
PROSTOWANIE NATURALNE
KERATYNA  

PŁYNNE ZŁOTO  
GARBNIKI



* Kompatybilne z każdym rodzajem włosów  
(włosy farbowane, z pasemkami itd.)

** Łatwa aplikacja bez dyskomfortu dla oczu i dróg oddechowych

CHCEMY PRZYGOTOWAĆ FRYZJERÓW NA PREMIERĘ 2014 ROKU. 
ZABIEG KERATYNOWEGO PROSTOWANIA KERAFUSION. TO INNOWA-
CJA KTÓRA REWOLUCJONIZUJE UPORCZYWĄ WALKĘ ZE SKRĘTEM, 
PUSZENIEM, ZŁĄ KONDYCJĄ I NAGANNYM WYGLĄDEM WŁOSA. 
KERAFUSION JEST KAMIENIEM MILOWYM STWORZONYM ZA 
SPRAWĄ CZTEROLETNICH BADAŃ NAD ZABIEGAMI I WŁAŚCIWOŚCIA-
MI KERATYNY. ODKRYTYM W LABORATORIUM MARKI TAHE – LIDERA 
W DZIEDZINIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH BRANŻY FRYZJERSKIEJ.

F I L O Z O F I A  &  P R Z E Ł O M

Podobnie jak skóra, włosy również składają się z keratyny i lipidów, 
których podstawową funkcją jest zapewnienie im utrzymania odpo-
wiedniej budowy i ochrony.
Włosy narażone na działanie agresywnych czynników zewnętrznych 
mogą ulec zniszczeniu i ponieść straty tego podstawowego elementu
budulcowego.

KERAFUSION marki Tahe, został stworzony by naprawić każde 
włókno włosa nieżaleznie od stopnia jego uszkodzenia i jest przezna-
czony do uzupełnienia jego struktury, wzmocnienia i uszczelnienia 
powierzchni ochronnej dzięki działaniu keratyny, oleju arganowego 
i garbników.
Połączenie tych trzech substancji, działa w obszarze restrukturyzacji 
molekularnej i prostuje włosy, tworząc nowe łańcuchy białkowe 
wewnątrz warstwy cortex. Po raz pierwszy łączace się z naturalną 
strukturą włosa.





OLEJ ARGANOWY

 

Płynne złoto
NATURALNYCH
SKŁADNIKÓW
AKTYWNYCH

STWORZONE NA BAZIE 

CZYSTA 
KREATYNA

GARBNIKI

Najdroższy olej kosmetyczny świata. 
Posiada działanie regeneracyjne, odżyw-
cze, nawilżające i ochronne. Jest wysoko 
ceniony za swoje właściwości przeciwu-
tleniające. Efekty i zdolność do odbudowy 
włókna włosa zawdzięcza użyciu ciepła 
podczas stylizacji.

Polifenole pochodzenia roślinnego pozy-
skiwane z kory dębu, kasztanowca oraz 
jeszcze nie dojrzewających  owoców. 
Działają poprzez uzyskiwanie cząsteczko-
wej restrukturyzacji włosów i tworzenie 
łańcuchów białkowych odbudowując 
nową, uzupełnioną strukturę włosa.

Keratyna działa jak balsam i tworzy �ltr 
ochronny na włosach, utrzymując i napra-
wiając strukturę powierzchni włosa, 
a technologia zabiegu KERAFUSION spra-
wia, że chroni wewnętrzne włókna przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez 
czynniki �zyczne i chemiczne.



KERAFUSION PRE SHAMPOO (500ml/200ml)
KERAFUSION PURE KERATIN – treatment (500ml/150ml)
KERAFUSION POST SHAMPOO (500ml/200ml)
KERAFUSION REBALANCING MASK (300ml)
KERAFUSION TREATMENT - ampułki (5 x 10ml)

PRODUKTY DOSTĘPNE W SERII:

NATURALNE PROSTOWANIE
ZANIK PUSZENIA
GŁADKOŚĆ
ROZŚWIETLENIE I POŁYSK
MIĘKKOŚĆ
NATURALNY WYGLĄD

REZULTATY 
& BENEFITY

Specjalistyczna kuracja KERAFUSION kompatybilna jest z innymi zabiegami, 
w tym z farbowaniem i rozjaśnianiem, a jego aplikacja jest łatwa i odbywa się 
bez dyskomfortu dla oczu i dróg oddechowych.

