
NANOPLASTIA DIANA 
kompendium informacyjno – techniczne



Czym jest nanoplastia Nano Gold i Nano Blue firmy Diana Beauty & Creative? 

Nanoplastia jest kompleksowym zabiegiem opierającym się o odkrycia nanotechnologii oraz chemii organicznej. Jest 

technologicznym następstwem chemicznego prostowania, keratynowego prostowania, wygrywającym z nimi działa-

niem, efektami, składem i czasem utrzymywania się efektów. Spektakularne rezultaty otrzymywane są we wszystkich 

rodzajach włosów niezależnie od wielkości i rodzaju skrętu- otrzymujemy włosy miękkie, lśniące i idealnie proste na 

okres 10-12 miesięcy, przy czym struktura włosów wzmacniana jest już na stałe.

pozostawia lśniące, miękkie, zdrowe, idealnie proste i 

odbudowane włosy na 10-12 miesięcy

nie zmniejsza objętości 

rozjaśnia farbowane włosy do 3 tonów 

ochładza blondy niwelując żółte tony 

nie zawiera formaldehydu, jego pochodnych ani kar-

bocysteiny

nie zmienia koloru włosów naturalnych 

bezpieczny dla kobiet w ciąży oraz podczas laktacji 

nie drażni oczu, ani układu oddechowego

Składy linii prostujących opierają się na:

nanocząsteczkach aldehydokwasów - kwasach 

organicznych pochodzących z owoców odpowiada-

jących min. za wyprost włosów 

aminokwasach, uzupełniających ubytki

olejach, masłach i naturalnych substancjach nawil-

żających oraz rewitalizujących włókna

proteinach min. argininie, która wzmacnia syntezę 

keratyny

Dodatkowo Nano Blue posiada kompleks zapo-
biegający zażółcaniu się włosów.

Produkty cechuje harmonijne współdziałanie amino-

kwasów z aldehydokwasami. Manipulowanie kompo-

nentami w skali nanometrycznej zmienia układ most-

ków dwusiarczkowych, występujących w keratynie 

włosa, które są odpowiedzialne za jego kształt,  co 

w efekcie pozwala na uzyskanie idealnie prostych, 

miękkich i zregenerowanych włosów przy każdym 

typie skrętu. Starannie dopracowane formuły nano-

plastii oraz użycie tytanowych prostownic pozwala 

na przenikanie składników dzięki wysokiej tempera-

turze do kory włosa, czyli najgłębszej jego warstwy, 

umożliwiająca wzmocnienie i odbudowanie mostków 

siarczkowych. 

Charakterystyka nanoplastii: 

organiczny skład

gwarancja wyprostu każdego typu skrętu

pod wpływem temperatury dociera do warstwy 

korowej włosa, co powoduje jego regenerację (w 

odróżnieniu do keratynowego prostowania, w którym 

włos jest oblepiany keratyną)

niweluje puszenie, powoduje sypkość

wegański, nie jest testowany na zwierzętach 
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Marka oferuje również PRE NANO 
B-TOX przygotowujący włosy mocno 
uwrażliwione do zabiegów nanoplastii.
PreNano B-tox opiera się na maśle shea, kwasie 
hialuronowym, roślinnych aminokwasach, posiada 
neutralne dla łodyg włosów pH, dzięki czemu jest 
zabiegiem maksymalnie nawilżającym i rewitalizującym 
przesuszone kosmyki włosów. Wyjątkowa formuła 
odżywia i przywraca włosom witalność. NANO 
B-TOX jest bogaty w drogocenne kwasy tłuszczowe, 
antyoksydanty, witaminy, minerały, dzięki czemu 
przywraca włosom utracone substancje odżywcze 
takie jak: witaminy E, A F, kwasy tłuszczowe zarówno 
nasycone jak i nienasycone. Skutecznie zabezpiecza 
włosy przed działaniem szkodliwych czynników 
zewnętrznych takich jak niskie temperatury, słońce. 
Zabieg działa silnie nawilżająco i odbudowująco, 
dlatego nadaje się do stosowania nawet na włosach 
maksymalnie uwrażliwionych, suchych, gumowych, 
które ze względu na złą kondycję nie kwalifikują się
do wykonania zabiegów prostujących, nanoplastii czy 
też rozjaśniania.

Botox regeneruje włosy już od pierwszego użycia. Włosy 
stają się wyraźnie zdrowsze, bardziej miękkie , lśniące 
i plastyczne dzięki czemu po jego wykonaniu istnieje 
możliwość wykonania zabiegów bardziej inwazyjnych 
jak prostowanie czy rozjaśnianie włosów. W odróżnieniu 
od botoxu Platinum i Organic zabieg PreNano B-tox nie 
wymaga użycia prostownicy, można jej jednak użyć 
wedle uznania.

