chiar şi în timpul expunerii la soare;

•

Conţine Bisabolol, ingredient natural care împreună cu procentul

EVOLUTION OF THE COLOR CONTRASTI

Sistem de colorare bazat pe o tehnologie avansată, creat pentru a realiza contraste cromatice pe baze închise sau medii (naturale
sau colorate). Decolorează şi colorează, printr-o singură aplicare. Se recomandă pentru colorarea şuviţelor.

TEHNOLOGIA
Complexul de Pigmenţi de Culoare Cristalizaţi, se bazează pe combinaţia între micropigmenţii cristalizaţi, care dau strălucire şi
rezistenţă culorii, şi uleiul de Limnanthes Alba (Meadowfoam), care face culoarea mai intensă şi creează o legătură puternică între
pigmenţi, pentru un rezultat compact şi uniform.

scăzut de amoniac din formula vopselei, minimizează iritaţiile

1

2

scalpului, colorarea devenind mult mai sigură;
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•

Consistenţă cremoasă ce permite o mai bună aplicare

•

Parfum plăcut de mentă şi anason pentru o experienţă
confortabilă în salon.

Culoare Standard
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Evolution of the Color
cu sistemul HCI

Proporţie amestec 1:1,5
1 parte vopsea permanentă EOC + 1,5 părţi Oxidant OXID’O

Evolution of the color Platinum
Seria Platinum este o serie de vopsele cosmetice permanente care asigură un nivel maxim de decolorare a părului, fără a-l deteriora.
• Se obţin nuanţe de blond foarte deschis, naturale şi strălucitoare.
• Decolorează până la 5 tonuri.

Proporţie amestec: 1:2
1 parte vopsea permanentă EOC Platinum+ 2 părţi Oxidant OXID’O
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Linie de vopsele permanente fără amoniac

OXID’O
Cremă de peroxid stabilizată, îmbogăţită cu molecule de ceară foarte fine şi emolienţi, care protejează părul în timpul
procesului de colorare. Cremoasă şi parfumată, conţine stabilizatori de înaltă calitate, care garantează cea mai bună
oxidare la fiecare colorare.
Caracteristici:
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•

10V (3%) - acoperirea firelor albe, depozit şi colorare ton pe ton

•

20V (6%) - acoperirea firelor albe şi deschidere 1 ton

•

30V (9%) - acoperirea firelor albe şi deschidere 2 tonuri

•

40V (12%) - acoperirea firelor albe şi deschidere 3 tonuri

Cremă pentru colorare directă
Este o cremă cu parfum plăcut care conţine pigmenţi naturali
concentraţi, uşor de utilizat, permite crearea de efecte de culoare unice
şi strălucitoare pe firul de păr, datorită formulei sale ultra-delicate, fără
amoniac. Nu necesită oxidare, deci nu trebuie amestecat cu oxidant şi
nu poate fi amestecat cu nici un produs care lucrează prin oxidare.
Cinci culori fantastice, care se pot amesteca între ele pentru a vă
dezlănţui imaginaţia.

MOD DE UTILIZARE:
Puneţi cantitatea necesară de produs într-un
recipient nemetalic.
Aplicaţi direct pe şuviţele decolorate în prealabil,
spălate şi uscate cu prosopul, utilizând o pensulă
sau un pieptene.
Lăsaţi să acţioneze timp de 10-15 minute, în funcţie
de intensitatea dorită, fără aport de căldură.
Emulsionaţi cu apă şi limpeziţi până când apa este
curată. Şamponaţi.
Pentru a creşte durabilitatea culorii folosiţi fiola de
Ulei Esenţial din gama Semi di Lino Diamante

ACŢIUNE:
• Pentru colorarea şuviţelor decolorate sau a părului decolorat de soare
• Pentru colorarea părului decolorat în prealabil
• Pentru obţinerea de reflexe incredibile pe părul colorat

Nuanţe disponibile:
• MAGENTA (PF001370)
• PURPLE (PF005756)
• PINK (PF001777) 		

• DEEP RED (PF001371)
• CHILI RED (PF001773)
250 ml

• Datorită plantelor pigmentatoare folosite (Şofranul,
Indigoul, şi Rubbia tinctorum) reflexele de culoare
sunt mult mai intense cu un rezultat de o strălucire
deosebită.
• Rezistenţă inegalabilă, datorită taninului, un agent
natural de fixare, care leagă culoarea de fibra capilară,
prin acelaşi proces utilizat pentru fixarea culorilor pe
ţesături, conferind culorii o durabilitate mărită cu 30%.
• Lasă părul extrem de neted şi moale, datorită
concentraţiei mari de principii naturale din formula
produsului.
• Datorită lipsei de amoniac din conţinut îngrijeste
părul pe durata vopsirii.
• Un parfum special de buchet floral, cu note de vanilie
şi lemn preţios ce vor face din procesul de colorare unul
extrem de plăcut.
• Textură cremoasă de culoare plăcută, uşor de aplicat.
Când folosiţi Color Wear:
• Ori de câte ori clientele doresc o colorare fără
amoniac
• Pentru a da reflexe la modă părului natural
• Pentru a da luminozitate şi intensitate culorii naturale
a părului
• Pentru a acoperi firele de păr alb, până la100%.
• Pentru a nuanţa şuviţele sau părul decolorat de soare
• Pentru a uniformiza culoarea, pe toată lungimea
părului

• Pentru a reîmprospăta culoarea şi strălucirea părului
tratat chimic şi lipsit de strălucire.

ACTIVATOR
Oxidant special pentru vopseaua fără amoniac
Color Wear.

MOD DE UTILIZARE Color Wear:
Proporţie amestec 1:2
1 parte Vopsea fără amoniac Color Wear + 2 părţi Activator
Color Wear
Pentru acoperire păr alb
Proporţie amestec 1:1
1 parte Vopsea fără amoniac Color
Wear + 1 parte Activator Color Wear.
(Se recomandă amestecarea în doze
egale cu baza naturală).
Gama de Intensificatori
Pigmenţi concentraţi care utilizati
în amestec cu nuanţele creative
conferă culori mai intense.
Intensificatorul CLEAR & GLOSS se
utilizează în amestec cu nuanţa
aleasă pentru a dilua intensitatea
culorii; dacă utilizaţi produsul ca
atare este un adevărat tratament de
înfrumuseţare care dă luminozitate
părului lipsit de strălucire, tratat
chimic sau natural.
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Linia profesională care vă ajută în serviciul de colorare
Equipment este o gamă de produse care protejează părul în timpul colorării sau decolorării
• Keratina din pudra decolorantă se activează în faza de clătire şi reconstruieşte structura firului de păr din interior, iar inovatorul complex
TJ ajută pudra să adere perfect la firul de păr, amestecul să rămână stabil pe toată durata de acţionare rezultând o decolorare uniformă

SUPERMECHES+
Pudră decolorantă cu extra putere de deschidere.
ACŢIUNE:
• Deschide până la 7 tonuri
• Precizie maximă pentru rezultate incredibil de uniforme
• Flexibilitate maximă: raport de amestec variabil de la 1:1 până la 1:3
• Rezultat cosmetic maxim: creatina reconstruieşte structura firului de păr din interior
• Confort maxim: formulă ce nu elibereză praf şi cu o textură cremoasă
• Această formulă specială albastră neutralizează tonurile gălbui nedorite
Utilizare:
Supermeches+ se amestecă într-un recipient nemetalic cu Oxid´o sau Activator, în proporţie de
amestec de la 1:1 până la 1:3 sau mai mult în funcţie de tehnica de decolorare aleasă şi rezultatul
dorit. Aplicaţi amestecul pe părul uscat nespălat. Timp de acţionare: până la atingerea efectului
dorit, maxim 50´. Clătiţi bine şi şamponaţi uşor.
Disponibilă în două variante:
400 g (PF004138)
Cutie cu 12 pliculeţe x 50 g (PF004140).
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POROSITY EQUALIZER
Produs destinat uniformizării structurii
poroase a părului, înainte de aplicarea
unei culori cosmetice.
Conține:
• un amestec de substanţe emoliente cu cationi, care permite
distribuţia uniformă a pigmenţilor coloranţi, de-a lungul firului
de păr;
• un complex pe bază de vitamine din citrice, care hrăneşte şi
revitalizează fibra capilară deteriorată.
Utilizare: După ce aţi aplicat culoarea la rădăcina părului,
pulverizaţi Equalizer în mod uniform, pe lungimea părului şi pe
vârfuri, şi apoi treceţi direct la aplicarea culorii.
Se recomandă utilizarea produsului Equalizer şi înainte de
decolorări, aplicare de permanent sau întinderea părului.
250ml (PF004735).

SOOTHING INFUSION

STAIN REMOVER

BARRIER CREAM

Ulei cu pH acid, pe bază de propolis şi extract de
muşeţel, care protejează pielea şi fibra capilară în
timpul procesului de colorare.
Conţine:
•
Centella Asiatica, care are o acţiune calmantă
asupra pielii capului;
•
Vitamine din citrice, care revitalizează structura
fibrei capilare.
Utilizare: Amestecaţi conţinutul unei fiole în crema
colorantă sau aplicaţi direct pe pielea sensibilă a
capului, înainte de aplicarea culorii.
Cutie cu 12 fiole x 13ml (PF004736).

Soluție de pete, îndepărtează cu eficienţă petele de
vopsea de pe piele.
Conţine ulei de Migdale pentru a calma pielea şi a
evita roşeaţa.
Utilizare: Aplicaţi o cantitate mică de Stain Remover
pe o cotonetă şi ştergeţi uşor zona pătată. Clătiţi.
125 ml (PF004159)

Cremă ce crează o barieră protectoare care previne
pătarea pielii cu vopsea.
Uleiul de Avocado înmoaie şi hidratează făcând produsul
perfect chiar şi pentru pielea cea mai sensibilă.
Utilizare:
Înainte de aplicarea culorii, aplicaţi Barrier Cream de-a
lungul conturului părului, evitând contactul cu părul.
După procesul de colorare clătiţi pentru a o îndepărta.
150 ml (PF004158)
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NEUTRALIZER

Serviciul de remodelare a părului

Fixator fluid neutralizator

O singură linie compactă de produse de remodelare Hydra Texture.

Fixează forma părului, după un tratament de ondulare sau îndreptare,

TEHNOLOGIA inovatoare cu Microbureţi de origine naturală, reprezintă esenţa formulei în sistemul

lăsându-l moale şi strălucitor.

Hydra Texture. Datorită capacităţii lor de absorbţie, microbureţii pot reţine apa în interiorul firului

MIRACLE SERUM

Datorită tehnologiei încorporate, fluidul neutralizator de la Hydra

de păr (apa reprezintă aproximativ 32% din structura sa) şi, împreună cu ea, principiile active

Concentrat activ pentru restructurarea părului

Texture este ideal pentru crearea de bucle, pentru întinderea părului

responsabile pentru ruperea punţilor de sulf.

