


Иновация в света на фризьорството, нещо ново, голямо, магнетично.

Цялостно изсветляване, без безпощадни цъфтежи!

Невероятен ярък цвят, без суха и увредена коса!

Трайно изправяне, което гарантира невероятна визия, без никакви 

странични ефекти!

Вече ДААА

Hair Toxx Криотерапията за коса e технология, която замразява 

увредената, слаба коса. При изключително ниски температури тя действа 

на косъма отвътре навън като заздравява накъсаните влакна. Замразява 

хиалурона и подхранващите вещества в кортекса и по този  начин 

предпазва косата от всички естествени и 

химични външни фактори.

Антиоксидантните и техните свойства подсигуряват дълбока хидратация и 

подмладяват кутикула. Резултатите са видими още от първата процедура. 

Открийте я в едни от най-добрите салони в България!!!



КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ ХИМИЧНИТЕ
ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА НА КОСЪМА 

Боядисване
Обезцветяване
Изправяне

КАК Е УСТРОЕН КОСЪМА

Външният слой на косъма се нарича кутикул. Покрит е с фин филм естествена 
мазнина, наречена себум, който заедно с кутикула образуват защитата на 
двата вътрешни слоя на косъма- кортекса и медулата. Те се нуждаят от 
защита, защото отговарят за формата и цвета на косата.

Косата се уврежда ежедневно – слънце, вятър, сол и други обкръжаващи 
фактори, които ускоряват естествения процес на остаряване, и правят косата 
безжизнена и накъсана. Вредните фактори засилват оксидацията на косъма и 
водят до намалена хидратация, като го правят сух и без блясък.

Освен естествените вредни фактори, много жени се подлагат на процедури 
като боядисване, изсветляване или изправяне. Подобно третиране уврежда 
вътрешните слоеве на косъма и кутикула. При химичното изправяне се 
накъсват дисулфидни връзки, които дават на косата форма и обем. Така 
се понижават нивата на кератин и се изчерпват активните вещества, 
подхранващи косъма. 

ЕСТЕСТВЕНО УВРЕЖДАНЕ

ХИМИЧНО УВРЕЖДАНЕ



HAIR TOXX: 
ЕДИН КОМПЛЕКТ – 3 УСЛУГИ 

1 - КРИОТЕРАПИЯ ЗА КОСАТА

ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ЗАМРАЗЯВА УВРЕЖДАНИЯТА

Криотерапията е революционна терапия, която възстановява 
увредената, слаба коса. При изключително ниски температури , 
тя действа върху косъма отвътре навън, като заздравява накъсаните 
влакна. Технологията действа чрез замразяване на хиалурона и 
подхранващите вещества в кортекса като по този начин се удължава и 
засилва действието на терапията Hair toxx. 

Вредни фактори от естествен и изкуствен (химичен) произход влияят ежеднвно върху 
косата, като я увреждат, правят я чуплива и уязвима. Вече има решение: иновативно 
нова технология с отрицателни температури. 

Криотерапията на косъма, постигната чрез замразяване, спомага за запазването 
на блясъка, мекотата, здравината и предпазването на косата. Тя има важна роля в 
защитата на кортекса. Третирането на косата с отрицателни температури осигурява на 
фризьора чудесен резултат, от услугата и съкращава времето за работа. 

В комбинация с продуктите Hair toxx ледената терапия е най-подходящият метод за 
постигане на красива коса. Коса със сила и устойчивост! Криотерапията дава финална 
защита, като здраво запечатва кутикула, подсигурява по-дълготрайното действие на 
избраната процедура и прави резултатите по-видими.



2 - ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ ЗА КОСА

3 - ПЛЕКС ЗАЩИТА 

МАГИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕ ВСЯКА УВРЕДЕНА КОСА

ОСИГУРЕТЕ СИ ОТЛИЧЕН РЕЗУЛТАТ СЛЕД ВСИЧКИ 
ХИМИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Пълната терапията HAIR TOXX представлява цялостно възстановяване 
на косата. Формулата e богата на акай бери от Амазонка и липофилен 
комплекс. Има силата да възстанови уврежданията причинени от 
естествените и химични вредни влияния. Анти оксидантните и свойства 
подсигуряват дълбока хидратация и реконструиране, подмладявайки 
кутикула. Резултатите са видими още след първата употреба! 

