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SERIE EXPERT POWERMIX
perfekt hår varje dag som i vardagsrummet

Hår masker, anpassade gjort professionellt förberedda, blandas ibland, salong, inför
ögonen på kunden. Inom minuter återfå ditt hår skönhet och frisk. EXPERT-serien kan
således fortsätta behandlingen hemma, tack vare de mest moderna och professionella
produkterna.

5 TILLSATSER
L ' Oréal Professionnel salonger Frisör skapar krämiga blandningen i tid genom att
kombinera en flytande bas som är rik på lipider och luftkonditionering ombud av 5 tillsatser
SERIE EXPERT POWERMIX varje representerar en specifik lösning för hår: lysa färg,
tämja frissighet, reparation hårets fibrer eller stärka håret. Den nya EXPERT serien inleds
med en exklusiv upplevelse i-salong, utformad för att passa behoven hos klienten och
förberett inför hans ögon. En upplevelse som är uppdelad i 3 faser.

FAS 1. KONSULTFÖRETAGET
Frisör av L'Oreal Professionnel börjar med en undersökning av klientens hår och hud.
För att bearbeta en hög precision consulting, Frisör prata med klienten om hans hår,
vanliga behandlingar (produkter som används, föredrog styling, spolning frekvens) och
dess
(glans, färg, mjukhet, etc.). På grundval av den information som erhålls, välja Frisör bland
de nya produkterna av L'Oreal Professionnel Serie Expert Powermix sortiment att
använda.

FAS 2. BLANDNINGEN
Frisör skapar blandningen, med basen, som är unik, och en av 5 tillsatser SERIE EXPERT
POWERMIX, dispensering med träffsäkerhet beloppet som är nödvändigt för formulering.
Poäng: micellär teknologi, flytande konsistens SERIE EXPERT POWERMIX blir mindre än
en minut i en mask krämig och rik, klar för användning.

FAS 3. ANSÖKAN
Det är i detta skede som startar den faktiska sensorisk upplevelsen. Efter schamponering
och avslappnande massage i hårbotten, gäller Frisör anpassade masken på längderna av
rent hår fortfarande våt, lämna det på i 5 minuter. En avkopplande upplevelse ännu mer
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Olfactory sensoriska noter av Powermix:eterisk olja av Mandarin, förstärks av inslag av 
hallon och melon, går samman med noter av hjärtat av ros och geranium, alla på en träig
bas och med inslag patchouli. Håret är så matas, hydrerade och gjort starkare.
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