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Komu už len viacej veriť, keď nie
staršej sestre! Najmä ak už roky
vytvára úžasnú kozmetiku a je v nej
profíčka. A keď sa raz do niečoho
zahryzne, tak to úplne vyšperkuje.
Čo k tomu ešte dodať? Len jej
verte, lebo ona je do vlasov úplne
zbláznená!
Naše zloženie je bezchybné a naše
balenie je krásne a inovatívne.
Máme pre vás aj prekvapenie – dva
testy, ktoré vám pomôžu zistiť,
ktoré produkty najlepšie vyhovujú
vašim potrebám. S nami sa nikdy
nebudete nudiť!

Naše poslanie
Staráme sa o vaše vlasy.
Chceme vás však upozorniť aj
na to, čo vaše vlasy potrebujú.
Spýtajte sa samej seba: Naozaj
poznám svoje vlasy? Viem, ako
sa o ne starať? Naším cieľom je
vytvoriť priestor, kde naši klienti
môžu nájsť spoľahlivé
informácie a cítiť, že ich potreby
sú zohľadnené. Len nám verte a
my pre vás vyberieme tie
najlepšie produkty. Naše motto
je – sme partnermi a mali by
sme sa navzájom učiť.

Prečo?
Existuje tendencia predpokladať,
že väčšina žien má stredne
pórovité alebo vysoko pórovité
vlasy. To vedie k chybám v
každodennej starostlivosti o
vlasy.

Stručne povedané, naším
poslaním je podporovať
poznatky a povedomie o
vlasoch e o ich pórovitosti.
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Komplexná starostlivosť o vlasy
krok za krokom
Trust my sister produkty sú vytvorené tak,
aby sa navzájom dopĺňali. Preto odporúčame
používať všetky produkty z jedného
produktového radu v správnom poradí.
Každý produktový rad pozostáva z piatich
produktov vhodných pre danú pórovitosť. Každý
produkt hrá dôležitú úlohu vo vašej starostlivosti o
vlasy a pripravuje ich na ďalší produkt v rade.

OŠETRENIE
HORÚCIM OLEJOM

krok
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1

PENOVÝ ŠAMPÓN

krok

2

PROTEINOVÁ/ZVLÁČŇUJÚCA
MASKA NA VLASY

krok

3

SÉRUM
NA KONČEKY
VLASOV

krok

4
7

Typy pórovitosti
a ich rozdiely
vlasy s nízkou pórovitosťou
vlasy so strednou pórovitosťou
vlasy s vysokou pórovitosťou

8

9

Vlasy s nízkou
pórovitosťou
Vlasy s nízkou pórovitosťou sú veľmi
odolné, sú odolné voči
environmentálnym faktorom,
poškodeniam a ošetreniam. Sú
prirodzene hladké, zdravé a žiarivé.
Vlasové kutikuly sú pevne uzavreté,
pravidelné a relatívne stále. Tento typ
vlasov je menej náročný ako stredne a
vysoko pórovité vlasy, preto je tento typ
vlasov považovaný za najmenej
problematický a najjednoduchší na
úpravu. Ľahko sa zaťažia, takže
nadmerné ošetrovanie môže zhoršiť ich
stav a zmeniť ich pórovitosť.
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Vlastnosti

Malý objem

Špecifická konštrukcia a pevne
uzavreté kutikuly zabraňujú
absorbovaniu produktov, takže
sa udržiavajú na povrchu
vlasov.

Pomaly schnú

Odolné voči poškodeniu

Zdravé a rovné

Pevne uzavreté
kutikuly

Ľahko sa zaťažia
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Produkty pre vlasy s nízkou pórovitosťou
OŠETRENIE HORÚCIM OLEJOM
Ľahký, nezaťažuje vlasy. Upokojuje zápaly pokožky
hlavy, stimuluje rast vlasov, minimalizuje stratu vlasov.
Zanecháva vlasy hydratované, pružné a plné lesku.
PENOVÝ ŠAMPÓN
Hĺbkovo čistí, reguluje produkciu kožného mazu.
Stimuluje rast vlasov a minimalizuje stratu vlasov.
MASKA NA VLASY – OCHRANNÁ SÉRIA
Udržuje správnu hydratáciu a chráni pred poškodením.
MASKA NA VLASY – PROTEINOVÁ SÉRIA
Stimuluje rekonštrukciu vlasov, zanecháva ich lesklé a dodáva
im plný objem.
SÉRUM NA KONČEKY VLASOV
Zaručuje objem vlasov bez toho, aby vlasy zaťažil,
chráni a vyživuje.
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Vlasy so strednou pórovitosťou
Vlasy s nízkou pórovitosťou sú
veľmi odolné, sú odolné voči
environmentálnym faktorom,
poškodeniam a ošetreniam. Sú
prirodzene hladké, zdravé a
žiarivé. Vlasové kutikuly sú pevne
uzavreté, pravidelné a relatívne
stále. Sú menej náročné ako
stredne a vysoko pórovitý vlasy,
preto sa považujú za najmenej
problematické
a najľahšie sa upravujú. Ľahko sa
zaťažia, takže nadmerné
ošetrovanie môže zhoršiť ich stav
a zmeniť ich pórovitosť.
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Vlastnosti

Ľahko sa zaťažia

Vlasové kutikuly sú mierne
naklonené z vlasového kmeňa,
preto ľahko absorbujú
mononasýtené kyseliny zo
skupiny omega 7 a omega 9
(oleje so strednými časticami).