Sposób użycia

Umyj włosy 2-3 razy aby dokładnie oczyścić włosy 
z pozostałości produktów do stylizacji i zanieczyszczeń 
możesz użyć szamponu oczyszczającego. Odsącz 
nadmiar wody z włosów miękkim ręcznikiem. Aplikuj 
dokładnie produkt pasmo po paśmie 1-2 cm od skóry 
głowy przeczesując pasma gęstym grzebieniem a nadmiar 
pozostały na grzebieniu aplikuj z powrotem na to samo 
pasmo i wmasuj. Sprawdź po kilku minutach czy produkt 
nie został wchłonięty przez włosy a w razie potrzeby 
należy dołożyć produktu na pasma .Botox powinien być 
aplikowany w nadmiarze tak aby pasma włosów nie były 
suche. Pozostaw na 20-40 min .Możesz zastosować 
czepek termiczny. W celu wzmocnienia efektu możesz 
użyć sauny lub pielęgnicy. Po odpowiednim czasie 
dokładnie wypłucz włosy z produktu wysusz i stylizuj 
wedle upodobań lub jeśli stan włosa pozwala przystąp                
do planowanego zabiegu prostowania lub nanoplastii. 

Jeśli wykonujesz Prenano B-tox jako osobny zabieg  
po wypłukaniu produktu zaleca się nałożenie maski 
zakwaszającej Diana, która pozwoli na dłuższe 

zachowanie efektu regeneracji. Dodatkowo możesz 
wykonać 5 przeciągnięć prostownicą z temperaturą 
od 150 do 180 stopni.  Do  pielęgnacji pozabiegowej  
również  zaleca się linię  produktów takich jak po 
zabiegach botox Platinum lub Organic czy też pielęgnacji 
po zabiegach prostowania proteinami lub nanoplastii.

Ponadto w linii marki Diana Beauty & Creative 
znajduje się NANO PLEX

Kompleksowa ochrona NANO PLEX zabezpiecza 
włókna najbardziej uwrażliwionych włosów, uszczelnia 
je, zmniejsza łamliwość. Zastosowany w mieszance 
prostującej chroni najbardziej uwrażliwione pasma 
przed wysoką temperaturą, usprawnia działanie kwasów 
prostujących, pozwalając na uzyskanie maksymalnie 
miękkich, nawilżonych, lśniących włosów.

Zalecamy do stosowania jako dodatek przy prostowaniu 
proteinami, nanoplastii, keratynowym prostowaniu,                    
a także przy innych inwazyjnych dla włosa zabiegach.

Sposób użycia

Aplikuj produkt jako dodatek do mieszanki produktów 
prostujących, keratyn lub nanoplastii w następujących
proporcjach: włosy zdrowe w dobrej kondycji 5 g 
NanoPlex na każde 100 g mieszanki prostującej, włosy 
farbowane – 10 g NanoPlex na każde 100 g mieszanki 
prostującej, włosy rozjaśniane, wysokoporowate, 
zniszczone 15 g NanoPlex na każde 100 g mieszanki 
prostującej. Dokładnie wymieszaj i przystąp do zabiegu.

W ofercie marki znajdą Państwo również 
produkty do pielęgnacji domowej podtrzymujące 
utrzymaniesię efektów:

Szampon Nano Care - profesjonany szampon 
przeznaczony do pielęgnacji włosów po zabiegach 
prostujących (Nano Gold, Nano Blue, Złote, Niebieskie 
Proteiny) oraz zabiegach chemicznych. Formuła 
szamponu bazuje na delikatnych dla skóry głowy 
oraz łodyg włosów detergantach nienaruszających 
bariery hydro-lipidowej ani nie naruszając włosów 
na ich długości. Optymalizuje nawilżenie skóry głowy,
a włosom zapewnia nawilżenie, miękkość oraz blask.

Maska Nano Care - zaawansowana nanotechnologia, 
formuła maski opiera się na maśle shea, kwasie 
hialuronowym oraz roślinnych aminokwasach                                  
w odpowiednich proporcjach, dzięki czemu dostarcza 
włosom składników emolientowych, humektantowych 
oraz protein, zapewniając kompleksową ochronę po 
zabiegach prostujących, wydłużając czas utrzymania się 
ich efektów.
                             



Dostępny jest również szampon  i maska Nano Care Blue - z zimnym pigmentem, które nadają piękny chłodny 
odcień farbowanym włosom oraz zapobiegają ich żółknięciu. W przeciwieństwie do większości fioletowych 
szamponów szampon i maska  Nano Care Blue nie rozchylają, anie nie wysuszają włosa, dzięki czemu utrzymują 
blondy w świetnej kondycji bez utraty chłodnego odcienia.