Вече може без страх да подлагате силно увредени коси на 
процедури от всякакъв вид. Възстановяващият серум дава на 
професионалиста свободата да работи без притеснения по време на 
изсветляване, обезцветяване и боядисване.

Съвместимост с всякакви услуги и терапии
Без промяна при изсветляване, боядисване и други процедури
Без промяна във времето за действие
Без промяна в % на оксиданта или оцветителя
Без промяна при повдигане на тона или депозирането на цвят
По-дълбоко проникване на пигмента
Придава еластичност, здравина и плътност



ЛЕДЕНА ТЕРАПИЯ И КАК ТЯ ЗАГЛАЖДА 
УВРЕДЕНАТА КОСА 

Нашата иновативна ледена преса е най-добрият 
начин да загладим увредената коса. Тя подсилва 
действието на терапията HAIR TOXX, придавайки по-добър 
ефект и моментално действие.

Терапията HAIR TOXX работи толкова 
добре, защото не само предпазва косата, 
но и възстановява накъсаните кутикулни 

нишки, особено онези, увредени от химични 
процедури като изсветляване. 

Как действа терапията HAIR TOXX? 
Тя ускорява трансфера на подхранващите 

вещества към косъма и увеличава 
пропускливостта му, позволявайки му да 

поеме повече от подхранващите съставки на 
иновативните продукти HAIR TOXX. 



Леденият генератор и ледената преса подсилва 
резултата от терапията HAIR TOXX и гарантира 
максималното усвояване на подхранващите 
вещества. Тя действа на молекулно ниво и 
изграждат щит около косъма, като го възстановяват 
отвътре навън. Уреда е революция в грижата за 
косата!

При тази технология  подхранващите вещества в 
кортекса замръзват и имат удължено действие. Така 
се постига по-добро подхранване и защита.

Леденият генератор е подходящ за салонна 
употреба и достига температури до -16°, за да 
защити косата от всякакви увреждания. 
Богатата на колаген, хиалурон и акай бери формула 
на терапията се съчетава отлично с действието на 
генератора.

ИНОВАТИВНИ НОВОВЪВЕДЕНИЕ ПРИ 
ТЕРАПИИТЕ



ДА ОТКРИЕМ ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО HAIR 
TOXX МОЖЕ ДА НАПРАВИ

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН 
ДА СЕ ПОГРИЖИМ 

ЗА КОСАТА ПРИ 
МИНУСОВИ 

ТЕМПЕРАТУРИ

ПЛАСТИЧНАТА 
ХИРУРГИЯ ЗА ВАШАТА 

КОСА

ЗАЩИТА ПО ВРЕМЕ 
НА ХИМИЧЕСКИ 

ПРОЦЕДУРИ, 
ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ, 

БОЯДИСВАНЕ И 
ИЗПРАВЯНЕ.

НЕКА КOСАТА ВИ 
ИЗГЛЕЖДА ПО-

ЗДРАВА ЗА ПО-ДЪЛГО 
ВРЕМЕ С ШАМПОАНА 
И МАСКАТА EVERYDAY

DOWNLOAD
THE APP FOR IOS
AND ANDROID

Дълбоко възстановяване и хидратация

ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ  И СЛЕД

ИЗЖИВЕЙТЕ ЕДНА НОВА РЕАЛНОСТ С ПРОДУКТИТЕ 

СВАЛЕТЕ 
АПЛИКАЦИЯТА

СКАНИРАЙТЕ 
ПРОДУКТА

ИЗЖИВЕЙТЕ

В САЛОНА 

У ДОМА

Леден генератор 2.300 Мл комплект или 1,120мл комплект

Обезцветяване и боядисване

Защита Защита

Живителна серия

Без парабени
Без сулфати
Без минерални масла



НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ

ЗАЩИТНА МАСКА

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ СЕРУМ

ЛЕДЕНАТА ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАЩ 
ШАМПОАН ПРЕДИ ТЕРАПИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАЩА И 
РЕКОНСТРУИРАЩА ТЕРАПИЯ

ПОДХРАНВАНЕ И ЗАЩИТА

ВЛЕДЕНЕТЕ УВРЕДЕНАТА КОСА

Без парабени
Без сулфати
Без минерални масла

Нежнопочистващият шампоан  HAIR TOXX напълно отстранява 
замърсяванията,без да уврежда или утежнява косата. Подготвя я за 
последваща грижа.