Nízka odolnosť voči
mechanickému
poškodeniu

Vlnité, mierne kučeravé
Náchylné na
tvarovanie teplom

Relatívne
rýchlo sa
usušia

Produkty pre vlasy so strednou pórovitosťou
OŠETRENIE HORÚCIM OLEJOM
Hĺbkovo regeneruje, reguluje produkciu kožného
mazu, obnovuje vitalitu a lesk, podporuje rast
vlasov.
PENOVÝ ŠAMPÓN
Hĺbkovo čistí, zmäkčuje, uľahčuje rozčesávanie,
zvlhčuje a spevňuje vlasy .
MASKA NA VLASY – OCHRANNÁ SÉRIA
Vytvára ochrannú vrstvu a udržiava primeranú
hydratačnú úroveň.
MASKA NA VLASY – PROTEINOVÁ SÉRIA
Hlboko zvlhčuje a spevňuje vlasy, pričom im zanecháva
pružné a hebké.
SÉRUM NA KONČEKY VLASOV
Regeneruje, obnovuje lesk, zanecháva vlasy
pružné, silné a vyživované.
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Vlasy s vysokou pórovitosťou
Najťažšie na úpravu. Vlasové kutikuly sú
nepravidelné a otvárajú sa. Citlivé na
zmeny teploty a vlhkosť. Ľahko sa
poškodzujú a sú citlivé na škodlivé
environmentálne faktory. Sú typické pre
kučeravé vlasy alebo vlasy poškodené
farbením alebo nesprávne zvoleným
ošetrením. Ľahko sa štylizujú a zafarbujú.
Najbežnejší typ v Afrike a Južnej Amerike.

Vlastnosti
Vlasy s vysokou pórovitosťou ľahko
absorbujú vodu, oleje s veľkými
časticami a vyživujúce prísady. Na
umývanie sa odporúča použiť metódu
CG (kondicionér – šampón –
kondicionér).

Veľmi náchylné na
mechanické poškodenie

Veľmi rýchlo schnú

Najčastejšie sa upravujú
– zjasňovaním,
štylizovaním, zvlnením

Ľahko sa štylizujú
teplom
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Vlasy s vysokou pórovitosťou
OŠETRENIE HORÚCIM OLEJOM
Zvlhčuje a vytvára ochrannú vrstvu. Obnovuje hydrolipidovú rovnováhu pokožky hlavy, zabraňuje strate
vlasov, dodáva vlasom pružnosť, lesk a uľahčuje
štylizáciu vlasov.
PENOVÝ ŠAMPÓN
Jemne čistí, hydratuje, udržiava vlasy v dokonalom
stave. Chráni, posilňuje, zvyšuje flexibilitu vlasov.
MASKA NA VLASY – OCHRANNÁ SÉRIA
Udržuje primeranú hydratáciu, chráni pred
poškodením.
MASKA NA VLASY – PROTEINOVÁ SÉRIA
Regeneruje, zanecháva vlasy zdravé a lesklé.

Výrobky pre vlasy
s rôznou pórovitosťou
GÉLOVÝ VLASOVÝ ZÁKLAD
Zvlhčuje vlasy a pokožku hlavy. Vlasy si vo vnútri
zachovajú vlhkosť, čím zabránia ich vysušeniu. Vďaka
výživným prísadám sa stanú lesklými, ľahko
štylizovateľné a rozčesateľné.
ZVLHČUJÚCA VLASOVÁ MASKA
Hlboko zvlhčuje a chráni vlasy pred poškodením. Je to
všestranný výrobok, ktorý môžete použiť na ľubovoľný
typ vlasov. Zanecháva vlasy lesklé, hebké, hladké a
ľahko rozčesateľné.

SÉRUM NA KONČEKY VLASOV
Zanecháva tenké a krehké vlasy pružné, lesklé, ľahko
tvarovateľné a rozčesateľné.
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Zistite aká je

Bavlnený uterák na vlasy
Utierka na vlasy z mikrovlákna
bielo-ružová

šedo-ružová
Kryt na vlasy z mikrovlákna
ružový
šedý
oranžový
fialový
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Rýchly kvíz

Test v pohári vody
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+48 33 821 92 15
biuro@nacomigroup.pl
43-365 Wilkowice,
ul. Ziołowa 29
Trust My Sister Poľsko
trustmysister_pl

www.trustmysister.com

