
ARTÉGO EASY CARE DREAM REPAIR  
 
KERATINOVÁ K ŮRA – ARTÉGO HAIR PROFESSIONAL 
 

- Nejšetrnější keratinové ošetření vlasů luxusní italskou vlasovou kosmetikou. 
- Vlasy zůstanou hebké,lesklé a zdravé po dobu 4-6 týdnů , s používáním profesionální 

vlasové kosmetiky k tomu určené až 8 týdnů. 
- Aplikovat lze na všechny druhy vlasů 

(porézní,barvené,melírované,přelivované,trvalené) 
- Keratinová aplikace vlasy neničí-nedochází zde k chemickému procesu,který by 

narušoval vazby vlasů a měnil jejich strukturu.Proces probíhá přirozeně-keratinová 
kůra obalí vnější vrstvu vlasu a tím ho zpevní a zjemní.Keratin se postupně vymývá. 

- Keratinová kůra chrání vlasy před UV zářením. 
- Zlepšuje kvalitu vlasů,zjemňuje a zpevňuje vlasy. 

 
  
 

 
 

Toto ošetření je novinkou na trhu a stalo se velmi žádanou u mnoha žen,hlavně u těch,které 
mají problémy s poškozenými vlasy a s jejich rozčesáváním. 
 

 

 
OŠETŘENÍ VE ČTYŘECH KROCÍCH 
 
1.krok: Vlasy Vám omyji šamponem DREAM REPAIR ,čímž vlasy zbavím nečistot a      
             připravím je na další aplikaci.Šampon obsahuje sericin-nejjemnější a nejvýznamnější  
             hedvábný protein. 
 
2.krok:  Aplikuji potřebné množství DREAM REPAIR K FLUID -rekonstrukční keratinový  
              fluid) na jednotlivé prameny vlhkých vlasů a rovnoměrně rozčešu do celých délek  
              vlasů.K FLUID  je kombinace účinků efektivních složek hydrolyzovaného keratinu, 
              sericinu,jojoby a avokáda v unikátní tekuté emulzi. 
 
 



3.krok:  Vlasy vysuším proudem vzduchu,což způsobí proniknutí částic hydrolyzovaného  
              keratinu a doplnění materiálu do poškozených struktur vlasů pomocí sericinu. 
              Vlasy se po té opláchnou množstvím vody,aby se nadměrné množství keratinu 
              z vlasů odstranilo. 
 
 
4.krok:  Posledním krokem je aplikace DREAM REPAIR MASKY ,která se nanese na celou  
             délku vlasů.Maska funguje v návaznosti na K FLUID .Díky masce vznikne na vlasech  
             tenký povrchový film sericinu,který uzavře celý proces.Nakonec vlasy upravíme  
             obvyklým způsobem. 
 
 
 

 
 
 
Vlasovou kosmetiku ARTÉGO HAIR PROFESSIONAL  lze zakoupit v kadeřnictví Eva. 
 
 
 
ARTÉGO -je značka,která sází na vizi,tvořivost a neopakovatelnost.Spojuje v sobě něžnost 
                     a důvěryhodnost použití,lahodnost a expresivní vyjádření barev s unášející  
                     svěžestí vůní a léčivým účinkem ovocných extraktů…. 
                          
                                        Je to značka ,která je „výjmečná jako Ty“…. 
              


