100% KOLORU NAWET PO 20 MYCIACH
z szamponem-maseczką z keratyną do włosów farbowanych TianDe
Kosmetyk 2 w 1: oczyszczanie + pielęgnacja
Do włosów farbowanych jasnych i ciemnych. Do włosów po zabiegach keratynowego
prostowania i laminowania
Zawiera innowacyjny kompleks Silsoft Q
Nie zawiera parabenów i siarczanów
Odpowiedni do zabiegów co-washingu
Szampon-maseczka z keratynami do włosów farbowanych TianDe to kosmetyk 2 w 1:
delikatne oczyszczanie + pielęgnacja. Po zastosowaniu szamponu nie musisz dodatkowo
używać odżywki ani balsamu.
Szampon-maseczka z keratyną został stworzony specjalnie do włosów farbowanych.
Farbowanie, nawet przy stosowaniu najdroższych i najdelikatniejszych farb, zawsze jest
dużym stresem dla włosów. Tylko prawidłowa pielęgnacja sprawi, że Twoje włosy nie
będą matowe, suche i łamliwe oraz zapewni im siłę, zdrowie i piękny kolor!
Szampon-maseczka TianDe działa w dwóch kierunkach:
 regeneruje strukturę włosów (przenikając wgłąb, wzmacnia je; zamyka łuski
włosów po zabiegu farbowania);
 zachowuje głębię nowego koloru, długo utrzymując barwnik na włosach.
Przy stosowaniu zwykłych szamponów farba zmywa się z włosów tym szybciej, im
częściej myjesz głowę. Włosy farbowane wyraźnie tracą kolor już w trzecim, czwartym
tygodniu po zabiegu farbowania (po 8-10 myciach). Szampon-maseczka TianDe
zachowuje 100% koloru nawet po 20 myciach!
W składzie szamponu-maseczki TianDe za regenerację struktury włosów odpowiada
naturalne białko - keratyna, a trwałość koloru włosów farbowanych zostaje zachowana
dzięki innowacyjnemu kompleksowi Silsoft Q. Szampon-maseczka TianDe nie zawiera
siarczanów, co sprzyja delikatnemu oczyszczaniu włosów i skóry głowy i jest
dodatkowym czynnikiem chroniącym kolor.
Ponadto brak siarczanów sprawia, że szampon-maseczka TianDe wydłuża efekt
zabiegów keratynowego prostowania i laminowania włosów.
Kolejną zaletą składu szamponu-maseczki TianDe jest brak parabenów.
Szampon-maseczka TianDe idealnie nadaje się do popularnego dziś zabiegu cowashingu.

Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje na ten temat.
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Keratyna – naturalne białko, które stanowi podstawę struktury włosa. Jej cząsteczki:
 przenikają wgłąb włosów, odżywiając ich kutykulę;
 wypełniają uszkodzone fragmenty i wzmacniają łuski, odbudowując naturalną
warstwę keratynową włosów;
 sprawiają, że włosy stają się grubsze, dodają fryzurze objętości.
Szampon-maseczka TianDe do włosów farbowanych zawiera keratynę - naturalne
białko, z którego w 80-90% składają się nasze włosy.
Keratyna sprawia, że włosy są bardzo odporne na oddziaływania mechaniczne. Dzięki
niej kręcone włosy mogą wytrzymać silne naprężenia i nie łamią się, zachowując
objętość i naturalny blask.
To wyjaśnia popularność zabiegów keratynowych, które zmieniają i zachowują
atrakcyjny wygląd włosów aż do pół roku. Alternatywą dla tych zabiegów jest szampon z
keratyną, która z łatwością przenika do wewnątrz kutykuli włosów i regeneruje je.
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Silsoft Q to rewolucyjny kompleks odżywczy o podwójnym działaniu:
 na długo utrwala barwnik na włosach, chroni go przed wypłukiwaniem,
zapewniając intensywność koloru;
 sprawia, że włosy stają się wyjątkowo miękkie i posłuszne, nie obciążając ich.
Badanie firmy Momentive Performance Materials – uznanego światowego lidera w
produkcji składników kosmetycznych do pielęgnacji włosów - wykazało, że dzięki
innowacyjnemu kompleksowi Silsoft Q włosy farbowane zachowują 100% koloru
nawet po 20 myciach.
Dzięki znajdującemu się w szamponie-maseczce TianDe kompleksowi Silsoft Q włosy
farbowane zachowują kolor przez 7-8 tygodni - aż do kolejnego zabiegu farbowania!
Natomiast przy stosowaniu zwykłego szamponu włosy farbowane tracą do 50% barwnika
już po 4-5 tygodniach (po 12-15 myciach). Z szamponem-maseczką TianDe włosy
farbowane zachowają kolor i blask 2 razy dłużej!
Kompleks Silsoft Q ma podwójne działanie: nie tylko zachowuje kolor włosów
farbowanych, ale również ma silne działanie odżywcze. Dzięki kompleksowi Silsoft Q
szampon-maseczka TianDe ułatwia rozczesywanie mokrych włosów, dodaje im blasku i
sprawia, że są posłuszne, nie obciążając ich!
