[FASE 2: CONTINU GEDURENDE 3 MAANDEN]
UW COACHINGFOLLOW-UP THUIS
BADEN

BEHANDELEN

TEXTURISEREN

REGENEREREN

BAIN
EXTENTIONISTE

FONDANT EN MASQUE
EXTENTIONISTE

EXTENTIONISTE
THERMIQUE

SÉRUM
EXTENTIONISTE

Shampoo die de
lengten een boost
geeft. Sterker haar
dat zichtbaar zacht
en luchtig is.

Lengteversterkende
verzorging, die de interne
haarstructuur versterkt voor
perfect gezonde lengten.
Inwerktijd: 3 tot 5 min.

Leave-in treatment voor een
brushing van mooie en gezonde
lengtes. Thermo-bescherming
tot 230 °C, 93% minder
haarbreuk vanaf de eerste
toepassing.

Activerend serum
voor de hoofdhuid.
Stimuleert de
hoofdhuid voor
sterker haar vanaf
de haarwortels.

EXTENTIONISTE IN 3 VRAGEN
WIE IS DE EXTENTIONISTE-VROUW? De Extentioniste vrouw verlangt naar langer haar. Ze wilt langer haar, maar ook de
beschadigde lengten herstellen, zonder ze te moeten knippen.
WAT IS DE WERKING VAN SÉRUM EXTENTIONISTE? Het Serum is het sterproduct van het gamma: het is verrijkt met
ceramiden, stimuleert de haargroei vanaf de haarwortel, en regenereert de cellen van de hoofdhuid. Door het met draaiende
massagebewegingen aan te brengen krijgt de efficiëntie van het Serum een extra boost. Het Serum moet gebruikt worden
na elke Bain Extentioniste en verzorging en dit gedurende het hele programma.
WANNEER KAN IK HET EXTENTIONISTE GAMMA WEL/NIET GEBRUIKEN? De producten kunnen gebruikt worden in een
programma van 3 maanden, maar ook het hele jaar door om lengten blijvend te verstevigen. Het gamma is geschikt voor
gekleurd haar. Maar als het haar ernstig beschadigd is, moet u beginnen met Thérapiste, en daarna verdergaan met
Extentioniste.

NIEUW

EXTENTIONISTE
Programma dat de lengten een boost geeft
Gecoacht door de kappers

[CRÉATINE R™ TECHNOLOGIE]

WEGWIJS IN HET RÉSISTANCE GAMMA?
EXTENTIONISTE

Voor mooi langer haar
& vitaliteit van de wortels
tot de punten

“Geeft een boost aan de haargroei
door het haar opnieuw meer body
te geven tot in de punten. De
lengten vinden hun vitaliteit en
soepelheid terug. Makkelijk
te ontwarren”.

FORCE ARCHITECTE

THÉRAPISTE

Voor verzwakt en beschadigd
haar (door natuurlijke
agressies)

Voor sterk beschadigd haar
(door agressies van chemische
producten en warme
stylingtools)

EROSIEGRAAD 1-2

EROSIEGRAAD 3-4

“Het haar krijgt weer body, wordt
verstevigd en voelt tonisch aan”

“Het haar wordt in de diepte
hersteld en krijgt een zachte,
glanzende finish”

WWW. K E R A S TA S E . BE

INFORMATIE BROCHURE

EXTENTIONISTE

U droomt van steeds langer en
perfect gezond haar?

COACHINGPROGRAMMA OM DE LENGTEN EEN BOOST TE GEVEN

[FASE 1: 1 KEER PER MAAND IN HET SALON GEDURENDE 3 MAANDEN]
De onvermijdelijke fase om gebroken en gespleten haar te verminderen, en zo de groei
van sterk en gezond haar op te starten, van de wortels tot de punten.
EXCLUSIEF
IN HET
SALON

NIEUW RITUEEL OM DE
LENGTEN EEN BOOST TE GEVEN - 15 min
[PROFESSIONELE CONCENTRATIE]
BADEN

“Ik wil mijn lengten
herstellen zonder mijn
haar te laten knippen”

“Ik wil mijn haar laten
groeien zonder aan
dikte te verliezen”

“Mijn haar groeit niet
snel genoeg”

BAIN EXTENTIONISTE
CRÉATINE R™
Versterkt de interne structuur van de vezel
VERRIJKT MET TAURINE
Verbetert de weerstand van de vezel

UW KAPPER WORDT UW COACH VOOR LANG HAAR
VANAF DE 1STE DAG IN HET SALON

-78%*

MINDER
GESPLETEN
PUNTEN

NA 3 MAANDEN VAN HET PROGRAMMA

-99%*

+4CM*

AFGEBROKEN
HAAR

IN 3 MAANDEN

STERKTE

SOIN N°1

EN

TAURINE
Verbetert de weerstand
van de vezel

VITALITEIT

+
EEN UNIEKE TECHNOLOGIE: CRÉATINE R™
OM DE LENGTEN EEN BOOST TE GEVEN EN HET HAAR STERKER TE MAKEN

CITROENZUUR
Gekend voor het versterken van de
vezel en het doen glanzen van het haar
LOK PER LOK AANBRENGEN
OP DE LENGTEN

*Test instrumental de rituel au bac.

CRÉATINE
Afgeleid van 3 aminozuren die
de Kératine in het haar vormen.
Gekend voor het versterken van de
interne structuur van de haarvezel.

MEER KRACHT
& MEER BODY

CERAMIDEN

+

Lipiden die natuurlijk aanwezig zijn
in de cuticula. Ze versterken de
samenhang van de haarschubben.
De haarvezel is gladder en beter
beschermd.

ZICHTBAAR HERSTELDE
& BESCHERMDE HAARVEZEL

BEHANDELEN

+

SOIN N°2
CRÉATINE R™
Verstevigt de interne structuur
van de vezel

+
APPELZUUR
Een organisch zuur dat de haarverbindingen vrijwaart, herstelt en heropbouwt

INWERKTIJD 10 MIN.

ALTIJD AANBRENGEN IN
COMBINATIE MET SOIN N°1

REGENEREREN
SÉRUM EXTENTIONISTE
CERAMIDEN
Activeert de haarfollikel aan de wortel en beschermt
de gezondheid van het haar tijdens de groei.
Breng op gewassen haar 2 à 3 pipetten aan over
de volledige hoofdhuid. Masseer met de vingertoppen de wortels met draaiende bewegingen.
Doe de styling volgens de diagnose

DRAAIENDE BEWEGINGEN

