
PODRĘCZNIK KERATYNOWE WYGŁADZANIE WŁOSÓW



Proste….

…ŻE PROSTE!

EFEKT NATURALNYCH PROSTYCH WŁOSÓW NAWET DO 3 MIESIĘCY

• KWASU TIOGLIKOLOWEGO
• ALDEHYDU GLUTAROWEGO 
• KARBOCYSTEINY
• PARABENÓW I FORMALDEHYDU

BEZ



New Hair System to innowacyjny zabieg, który dzięki jednoczesnemu działaniu kwasu glioksa-
lowego i keratyny jest niezwykle skuteczny. Kwas glioksalowy pomaga tworzyć nowe połączenia 
pomiędzy keratyną występującą w strukturze kapilarnej włosa, a tą znajdującą się w produkcie, 
regenerując osłabione i zniszczone włosy.

NOWE WIĄZANIA
KWASU GLIOKSALOWEGO

KERATYNA

JAK DZIAŁA NEW HAIR SYSTEM



OLEJEK JOJOBA

SERYCYNA

PANTENOL

GLICERYNA

New Hair System oparty jest także na inteligentnej strukturze 
molekularnej z wykorzystaniem kompleksu multiwitaminowego, 
która sprawia, że aktywne składniki przenikają w głąb włosa. 
System ten polega na kontrolowanym uwalnianiu składników 
aktywnych posiadających nieskończenie małe cząsteczki  
zawierające wyjątkową mieszankę:

JAK DZIAŁA NEW HAIR SYSTEM



Niewielki rozmiar cząsteczek powoduje, że każda kapsułka przenika w głąb zewnętrznej warstwy 
włosów bez rozpuszczenia. Kiedy składniki aktywne osiągną głębokość włókna włosa, kompleks 
multiwitaminowy powoli się rozpuszcza, uwalniając w kontrolowany sposób składniki aktywne 
i zapewniając:

• ODBUDOWĘ WŁOSÓW

• ODŻYWIENIE

• EFEKT BŁYSZCZĄCYCH WŁOSÓW

DO ZALET KONTROLOWANEGO UWALNIANIA SKŁADNIKÓW NALEŻY:

• MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW

• DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE WEWNĄTRZ WŁOSA

• INTENSYWNIEJSZY REZULTAT PIELĘGNACYJNY



szampon przed zabiegiem
NEW HAIR SYSTEM 
artègo
• Oczyszcza włosy i uwalnia w kontrolo-

wany sposób mieszankę substancji na-
wilżających i ochronnych. 

• Jego zasadowe pH na 9 poziomie poma-
ga „otworzyć” łuski włosa i przygotować 
włosy do zabiegu.

Pojemności: 100 ml, 1000 ml
art. nr: 0164150
art. nr: 0164152

łagodny szampon
NEW HAIR SYSTEM 
artègo
• Łagodny szampon przeznaczony do wło- 

sów cienkich.
• Idealnie sprawdzi się w pielęgnacji natu-

ralnie kręconych włosów.
• Przedłuża działanie zabiegu New Hair 

System, zapewniając włosom blask, 
miękkość i elastyczność.

• Łagodna formuła ma silne i długotrwałe 
właściwości oczyszczające.

Pojemności: 100 ml, 250 ml, 1000 ml
art. nr: 0164177
art. nr: 0164175
art. nr: 0164176

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI AKTYWNE W KOMPLEKSIE MULTIWITAMINOWYM

preparat prostujący
NEW HAIR SYSTEM PLUS 
artègo
• Modyfikuje naturalny skręt włosa.
• Specjalny preparat, który zapewnia 

pielęgnację odbudowującą mającą na 
celu wyprostowanie oraz długotrwałe 
zmniejszenie efektu puszenia włosów.

Pojemności: 100 ml, 500 ml
art. nr: 0164168
art. nr: 0164169

fluid termoochronny
NEW HAIR SYSTEM 
artègo
• W czasie zabiegu: Przyspiesza wygładza-

nie włosów, regenerując włókna włosa 
uwrażliwione działaniem wysokiej tem-
peratury. Spaja rozdwojone końcówki.

• W końcowej fazie zabiegu: Ma działanie 
antystatyczne i  zwiększa blask włosów. 
Uszczelnia powierzchnię włosa i chroni 
kolor. Chroni włosy przed promienio-
waniem UV.

Pojemność: 150 ml
art. nr: 0164166

Witaminy E, P oraz F:
działanie przeciwutleniające i ochrona przed pro-
mieniowaniem UV
Pantenol: nawilża i wzmacnia włosy
Sorbitol: nawilża
Gliceryna: nawilża
Ekstrakt z oczaru wirginijskiego: zmiękcza

Witaminy E, P i F: mają działanie przeciwutlenia-
jące i chrona przed promieniami UVA.
Pantenol: nawilża i prostuje.
Sacharydy i poliole: nawilża i nawadnia.
Serycyna: szlachetne włókno białkowe, przywra-
ca miękkość i blask włosom.
Keratyna: odbudowuje, odżywia pielęgnuje.
Kreatyna: nawadnia
Olejek arganowy i gliceryna: działa kojąco, po-
prawia blask włosów.