Amestecaţi în soluţia pentru ondulare sau crema pentru

sau pentru crearea de forme multi-texturate.

Acest lucru permite Hydra Texture să exceleze în două domenii importante:

întinderea părului de la Hydra Texture, pentru a reface

1000 ml (PF003773)

• Realizarea de inovatoare SERVICII MULTITEXTURĂ - de a efectua, în acelaşi timp, pe acelaşi păr,
atât serviciul de întindere, cât şi cel de ondulare.

structura părului şi pentru a proteja firul de păr tratat şi
sensibilizat în timpul tratamentelor.
Tehnologia:

• Garantarea HIDRATĂRII PERMANENTE pe toată durata serviciului.

Miracle Serum este îmbogăţit cu un agent activ numit
Promois®, care are o acţiune dublă asupra firului de păr:
1. recunoaşte zonele deteriorate şi le repară,
reconstruind legăturile proteice;

MOVEMENT

STRAIGHTEN

2. creează un film protector de-a lungul firului de

HEAT PROTECTOR

Soluţie pentru ondulare

Cremă pentru îndreptarea părului

păr, care previne eliberarea proteinelor, întărindu-i

Scut anti-deshidratare, în timpul tratamentului de întindere la cald

Textură fluidă, ideală pentru crearea de

Textura cremoasă este ideală pentru schimbarea stilului de coafură. Se poate crea

structura. În acest mod, părul tratat şi sensibilizat este

Formează o adevărată barieră împotriva căldurii. Formula sa, îmbogăţită

noi forme, bucle sau onduleuri, cu ajutorul

un efect de păr drept natural, extra-compact, sau se poate utiliza pentru reducerea

gata să fie modelat din nou, fără a se deteriora.

cu un nou complex molecular pe bază de Provitamina B5, ajută firul de

bigudiurilor.

volumului părului creţ.

Utilizare: Amestecaţi Concentratul activ pentru

păr să-şi menţină hidratarea perfectă, evitând pierderea moleculelor de

Formula conţine micro-bureţi naturali,

Formula conţine micro-bureţi naturali, care absorb şi reţin apa în firul de păr,

restructurare cu soluţia pentru ondulare sau în crema

apă. Face părul strălucitor şi îi păstrează frumuseţea naturală.

care absorb şi reţin apa în firul de păr,

garantând o hidratare perfectă, pe toată durata aplicării tratamentului. Crema

pentru întinderea părului de la Hydra Texture, pentru a

Utilizare: După ce aţi spălat crema pentru întinderea părului de la

garantând o hidratare perfectă, pe toată

Straighten este ideală pentru orice tip de tratament de îndreptare a părului (la rece

reface structura părului şi pentru a proteja firul de păr

Hydra Texture, uscaţi părul (în procent de 80%), cu ajutorul uscătorului,

durata aplicării tratamentului.

sau la cald, sau pentru simpla reducere a volumului), pentru orice tip de păr.

tratat şi sensibilizat în timpul tratamentelor. Raport de

şi pulverizaţi 150 ml (P00F3772)

500 ml (PF003776)

300 g (PF003775)

diluție: 1 fiolă la fiecare 100 ml de produs.
Cutie cu 6 fiole x 10 ml (PF003774)
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Gama de produse de îngrijire destinate
saloanelor de coafură.
Gama Salone conține produse profesionale de înaltă
calitate accesibile tuturor.

RIGEN CONDITIONER

REAL SHAMPOO

Balsam pentru păr normal sau uşor uscat

Conţine două categorii de produse: produse pentru părul
normal până la uscat (Rigen) şi produse dedicate părului
foarte uscat până la degradat (Real).

Conferă părului nivelul optim de hidratare şi îl face

• Formule legendare... acum şi mai performante, adaptate

Cu un parfum plăcut.
500 ml (PF004958)

Şampon profesional cu proteine
Pentru păr foarte uscat sau degradat
Curăţă delicat şi hrăneşte părul foarte uscat sau
deteriorat. Agenţii de hrănire redau părului supleţea
naturală, în timp ce acţiunea de reechilibrare a
proteinelor din lapte face părul mătăsos, strălucitor şi
uşor de pieptănat.
Are un parfum plăcut.

1.000 ml (PF004957)

500 ml (PF004963)

3.000 ml (PF004956)

1.000 ml (PF004962)

pentru cerinţele de azi;
• Parfum nou unisex;

suplu şi uşor de pieptănat, datorită acţiunii agenţilor de
hrănire. Proteinele din lapte au o eficientă acţiune de
protecţie, pentru prevenirea deshidratării fibrei capilare.

3.000 ml (PF005435)

• Calitate înaltă la preţuri accesibile;
• Disponibile şi în recipiente mari, pentru folosirea în salon.
RIGEN TREATMENT
RIGEN SHAMPOO

Mască nutritivă pentru păr uscat

Şampon profesional cu proteine

Mască nutritivă cu bază acidă (pH3,5), tratează şi

Pentru păr normal sau uşor uscat.

hidratează intesiv fibra capilară. Formula sa unică

Curăţă în profunzime şi lasă părul perfect hidratat.

este bogată în proteine din lapte şi extracte de grâu.

Agenţii de hrănire redau părului supleţea naturală;

Părul îşi recapătă vitalitatea şi suplețea.

proteinele din lapte fac părul strălucitor şi uşor de

250 ml (PF004965)

pieptănat, calmând scalpul.

1.000 ml (PF004964)

Cu un parfum plăcut.
500 ml (PF004968)
1.000 ml (PF004966)

REAL CREAM PH4
Mască regeneratoare pentru păr deteriorat
Mască regeneratoare cu bază acidă (pH 4), care
echilibrează pH-ul fiziologic al părului. Este
produsul ideal pentru aplicare la sfârşitul unei
modelări chimice. Ceramidele şi proteinele din
lapte restructurează vizibil firul de păr deteriorat.
Proteinele din grâu fac părul suplu şi îi redau
vitalitatea.
250 ml (PF004959)
500 ml (PF004960)

3.000 ml (PF005437)
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TRATAMENTUL ÎNCEPE CU O DIAGNOZĂ CORESPUNZĂTOARE A PĂRULUI.
Diagnoza se efectuează după şamponare, fără a fi aplicat produse de tip balsam.

TRATAMENTE PROFESIONALE ALFAPARF

PĂR DETERIORAT. Cum se poate recunoaşte: testul tensiunii de rupere. Încercaţi să trageţi de un fir de păr; dacă se rupe imediat sau se alungeşte, structura este deteriorată.
PĂR USCAT. Cum se poate recunoaşte: testul pieptănului. Dacă nu reuşiţi să pieptănaţi părul de la rădăcină până la vârfuri cu 2-3 treceri ale pieptănului, părul este uscat

ALFAPARF Milano îți oferă posibilitatea de a deveni Specialist în îngrijirea părului.

(cuticula deschisă).

NEVOILE PĂRULUI ŞI GAMA DE TRATAMENTE ALFAPARF MILANO

Primul tratament de reconstrucţie a firului de păr din interior.

Părul are nevoie de proteine, lipide si minerale, în proporţii variabile, în funcţie de nivelul său de degradare.

Schema de tratament Alfaparf:

Gama de TRATAMENTE ALFAPARF Milano conţine proteine, lipide şi minerale dozate în mod diferit, în funcţie de efectul dorit şi de zona de intervenţie.

Proteine

Lipide

SEMI DI LINO DIAMANTE
ANTIAGE
ILLUMINATING

Minerale

păr sănătos,
puţin uscat

păr fin, subţire,
fără strălucire

Păr
normal

CUTICULĂ
Complet închisă

Al doilea tratament pentru a reda hidratarea optimă

PĂR DETERIORAT
MIDOLLO DI BAMBOO
bogat în proteine, acţionează la nivel
sub-cortical.

Tratamentul în 3 pași:

Cortex
NUTRI SEDUCTION
bogat în lipide, reface legătura
dintre cuticulă şi cortex.

Legătură
Lipidică

Pasul 1
Începeţi tratamentul prin aplicarea produselor Midollo di Bamboo,
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SDL DIAMANTE - ANTIAGE
SDL DIAMANTE COLOR PROTECTION
bogate în minerale, acţionează asupra
cuticulei, „sigilând-o”.

Cuticulă

STRUCTURĂ
Sensibilizată

pentru a repara structura firului de păr.

STRUCTURĂ
Sănătoasă

Pasul 2
Apoi, treceţi la aplicarea tratamentelor Nutri Seduction, pentru a
reface legătura lipidică dintre cuticulă şi cortex.

PĂR PUŢIN USCAT

păr vopsit

DE LA PĂR DEGRADAT LA UN PĂR SĂNĂTOS, în numai 3 pași:
Zona pe care acționează
fiecare tratament:

PĂR USCAT ŞI FOARTE USCAT

SEMI DI LINO DIAMANTE
COLOR PROTECTION

părului uscat şi foarte uscat.

Pasul 3

NUTRI SEDUCTION

MIDOLLO DI BAMBOO

păr uscat/ foarte uscat

păr deteriorat

Al treilea tratament cu minerale pentru strălucirea părului.

Finalizaţi tratamentul cu produsele Semi di Lino Diamante /
Antiage / Semi di Lino Diamante Color Protection, pentru a “sigila”
complet cuticula şi pentru a reda părului starea optimă.

CUTICULĂ
Complet deschisă
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Primul tratament de reconstrucţie
tridimensională cu cauterizare
Componenta principală a formulei o
reprezintă MĂDUVA DE BAMBUS.
Extractele botanice din măduvă de bambus în sinergie
cu proteinele hidrolizate în concentraţie mare şi
uleiurile naturale pătrund până în cele mai adânci
straturi ale firului de păr refăcând structura acestuia:
este ameliorată structura interioară, coeziunea dintre
cuticulă şi cortex este refăcută iar suprafaţa capilară
este reîntărită. Bambusul conţine SILICIU, un oligoelement foarte important pentru sănătatea părului.
Permite completarea conţinutului de săruri minerale,
redând forţă şi elasticitate părului.
Rezultatele sunt incredibile şi vizibile
de la prima aplicare.
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CAUTERIZATION SERUM

RECHARGING MASK

RENEWAL LOTION

Tratament profesional pentru reconstrucţia în profunzime a

Tratament mască pentru refacerea şi întărirea părului fragil, deteriorat

Tratament monodoză fără clătire, pentru repararea şi întărirea părului fin, extrem de

părului extrem de deteriorat. Formula termo-activă repară în

şi slăbit. Părul rămâne mai sănătos, mai strălucitor şi uşor de pieptănat.

deteriorat şi slăbit. Un complex bogat în oligoelemente cu eliberare controlată. Utilizat în

profunzime firul deteriorat, refacându-i structura internă. Protejează

Acţiunea de bio-reconstrucţie a măduvei de bambus

mod progresiv, permite recuperarea de până la 100% a sănătăţii şi frumuseţii părului natural.

părul în timpul operaţiunii de netezire termică a cuticulei. Măduva

garantează o regenerare completă a structurii firului de păr.

