
MENU
USŁUG

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA FRYZJERÓW 
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z MARKĄ SELECTIVE PROFESSIONAL



Pierwszy na rynku zabieg Dyscyplinujący z Keratyną 
Roślinną, która wygładza, dyscyplinuje i odbudowuje nawet 
najbardziej zniszczone włókna włosów.

Innowacyjna formuła bez formaldehydu, dermatologicznie 
przetestowana, gwarantująca wysokiej jakości rezultaty 
przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

dlaczego -keratin



wyjątkowych i innowacyjnych rozwiązań 

nowych usług stymulujących ciekawość, 
wzbudzających zainteresowanie i generujących 
nowe potrzeby. Zróżnicowane podejście aby dać 
włosom nowe życie.

Odkryj nieskończone możliwości
 -keratin. 
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MENU USŁUG -keratin
KOMPLETNE MENU PRAKTYCZNYCH ZABIEGÓW 
DOSTOSOWANYCH DO USŁUG FRYZJERSKICH.



SHAPE N’ STYLE
Długotrwały efekt ułożenia włosów

STRAIGHT-UP
Totalne wygładzenie na ponad 12 tygodni

SIMPLY STRAIGHT
Naturalne wygładzenie do 8 tygodni

WAVE-ON
Zdefiniowane loki bez efektu puszenia się do 4 tygodni

SWEET WAVES
Miękkie loki bez efektu puszenia się do 6 tygodni

ZERO FRIZZ 
Miękkie loki bez efektu puszenia się do 6 tygodni

DEEP RESTORATION
Głęboka odbudowa i naprawa
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Wygładza i dyscyplinuje długotrwale
Głęboko naprawia i odbudowuje
Ułatwia układanie włosów na ponad 3 miesiące

Rodzaj włosów

NATURALNE

TRAKTOWANE CHEMICZNIE

Pierwsze suszenie

CAŁKOWITE

CZĘŚCIOWE

Ilość produktu*

50 - 100 gr 

50 - 100 gr

Temperatura

200 - 220 C

Max 180 C

Ilość przejść prostownicy

8 - 10 razy każde pasmo

Max 8 razy każde pasmo

STRAIGHT-UP 
Totalne wygładzenie na ponad 12 tygodni  

1  Diagnoza: 
Określić stan włosów (czy są naturalne, czy wcześniej traktowane 
chemicznie) i ich strukturę (zdrowe czy zniszczone). 

2  Mycie: 
Rozprowadzić i wmasować delikatnie Szampon Pre-Trattante 1 na 
wilgotne włosy, powtórzyć to działanie przynajmniej dwukrotnie.

3  Suszenie: 
Rozczesać i wysuszyć całkowicie lub częściowo włosy w zależności od ich 
rodzaju: naturalne w 100%, traktowane chemicznie lub uwrażliwione w 80%. 

4  Zabieg:
Podzielić włosy na 4 części i nałożyć Fluid Dyscyplinujący 2 pasmo po 
paśmie za pomocą pędzelka. Wmasowywać produkt aby ułatwić 
jego penetrację i rozprowadzić grzebieniem z gęstymi zębami na 
całej długości i końcach. 

5  Czas działania: 
Założyć na głowę czepek i pozostawić na 20-25 minut.

6  Suszenie: 
Bez spłukiwania przystąpić do całkowitego suszenia za pomocą 
suszarki i płaskiej szczotki. 

7  Prostownica: 
Zbierać cienkie pasma włosów, około 0,5 cm i przeciągać je od 
nasady przez prostownicę od 8 do 10 razy każde.

8  Płukanie: 
Płukać obficie ciepłą wodą.

9  Kondycjonowanie: 
Nałożyć Maskę Kondycjonującą 3 i pozostawić na włosach na 3-5 
minut, po czym spłukać.

10  Suszenie i stylizacja: 
Przystąpić do suszenia i stylizacji.

Zabieg wygładzający i dyscyplinujący długotrwale, 
idealny aby tworzyć formę w sposób naturalny i 
delikatny. 

*w zależności od długości włosów
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  STEP BY STEP:

MENU USŁUG 
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1  Diagnoza: 
Określić stan włosów (czy są naturalne, czy wcześniej 
traktowane chemicznie) i ich strukturę (zdrowe czy zniszczone). 

2  Mycie: 
Rozprowadzić i wmasować delikatnie Szampon Pre-Trattante 1 na 
wilgotne włosy, powtórzyć to działanie przynajmniej dwukrotnie.

3  Zabieg: 
Podzielić włosy wcześniej odsączone ale nie wysuszone na 
4 części i nałożyć Fluid Dyscyplinujący 2 pasmo po paśmie za 
pomocą pędzelka. Wmasowywać produkt aby ułatwić jego 
penetrację i rozprowadzić grzebieniem z gęstymi zębami na 
całej długości i końcach. 

