
FAQ

Otázka: Pro koho je Booster Masque určena?

Odpověď: Pro všechny, kteří nechtějí investovat spoustu času a peněz

do tradičních velkých balení a časově náročných masek a ošetření, a

také pro stávající uživatele masek, kteří hledají ošetření, které by si

mohli vzít s sebou na cesty.

Otázka: Jaká je úroveň pH v maskách Booster?

Odpověď: 4,0 - 4,5 (běžná maska pH 5-5,5, běžný kondicionér pH 4-

4,5).

Otázka: Kolik aplikací je v jedné tubě?

Odpověď: 2-4 v závislosti na kvalitě a délce vlasů.

Otázka: Mám po aplikaci použít kondicionér?

Odpověď: Kondicionér není třeba používat, protože Booster Masque

má nižší pH 4,0-4,5, které zajistí správné uzavření vlasového stvolu.

Otázka: Jak často ji mohu používat?

Kdykoli vaše vlasy potřebují hloubkovou a rychlou výživu.

Otázka: Je Booster Masque recyklovatelná?

Odpověď: Ano. Tuba je vyrobena ze 100% recyklovaného PCR hliníku

a víčko ze 100% recyklovaného plastu. Samozřejmě je musíte třídit

odděleně.

Otázka: Čím se Booster liší od současného sortimentu masek Maria Nila?

Odpověď: Masky Booster byly vytvořeny tak, aby uspokojily poptávku lidí

na cestách a umožnily získat pocit vlasů jako ze salonu za pouhé 3 minuty.

Díky posíleným účinným látkám a vůním se za vámi budou lidé otáčet,

kdykoli půjdete kolem.

Otázka: Čím se liší Booster Sheer Silver od Colour Refresh?

Odpověď: Sheer Silver Booster neutralizuje zlatavé odstíny, ale ne v

takové míře jako Colour Refresh Pearl Silver. Booster má kratší dobu

používání a nižší úroveň pH (pro srovnání: CR 5-5,5). Po přípravku Colour

Refresh musí následovat kondicionér, který uzavře kutikulu.

Otázka: V jakém kroku režimu bych měla masku použít?

Odpověď: Vzhledem k nízké hodnotě pH masky Booster se používá po

šamponu jako druhý a poslední oplachovací přípravek. Na závěr použijte

libovolný bezoplachový přípravek nebo styling dle vlastního výběru.

Otázka: Jak mohu masku kombinovat s jinými řadami nebo produkty?

Odpověď: Jakýmkoli způsobem, který si vaše vlasy přejí. Posilující masky

lze použít po jakémkoli šamponu z naší řady Care & Style.

Otázka: Měla by se maska nanášet pouze do délek, nebo i ke kořínkům?

Odpověď: Standardně se používá od středních délek ke konečkům, s

výjimkou našeho boosteru Head & Hair Heal, který lze přidat i na pokožku

hlavy, což má velký přínos pro zklidnění svědivé nebo nevyrovnané

pokožky hlavy.