Oligoelemente cu eliberare controlată, proteine hidrolizate

de bambus, împreună cu proteinele hidrolizate, creează formula

Ingredientele pentru regenerarea structurii părului sunt

şi ulei de bumbac, pentru refacerea legăturilor lipidice

pentru refacerea completă a structurii părului. Agentul special

eliberate progresiv de elemente purtătoare speciale, numai

dintre cuticula şi cortexul firului de păr. Extractele din

de reconstrucţie este activat la căldură şi înlocuieşte proteinele

acolo unde este nevoie.

măduvă de bambus dau părului forţă şi elasticitate, pentru

pierdute, făcând părul elastic şi rezistent şi protejându-l în timpul

Utilizare: Aplicaţi pe părul umed şi distribuiţi uniform. Lăsaţi

a reduce riscul de rupere.

procesului de termo-coeziune a cuticulei.

să acţioneze 5 minute şi clătiţi bine.

Utilizare:

Utilizare: Distribuiţi uniform pe părul spălat şi uscat cu prosopul,

250 ml (PF004011)

Distribuiţi uniform pe părul umed şi uscaţi părul, fără a clăti.

uscaţi cu foehnul şi utilizaţi placa sau o altă sursă de căldură. Clătiţi

500 ml (PF004091)

Cutie cu 12 fiole x 13 ml (PF004006)

părul. Dacă este necesar, aplicaţi
din

nou

şamponul

pentru

refacerea părului degradat de la
Midollo di Bamboo.
Cutie cu 6 fiole x13 ml (PF004009)

PRO-CONCENTRATE

THERMAL FILLER

DAILY REPAIR

Tratament concentrat pentru reconstrucţia în

Tratament special de protecţie a părului pe parcursul procesului de

Tratament spray fără clătire, pentru

profunzime a părului slăbit şi extrem de deteriorat.

restructurare. Conţine ingrediente naturale.

păr fin şi foarte deteriorat.

Tratament intensiv, efectuat exclusiv la salon, pentru

Conferă părului structură şi elasticitate, făcându-l mai puternic şi

Finalizează procesul de refacere a

a garanta o refacere maximă a structurii firului de păr.

rezistent în timp.

firului de păr, netezind cuticula

RESTRUCTURING SHAMPOO

Conţine extracte botanice din măduvă de bambus,

Şampon de restructurare, îmbogăţit cu ingrediente

proteine hidrolizate şi ulei de bumbac, în cantităţi

preţioase pentru remineralizarea firului de păr, care ajută în

foarte mari, pentru a recrea structura internă a firului

procesul de reconstrucţie a fibrei capilare. Nano-complexele

de păr şi pentru a-i da forţă, vitalitate şi flexibilitate.

şi oligoelementele restabilesc conţinutul de

Reface legăturile lipidice dintre cuticulă şi cortexul

săruri minerale esenţiale. Extractele din măduvă

firului de păr.

de bambus dau părului forţă şi elasticitate, fără

Utilizare: Aplicaţi pe părul curat,

a-l îngreuna.

încă umed. Lăsaţi să acţioneze

Utilizare: Aplicaţi pe părul umed, masaţi şi clătiţi

Tehnologie bazată pe ulei pur de lavandă, conţine phito-aminoacizi care
stabilizează legăturile de keratină ale firului de păr.
Disponibil în două variante:
THERMAL FILLER COLOR
Tratament de protecţie a părului vopsit.
Cutie cu 6 fiole X 5ml (PF005747)
THERMAL FILLER FORM
Tratament de protecţie a părului modelat

şi formând o barieră de protecţie
eficientă.
Agenţii

cosmetici

hidratează

părul şi îl fac uşor de pieptănat,
dându-i imediat strălucire.
Utilizare: Pulverizaţi uniform pe
părul umed. Nu clătiţi.

permanent.

Uscaţi părul cu uscătorul.

sub sursă de căldură, timp de

Cutie cu 6 fiole X 5ml (PF005746)

125 ml (PF004090)

bine. Dacă este necesar, repetaţi aplicarea.

5-8 minute. Clătiţi şi continuaţi

Utilizare: se ametecă cu Cauterization

250 ml (PF004007)

cu tratamentele următoare.

Serum sau cu Pro-Concetrate, în timpul

1.000 ml (PF004008)

500 ml (PF004010)

tratamentului de restructurare.
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TRATAMENT PREALABIL

TRATAMENTE DE RECONSTRUCŢIE ŞI CAUTERIZARE
PĂR DETERIORAT
CAUTERIZARE TERMICĂ,
pentru păr extrem de deteriorat

20

60’

CAUTERIZARE LA RECE,
pentru păr extrem de deteriorat

Se recomandă efectuarea unui tratament prealabil
cu Midollo di Bamboo, cu o săptămână înainte de
aplicarea unui permanent pentru ondulare sau de
întindere a părului.

20’

RECONSTRUCŢIA LA CALD
pentru păr degradat

15’

RECONSTRUCŢIA LA RECE
pentru păr uşor degradat

10’

PASUL 1
Spălaţi părul cu Restructuring Shampoo, masaţi, limpeziţi cu
apă din abundenţă şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 1
Spălaţi părul cu Restructuring Shampoo, masaţi, limpeziţi cu
apă din abundenţă şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 1
Spălaţi părul cu Restructuring Shampoo, masaţi, limpeziţi cu
apă din abundenţă şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 1
Spălaţi părul cu Restructuring Shampoo, masaţi, limpeziţi cu
apă din abundenţă şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 2
Aplicaţi Cauterization Serum pe lungimi şi pe vârfuri, masând
pentru a facilita pătrunderea produsului în păr. Uscaţi părul cu
foehnul. Întindeţi părul cu placa la 160 grade.

PASUL 2
Aplicaţi Cauterization Serum pe lungimi şi pe vârfuri, masând
pentru a facilita pătrunderea produsului în păr. Timp de
acţionare: 5 minute, sub sursă de căldură.

PASUL 2
Aplicaţi produsul Pro-Concentrate pe lungimi şi pe vârfuri,
masând părul.
Lăsaţi să acţioneze 5 minute, sub sursă de căldură.
Clătiţi şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 2
Aplicaţi Recharging Mask pe lungimi şi pe vârfuri, masând
părul. Lăsaţi să acţioneze 5 minute. Clătiţi şi tamponaţi părul
cu prosopul.

PASUL 3
Limpeziţi pentru a elimina excesul de produs de pe păr. Dacă
este necesar, spălaţi cu Restructuring Shampoo.

PASUL 3
Eliminaţi excesul de produs de pe păr. Dacă este necesar, spălaţi
cu Restructuring Shampoo.

PASUL 3
Aplicaţi Renewal Lotion pe lungimi şi pe vârfuri, masând pentru
a facilita pătrunderea produsului în firul de păr.

PASUL 3
Aplicaţi Renewal Lotion pe lungimi şi pe vârfuri, masând pentru
a facilita pătrunderea produsului în firul de păr.

PASUL 4
Aplicaţi produsul Pro-Concentrate pe lungimi şi pe
vârfuri, masând părul. Timp de acţionare: 5 minute. Clătiţi şi
tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 4
Aplicaţi produsul Pro-Concentrate pe lungimi şi pe
vârfuri, masând părul. Timp de acţionare: 5 minute. Clătiţi şi
tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 4
Pulverizaţi Daily Repair pe lungimi şi pe vârfuri. Continuaţi cu
aranjarea părului.

PASUL 4
Pulverizaţi Daily Repair pe lungimi şi pe vârfuri. Continuaţi cu
aranjarea părului.

PASUL 5
Pulverizaţi Daily Repair pe lungimi şi pe vârfuri. Continuaţi cu
aranjarea părului.

PASUL 5
Pulverizaţi Daily Repair pe lungimi şi pe vârfuri. Continuaţi cu
aranjarea părului.

10

15

Pentru o reconstrucţie completă a părului, se recomandă efectuarea a 3 tratamente de cauterizare (la interval de 1 săptămână/ 15 zile).
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Al doilea tratament pentru a reda hidratarea
optimă părului uscat şi foarte uscat.
Produse eficiente dedicate părului extrem de
uscat, având ingrediente active formulate specific.
Nutri Seduction este un sistem inovativ şi complet destinat să
refacă balansul hidro-activ esenţial pentru un păr sănătos de la
rădăcină şi până la vârfuri. Conţine o formulă nutritivă perfectă cu
lipide, pentru a furniza hidratare optimă părului uscat sau foarte
uscat, şi o dozare personalizată a principiilor active:
• Proteine, pentru completarea substanţelor pierdute, pe toată
lungimea părului, învăluindu-l într-o supleţe de catifea.
• Lipide, pentru a crea o barieră eficace la suprafaţa firului de păr şi
pentru a împiedica deshidratarea.
• Vitamine şi Minerale, pentru a oferi o nouă doză de energie
scalpului.