4  Czas działania:
Założyć na głowę czepek i pozostawić na 20-25 minut.

5  Płukanie: 
Bez mycia włosów szamponem, obficie spłukać ciepłą wodą.  

6  Suszenie: 
Przystąpić do całkowitego wysuszenia włosów. 

7  Prostownica: 
Zbierać cienkie pasma włosów, około 1cm i przeciągać je od 
nasady przez prostownicę od 5 do 6 razy każde.

8  Kondycjonowanie: 
Przystąpić do stylizacji.

*w zależności od długości włosów

SIMPLY STRAIGHT
Naturalne wygładzenie do 8 tygodni

Zabieg dyscyplinujący, idealny aby delikatnie 
modelować formę włosów trudno układających się 
bez ingerencji w ich naturalną strukturę.

Delikatnie modeluje i dyscyplinuje
Eliminuje niechciany efekt puszenia się włosówo
Pewne utrzymanie si efektu na 2 miesiące

Rodzaj włosów

TRAKTOWANE CHEMICZNIE

NATURALNE

Ilość produktu*

50 - 100 gr 

50 - 100 gr 

Temperatura

200 - 220 C

Max 180 C

Ilość przejść prostownicy

5 - 6 passaggi

  STEP BY STEP:
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1  Diagnoza: 
Określić stan włosów (czy są naturalne, czy wcześniej 
traktowane chemicznie) i ich strukturę (zdrowe czy 
zniszczone). 

2  Mycie: 
Rozprowadzić i wmasować delikatnie Szampon Pre-Trattante 1 
na wilgotne włosy, powtórzyć  to działanie przynajmniej 
dwukrotnie.

3  Zabieg: 
Podzielić włosy wcześniej odsączone ale nie wysuszone 
na 4 części i nałożyć Fluid Dyscyplinujący 2 pasmo po 
paśmie za pomocą pędzelka. Wmasowywać produkt aby 
ułatwić jego penetrację i rozprowadzić grzebieniem z 
gęstymi zębami na całej długości i końcach. 

4  Czas działania: 
Założyć na głowę czepek i pozostawić na 20-25 minut 
pod źródłem ciepła. 

5  Suszenie: 
Bez spłukiwania przystąpić do suszenia włosów za pomocą 
suszarki i płaskiej szczotki w celu aktywacji działania 
dyscyplinującego i odbudowującego Fluid Dyscyplinujący 2
6  Płukanie:  
Bez mycia włosów szamponem, obficie spłukać ciepłą wodą.

7  Kondycjonowanie:
Nałożyć Maskę Kondycjonującą 3 i pozostawić na włosach 
na 3-5 minut, po czym spłukać.

8  Suszenie i stylizacja:
Przystąpić do suszenia i stylizacji.

*w zależności od długości włosów

WAVE-ON 

Zdefiniowane loki bez efektu puszenia się do 
4 tygodni

Zabieg specjalny dla włosów kręconych, idealny 
w celu zdefiniowania naturalnego skrętu.

Definiuje i dodaje energii naturalnym lokom
Stabilizuje naturalne naprężenie i elastyczność
Eliminuje efekt puszenia się do 1 miesiąca

Rodzaj włosów Ilość produktu*

NATURALNE

TRAKTOWANE CHEMICZNIE

15 - 20 gr 

15 - 20 gr 

  STEP BY STEP:

MENU USŁUG 
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Rodzaj włosów

TRAKTOWANE CHEMICZNIE

NATURALNE

Ilość produktu*

15 - 20 gr
Max 3 razy

15 - 20 gr

Ilość przejść prostownicy

SWEET WAVES
Miękkie loki bez efektu puszenia się do 6 tygodni

1  Diagnoza: 
Określić stan włosów (czy są naturalne, czy wcześniej 
traktowane chemicznie) i ich strukturę (zdrowe czy zniszczone).

2  Mycie: 
Rozprowadzić i wmasować delikatnie Szampon Pre-trattante 1 na 
wilgotne włosy, powtórzyć  to działanie przynajmniej dwukrotnie.

3  Zabieg: 
Podzielić włosy wcześniej odsączone ale nie wysuszone na 
4 części i nałożyć Fluid Dyscyplinujący 2 pasmo po paśmie za 
pomocą pędzelka. Wmasowywać produkt aby ułatwić jego 
penetrację i rozprowadzić grzebieniem z gęstymi zębami na 
całej długości i końcach.

4  Czas działania:
Założyć na głowę czepek i pozostawić na 10 minut pod źródłem ciepła.

5  Suszenie: 
Bez spłukiwania przystąpić do suszenia włosów za pomocą 
suszarki i płaskiej szczotki w celu aktywacji działania 
dyscyplinującego i odbudowującego.  

6  Prostownica: 
Zbierać grubsze pasma włosów 1-2cm i przeciągać każde z 
nich od nasady przez prostownicę maksymalnie 3 razy.

7  Płukanie: 
Bez mycia włosów szamponem, obficie spłukać ciepłą wodą.

8  Kondycjonowanie: 
Nałożyć Maskę Kondycjonującą 3 i pozostawić na włosach na 
3-5 minut, po czym spłukać.

9  Suszenie i stylizacja: 
Przystąpić do suszenia i stylizacji.

Zabieg specjalny dla włosów kręconych, idealny aby 
zredukować intensywność naturalnego skrętu.