Po zabiegu włosy stają się naturalnie proste, miękkie i błyszczące, ich 
powierzchnia staje się gładka, a efekt ten może utrzymać się od 3 do 6 miesię-
cy. Zmienia się również sposób reakcji uczesania na ruchy powietrza wokół 
włosów, które nareszcie żyją pełnią życia.



APLIKACJA KERAFUSION 

1º

SPOSÓB UŻYCIA KROK PO KROKU

2º

3º

Umyj włosy szamponem rozchylają-
cym łuskę włosa KERAFUSION PRE 
SHAMPOO.

Włosy farbowane umyj dwukrotnie,  
naturalne trzy razy.

Jeżeli włosy są bardzo uszkodzone 
i po myciu bardzo się plączą, nanieś 
na nie kilka kropli KERAFUSION PURE 
KERATIN i dokładnie rozczesz rozplą-
tując je uprzednio palcami.

Wysusz włosy suszarką do sucha.

Załóż rękawice ochronne. Podziel 
włosy na cztery sekcje (podziałem 
ucho - ucho i środek czoła - środek 
karku).

Rekomendujemy odmierzenie 
KRAFUSION PURE KERATIN na 
wadze, w zależności od grubości, 
gęstości i długości włosów*:
WŁOSY KRÓTKIE: 40 - 50 g
WŁOSY ŚREDNIE: 50 - 60 g
WŁOSY DŁUGIE: od 60 g

DOKŁADNIE WYMIESZAJ PRZED UŻYCIEM

Dzieląc sekcje na mniejsze separacje 
aplikuj produkt KERAFUSION PURE 
KERATIN na pasma włosów grubości 
1-2 cm.
Produkt nanoś na włosy za pomocą 
pędzla od nasady po końce. 
Rozczesz dokładnie każde pasmo 
gęstym grzebieniem.

BARDZO WAŻNE:
Mieszaj KERAFUSION PURE KERATIN 
pędzelkiem w miseczce każdorazo-
wo przed nałożeniem na kolejne 
pasma. Produkt musi być dokładnie 
mieszany podczas całej aplikacji.

* Podane ilości są wartościami orien-
tacyjnymi. Dawkowanie może 
zamieniać się w zależności od długo-
ści, gęstości i grubości włosów oraz 
stopnia ich zniszczenia i porowato-
ści. Należy każde pasmo włosów 
dokładnie nasycić produktem.

WAŻNE. PRZECZYTAJ PRZED ZASTOSOWANIEM       

OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRZEPROWADZENIE TESTU SKÓRNEGO:

TEST ALERGICZNY SKÓRY: DLA BEZPIECZEŃSTWA TEST 
ALERGICZNY SKÓRY POWINIEN BYĆ OBLIGTORYJNIE 
PRZEPROWADZONY NA 48H PRZED KAŻDĄ APLIKACJĄ.

UWAGA: PRODUKT MOŻE POWODOWAĆ REAKCJE ALERGICZNE, 
KTÓRE W NIEKTÓRYCH, RZADKICH PRZYPADKACH MOGĄ  BYĆ 
POWAŻNE. ABY WELIMINOWAĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA REAKCJI 
ALERGICZNEJ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH 
WSKAZÓWEK.

W KAŻDYM PRZYPADKU NALEŻY WYKONAĆ TEST SKÓRNY 
48H PRZED PLANOWANYM UŻYCIEM PRODUKTU PONIEWAŻ 
REAKCJA ALERGICZNA MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ NAGLE, NAWET 
W PRZYPADKU KIEDY PRODUKT BYŁ JUŻ UŻYWANY LUB 
STOSOWANY BYŁ PODOBNY PRODUKT INNEJ MARKI.

- Wyjmij kolczyki z uszu. Za uchem nanieś wacikiem 
ilość produktu potrzebną do pokrycia powierzchni 
wielkości monety jednogroszowej. Po wyschnięciu 
produktu zastosuj ponownie dwa do trzech razy. 
Dokładnie zamknij produkt.
- Odczekaj 48h bez zmywania produktu ze skóry. 
Jeżeli w tym okresie wystąpi jakakolwiek nieprawi-
dłowa reakcja, taka jak swędzenie, zaczerwienienie 
lub obrzęk w okolicach badanego obszaru 
ZREZYGNUJ Z WYKONANIA ZABIEGU.

W przypadku ciężkich reakcji w czasie aplikacji, takich jak 
intensywny świąd, wysypka, wypryski lub pieczenie na skórze 
głowy, zprzestać dalszego wykonywnia zabiegu i natychmiast 
zmyć produkt ze skóry i włosów bieżacą wodą. W przypadku 
trudności w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się 
z lekarzem. Przed ponownym wykonaniem zabiegu, zasięgnij 
porady lekarza.