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Szampon-maseczka jest wzbogacony witaminami Е i В5
Witamina E:
 antyoksydant, chroni lipidy włosów przed utlenianiem;
 odżywia, poprawia proces oddychania cebulek włosowych;
 wzmacnia włosy i dodaje im blasku.
Witamina В5:
 regeneruje strukturę komórkową włosów;
 sprzyja gromadzeniu i utrzymywaniu wody w każdej komórce włosa;
 zapobiega łamliwości, rozdwajaniu się i przesuszeniu.
Szampon-maseczka TianDe jest wzbogacony witaminami Е i В5, które chronią i
odżywiają włosy od korzeni aż po same końce.
Witamina Е to jedna z najważniejszych witamin dla zdrowia włosów. Prawie 80%
przypadków wypadania włosów jest związanych z jej deficytem.
Witamina E to silny antyoksydant, który chroni przed utlenianiem i degradacją lipidów
skóry i włosów, tj. pomaga zachować ich barierę ochronną.
Ponadto witamina E w odpowiednim czasie dostarcza tlen do cebulek włosowych oraz
stymuluje ich odżywianie, poprawiając ogólny stan i wygląd włosów.
Witamina В5 to „rekonstruktor“ włosów. Z łatwością przenika do kutykuli włosów,
utrzymuje i wzmacnia ich strukturę, chroni przed utratą wilgoci, zatrzymując ją wewnątrz
rdzenia włosów i sprawia, że stają się one grubsze (w rezultacie zwiększa się objętość
fryzury), bardziej elastyczne i sprężyste.
Witamina В5 delikatnie chroni cienkie włosy przed łamliwością i rozdwajaniem się,
sprawia, że stają się gładkie i posłuszne oraz ułatwia ich układanie.
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Szampon-maseczka TianDe idealnie nadaje się do zabiegów co-washingu
Co-washing to popularny zabieg mycia głowy odżywką, który rozwiązuje problemy
uszkodzonych i cienkich włosów zmęczonych farbowaniem, układaniem na gorąco i
pozostałymi zabiegami upiększającymi.
Intensywna regeneracja uszkodzonych włosów.
Co-washing to skrócona nazwa zabiegu Conditioner Only Washing. Co-washing
polega na myciu głowy samą odżywką, bez użycia szamponu. Zaczęły go stosować

modelki, których włosy są stale narażone na stres: tapirowanie, loki, prostowanie,
lakiery, żele itp.
Po długotrwałym stosowaniu środków chemicznych do układania włosów,
wysokich temperatur i innych wyniszczających włosy zabiegów, na które wiele osób
codziennie decyduje się w imię pięknej fryzury, przychodzi taka chwila, kiedy pozostaje
już tylko albo ściąć włosy, albo wypróbować nowe metody pielęgnacji, które pomogą
w regeneracji zniszczonych włosów (i uchronić je przed nożyczkami!). Taką metodą
jest co-washing. Idealnym zaś wariantem dla co-washingu jest szampon-maseczka
TianDe!
Zalecenia, dotyczące wykonywania zabiegu co-washingu przy użyciu szamponumaseczki TianDe
1. Przed zabiegiem rozczesz włosy.
2. Zamocz włosy w ciepłej wodzie.
3. Nanieś szampon-maseczkę. Należy nałożyć nieco więcej szamponu niż w
przypadku zwykłego mycia włosów - jest to niezbędne dla ich intensywnej
regeneracji. Aby lepiej rozprowadzić szampon na całej długości, można użyć
grzebienia.
Uwaga: szampon-maseczka nie pieni się obficie, ponieważ nie zawiera
siarczanów.
4. Starannie masuj skórę głowy przez 2-3 minuty. Aby wzmocnić efekt regeneracji
włosów, zabieg można wydłużyć do 7 minut.
5. Zmyj szampon-maseczkę z włosów gorącą wodą i ciesz się rezultatami!
Już po pierwszym zabiegu co-washingu Twoje suche włosy staną się bardziej
nawilżone, posłuszne i miękkie, zyskają blask i gładkość. Wiele osób zauważa efekt
wyprostowania nieposłusznych falujących się włosów.
Właścicielki bardzo zniszczonych włosów powinny stosować co-washing zamiast
zwykłego mycia. Dla tych osób, które mają jeszcze dość mocne włosy, jednak regularnie
poddają je negatywnemu oddziaływaniu (częste rozjaśnianie, używanie prostownicy,
lokówki itp.), zalecamy wykonywanie zabiegu co-washingu 1 raz w tygodniu.
Uwagi dodatkowe: jeżeli myjesz włosy codziennie, to narażasz je na stres, gdyż
składniki oczyszczające szamponów niszczą ich naturalną warstwę ochronną. Aby
całkowicie ją odbudować, dobrze jest stosować cotygodniowy zabieg co-washingu.