Rezultate vizibile de la prima aplicare.
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HYPER OIL INFUSION
LUXURY MASK

PEARL SHAMPOO
Şampon pentru păr uscat
Curăţă şi hrăneşte în profunzime
părul uscat sau creţ, făcându-l
moale şi neted. Formula inovatoare,
îmbogăţită cu Pantenol şi extracte
de caşmir, revigorează şi protejează
părul, fără a-l îngreuna. Redă volum
şi vitalitate părului, conferindu-i un
parfum de durată.
Utilizare: Aplicaţi pe părul umed.
Masaţi, emulsionând cu apă călduţă,
apoi clătiţi bine.
250 ml (PF004776)
1000 ml (PF004775)

ULTRA MOIST SHAMPOO
Șampon pentru păr foarte uscat.
Şampon ultra-hidratant, curăţă delicat
şi hrăneşte părul foarte uscat. Formula
sa specială pe bază de extracte de
caşmir, reface conţinutul de proteine
din firul de păr, dând forţă fibrei capilare.
Extractele de ovăz refac conţinutul lipidic
împiedicând deshidratarea firului de păr.
Părul devine mai sănătos, mai strălucitor
şi suplu.
Utilizare: Aplicaţi în mod uniform pe
părul umed. Masaţi, emulsionând cu apă
călduţă, apoi clătiţi bine.
250 ml (PF004781)
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1000 ml (PF004782)

Mască tratament pentru păr uscat.
Hrăneşte şi revitalizează părul uscat sau creţ , făcându-l incredibil
de moale şi de uşor de pieptănat. Extractele din caşmir şi vitamina
E hidratează părul fără a-l îngreuna, înmoaie şi netezeşte cuticula,
protejând şi dând forţă fibrei capilare. Părul îşi recuperează
luminozitatea şi devine neted.
Utilizare: După aplicarea Pearl Shampoo, aplicaţi o cantitate mică
de produs pe părul umed. Cu ajutorul unui pieptene, distribuiţi
uniform pe lungimi şi vârfuri. Lăsaţi să acţioneze 3-5 minute. Masaţi,
emulsionând cu apă călduţă, apoi clătiţi bine.
200 g (PF004772)
500 g (PF004773)

ULTRA MOISTURE TREATMENT

WEARABLE TREATMENT

Mască tratament pentru păr foarte uscat.
Tratament intens de regenerare, reconstruieşte şi redă
hidratarea optimă părului, restabilind echilibrul proteic al
părului foarte uscat. Vitamina F ajută la refacerea legăturilor
lipidice între cuticulă şi cortex, dând astfel forţă fibrei capilare.
Derivaţii din caşmir şi fitonutrienţii conţinuţi de extractele de
ovăz ajută la protejarea părului împotriva deshidratării şi a
agresiunilor din mediul înconjurător. Părul devine puternic şi
suplu, cu senzaţie de caşmir la atingere.
Utilizare: După aplicarea Ultra Moist
Shampoo, distribuiţi o cantitate
mică de produs pe părul umed.
Lăsaţi să acţioneze 5 minute. Masaţi,
emulsionând cu apă călduţă, apoi clătiţi
bine.
200 g (PF004783)
500 g (PF004784)

Tratament intens fără clătire, pentru păr
uscat şi foarte uscat. Extractele de caşmir
hidratează şi fortifică structura firului de păr,
în timp ce phyto-nutrienţii din
formulă furnizează părului doza
zilnică de minerale şi vitamine.
Rezultatul este un păr hidratat,
incredibil de revitalizat şi moale
la atingere.
Utilizare: Aplicaţi pe părul
ud, după utilizarea Ultra Moist
Shampoo sau a tratamentului
Ultra Moist pentru păr extrem
de uscat. Nu se clăteşte.
250 ml (PF004778)
1000 ml (PF004779)

Tratament profesional hiper intensiv pentru
păr foarte uscat.
Rehidratează şi înmoaie fibra capilară.
Extractele de caşmir dau forţă structurii firului de
păr, în timp ce aminoacizii din grâu
il hidratează şi îl hrănesc. Extractul
din Monoi de Tahiti garantează un
tratament de durată, cu acţiune de
sigilare a cuticulei, formând un film de
protecţie, care garantează şi păstrează
calităţile părului. Rezultatul este un
păr incredibil de revitalizat şi moale la
atingere.
Utilizare: Aplicaţi uniform pe părul ud,
pe lungimi şi vârfuri. Lăsaţi să acţioneze
5/7 minute, apoi clătiţi şi uscaţi.
Cutie cu 6 fiole x 13 ml (PF004780)

GOLD SERUM

SUBLIME SORBET

Tratament pentru vârfurile
despicate.
Pentru păr uscat şi foarte uscat.
Învăluie părul într-un film
imperceptibil, făcându-l extrem
de moale. Netezeşte părţile
deteriorate ale cuticulei firului de
păr şi repară vârfurile despicate.
Bogat în vitamina E şi agenţi de
protecţie, conferă părului o formă
definită şi o strălucire incredibilă.
Rezultatul este vizibil imediat.
Utilizare:
Aplicaţi
câteva
picături pe vârfurile degetelor şi
distribuiţi pe lungimi şi vârfuri pe
părul umed sau uscat.
30 ml (PF004771)

Cremă modelatoare pentru păr ondulat
Formula sa inovatoare, bogată în extract de orhidee
şi lipoaminoacizi, hrăneşte şi netezeşte părul,
făcându-l uşor de modelat şi menţinându-l drept
pe o perioadă îndelungată. Ideal pentru controlarea
volumului părului uscat sau creţ şi pentru crearea
de bucle bine definite, elastice şi strălucitoare.
Utilizare: Cu ajutorul unui pieptăn sau cu mâna
liberă, distribuiţi produsul uniform pe părul umed.
Folosiţi un uscător cu difuzor pentru a obţine mai
mult volum, sau lăsaţi părul să se usuce natural.
150 g (PF004777)

PURE VEIL BI-PHASE
Spray pentru protecţia părului
drept

DELICIOUS GLAZE

DIVINE CREAM

Conferă protecţie la caldură şi

Spray pentru păr ondulat

Cremă pentru întinderea părului, hidratantă

control pentru îndreptarea părului

Conferă definire de durată părului

şi termo-protectoare, ideală pentru menţinerea

cu

ondulat. Protejează buclele şi le dă

părului drept pe o perioadă îndelungată şi pentru

hidrolipidic al părului. Formula

strălucire.

echilibrul

amplificarea formei bine definite a părului uscat

cu extract de orhidee şi proteine

hidrolipidic al părului şi îl protejează de

sau creţ. Extractele de orhidee şi ulei de jojoba

din grâu împiedică deshidratarea

agresiunea mediului exterior. Formula

hrănesc şi netezesc părul, menţinând părul

părului, menţinându-l drept şi

cu extract de orhidee şi substanţe

drept pe o perioadă îndelungată şi dându-i o

strălucitor pentru mult timp.

emoliente menţine părul moale şi elastic.

strălucire de neegalat. Părul este îndreptat, fără a

Utilizare: După aplicarea Divine

Utilizare:

fi îngreunat, devenind incredibil de moale.

Cream, pulverizaţi pe părul uscat,

Sorbet, aplicaţi pe părul uscat.

Utilizare: Distribuiţi uniform pe lungimi şi

înainte de a aranja părul cu placa.

125 ml (PF004769)

vârfuri, pe părul umed; uscaţi prin periaj.

Agitaţi bine înainte de utilizare.

150 g (PF004770)

125 ml (PF004774)

Restabileşte

După

utilizarea

Sublime

placa,

păstrând

echilibrul
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SUGESTII PENTRU FINALIZAREA COAFURII
PENTRU PĂRUL DREPT:
Divine Cream & Pure Veil
PENTRU PĂRUL ONDULAT:
Sublime Sorbet & Delicious Glaze

TRATAMENTE DE HIDRATARE
PENTRU PĂR USCAT

HIDRATARE ÎN PROFUNZIME,
cu utilizarea plăcii, pentru păr extrem de uscat

50’

HIDRATARE ESENŢIALĂ,
cu utilizarea plăcii, pentru păr uscat

50’

HIDRATARE ESENŢIALĂ,
fără utilizarea plăcii, pentru păr uscat

25’

PASUL 1
Aplicaţi Ultra Moist Shampoo. Masaţi şi clătiţi.

PASUL 1
Aplicaţi Ultra Moist Shampoo. Masaţi şi clătiţi.

PASUL 1
Aplicaţi Pearl Shampoo. Masaţi şi clătiţi.

PASUL 1
Aplicaţi Pearl Shampoo. Masaţi şi clătiţi.

PASUL 2
Amestecaţi 13 g de Wearable Treatment cu o fiolă de Hyper Oil
Infusion şi aplicaţi amestecul pe lungimi şi pe vârfuri.

PASUL 2
Amestecaţi 13 g de Wearable Treatment cu o fiolă de
Hyper Oil Infusion şi aplicaţi amestecul pe lungimi şi pe
vârfuri.

PASUL 2
Amestecaţi 13 g de Wearable Treatment cu o fiolă de
Hyper Oil Infusion şi aplicaţi amestecul pe lungimi şi pe
vârfuri.

PASUL 2
Amestecaţi 13 g de Wearable Treatment cu o fiolă de Hyper Oil
Infusion şi aplicaţi amestecul pe lungimi şi pe vârfuri.

PASUL 3
Lăsaţi să acţioneze sub sursă de căldură, timp de 10-15 minute.
Clătiţi.

PASUL 3
Uscaţi părul. Întindeţi părul cu placa la 160 grade. Clătiţi.

PASUL 4
Aplicaţi Ultra Moisture Treatment şi lăsaţi să acţioneze timp de
5 minute. Clătiţi.

PASUL 4
Aplicaţi Luxury Mask şi lăsaţi să acţioneze timp de 5 minute.
Clătiţi.

PASUL 4
Aplicaţi Luxury Mask şi lăsaţi să acţioneze timp de 5 minute.
Clătiţi.

PASUL 5
Dacă este
nevoie, aplicaţi
Wearable Treatment.

PASUL 5
Continuaţi cu aranjarea părului.

PASUL 5
Continuaţi cu aranjarea părului.

PASUL 3
Uscaţi părul. Întindeţi părul cu placa la 160 grade. Clătiţi.

PASUL 4
Aplicaţi Ultra Moisture Treatment şi lăsaţi să acţioneze timp de
5 minute. Clătiţi.

PASUL 5
Dacă este nevoie,
aplicaţi
Wearable Treatment.
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25’

HIDRATARE ÎN PROFUNZIME,
fără utilizarea plăcii, pentru păr extrem de uscat

PASUL 6
Continuaţi cu
aranjarea
părului.

10

15

PASUL 6
Continuaţi cu
aranjarea
părului.

10

15

PASUL 3
Lăsaţi să acţioneze sub sursă de căldură, timp de 10-15 minute.
Clătiţi.
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ILLUMINATING SHAMPOO
Al treilea tratament cu minerale
pentru strălucire
Calităţilor unice de strălucire ale extractelor
din seminţe de in li se adaugă sclipirea
luxuriantă a diamantelor. Cu microparticule
adevărate de diamant, produsele din
gama Semi di lino sunt renumite pentru
luminozitatea pe care o conferă părului.
Produsele au o performanţă crescută datorită
ingredientelor speciale: CMC (Cell Membrane
Complex) un concentrat de ingrediente
active care întăresc legătura cuticulară şi o
închid perfect; polimeri de silicon de ultimă
generaţie pentru restabilirea elasticităţii
firului de păr şi pentru un factor mărit de
reflexie a luminii. Rezultate vizibile de la
prima aplicare.

