
                            

 

TEOLISS CHERATINE WORD VYHLAZUJÍCÍ PROGRESIVNÍ PÉČE S KERATINEM  

HLADKÉ, UPRAVENÉ VLASY, SNADNÉ ROZČESÁVÁNÍ AŽ NA 3 MĚSÍCE.  

Profesionální dočasná péče založená na kombinaci směsi látek s obsahem taninu a keratinu o 
vysoké a nízké molekulární hmotnosti. Péče se skládá z hloubkově čistícího přípravného šamponu, 
z keratinové péče - vyhlazujícího fluidu a z krému usnadňujícího rozčesávání. 

KROK 1:  
Diagnóza vlasů: délka, průměr, poréznost, hustota vlasů, stupeň poškození vlasů, eventuální přítomnost barvy nebo odbarvení.  
KROK 2:  
Umyjte vlasy speciálním přípravným hloubkově ČISTÍCÍM ŠAMPONEM, opláchněte. Opakujte mytí 2 - 3x. Před opláchnutím 
vlasů je rozčešte hřebenem. Poté vysušte vlasy fénem, abyste odstranili 80% vody (nechejte vlasy vlhké).   
KROK 3:  
Rozdělte vlasy na čtyři části a rovnoměrně pramen po prameni aplikujte VYHLAZUJÍCÍ FLUID pomocí štětce s tvrdým vlasem 
(nenanášejte přímo k pokožce). Ideální množství produktu závisí na délce vlasů, průměru, poréznosti a hustotě vlasů (pro více 
porézní a hrubé vlasy použijte více fluidu). Nechejte 20 minut působit. Neoplachujte.  
KROK 4:  
Poté vlasy dobře pročešte a vysušte fénem, dobře je uhlaďte pomocí kartáče. Pouze v případě velmi poškozených, hrubých a 
silných vlasů před jejich vysušením fénem aplikujte DETANGLING KRÉM usnadňující rozčesávání vlasů, pramen po prameni, 
zvláště ke konečkům a rovnoměrně hřebenem vlasy pročešte.   
KROK 5:  
Oddělte jednotlivé prameny ne širší než půl centimetru a 6 - 8x je upravte žehličkou o teplotě 200-210°.  U přírodních vlasů 
doporučujeme použít žehličku víckrát, u velmi poškozených vlasů použijte žehličku o maximální teplotě 180°. U kořínků, kde 
jsou vlasy odolnější, buďte více intenzivní a naopak u konečků vlasů pracujte s žehličkou jemněji a rychleji.  
KROK 6:  
Vyčkejte, dokud vlasy zcela nevychladnou a poté je opláchněte dostatečným množstvím vlažné vody, abyste produkt z vlasů 
zcela odstranili.  
KROK 7:  
Odstraňte přebytečné množství vody z vlasů ručníkem, poté aplikujte masku Smooth Control. Nechejte 5 minut působit. 
Opláchněte vlažnou vodou a vlasy vysušte.   
KROK 7B:  
V  PŘÍPADĚ VYBLEDLÉ KOSMETICKÉ BARVY NEBO PRO OŽIVENÍ.  Smíchejte 30 g zvoleného odstínu s 30 g masky SMOOTH 
CONTROL MASK a poté po smíchání přidejte Teotema Oxicreme 6 nebo 10 Vol. (množství ox dle vybraného odstínu, tzn. 1:1, 
1:1,5 nebo 1:2).  Naneste na vlhké vlasy, nechejte působit 5 - 10 minut. Opláchněte vlažnou vodou, umyjte vlasy šamponem 
Smooth Control a pak vlasy vysušte.  
KROK 8:  
KONEČNÁ ÚPRAVA. Poté, co vlasy vysušíte, aplikujte pár kapek fluidu SMOOTH CONTROL.  
KROK 9:  
Po aplikaci péče Teoliss doporučujeme vyčkat nejméně 72 hodin, než znovu vlasy umyjete šamponem a vlasy nespínat po 
dobu 48 hodin.  
Pro dosažení optimálního dlouhotrvajícího efektu ošetření v kadeřnickém salónu doporučujeme používat speciální produkty 
pro domácí použití z řady Teotema Smooth control (šampon, masku, fluid). 
 
AKTIVNÍ SLOŽKY: 
 
 
 

 
 

JOJOBOVÝ OLEJ KYSELINA TANINOVÁ CHOROŠOVITÁ HOUBA ARGANOVÝ OLEJ 
Vyživuje vlasovou 

strukturu, vlasy jsou hebké 
a jemné. 

Kyselina taninová se získává 
z keřů a stromů. Redukuje 

tvorbu mazu a lupů. 

(Trametes versicolor - outkovka 
pestrá) obsahuje oxidační enzym 

Laccase, který pomáhá vlasům 
udržovat jejich přirozenou pevnost. 

Vitamíny a antioxidanty 
obsažené v arganovém oleji 
udržují vlasy zdravé, lesklé 

a pevné. 
 
 
Výhradně pro profesionální použití. Držte z dosahu zdrojů tepla a světla. Držte z dosahu dětí. 
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