- Unikać kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się do 
oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli nosisz 
soczewki kontaktowe, należy je usunąć przed płukaniem 
oczu wodą. 

- Podczas aplikacji nosić odpowiednie rękawice ochronne.

- Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub z 
odpowiednim system ekstrakcji gazu. Nie wdychać. Nie 
łykać. Wszelkie pytania dotyczące osobistej wrażliwości, 
skonsultować z lekarzem. 

- Nie należy używać do celów innych niż przeznaczenie.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Wykorzystywać pędzel przeznaczony wyłącznie do tego 
produktu. 

- Tylko do użytku profesjonalnego

Ś R O D K I  Z A C H O W C Z E



4º 5º 6º
Zaczesz włosy zgodnie z kierunkiem 
układania się fryzury.
Pozostaw produkt na włosch przez 
30 minut.
Po upływie 30 minut wypłucz 
dokładnie produkt z włosów by 
wyeliminować pozostawienie 
produktu na włosach. Zaleca się 
bardzo dokładne płukanie włosów 
trwające od 6 do 10 minut w zależ-
ności od długości i gęstości włosów.
Czas płukania należy odmierzać 
timerem.
Po upływie nastawionego czasu 
należy sprawdzić czy produkt został 
prawidłowo wypłukany.

Nie należy myć włosów szamponem.
Nie należy stosować żadnych masek. 

Rozczesz dokładnie włosy grzebie-
niem.
Susz gorącym powietrzem kierując 
strumień suszarki od nasady po 
końce, w dół, zgodnie z kierunkiem 
opadania włosów. 
Wysusz całkowicie włosy suszarką 
używjąc wyłącznie płaskiej szczotki.

(zobacz więcej na wideo)

Dokonaj stylizacji włosów przy 
użyciu urządzenia termicznego 
rozgrzanego do temperatury 
w zakresie 180oC - 194oC.
Podziel włosy na 4 sekcje jak do 
nakładania KERAFUSION PURE 
KERTIN. Każdą z sekcji podziel na 
1cm grubości separacje.
Użyj profesjonalnej techniki prosto-
wania włosów dostosowując ilość 
przeciągnięć na poszczególnych 
odcinkach długości włosa, w zależ-
ności od ich stopnia zniszczenia. Dla 
grubych włosów zastosuj więcej 
przeciągnięć, dla cienkich tylko kilka.

Kiedy prostowanie zostanie zakoń-
czone całkowicie, zabieg jest zakoń-
czony.
Klientka może umyć włosy w dowol-
nym momencie, ale z zachowaniem 
minimum 24h czasu karencyjnego.

PIELĘGNACJA DOMOWA UTRZY-
MUJĄCA I WZMACNIAJĄCA 
EFEKTY ZABIEGU:

Bardzo ważne jest by w odpowied-
ni sposób pielęgnować włosy 
w domu specjalnie dedykowanymi 
produktami z linii KERAFUSION. 
Gwarantuje to utrzymanie efektu 
prostych i gładkich włosów i prawi-
dłowych połączeń między wiąza-
niami białkowymi nawet na 3 do 6 
miesięcy po zabiegu KERAFUSION.

 • W przypadku włosów suchych, 
zalecamy mycie KERAFUSION 
POST SHAMPOO, stosowanie 
maski KERAFUSION REBALANCING 
MASK oraz zabezpieczającą styliza-
cję przy użyciu ampułek KERA-
FUSION PURE KERATIN 

 • W przypadku włosów cienkich, 
zalecamy mycie KERAFUSION 
POST SHAMPOO POST oraz zabez-
pieczającą stylizację przy użyciu 
ampułek KERAFUSION 

WAŻNE. PRZECZYTAJ PRZED ZASTOSOWANIEM       



www.tahe.pl

lubimy 
swoją
jakość

Nie testowane 
na zwierzętach

TAHE POLSKA SILOG SP. Z O.O._________
ul. Wiertnicza 149 • 02-952 Warszawa
+48 22 6517256 do 58 • +48 663999207
w w w . t a h e . p l  •  0  8 0 1  0 0 0  8 2 5

Produktów marki Tahe szukaj w najlepszych Salonach 
Fryzjerskich oraz u Autoryzowanych Dystrybutorów

www.tahe.pl  www.sklep.tahe.pl  www.facebook.com/tahe.polska