Şampon
hidratant
pentru
strălucire cu microcristale de
diamante, curăţă delicat părul şi
îl face moale şi uşor de pieptănat.
Formula sa cu pH echilibrat
revigorează şi dă strălucire părului
fără a-l îngreuna.
Utilizare: Aplicaţi pe părul umed.
Masaţi cu mişcări circulare,
emulsionaţi şi apoi clătiţi cu apă
călduţă.
250 ml (PF004002)
1.000 ml (PF004001)
500 g (PF004784)

ILLUMINATING
CONDITIONER
Balsam pentru strălucire cu
microcristale de diamante,
ideal pentru a face părul moale
şi mătăsos şi pentru a amplifica
efectul de strălucire, fără a-l
îngreuna. Formula specială redă
părului substanţele nutritive
necesare, făcându-l moale, uşor de
descurcat şi de pieptănat.
Utilizare: Aplicaţi balsamul pe
părul umed şi masaţi. Pieptănaţi,
apoi clătiţi bine.
250 ml (PF003986)
1.000 ml (PF003985)
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ILLUMINATING MASK
Mască pentru strălucire cu microcristale de
diamante, redă părului substanţele nutritive necesare.
Are efect vizibil imediat. Untul de Karite (untul de shea)
bogat în principii active reface părţile deteriorate ale
firului de păr, redând fibrei hidratarea şi elasticitatea.
Extractul de seminţe de in închide cuticula şi face părul
extrem de strălucitor.
Utilizare: Aplicaţi produsul pe părul tamponat cu
prosopul. Cu ajutorul unui pieptene, distribuiţi pe
lungimi şi pe vârfuri, lăsând să acţioneze câteva
minute. Apoi clătiţi.
200 g (PF003996)
500 g (PF003997)

CRISTALE PURE DE DIAMANT
Ser pentru strălucire cu microcristale de diamante,
conferă strălucire instant fără a încărca părul. Face părul
extrem de moale şi mătăsos. Proprietăţile hidratante ale
extractului de mătase fac ca părul să devină extrem de
moale şi compact. Părul, protejat de un film invizibil, ultralejer, devine viguros şi strălucitor.
Utilizare: Aplicaţi câteva picături pe părul umed sau uscat.
30 ml (PF003990)

CRISTALE LICHIDE

ILLUMINATING SHINE LOTION

ILLUMINATING ESSENTIAL OIL

Ser preţios de înfrumuseţare, cu
efect de strălucire instantanee,
pentru un păr moale, plăcut la atingere
şi uşor de pieptănat. Extractul de
seminţe de in, bogat în vitamina E, cu
proprietăţi antioxidante, redă părului
forţa şi strălucirea.
Creează un invizibil film protector, care
face părul moale, plăcut la atingere şi
uşor de pieptănat.
Utilizare: Aplicaţi câteva picături pe
părul umed sau uscat.
16 ml (PF003987)
30 ml (PF003988)
50 ml (PF003989)

Loţiune pentru tratament de revitalizare,

Ulei pentru tratament de restructurare,

cu microcristale. Formula inovatoare fără

cu microcristale de diamante. Formula de

limpezire descurcă instant părul şi îi redă forţa,

restructurare eficientă repară fibra capilară

elasticitatea şi o strălucire intensă. Formula

din interior, redându-i substanţele nutritive

îmbogăţită cu vitamina F extrasă din seminţele

necesare. Închide cuticula, dând părului o

de

extraordinară luminozitate şi supleţe, cu

in

închide

cuticula,

redând

părului

luminozitatea naturală, cu rezultate vizibile

rezultate vizibile încă de la prima aplicare.

chiar de la prima aplicare.

Utilizare: Aplicaţi conţinutul unei fiole

Utilizare: Aplicaţi conţinutul unei fiole pe părul

pe părul tamponat cu prosopul. Lăsaţi să

tamponat cu prosopul.

acţioneze 5-7 minute. Pieptănaţi şi apoi

Masaţi delicat şi treceţi la aranjarea părului.

clătiţi bine. Continuaţi cu modelarea părului.

12 fiole X 13ml (PF004003)

12 fiole x 13ml (PF003991)
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SUGESTII PENTRU FINALIZAREA COAFURII

TRATAMENTE PENTRU STRĂLUCIRE
PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR

20’

DIAMANTE,
tratament pentru strălucire de lungă durată

5’

Illuminating Design Gel
Illuminating Smoothing Cream
Illuminating Polish
Illuminating Sculpting Spray

BUCLE DE LUMINĂ,
pentru un păr ondulat, extrem de bine definit

Illuminating Finish
Illuminating Volumizer
Illuminating Paste

5’

GOLD,
pentru bucle moi şi mătăsoase

5’

PASUL 1
Aplicaţi Illuminating Shampoo, masaţi şi apoi clătiţi.

PASUL 1
Aplicaţi Illuminating Shampoo, masaţi şi apoi clătiţi.

PASUL 1
Aplicaţi Illuminating Shampoo, masaţi şi apoi clătiţi.

PASUL 1
Aplicaţi Illuminating Shampoo, masaţi şi apoi clătiţi.

PASUL 2
Amestecaţi 13 g de Illuminating Mask cu o fiolă de
Essential Oil, până când obţineţi o cremă omogenă.

PASUL 2
Aplicaţi Illuminating Mask, lăsaţi să acţioneze câteva
minute, clătiţi şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 2
Aplicaţi Illuminating Mask, lăsaţi să acţioneze câteva
minute, clătiţi şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 2
Aplicaţi Illuminating Mask, lăsaţi să acţioneze câteva
minute, clătiţi şi tamponaţi părul cu prosopul.

PASUL 3
Aplicaţi pe părul tamponat cu prosopul şi uscaţi aproape complet cu foehnul.

PASUL 3
Puneţi în palmă o cantitate mică de Illuminating Smoothing
Cream şi 3-4 picături de Pure Diamond Crystals, amestecaţi şi
distribuiţi pe toată lungimea părului. Uscaţi părul cu peria.

PASUL 3
Aplicaţi în palmă o cantitate mică de Illuminating Polish şi
amestecaţi cu o nucă de Illuminating Mousse, apoi distribuiţi
pe toată lungimea părului.

PASUL 3
Puneţi în palmă 1-2 pulverizări de llluminating Mouse 3-4
picături de Cristalli Liquidi, amestecaţi şi distribuiţi pe toată
lungimea părului.

PASUL 4
În cazul unui păr fin, continuaţi cu aplicarea
Illuminating Smoothing Cream pe lungimea părului.
În cazul unui păr gros, continuaţi cu aplicarea
Illuminating Polish pe lungimea părului.

PASUL 4
Întindeţi părul cu placa la 160 grade.

PASUL 4
Pulverizaţi o cantitate generoasă de
Illuminating Sculpting Spray pe tot părul şi uscaţi părul cu un
foehn cu difuzor.

PASUL 4
Descurcaţi părul cu un pieptene cu dinţii rari, aplicaţi o
cantitate generoasă de Illuminating Finish şi şi uscaţi părul cu
un foehn cu difuzor.

PASUL 5
Întindeţi părul cu placa
la 160 grade.
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STRĂLUCIRE DE CRISTAL,
pentru un păr strălucitor şi perfect drept

Illuminating Hairspray
Illuminating Mega Hairspray
Illuminating Mousse
Illuminating Strong Mousse

PASUL 6
Clătiţi. Continuaţi cu
modelarea părului,
după dorinţă.

PASUL 5
După ce părul este uscat, pulverizaţi Illuminating Finish
pentru a-i accentua strălucirea.
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COLOR PROTECTION SHAMPOO

COLOR PROTECTION
Gama de îngrijire a
părului vopsit.

Șampon pentru protectia culorii, cu extract de seminţe de in
pentru o strălucire unică şi tehnologia revoluţionară Color Block
anti-mătuire. Acest şampon fără săruri şi sulfaţi curăţă delicat şi
protejează culoarea. Formula specială conferă supleţe şi strălucire
părului. Scutul inovativ Color Block rezistent la apă garantează
protecţie optimă a culorii de agenţii de mediu.
Utilizare: Aplicaţi pe păr ud, masaţi uşor pentru a obţine o spumă
cremoasă, apoi clătiţi.
250 ml (PF004994)
1.000 ml (PF004993)

COLOR PROTECTION CONDITIONER
Balsam pentru protecţia culorii. Cu extract de seminţe de in pentru
o strălucire unică şi tehnologia revoluţionară Color Block anti-mătuire.
Furnizează părului strălucire incredibilă.
Formula inovativă conferă hidratare optimă pe lungimi şi vârfuri, iar
scutul Color Block rezistent la apă garantează protecţie maximă a culorii.
Utilizare: După şamponare, aplicaţi balsamul pe păr ud şi lăsaţi să
acţioneze 3 minute. Pieptănaţi părul, şi apoi clătiţi bine.
250 ml (PF004992)
1.000 ml (PF004991)

Semi Di Lino Diamante Color
Protection încorporează în
formula sa ultimele tehnologii
din domeniu: o sinergie exclusivă
a extractului Seminţei de in cu
proprietăţi unice de strălucire şi
tehnologia revoluţionară Color
Block+ cu efect de sigilare a
culorii cosmetice în interiorul
părului.
Rezultatul: durabilitatea culorii
se prelungeşte cu până la 20%.
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COLOR BLOCK TREATMENT
Tratament pentru protecţia culorii, cu
extract de seminţe de in pentru o strălucire
unică şi tehnologia revoluţionară Color
Block anti-mătuire. Tratament profesional
folosit imediat după serviciul de colorare
pentru culori strălucitoare şi de lungă
durată. Formula specială anti-oxidantă
conţine acid lactic care restabileşte PH-ul
natural, stopează procesul de oxidare şi
sigilează pigmenţii de culoare în interior.
Conţinutul de lipide din extract de ulei
de măsline şi scutul Color Block sigilează
pigmenţii în interiorul firului de păr şi
garantează durabilitatea şi strălucirea culorii
profesionale.
Utilizare: după şamponare, aplicaţi pe
secţiuni şi masaţi. Folosiţi un pieptăn pentru
a distribui produsul uniform pe lungimi şi
vârfuri. Lăsaţi să acţioneze 3-5 minute. Apoi
clătiţi bine.
Cutie cu 6 fiole x20 ml (PF004990)

COLOR PROTECTION OIL
Ulei cu diamante pentru protecţia
culorii, cu extract de seminţe
de in pentru o strălucire unică şi
tehnologia revoluţionară Color Block
anti-mătuire. Un aport de vitamine
anti-oxidante care penetrează firul
de păr şi previn oxidarea pigmenţilor
de culoare şi mătuirea. Scutul Color
Block rezistent la apă protejează
cuticula firului de păr şi garantează
maximă protecţie a culorii. Cuticula
rămâne suplă şi foarte strălucitoare,
iar culoarea este conservată.
Utilizare: după şamponare distribuiţi
uniform produsul pe păr umed.
Pieptănaţi, lăsaţi să acţioneze 3
minute apoi clătiţi bine.
Cutie cu 6 fiole x13 ml (PF004989)

CRISTALE COLOR
PROTECTION
Serum fără clătire, formula
specială protejează părul de
agenţii oxidanţi, pentru culori
vibrante şi de lungă durată.
Filtrul UV crează un scut de
protecţie ultralejer contra
agenţilor externi de mediu
precum razele soarelui, fumul
şi radicalii liberi. Părul rămâne
extrem de strălucitor.
Utilizare: Aplicaţi câteva
picături în palmă şi distribuiţi
uniform pe părul ud sau uscat.
30 ml (PF004988)
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SUGESTII PENTRU FINALIZAREA COAFURII
COLOR PROTECTION

tratamente personalizate
pentru a păstra culoarea profesională intensă şi strălucitoare

COLOR PROTECTION,
tratament pentru protecţia culorii (imediat după vopsire)

34

30’

Illuminating Hairspray
Illuminating Mega Hairspray
Illuminating Mousse
Illuminating Strong Mousse

Illuminating Design Gel
Illuminating Smoothing Cream
Illuminating Polish
Illuminating Sculpting Spray

COLOR PROTECTION,
tratament de menţinere a culorii cosmetice

Illuminating Finish
Illuminating Volumizer
Illuminating Paste

15’

PASUL 1
Şamponaţi părul cu Color Protection Shampoo. Masaţi şi
curăţaţi bine. Uscaţi părul cu prosopul.