Маската HAIR TOXX  заздравява нишките в кутикулния слой, подсилва 
структурата, придава мекота, еластичност и оставя косата бляскава и мека. 

Възстановяващият серум HAIR TOXX съживява косата като действа директно 
върху кортекса, за да подмлади и защити косъма от изсъхване и увреждане. 
Серумът възстановява хидратацията в липидния слой на косъма. 
В своя липофилов състав, серумът крие дълбоко възстановяваща сила. 

Той взаимодейства с капилярната структура на косъма, изгражда естественият 
липиден слой, нарушен от вредни фактори от естествен и изкуствен (химичен) 
произход . Дори най-високата степен на дехидратация може да бъде 
възстановена чрез прилагането.Той заздравява слабата, увредена коса, като я 
подсилва отвътре навън. 

Има и още: освен подхранване и защита, серумът дава на фризьора свободата 
да остави процедурите като боядисване и обезцветяване да действат по-дълго, 
без да увреждат косата. Така се постигат по-наситени цветове и се получава 
перфектният рус цвят, за които клиентките ви винаги са мечтали. А косата Ви е 
напълно предпазена!

Пресата е отличен метод да изгладите уредената коса. Тази ледена процедура 
подсилва терапията HAIR TOXX като вледенява подхранващите вещества и 
протеини вътре в косъма, което удължава и подсилва ефекта от нея. 



ЛИПОФИЛОВИЯТ КОМПЛЕКС, 
ЗАСИЛВА ВРЪЗКИТЕ В 
КОСЪМА И ЗАЩИТАВА

ХИАЛУРОНОВАТА КИСЕЛИНА: ОРЪЖИЕТО В 
БОРБАТА СРЕЩУ КОСА ЛИШЕНА ОТ ЖИВОТ И 

БЛЯСЪК

Липофиловият комплекс HAIR TOXX е направен от 
колагенова мембрана, покрита с протеинов слой. Неговият 
малък размер и полярност му позволяват да проникне 
дълбоко в нишките на косъма до всяка една клетъчна 
мембрана. Именно това дълбоко проникване спомага на 
серума да взаимодейства с маслата в капилярните структури 
на косъма. 
Съчетаването с високите нива на основни витамини 
(подсигурени от акай бери) води дo цялостно реконструиране 
на всички нива. Тази иновативна молекулна технология 
притежава силна фотохимична съвместимост с капилярните 
структури и подпомага по-доброто омасляване на всеки 
отделен кичур.  
Здравата коса е хидрофобна (отблъсква водата), докато 
увредената или състарена коса става хидрофилна (абсорбира 
вода). Друго предимство на нашият липофилов комплекс 
HAIR TOXX е да възвръща и поддържа естествената бариера 
на косъма срещу абсорбирането на вода. Това прави 
липофиловият комплекс HAIR TOXX истинско откритие в 
професионалната грижа за косата.

Колагеновият протеин, който се произвежда по естествен 
начин в здравата коса, заздравява празнините между 
кортекса и кутикулния слой. Хиалуроновата киселина, 
запълва несъвършенствата и активно възстановява 
увредения кортекс. 
При здравата коса, кортексът (който съдържа по-голямата 
част от пигмента на косъма) и кутикулът (най-външният слой 
на косъма) са силно взаимосвързани. Когато подлагаме 
косата на химичното третиране, вредни фактори от естествен 
произход (слънце и вятър) или прекомерно ежедневно 
третиране или просто процеса на стареене на косъма, 
връзките между кортекса и кутикула отслабват и започват 
да се рушат. Така косата става накъсана, безжизнена и 
увредена. 



АКАЙ БЕРИ: 
СИЛАТА НА АНТОЦИАНИНА

Този продукт е разработен 
и създаден с помощта на 

възобновяеми алтернативи. 
Не съдържа парабени и соли.