Kwas glioksalowy: 
działanie lecznicze
Keratyna hydrolizowana:
działanie odżywiające i odbudowujące
Wyciąg z kawy i kakao:
ochrona koloru

Mieszanka naturalnych olejów: 
chroni włosy przed szkodliwym działaniem wyso-
kiej temperatury, zwiększa błysk, ułatwia rozcze-
sywanie i prostowanie włosów podczas zabiegu

7 KOSMETYKÓW NEW HAIR SYSTEM



maska
NEW HAIR SYSTEM 
artègo
• Intensywnie odżywia, zapewniając 

włosom odpowiednie nawilżenie 
i  połysk, a jednocześnie wyjątkowo 
ułatwiając ich układanie.

• Bogata w  substancje nawilżające 
i  ochronne formuła działa głęboko 
wewnątrz włosa.

Pojemność: 250 ml
art. nr: 0164164

NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI AKTYWNE W KOMPLEKSIE MULTIWITAMINOWYM

odżywka
NEW HAIR SYSTEM 
artègo
• Wydłuża działanie zabiegu i  wzmacnia 

jego efekt. 
• Natychmiastowo ułatwia układanie wło-

sów, nadając im miękkość i połysk. 
• Specjalna formuła odżywia i  nawilża 

włosy, działając głęboko wewnątrz. 
• Reguluje poziom kwasowości włosów 

w ostatniej fazie zabiegu.

Pojemności: 100 ml, 200 ml, 1000 ml
art. nr: 0164159
art. nr: 0164160
art. nr: 0164162

szampon odżywczy 
NEW HAIR SYSTEM 
artègo
• Wydłuża działanie zabiegów New Hair 

System. 
• Wzmacnia włosy, zwiększa ich elastycz-

ność i odporność, a także ułatwia stylizację. 
• Szampon działa głęboko wewnątrz wło-

sa, stopniowo uwalniając mieszankę sub-
stancji ochronnych i nawilżających. 

• Charakteryzuje się kwaśnym pH, które 
powoduje zamknięcie łusek włosów.

Pojemności: 100 ml, 250 ml, 1000 ml
art. nr: 0164154
art. nr: 0164155
art. nr: 0165157

WYJĄTKOWY ZAPACH 
JAŚMINU I GRANATU
New Hair System łączy w sobie niezwykłą 
skuteczność z przyjemnym zapachem.
Połączenie jaśminu i  granatu zapewnia 
zmysłowi węchu zaskakujące i  kuszące 
wrażenia.
Jaśmin jest jednym z  najczęściej stosowa-
nych w kosmetykach kwiatów ze względu 
na swoje właściwości przeciwutleniające, 
relaksujące i  lecznicze. Jego zapach jest 
zmysłowy i tajemniczy.
Mieszanka olejku jaśminowego i oleju arga-
nowego wzmacnia włosy i paznokcie. Gra-
nat jest bogaty w witaminy, a jego zapach 
jest świeży, słodki i  owocowy. Jest często 
stosowany w kosmetykach ze względu na 
swoje właściwości przeciwutleniające.Hydrolizowana keratyna i keratyna: odży-

wiają i odbudowują
Witaminy E, P oraz F: działanie przeciwutle-
niające i ochrona przed promieniowaniem UV
Pantenol: nawilża i wzmacnia
Sorbitol: nawilża
Gliceryna: nawilża

Kwas piroglutaminowy (PCA): intensywnie nawilża-
jący, ma właściwości antystatyczne, utrzymuje gładkość 
włosów i przeciwdziała puszeniu się włosów
Olej jojoba: nadaje miękkość, połysk i  elastycz-
ność, a także ułatwia rozczesywanie
Witaminy E, P oraz F: działanie przeciwutleniające 
i ochrona przed promieniowaniem UV
Pantenol: nawilża i wzmacnia włosy
Sorbitol: nawilża; 
Gliceryna: nawilża

Witaminy E, P oraz F: działanie przeciwutleniające 
i ochrona przed promieniowaniem UV
Pantenol: nawilża i wzmacnia
Sorbitol: nawilża
Gliceryna: nawilża
Serycyna: proteina jedwabna, która zmiękcza 
i wypełnia ubytki we włosach
Keratyna: odbudowuje, odżywia i pielęgnuje



Faza 1. Umyj włosy

•  Nałóż SZAMPON PRZED ZABIEGIEM NHS na mokre włosy, pozostaw na 3 minuty i wmasuj go na całej długości, 
a następnie spłucz wodą. 
Uwaga! W przypadku gdy klientka ma cienkie lub zniszczone włosy powtórz czynność 2 razy, natomiast gdy są to włosy 
naturalne powtórz czynność 3 razy.

•  Delikatnie osusz włosy ręcznikiem, pozostawiając wilgotne końce włosów.