PASUL 6
Aşezaţi-vă în spatele clientului şi repetaţi mişcările de la punctul 4.
Aşezaţi palmele pe tâmple şi treceţi degetele prin păr pentru relaxare.
Repetaţi mişcarea de 3-4 ori. Clătiţi bine, după care îndepărtaţi excesul
de apă utilizând un foehn.

PASUL 1
Şamponaţi părul cu Color Protection Shampoo. Masaţi şi clătiţi
bine. Repetaţi aplicaţia. Uscaţi părul cu prosopul.

PASUL 2
Aplicaţi Color Block Treatment pe scalp utilizând aplicatorul din
dotare. Urmaţi cele 6 secţiuni ca şi în imaginea alăturată.

PASUL 7
Aplicaţi 5 picături de Color Protection Crystals pe părul umed
şi distribuiţi uniform. Aranjaţi părul după plac. După uscare
aplicaţi alte 5 picături de Color Protection Crystals.

PASUL 2
Aplicaţi COLOR PROTECTION OIL.

PASUL 3
Împărţiţi părul pe secţiuni. Începând de la vârfuri masaţi
produsul dealungul părului până la rădăcini. Pieptănaţi cu un
piepten rar.

PASUL 3
Împărţiţi părul pe secţiuni. Începând de la vârfuri masaţi
produsul dealungul părului până la rădăcini. Pieptănaţi cu un
piepten rar.

PASUL 4
Treceţi degetele prin păr cu mişcări în zig-zag: mâna dreaptă
o mişcaţi spre partea stângă, iar mâna stângă mişcaţi-o spre
partea dreaptă a capului. Continuaţi aceste mişcări timp de cel
puţin 1 minut.

PASUL 4
Clătiţi bine. Îndepărtaţi excesul de apă cu un prosop.

PASUL 5
Poziţionaţi-vă pe partea laterală a clientului. Aşezaţi pălmile pe
capul clientului şi masaţi prin mişcări circulare uşoare pentru
un efect de destresare a scalpului. Continuaţi încet astfel încât
să masaţi întreg capul. Masaţi fiecare secţiune pentru cel puţin
un minut

PASUL 5
Aplicaţi 5 picături de Color Protection Crystals pe părul umed
şi distribuiţi uniform. Aranjaţi părul după plac. După uscare
aplicaţi alte 5 picături de Color Protection Crystals.
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Gama de produse pentru reîntinerirea părului
REJUVENATING SHAMPOO
Şampon de reîntinerire a părului,
curăţă delicat si în profunzime părul.
Formula pe bază de muguri de fag are
o acţiune stimulatoare şi energizantă
asupra rădacinii firului
de păr şi conferă volum,
vitalitate şi strălucire
părului, fără a-l îngreuna.
Utilizare: Aplicaţi pe
părul umed, masaţi şi
clătiți.
Repetaţi operaţiunea,
lăsând produsul să
acţioneze timp de 2-3
minute.
250 ml (PF004811)
1.000 ml (PF004812)

REJUVENATING BALM
Balsam de reîntinerire, descurcă părul
şi revitalizează fibra capilară din interior.
Îmbogăţit cu polifenoli din struguri, previne
procesul de oxidare şi blochează formarea
radicalilor liberi. Părul are un
aspect întinerit, luminos, mai
dens şi mai compact.
Utilizare: Aplicaţi balsamul
pe părul spălat şi lăsaţi să
acţioneze timp de 3 minute.
Clătiți cu apă din abundenţă.
150 ml (PF004809)
500 ml (PF004810)

REVITALIZING LOTION
Loţiune care revitalizeaza şi protejează fibra capilară
de efectele nocive ale mediului extern. Tratament
îmbogăţit cu proteine din mătase, asigură o hidratare
optimă şi creează o barieră împotriva factorilor de
mediu care cauzează îmbătrânirea firului de păr. Părul
îşi recapătă vigoarea, iar astfel coafura rezistă mai mult.
Efectul obţinut este de păr mai puternic, cu mai mult
volum, extrem de strălucitor şi mătăsos.
Utilizare: Aplicaţi produsul pe părul tamponat cu
prosopul, după ce aţi aplicat şamponul de regenerare
Rejuvenating Shampoo.
Cutie cu 6 fiole x 13 ml (PF004813)
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ALFAPARF MILANO
INTRODUCE ACTIVE HAIR POWER
O NOUĂ GENERAŢIE DE
TRATAMENTE PENTRU SCALP:
Acum puteţi maximaliza eficacitatea
terapiei scalpului fără a sacrifica
frumuseţea părului.
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TRATAMENT PURIFICATOR pentru scalp maximizând
frumuseţea părului cu ajutorul PYRITHIONEI DE
ZINC ŞI A OLAMINEI DE PIROCTONĂ: îndepărtează
mătreaţa reducând reapariţia acesteia, dă o
senzaţie de confort scalpului şi părului.

TRATAMENT DE REECHILIBRARE pentru scalp maximizând frumuseţea părului
cu ajutorul sistemului exclusiv BALANCE COMPLEX: reglează activitatea
glandelor sebacee şi producţia de sebum, redă supleţea părului.

PURIFY SERUM

PURIFY SHAMPOO
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BALANCE SHAMPOO

BALANCE LOTION

Şampon pentru reglarea excesului de sebum
Reglează excesul de sebum, datorită
Complexului de Re-echilibrare, o combinaţie
specială de aminoacizi şi vitamine. Nanosferele
cu vitamine restabilesc echilibrul chimic al
scalpului, în timp ce extractele de Alge marine
readuc nivelul pH-ului pielii capului la o valoare
optimă. Nu încarcă părul. Se obţin rezultate
vizibile încă de la prima aplicare.
Utilizare: Aplicaţi pe părul umed, masaţi şi
apoi clătiţi. Repetaţi aplicarea. Aplicaţi apoi
Balance Lotion.
250 ml (PF004907)
1.000 ml (PF004915)

Tratament pentru reglarea secreţiei
de sebum
Reglează activitatea glandelor sebacee
datorită Complexului de Re-echilibrare,
o combinaţie specială de aminoacizi
şi vitamine. Nanosferele cu vitamine
restabilesc echilibrul chimic al scalpului,
în timp ce extractul de Lemn dulce
revigorează pielea capului.
Utilizare: După aplicarea Balance
Shampoo, aplicaţi pe pielea capului pe
secţiuni. Masaţi cu mişcări circulare. Nu
se clăteşte.
Cutie cu 6 fiole x10 ml (PF004906)

Şampon anti-mătreaţă
Îndepărtează

mătreaţa,

datorită

conţinutului de Zinc Pirition. Mentolul
calmează roşeaţa şi pruritul, în timp ce
Nanosferele cu vitamine restabilesc
echilibrul chimic al pielii capului. Se
obţin rezultate vizibile încă de la prima
aplicare.
Utilizare: Aplicaţi pe părul umed,
masaţi şi apoi clătiţi. Repetaţi aplicarea.
Aplicaţi apoi Purify Serum.
250 ml (PF004911)
1.000 ml (PF004914)

TRATAMENT REVITALIZANT pentru scalp maximizând frumuseţea părului cu ajutorul sistemului exclusiv ENERGY COMPLEX: care ajută în
prevenirea căderii părului, combate atrofia foliculelor de păr şi optimizează ciclul vital al părului. Redă textură şi elasticitate părului.

Tratament anti-mătreaţă
Previne reapariţia
mătreţii datorită Pirocton
olaminei. Mentolul
calmează roşeaţa în
timp ce Nanosferele
cu vitamine restabilesc
echilibrul chimic al
scalpului.
Utilizare: După aplicarea
Şamponului Purify,
aplicaţi pe pielea capului,
pe secţiuni.
Masaţi cu mişcări
circulare. Nu se clăteşte.
Cutie cu 6 fiole x 10 ml
(PF004910)

ENERGY SHAMPOO - UNISEX
Șampon împotriva căderii părului
Datorită Nanosferelor cu vitamine, restabileşte echilibrul
chimic al scalpului şi,prin acţiunea exclusivului Complex
energizant, stimulează metabolismul foliculului pilos.
Acizii din fructe curăţă şi exfoliază uşor pielea capului,
Oligoelementele hrănesc şi revitalizează fibra capilară.
şi pregătesc scalpul pentru tratamentul intensiv cu
Concentratul Energy.
Utilizare: Aplicaţi pe părul umed, masaţi şi apoi clătiţi.
Repetaţi aplicarea.
Aplicaţi apoi Concentratul Energy.
250 ml (PF004908)
1.000 ml (PF004913)

ENERGY CONCENTRATE - FEMEI

ENERGY CONCENTRATE - BĂRBAŢI

Tratament împotriva căderii părului

Tratament împotriva căderii părului

Datorită

Datorită Nanosferelor cu vitamine, restabileşte

Nanosferelor

cu

vitamine,

restabileşte echilibrul chimic al scalpului.

echilibrul chimic al scalpului.

Prin

Complex

Prin acţiunea exclusivului Complex energizant,

metabolismul

stimulează metabolismul foliculului pilos, ajută

foliculului pilos, ajută la prevenirea căderii

la prevenirea căderii părului şi combate atrofia

părului şi combate atrofia foliculului de

foliculului de păr, stimulând creşterea părului.

păr, stimulând creşterea părului. Conţine

Părul devine mai puternic şi mai rezistent. Conţine

Pantenol, care hidratează firul de păr

Serenoa Repens, un ingredient activ special care

şi dă volum. Mentolul are o acţiune

ajută la neutralizarea enzimei 5-alfa-reductase,

reconfortantă imediată.

responsabilă pentru căderea părului la bărbaţi.