ЕСТЕСТВЕН 
ПРОДУКТ ОТ 
АМАЗОНКА

Акай бери е бразилски плод, богат на антоцианин,  
вещество, което е естествен щит срещу вредните 
фактори от околната среда. Именно тази защита 
е ключовият елемент в предпазващото действие, 
което терапията HAIR TOXX създава около кутикула 
на косъма. Силата на антоцианина предпазва 
косата от фото изтощение ( увреждането от 
слънчевите лъчи), посредством високите нива на 
антиоксиданти, които се съдържат в акай бери. UV 
лъчите на слънцето може да доведат до сериозно 
увреждане на косата, включващо окисляване 
на меланина, нарушаване на амино киселините 
и обезцветяване.  Освен това, окисляването на 
липидите в капилярната структура на косъма 
предизвиква верижна реакция, при която 
повърхността на косъма изглежда грапава и 
напукана, излагайки кутикула и кортекса на още 
по-силно увреждане. 
И още акай бери е плод, богат на протеини, 
витамини A и B1 и жизненоважни мастни киселини, 
включително линолеова киселина  (омега-6) 
и олеова киселина (омега-9). Наситеността на 
подхранващи вещества дава възможност на 
терапията HAIR TOXX  да възстанови увредената, 
безжизнена коса като й възвърне виталността.



КРИОТЕРАПИЯ С 
ЛЕДЕНА ПРЕСА

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

СТЪПКА 5

СТЪПКА 6

СТЪПКА 7

СТЪПКА 8

Само в рамките на 60 секунди леденият генератор достига до температура от -16° и гарантира 
усвояването на подхранващите съставки от терапията hair toxx. Разработен ексклузивно за приложение 
във фризьорските салони, ниските температури на генератора създават предпазен слой върху косъма, 
замразявайки на молекулно ниво подхранващите вещества.

Вижте как стъпка по стъпка да защитите и възстановите косата си:

Измийте косата с нежно почистващия шампоан  HAIR TOXX 
два пъти. 

Подсушете с кърпа, за да отстраните излишната вода.

Смесете 5 мл от възстановяващият серум с 20 мл 
защитна маска. Когато косата е тънка използвайте 8 мл 
от възстановяващият серум с 15 мл защитна маска когато 
косата е гъста и плътна използвайте 5 мл серум и 25 мл 
маска. Ползвайте мерителната спринцовка и купичка за по-
лесно отмерване на количествата.

Нанесете кичур по кичур. Може и е препорачително 
използването на гребен за по-добро разпределяне 
на продукта.

Натиснете копчето за включване. След това изчакайте 
да достигне температура -16°, която ще се изпише на 
екрана.

Разделете косата на тънки кичури и прекарайте върху 
всеки ледената преса по два пъти. 

Когато приключите, спрете генератора и го почистете с влажна хартиена кърпа 
или салфетка. Не използвайте дизинфекциращи препарати.

Изплакнете косата, за да отстраните излишното количество продукт и 
оформете прическа със сешоар в желания стайлинг..



РЕЗУЛТАТИ



HAIR TOXX КАТО ЗАЩИТА ПРИ 
ИЗСВЕТЛЯВАНЕ И ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

СТЪПКА 5

СТЪПКА 6

Изсветляване
Изрусяване
Балеаж
Омбре

Смесете 5 мл. възстановяващ серум с 100 мл. готова 
смес ( изсветляващ продукт и оксидант)

Продължете с изсветляването както обикновено.

Когато постигнете желания цвят, обилно изплакнете 
косата с вода, за да премахнете изсветляващият продукт 

Ако е необходимо или ако желаете, нанесете тонер, за 
да оптимизирате окончателния цвят според вкуса на 
клиента. Измийте с подходящ шампоан.

Нанесете защитна маска и я оставете да подейства 15 
мин, след което изплакнете обилно с вода.

Готово! Резултатът е здрава и красива коса, дори при 
платинено рус цвят.

Ние вярваме, че нито една дама не бива да прави 
избор между платинено русия цвят или здравата си 
коса. Когато ползвате възстановяващия серум по 
време на изсветляване, кичури, балеаж, омбре или 
други процедури си гарантирате безопасна работа, 
без проблеми като изсушаване, липса на блясък и 
накъсаност.



HAIR TOXX КАТО ЗАЩИТА ПРИ 
БОЯДИСВАНЕ

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

СТЪПКА 5

Смесете 1,5 мл от  възстановяващият серум  с 
100 мл боя (боя/тонер)

Оксидантът се използва само в смес за 
дължини, но не и за корен!!!