Faza 3. Wysusz włosy

•  Wyciśnij na dłonie FLUID TERMOOCHRONNY NHS, a następnie wmasuj kosmetyk w uwrażliwione końcówki.
•  Przy pomocy płaskiej szczotki wysusz pasmo po paśmie trzymając suszarkę 5 cm od włosów.

Faza 2. Aplikacja preparatu prostującego NHS PLUS

•  Podziel włosy na 4 równe separacje.
•  Przygotuj 25g PREPARATU PROSTUJĄCEGO NHS PLUS oraz jednorazowe rękawiczki. 

Uwaga! Przeciętna ilość produktu wynosi 25 g, natomiast można ją zwiększyć w zależności od długości włosa i jego struktury.
•  Przy pomocy pędzelka nałóż PREPARAT PROSTUJĄCY NHS PLUS na każde pasmo, zaczynając 5 cm od cebulek włosa.
•  Dokładnie wmasuj preparat we włosy aż poczujesz, że są śliskie, ciężkie i proste.
•  Pozostaw preparat pod źródłem ciepła na 20 minut. 

Uwaga! W przypadku mocno skręconych, gęstych włosów pozostaw preparat na 30 minut
•  Po czasie działania pozostaw włosy na 2 minuty w temperaturze pokojowej, a następnie szybko spłucz (około 4 sekund).
•  Ostrożnie i delikatnie osusz włosy ręcznikiem.

ZABIEG KERATYNOWEGO WYGŁADZANIA WŁOSÓW



Faza 4. Wyprostuj włosy

• Upewnij się, że włosy są suche.
•  Podziel włosy na 4 równe separacje.
•  Zdiagnozuj włosy w celu określenia temperatury prostownicy i liczby prostowań:

WŁOSY NATURALNE/ FARBOWANE/ WŁOSY ROZJAŚNIONE DO 30% – 230ºC, przesuń 12 razy prostownicę po 
każdym paśmie tylko u nasady włosów, następnie przesuń 12 razy prostownicę po każdym paśmie ale tylko na długościach 
i końcach.
WŁOSY ROZJAŚNIONE PONAD 40% – 180°C, przesuń 10 razy prostownicę po każdym paśmie tylko u nasady włosów, 
następnie przesuń 10 razy prostownicę po każdym paśmie ale tylko na długościach i końcach.
WŁOSY SIWE – 160ºC, przesuń 6/8 razy prostownicę po każdym paśmie tylko u nasady włosów, następnie przesuń 6/8 
razy prostownicę po każdym paśmie ale tylko na długościach i końcach.

•  Wyodrębnij pasma włosów o maksymalnej szerokości 2 cm, a następnie przesuń prostownicę po tym paśmie według 
powyższych wytycznych.

Faza 5. Umyj włosy

• Po prostowaniu pozostaw włosy na 2 minuty w temperaturze pokojowej,
• Spłucz włosy dużą ilością letniej wody i osusz ręcznikiem.
• Nałóż MASKĘ NHS i ostrożnie wmasuj ją we włosy. Pozostaw produkt na 5 min.
• Rozczesz włosy, a następnie spłucz maskę i wysusz włosy.

Uwaga! Aby uzyskać najlepszy efekt keratynowego wygładzania włosów doradź klientom, aby NIE MYLI włosów szamponem do 48 godzin po zabiegu.



PIELĘGNACJA W DOMU

W celu przedłużenia uzyskanego efektu podczas zabiegu 
i  zapewnienia włosom trwałego połysku i nawilżenia nale-
ży kontynuować pielęgnację w domu przy użyciu szamponu 
odżwyczego NHS lub łagodnego szamponu NHS i odżyw-
ki artègo.
Produkty te mają wyjątkowe działanie wygładzające.
•  Umyj włosy szamponem odżywczym NHS lub łagodnym 

szamponem NHS artègo 1–2 razy, a następnie osusz je 
ręcznikiem. Nałóż odżywkę NHS artègo, masując włosy, a 
następnie pozostaw na 10 minut. Spłucz wodą i przystąp 
do suszenia.

PIELĘGNACJA W SALONIE

Szampon odżywczy lub łagodny szampon NHS i maska 
NHS artègo. Ten zabieg nadaje się do wszystkich rodzajów 
włosów i stanowi integralną część procesu prostowania i zapo-
biegania puszeniu się włosów. Ma działanie antystatyczne i spra-
wia, że włosy są miękkie i  łatwe do ułożenia. Jest to profesjo-
nalny produkt, który odbudowuje, wzmacnia i odżywia włosy.
•  Umyj włosy szamponem odżywczym lub łagodnym NHS 

artègo 1–2 razy, a następnie osusz je ręcznikiem. Nałóż 
maskę NHS artègo, masując włosy, a następnie pozostaw 
na 15 minut. Spłucz wodą i przystąp do suszenia.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW PO ZABIEGU NEW HAIR SYSTEM



PO PROSTU GŁADKIE!



Art. nr 0169527