Utilizare: După aplicarea Şamponului

Mentolul are o acţiune reconfortantă imediată.

Energy, aplicaţi pe pielea capului, pe

Utilizare: După aplicarea Şamponului Energy,

secţiuni. Masaţi cu mişcări circulare. Nu se

aplicaţi pe pielea capului, pe secţiuni. Masaţi cu

clăteşte.

mişcări circulare. Nu se clăteşte.

Cutie cu 6 fiole x 10 ml (PF004905)

Cutie cu 6 fiole x 10 ml (PF004909)

acţiunea

energizant,

exclusivului

stimulează
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TRATAMENTE
· ÎMPOTRIVA CĂDERII PĂRULUI
· ÎMPOTRIVA MĂTREŢII
MASAJ REVITALIZANT,
împotriva căderii părului

45’

MASAJ DE PEELING,

FAZA DE SPĂLARE: ŞAMPONARE + ÎMPACHETAREA PĂRULUI - VA FI
EFECTUATĂ LA UNITATEA DE SPĂLARE
1. Spălaţi părul cu şampon ENERGY SHAMPOO. Repetaţi aplicarea
şi lăsaţi să acţioneze timp de două minute (eventual, aplicaţi o
mască/ un balsam). Limpeziţi bine (utilizaţi apă rece pentru ultima
limpezire).
2. Înfăşuraţi un prosop umezit în apă caldă în jurul capului. (fig. A)
3. Restabiliţi senzaţia de căldură umezind prosopul şi lăsaţi să stea
timp de 5 minute. (fig. B). Împachetarea părului în
prosopul cald are ca rezultat re-oxigenarea; căldura dilatează vasele
de sânge şi porii, pregătind pielea pentru tratamentul special.

C

D

E
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FAZA DE RELAXARE - VA FI EFECTUATĂ LA POSTUL DE LUCRU
4. Îndepărtaţi excesul de apă şi uscaţi rapid cu uscătorul.
5. Relaxaţi umerii clientei, efectuând mişcări oscilante. (fig. C)
6. Efectuaţi masaj prin tracţiune, cu ajutorul degetelor mari, pe partea
cervicală, pornind de la umeri către centru. (repetaţi de 3 ori). (fig. D)
7. Treceţi la gât şi la zona cervicală, cu mişcări de frământare,
pornind de la centru şi înaintând către stânga, apoi de la centru către
dreapta (repetaţi de 3 ori). (fig. E)
8. Cu încheieturile degetelor, masaţi gâtul / zona cervicală, înaintând
în sus şi către centru. (fig. F)
9. Cu mişcări uşoare, efectuate cu mâinile deschise, masaţi întreg
capul, mai întâi din spate către faţă, apoi în direcţia opusă. (fig. G)
10. Finalizaţi masând uşor urechile. (fig. H)
11. Finalizaţi masajul trăgând uşor de păr. (fig. I)
12. După faza de Relaxare, aplicaţi ENERGY CONCENTRATE
(bărbaţi/ femei) pe pielea capului, masând delicat pentru a ajuta
intrarea în piele a produsului. (fig. L)

F

F

I

H

G

G

L

împotriva mătreţii

A

FAZA DE ENERGIZARE - VA FI EFECTUATĂ LA POSTUL DE LUCRU
13. Ţineţi capul fix cu mâna stângă, sprijinindu-l pe aceeaşi
parte, iar cu mâna dreaptă aplicaţi o uşoară presiune cu

M

vârfurile degetelor, desenând mici semicercuri pe întreaga
parte dreaptă a capului (repetaţi şi pentru partea stângă).

A

14. Finalizaţi cu manevre de fricţiune, pe părţile laterale ale
capului. (fig. N)
15. Finalizaţi masajul trăgând uşor de păr. (fig. O)
Acest masaj este util pentru reactivarea circulaţiei sângelui.
Datorită cantităţii mai mari de oxigen, se stimulează

N

O

producerea de ATP în mitocondrii, ceea ce permite celulelor să-şi
intensifice şi să-şi îmbunătăţească activitatea.

FAZA DE SPĂLARE: ŞAMPONARE + PEELING DELICAT - VA FI
EFECTUATĂ LA UNITATEA DE SPĂLARE
1. Umeziţi părul şi aplicaţi PURIFY SHAMPOO, efectuaţi un scurt
masaj clasic pentru emulsionarea produsului. Continuaţi să
efectuaţi masajul cu vârfurile degetelor, cu mişcări circulare,
pornind din centrul capului către ganglionii limfatici din spatele
urechii, apoi din centrul capului către ganglionii occipitali. (fig. A)
2. Finalizaţi faza de masaj, limpeziţi şi reaplicaţi şamponul,
emulsionând energic pentru a îndepărta în totalitate mătreaţa.
Lăsaţi să acţioneze timp de două minute şi limpeziţi (eventual,
aplicaţi o mască/ un balsam). Limpeziţi bine (utilizaţi apă rece
pentru ultima limpezire).

D

E

E

F

G

H

I

Masajul efectuat în timpul şamponării are funcţie de peeling,
care ajută la îndepărtarea excesului de mătreaţă de pe pielea
capului, având în acelaşi timp şi un efect de drenaj / calmare.
În plus, reduce senzaţia de mâncărime, care însoţeşte în mod
frecvent această anomalie.

(fig. M)

M

45’

9. Finalizaţi masând uşor urechile. (fig. G)
10. Finalizaţi masajul trăgând uşor de păr. (fig. H)
11. După faza de Relaxare, aplicaţi PURIFY LOTION pe
pielea capului, masând delicat pentru a ajuta intrarea în piele a
produsului. (fig. I)

B

C

FAZA DE RELAXARE - VA FI EFECTUATĂ LA POSTUL DE LUCRU
3. Îndepărtaţi excesul de apă uscând rapid cu uscătorul.
4. Relaxaţi umerii clientei, efectuând mişcări oscilante. (fig. B)
5. Efectuaţi masaj prin tracţiune, cu ajutorul degetelor mari, în zona
cervicală, pornind de la umeri către centru (repetaţi de 3 ori). (fig. C)
6. Treceţi la gât şi la zona cervicală, cu mişcări de frământare,
pornind de la centru şi înaintând către stânga, apoi de la
centru către dreapta (repetaţi de 3 ori). (fig. D)
7. Cu încheieturile degetelor, masaţi gâtul/ zona cervicală,
înaintând în sus şi către centru. (fig. E)
8. Cu mişcări uşoare, efectuate cu mâinile deschise, masaţi întreg capul,
mai întâi din spate către faţă, apoi în direcţia opusă. (fig. F)
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Gama de produse de styling dedicată strălucirii părului.
Calităţilor unice de strălucire ale extractelor din seminţe de in li se adaugă sclipirea luxuriantă a diamantelor. Cu microparticule adevărate
de diamant, pentru a crea o gamă de produse mult iubită şi renumită pentru luminozitatea pe care o conferă părului: SEMI DI LINO DIAMANTE.
Produse cu o performanţă crescută datorită ingredientelor speciale: CMC (Cell Membrane Complex) un concentrat de ingrediente active care întăresc
legătura cuticulară şi o inchid perfect; polimeri de silicon de ultimă generaţie pentru restabilirea elasticităţii firului de păr şi pentru un factor mărit de reflexie
a luminii. O gamă de produse briliante pentru un rezultat cu adevărat strălucitor.
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ILLUMINATING MEGA
HAIRSPRAY

ILLUMINATING STRONG
MOUSSE

ILLUMINATING PASTE

Un Spray Microcristalin, cu o
susţinere extrem de puternică
pentru a defini şi fixa unele părţi ale
stilului sau a întregii coafuri. Formula
ei inovativă bogată în Provitamina
B5 care face legătură cu creatina,
conferă părului textură şi
protecţie.
O
combinaţie
specială
de ceruri şi silicon care
învăluie firul de păr întrun scut uniform şi extra
uscat conferind strălucire
şi protecţie fără a îngreuna
părul. Conţine filtru UV.
Utilizare: Pulverizaţi pe părul
uscat sau uşor umed, de la o
distanţă de aproximativ
25-30 cm. Aplicaţi la rădăcină,
pentru a mări volumul.
500 ml (PF005329)

Spumă Microcristalină cu o
susţinere puternică pentru o
definire perfectă a coafurii, în
special pentru un păr creţ sau
natural ondulat.
Formula ei inovativă bogată în
Poliquaentemarium-46
previne
încărcarea electrostatică făcând
părul uşor de pieptănat. Coafura
este
bine
definită,
protejată de umiditate şi
extrem de strălucitoare.
Utilizare: Aplicaţi pe
părul umed. Lăsaţi părul
să se usuce sau utilizaţi
uscătorul de păr. Pentru
a elimina efectul de păr
degradat, aplicaţi direct pe
părul uscat.
250 ml (PF005332)

microcristale,

Ceară

modelatoare

cu

ILLUMINATING THERMAL
PROTECTOR

textură

Un Scut Microcristalin termo-activ

ultracremoasă. Ajută la modelarea şi

ce protejează şi păstrează integritatea

definirea oricărei coafuri.

firului de păr în timpul modelării cu

Tipul nou de polimeri de fixare

placa de întins sau cu ondulatorul.

aderă la păr, rezultând o fixare

Formula inovativă conţine agenţi preţioşi

puternică dar în acelaşi timp

cu afinităţi pentru keratină care se

flexibilă. Coafura este structurată,

activează la temperaturi ridicate pentru

controlată, strălucitoare şi flexibilă.

a preveni deteriorarea firului de păr.

Protecţie UV.

Conţine polimeri care crează o

Utilizare: Aplicaţi o cantitate mică

barieră specială şi sericină care

de produs pe palme, apoi distribuiţi

hidratează şi protejează părul.

pe părul uscat sau umed. Lucraţi

Părul rămâne sănătos, mătăsos,

pe zone specifice pentru a defini

compact şi extrem de strălucitor.

detalii ale stilului sau distribuiţi

Protecţie anti-umiditate.

uniform pentru un stil

Utilizare: Pulverizaţi pe lungimi

natural.