Продължете с боядисването както обикновено.

Когато постигнете желания цвят, обилно 
изплакнете, за да премахнете боята.

Измийте с подходящ шампоан.

Нанесете защитна маска и я оставете да 
подейства 15 мин, след което изплакнете 

обилно с вода.

Готово! Резултатът е здрава и красива коса в 
желания цвят.

Когато говорим за изсветляване и боядисване, 
много хора вярват, че първата процедура е по-
вредна за косата. Обаче, не бива да забравяме 

колко вредна може да се окаже и всяка агресивна 
боя. Възстановяващият серум Ви дава пълна 

сигурност, за да разгърнете креативността си при 
директното нанасяне на цветовете, непосредствено 

след изсветляване.



HAIR TOXX КАТО ЗАЩИТА ПРИ 
ХИМИЧНО ИЗПРАВЯНЕ

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

Смесете 5 мл от  възстановяващият серум  с 100 
мл от продукта за изправяне

Продължете с изправянето според 
инструкциите на производителя.

Нанесете защитна маска и я оставете да 
подейства 15 мин, след което изплакнете 
обилно с вода.

Готово! Резултатът е здрава и красива коса във 
вида, който желаете.

Изправянето прави косата ви копринена и красива, 
но тъй като това все пак е химично третиране, 
правата коса е придружена нерядко от неприятни 
странични ефекти. С всяка химична процедура 
хидратацията и подхранващите вещества в косъма 
намаляват. Изправянето с химикали не прави 
изключение. С добавянето на Възстановяващият 
серум в процеса на изправяне защитавате  
дисулфидните връзки, които обикновено се 
разрушават при подобни процедури и гарантирате 
здравината, гладкостта и блясъка на косата.



ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 КАВО Е HAIR TOXX ?

Това е цялостна терапия, която осигурява защита на 
косата срещу вредните фактори, дължащи се както 
на естествени, така и на химически процеси. Добре 
HAIR TOXX да се използва преди, по време на и 
след всякакъв вид химично третиране, като част от 
редовната Ви грижа за косата.

 ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ТРЕВОЖА ОТ ОПАСНИ 
ХИМИКАЛИ ВЪВ ФОРМУЛАТА НА HAIR TOXX?

Категорично не. HAIR TOXX не съдържа силикони, 
сулфати, фталати, ДЕА, алдехиди и никога не е бил 
тестван върху животни.

 КАК СЕ ИЗПОЛЗВА HAIR TOXX? 

Тъй като HAIR TOXX е мултифункционален продукт, 
той може да се прилага при различни по вид услуги. 
Може да се ползва като защита при боядисване, 
изсветляване или химическо изправяне. Пълна 
терапия за изсветляване на косата HAIR TOXX 
трябва да се прилага редовно на всеки 15 дни за 
оптимални резултати.

 МОЖЕ ЛИ ДА ПОЛЗВАМ САМО 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩИЯТ СЕРУМ, БЕЗ ЗАЩИТНТА 
МАСКА.

Защитната маска съдържа същите активни съставки, 
както и серума. Само че, направени в кремообразна 
формула, за по-лесна употреба и приложение 
при ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX, тази трета стъпка е 
от изключително значение при всеки вид услуга 
за постигането на отлични резултати. Тя свързва 
отсъстващите дисулфидни връзки преди и след 
процедурите, възстановявайки силата, структурата и 
цялостта на косата.

 ПОДХОДЯЩА ЛИ Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
ВСЕКИ ТИП КОСА?

Напълно. Пълната терапия HAIR TOXX е разработена 
да помогне на всеки тип коса.

 КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА ПРИЛАГАНЕТО 
НА ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX?

Благодарение на своето мултифункционално 
приложение,времето за работа с ТЕРАПИЯТА HAIR 
TOXX  може да варира в зависимост от различната 
процедура. Например, прилагана като цялостна 
терапия, процедурата може да отнеме 30 мин до 
40 мин, а когато се използва при обезцветяване и 
боядисване участва в процеса на третирането. 