Zmniejsza objętość i skręt naturalnych loków bez 
eliminowania ich całkowicie
Ułatwia rozczesywanie, nadając miękkość i jedwabistość 
włosom kręconym
Eliminuje efekt puszenia się włosów na ponad miesiąc

  STEP BY STEP:

*w zależności od długości włosów
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Rodzaj włosów Ilość produktu*

NATURALNE

TRAKTOWANE CHEMICZNIE

50 - 100 gr 

50 - 100 gr 

1  Diagnoza: 
Określić stan włosów (czy są naturalne, czy wcześniej traktowane chemicznie) i ich strukturę 
(zdrowe czy zniszczone). 

2  Mycie: 
Rozprowadzić i wmasować delikatnie Szampon Pre-trattante 1 na wilgotne włosy, powtórzyć  to 
działanie przynajmniej dwukrotnie.

3  Zabieg: 
Podzielić włosy wcześniej odsączone ale nie wysuszone na 4 części i nałożyć Fluid Dyscyplinujący 2 
pasmo po paśmie za pomocą pędzelka. Wmasowywać produkt aby ułatwić jego penetrację i 
rozprowadzić grzebieniem z gęstymi zębami na całej długości i końcach. 

4  Czas działania: 
Założyć na głowę czepek i pozostawić na 20 minut pod źródłem ciepła. 

5  Płukanie: 
Płukać obficie ciepłą wodą.

6  Kondycjonowanie:  
Bez mycia włosów szamponem, obficie spłukać ciepłą wodą.

7  Kondycjonowanie:
Nałożyć Maskę Kondycjonującą 3 i pozostawić na włosach na 3-5 minut, po czym spłukać.

8  Suszenie i stylizacja:
Przystąpić do suszenia i stylizacji.

ZERO FRIZZ 

Usunięcie efektu puszenia się na 2 tygodnie

Zabieg przeciw puszeniu się włosów, idealny w 
celu zredukowania wrażliwości włosów na 
wilgotność powietrza.

Szybko i skutecznie eliminuje efekt puszenia
Wzmacnia i odbudowuje od wewnątrz
Idealny dla wszystkich rodzajów włosów

  STEP BY STEP:

MENU USŁUG 

*w zależności od długości włosów
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Rodzaj włosów

NATURALNE

TRAKTOWANE CHEMICZNIE

Ilość produktu*

5gr fluidu + 15gr maski kondycjonującej

5gr fluidu + 15gr maski kondycjonującej

*w zależności od długości włosów

DEEP RESTORATION
Głęboka odbudowa i naprawa

1  Diagnoza: 
Określić stan włosów (czy są naturalne, czy wcześniej traktowane chemicznie) i ich strukturę (zdrowe czy 
zniszczone).

2  Mycie: 
Rozprowadzić i wmasować delikatnie Szampon Pre-trattante 1 na wilgotne włosy, powtórzyć  to działanie 
przynajmniej dwukrotnie.

3  Zabieg i rekonstrukcja: 
Zmieszać  1 część Fluidu Dyscyplinującego 2 z 3 częściami Maski Kondycjonującej 3 i nałożyć na włosy tak jakby
to była maska. Rozprowadzić za pomocą grzebienia z gęstymi zębami na długościach i końcach.

4  Czas działania:
Nałożyć na głowę czepek i pozostawić na 5-10 minut.

5  Płukanie: 
Nie myć włosów szamponem, od razu spłukać obficie ciepłą wodą. 

6  Suszenie i stylizacja: 
Przystąpić do suszenia i stylizacji.

Szybki zabieg odbudowujący, idealny aby dodać 
słabym, uwrażliwionym włosom gęstość, strukturę i 
witalność oraz usunąć z nich efekt puszenia się.

Odbudowuje cienkie i uwrażliwione struktury włosów
Głęboko naprawia i wzmacnia 
Regeneruje wygląd włosów, co odczuwalne jest również w dotyku

  STEP BY STEP:
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1  Zabieg z wodą: 
Wlać do pojemnika z rozpylaczem 10 gr Fluidu Dyscyplinującego 2 i 90 gr wody. Spryskać tak 
przygotowanym roztworem włosy. 

2  Suszenie i styling: 
Przystąpić do suszenia włosów i stylizacji.

Rodzaj włosów

NATURALNE

TRAKTOWANE CHEMICZNIE

Ilość produktu*

10gr fluidu + 90gr wody

10gr fluidu + 90gr wody

MENU USŁUG 

SHAPE N’ STYLE 

Długotrwały efekt ułożenia włosów.

Usługa po zabiegu, idealna aby przedłużyć 
efekt wykonanej stylizacji.

Dyscyplinuje włosy
Eliminuje efekt puszenia się włosów
Przedłuża efekt wykonanej stylizacji

  STEP BY STEP:

*w zależności od długości włosów
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