şi vârfuri înainte de a utiliza placa

50 ml (PF005330)

de întins sau ondulatorul.

cu

o

200 ml (PF005331)

ILLUMINATING
VOLUMIZER

ILLUMINATING SCULPTING
SPRAY

Un spray microcristalin cu efect
volumizant, perfect pentru
crearea coafurilor corpolente
şi care necesită volum extrem.
Formulă bogată în polimeri şi
proteine conferă firului de păr
structură şi îl înveleşte întrun scut protector împotriva
supraincălzirii.
Conferă
părului volum maxim,
lăsându-l extrem de moale,
mătăsos şi strălucitor.
Utilizare: Aplicaţi produsul
în mod uniform pe părul
uscat cu prosopul de la
rădăcini spre vârfuri. Treceţi
la modelare.
125 ml (PF005333)

Spray fixativ cu microcristale, care
defineşte şi conferă strălucire coafurii,
pentru o fixare îndelungată. Se usucă
rapid, fără a lăsa reziduuri. Protejează
împotriva umidităţii. Conţine filtru
UV. Amplifică efectul de strălucire şi
creează o barieră împotriva
agenţilor externi.
Utilizare: Pulverizaţi pe părul
uscat, de la o distanţă de 2530 cm, pentru a controla şi
defini detaliile; utilizaţi pe
părul umed, pulverizând de la
o distanţă de 20-25 cm, pentru
a modela şi pentru a obţine
volum de la rădăcină.
200 ml (PF005334)
250 ml (PF004000)

ILLUMINATING FINISH
Spray pentru strălucire cu
microcristale, care intensifică
strălucirea părului, fără a-l
îngreuna. Învăluie părul într-un
film protector lejer, împotriva
efectelor
umidităţii,
menţinând o coafură
naturală.
Utilizare: Pulverizaţi pe
păr uscat, pe lungimea
firului de păr. Continuaţi
cu modelarea părului,
după dorinţă.
125 ml (PF003992)

ILLUMINATING HAIRSPRAY

Spray fixativ cu microcristale, cu
fixare puternică, ideal pentru a defini
orice tip de coafură. Creează un film
strălucitor care învăluie părul protejându-l
împotriva umidităţii fără a-l îngreuna.
Dotat cu vaporizator ultrafin,
pentru o aplicare uniformă.
Fixare instantanee, cu rezistenţă
îndelungată. Se elimină cu
uşurinţă prin periere; nu lasă
reziduuri. Conţine filtru UV.
Utilizare: Pulverizaţi pe părul
uscat sau uşor umed, de la o
distanţă de aproximativ
25-30 cm. Aplicaţi la rădăcină,
pentru a mări volumul.
300 ml (PF003994)
500 ml (PF003995)

ILLUMINATING POLISH
Cremă
de
strălucire
cu
microcristale, pentru definirea
coafurilor pe părul scurt sau mediu
şi pentru a amplifica efectul de
strălucire. Formula conferă părului
un uşor aspect umed, menţinându-l
moale şi uşor de modelat.
Utilizare: Aplicaţi pe palme timp de
câteva secunde, şi distribuiţi pe părul
uscat.
Modelaţi cu degetele fiecare şuviţă
sau aplicaţi pe tot părul, pentru un
efect de păr rebel.
50 ml (PF003999)

ILLUMINATING SMOOTHING
CREAM
Cremă termoprotectoare cu microcristale,
ideală pentru a crea rapid un aspect neted
şi pentru a amplifica efectul de strălucire.
Formula garantează un efect imediat antiondulare pentru părul moale. Formulă
bogată în agenţi termoprotectori,
care protejează părul de căldură,
lăsându-l moale şi mătăsos.
Utilizare: Pentru un aspect neted:
distribuiţi uniform pe părul umed şi
uscaţi cu peria.
Pentru controlarea părului ondulat
şi creţ: distribuiţi pe părul umed şi
uscaţi cu uscătorul de păr cu difuzor
sau în mod natural.
150 ml (PF004004)

ILLUMINATING MOUSSE
Spumă modelantă cu microcristale,
ideală pentru o fixare flexibilă.
Conferă textură şi un aspect natural
părului drept şi subliniază buclele pe
părul ondulat. Formula inovatoare
hidratează,
hrăneşte,
uşurează
stilizarea şi dă strălucire
părului.
Utilizare: Aplicaţi pe părul
umed. Lăsaţi părul să se
usuce sau utilizaţi uscătorul
de păr. Pentru a elimina
efectul de păr degradat,
aplicaţi direct pe părul uscat.
250 ml (PF003998)

ILLUMINATING DESIGN GEL
Gel modelator cu microcristale, ideal
pentru crearea de efecte pe părul scurt
sau mediu şi pentru a amplifica efectul de
strălucire. Control absolut al coafurii, fixare
rezistentă în timp.
Dă volum părului, menţinând un uşor
efect umed, care poate fi reactivat în orice
moment. Nu lasă reziduuri.
Utilizare: Aplicaţi pe părul umed, pentru a
da formă şi textură; pentru a elimina efectul
de păr deteriorat, aplicaţi direct pe părul
uscat.
150 ml (PF003993)
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S4U, stilul neconvenţional prin

Tx’T

Posh’N

F’nK

D’finR

excelenţă,

Gel pentru volum

Cremă de netezire

Pastă modelatoare mată

Ceară-cremă, cu efect de strălucire

Conferă volum maxim şi ţinută,

Tratament pentru netezirea părului

Pentru definirea formelor, cu un efect cu

O cremă pentru modelare durabilă şi

pentru orice tip de păr. Crează o

drept sau ondulat. Hidratează, descurcă

adevărat mat, nu încarcă părul şi nu lasă

flexibilă, pentru a defini coafura sau

textură de păr drept sau ondulat,

firele de păr, netezeşte părul şi îl face

reziduuri.

Produsul

pentru a conferi mişcare şi a pune în

care rămâne flexibilă, maleabilă şi îşi

mătăsos. Oferă un control maxim și

modelare,

separare,

la

evidenţă detalii speciale, conferind

păstrează aspectul natural. Produsul

fixare flexibilă, pentru o uscare mai

rădăcină, pentru a conferi textură părului şi

strălucire. Utilizaţi această cremă

este ideal pentru aplicarea înainte

rapidă cu peria sau pentru ondularea cu

pentru a-i da volum. Aplicaţi pe vârfuri pentru

modelantă de nouă generaţie dacă

de uscarea părului cu uscătorul sau

placa sau cu bigudiurile. Pentru stilişti:

un efect ciufulit sau răvăşit. Este un produs

doriţi să creaţi forme elastice pe

pentru a pune în evidenţă buclele

se poate aplica înainte de tunsoare

ideal pentru modelarea cu mâna liberă a

păr umed sau doriţi să remodelaţi

naturale. Conţine filtru UV. Volum

pentru

tunsorilor creative. Conţine filtru UV. Fixare

secţiuni deja modelate, pe părul

maxim, fixare flexibilă.

pentru modelarea cu uscătorul de păr,

medie - puternică, cu efect mat.

uscat. Conţine filtru UV.

Utilizare: Aplicaţi pe părul umed,

pentru onduleuri compacte, mătăsoase,

Utilizare: Aplicați o cantitate mică pe palme și

Utilizare: Aplicaţi

înainte de uscarea cu uscătorul sau

are efect anti-frizz. Conţine filtru UV.

distribuiți pe părul uscat sau uşor umed.

palme şi distribuiţi cu degetele pe

înainte de aplicarea bigudiurilor,

Utilizare: Aplicaţi pe părul umed. Uscaţi

Utilizaţi la rădăcină, pentru a conferi textură

părul uşor umed. Lăsaţi să se usuce

pentru a obţine un volum maxim.

cu peria şi uscătorul pentru a obţine un

părului şi pentru a-i da volum; aplicaţi pe

liber, pentru a crea forme elastice.

150 ml (PF004866)

păr drept, extrem de neted, sau utilizaţi

anumite şuviţe sau pe vârfuri, pentru a crea

Aplicaţi pe părul uscat, pentru a

ondulatorul sau bigudiurile, pentru a

efecte speciale. Frecaţi şuviţele în mod repetat,

defini detalii speciale sau pentru a

obţine bucle bine definite.

pentru a obţine un look dezordonat.

remodela numai anumite şuviţe.

150 ml (PF004868)

100 g (PF004871)

75 g (PF004870)

combinaţie

între

exclusivitatea scenelor de modă
din

MILANO... imagine mondială

a modei inovatoare... şi stilul
avangardist din LONDRA... centru
internaţional, sursă a tendinţelor de
modelare a părului.
Conceput de Mahogany, cea mai
prestigioasă echipă de stilişti din
LONDRA... realizat şi produs la
MILANO, cu inimitabila perfecţiune
italiană... şi destinat creării de
nenumărate alternative stilistice.
44

controlul

secţiunilor.

Ideal

este

perfect

definire.

pentru

Utilizaţi

produsul

pe
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X’RebeL

Fx’D

Froz’N

Twist’R

Gel pentru control optim al părului drept

Spray pentru fixare uscată

Gel extrem cu aspect de gheaţă.

Gel amplificator de bucle. Pentru

Control fantastic al firelor de păr rebele.

Spray fixativ, extrem de uscat. Fixare

Îngheaţă

accentuează

păr creţ sau ondulat. Amplifică,

Netezeşte şi conferă un aspect compact

puternică şi control, pentru toate

coafura, creând rezultate extreme

defineşte, controlează şi separă

părului. Oferă 24 de ore de protecţie

tipurile de coafuri.

şi neobişnuite. Efect de strălucire.

buclele. Efect anti-static remarcabil.

împotriva umidităţii, prelungeşte durata

Răşinile de fixare speciale nu lipesc

Conţine filtru UV. Fixare extremă şi

Are acţiune de durată. Conţine filtru

coafurii de păr drept, evitând revenirea

firele de păr, păstrând flexibilitatea,

de lungă durată.

UV. Fixare medie şi definiţie maximă.

buclelor. Extrem de fluid, hidratează şi

pentru a putea remodela părul. Conţine

Utilizare: Distribuiţi pe păr ud sau

Utilizare: Dispensaţi 1-2 doze şi

netezeşte; este util pentru toate tehnicile

agenţi de protecţie împotriva umidităţii.

uscat, stilizaţi cu foenul sau lăsaţi să

distribuiţi uniform produsul pe părul

de modelare, cu uscătorul de păr sau

Conţine filtru UV.

se usuce natural.

ud folosind un pieptene cu dinţi rari.

cu placa. Conţine agenţi de protecţie

Utilizare: Aplicaţi pe părul uscat, pe

150 ml (PF005005)

Uscaţi cu difuzorul sau lăsaţi să se

împotriva căldurii plăcii de întins. Conţine

toată coafura sau pentru a fixa anumite

usuce natural, stilizaţi cu degetele şi

filtru UV.

secţiuni.

definiţi buclele.

Utilizare: Aplicaţi pe părul umed şi

300 ml (PF004869)

100 ml (PF005004)

modelaţi.
100 ml (PF004867)
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părul

şi

Alfaparf Cosmetics
Calea Rahovei 266-268
Corp 3 Cam. 22 Sector 5
București 050912
Tel.: +40 318 058 706
Fax: +40 312 254 217
www.alfaparf.ro