 УПОТРЕБАТА НА HAIR TOXX ПРОМЕНЯ 
ЛИ ВРЕМЕТО НА ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРАПИИТЕ И 
УСЛУГИТЕ?

Не. HAIR TOXX просто подобрява резултатите от 
процедурата, без да удължава времето на действие
.

 УПОТРЕБАТА НА HAIR TOXX ПО ВРЕМЕ 
НА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НАМАЛЯВА ЛИ ЕФЕКТА НА 
ИЗСВЕТЛЯВАНЕТО?

Не. Това, което HAIR TOXX постига е създаване 
на нови дисулфидни връзки, защитавайки вече 
съществуващите такива при тази процедура, като 
запазва здравината на косата. Силата на оксиданта 
нито се увеличава, нито отслабва, само структурата 
на косъма се запазва.

 КАК И КОЛКО ЧЕСТО СЕ ПОВТАРЯ 
ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX?

Може да се прилага на всеки 15 дни пълната 
възстановяваща терапия HAIR TOXX.

 
 КАКВО ДА НАПРАВЯ ЗА ДА УДЪЛЖА 
БЛАГОПРИЯТНИЯ ЕФЕКТ И ДА ЗАПАЗЯ КОСАТА 
СИ ЛЪСКАВА, ГЛАДКА И УСТОЙЧИВА?

Употребата на  правилните продукти е от значение 
за крайния резултат при всяка процедура. 
Препоръчваме прилагането на цялата серия на 
ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX за домашна грижа, за 
запазване на по-дълготраен ефект и по-здрава 
коса.
 



 КАКЪВ ВИД ГРИЖА В ДОМАШНИ 
УСЛОВИЯ Е НЕОБХОДИМА?

Ние препоръчваме поддържащата серия HAIR TOXX, 
гарантираща дълготраен ефект.
- Шампоан за жива коса 300мл обогатен с Акай Бери
- Маска за жива коса 300 мл обогатена с Акай Бери

 ТРЯБВА ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ 
ЕЖЕДНЕВНО ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX ЗА 
ДОМАШНА ГРИЖА?

В зависимост от това колко често миете косата 
си, ефектът от терапията може да се задържи. 
Ежедневната употреба на поддържащата линия 
HAIR TOXX за домашна грижа подпомага защитата 
дори когато редовно миете косата си.

 ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ПОДОБРЯТ 
ПОЛЗИТЕ ОТ ЛИНИЯТА ЗА ДОМАШНА ГРИЖА?

Оставете веднъж седмично маската за жива коса да 
действа по-дълго – 10 мин, за да подхрани косата 
интензивно.

 КАКВО ПРЕДСТВАЛЯВА ЛЕДЕНАТА 
ТЕРАПИЯ?

Това е най-добрият начин да изгладите увредената 
коса. Докато възстановяващият серум и защитната 
маска предоставят основите за възстановяването 
на косата, подхранващи вещества и ледената преса 
осигуряват невероятно подсилване на резултатите. 
Тя замразява важни подхранващи елементи 
директно в косъма. Така придава допълнително ниво 
на абсорбация на полезните елементи на Акай Бери, 
хиалуроновата киселина и липофилният  комплекс.

 МОЖЕ ЛИ ЛЕДЕНАТА ПРЕСА ДА 
ИЗПРАВИ КОСАТА?

Тя е специално създадена да подсилва терапията 
HAIR TOXX.

 КАК РАБОТИ ЛЕДЕНАТА ТЕРАПИЯ?

Тя действа като вледенява подхранващите вещества  
от ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX, когато влезе в контакт 
с косата. Придава на косъма висока степен на 
абсорбация и гарантира максималното усвояване на 
веществата от ТЕРАПИЯТА HAIR TOXX.

 
 КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ ЛЕДЕНИЯ 
ГЕНЕРАТОР?

Натиснете копчето за включване. След това 
изчакайте да достигне температура -16°, която ще 
бъде изписана на екрана. Прекарайте върху косата 
ледената преса. Когато приключите, спрете пресата 
и почистете с влажна кърпа или салфетка.

 ПОДХОДЯЩА ЛИ Е ПРЕСАТА ЗА 
ЕКСТЕНШЪНИ?

Да, няама опасни химични елементи и действа 
възстановяващо и подхранващо дори и върху 
екстеншъни.

 