Produkty Diana Beauty & Creative wyróżnia najwyższa jakość składników profesjonalnych preparatów, innowacyjność, 
gwarancja zadowolenia, którą niesie za sobą wykonywanie zabiegów z gamy firmy.

Dostęp do zakupu mają osoby wyłącznie przeszkolone, które otrzymały licencję uprawniającą do wykonywania 
zabiegów, dzięki czemu mamy pewność, że zabiegi są wykonywane na najwyższym poziomie i nasze produkty są 
reprezentowane w godny sposób.

NANO CARE 
SZAMPON

NANO PLEX

PRE NANO B-TOX

NANO CARE BLUE 
SZAMPON

NANO CARE BLUE 
MASKA

NANO CARE MASKA
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OCENA SKRĘTU WŁOSA
Bardzo istotnym elementem pracy profesjonalisty wykonującego zabiegi prostujące jest prawidłowe określanie skrętu 

włosów klientki. Jedną z cech charakteryzujących włosy jest właśnie intensywność skrętu lub całkowity jego brak. 

Włosy dzieli się na proste, falowane i kręcone. 

Od czego zależy skręt włosa?

Kluczową rolę odgrywają czynniki genetyczne. To jaki skręt mieli nasi przodkowie, w znacznym stopniu generuje 

obecny wygląd włosów. Skręt włosa uzależniony jest między innymi od kształtu mieszka włosowego. Im mieszek bar-

dziej skrzywiony, tym bardziej pokręcony jest włos. Skręt włosów może zmieniać się na przestrzeni życia, chociaż nie 

są to zmiany znaczne. Jest to najczęściej uwarunkowane zmianami hormonalnymi.

Typologia włosów

1. Typy włosów prostych:
1A - to włosy proste, pojedynczy 
włos jest cienki. Są bardzo oklapnięte 
u nasady, łatwo je obciążyć. 

1B - to włosy średniej grubości, 
mają większą objętość niż typ 1a, 
bo pojedynczy włos ma większą 
średnicę

1C - to włosy sztywne i grube. Takie 
włosy reprezentują przede wszystkim 
azjatki.

Włosy proste w przekroju 
poprzecznym są okrągłe, szybko 
wracają do swojego pierwotnego 
kształtu po odkształceniu lub 
zakręceniu.

2. Typy falowanych włosów:
2A - pojedynczy włos jest cienki, 
są oklapnięte u nasady. Łatwo się 
stylizują zarówno na włosy proste 
i fale. Fala jest bardzo delikatna, 
ledwie widoczna.

2B - pojedynczy włos jest średniej 
grubości, kształt litery S jest mocniej 
zarysowany niż w przypadku 
fal typu 2A. Zazwyczaj mocno 
podkręcają się na końcach, mimo, 
że zostały wystylizowane na proste. 
Dość mocno się puszą.

2C - pojedynczy włos jest sztywny, 
gruby, mocno widoczny kształt 
litery S. Zdecydowanie najtrudniej 
wystylizować je na włosy proste. 
Nawet po użyciu prostownicy po 
jakimś czasie nabierają większej 
objętości i się podkręcają.

3. Włosy kręcone. 
Litery w przypadku włosów 
kręconych nie oznaczają grubości 
pojedynczego włosa, a średnicę 
rulonu. Dlatego typy 3a, 3b, 3c 
mogą być zarówno cienkie, średniej 
grubości i grube. Włosy kręcone nie 
przypominają litery S, zwijają się w 
rulony, łodygi są suche.

3A - skręt pojedynczego loka 
jest luźny. Rozczesanie typu 3A 
powoduje, że włosy stają się 
puszystymi falami.

3B - drobniejszy skręt o średnicy 
2-3 cm

[3C] - bardzo drobny skręt o średnicy 
małego palca u dłoni, ok. 1 cm

4. AFRO (SUPEŁKOWE) bardzo 
suche włosy, puszące się, drobny 
skręt.
4A - bardzo ciasne spirale, prawie 
niewidoczne.

4B -  skręt w kształcie litery Z, bardzo 
drobne zygzaki.

[4C] - bardzo drobny, czasami 
chaotyczny skręt, w dotyku są jak 
wełna, przypominają rozczesany typ 
4b, czyli rozczesane „Z”.
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NANOPLASTIA KROK PO KROKU:

1. Pierwszy etap zabiegu: wywiad z klientem oraz ocena skrętu i kondycji włosów
Bardzo ważne przed podjęciem pracy jest wykonanie testu włosa- ocena, czy kondycja pozwala na wykonanie 
zabiegu prostującego. Jeśli mokry włos pod wpływem rozciągania karbuje się, pod wpływem małej siły urywa 
się, wówczas klientce należy zaproponować ścięcie spalonych partii i nie przechodzić do wykonywania zabiegu 
prostującego.Szczególną uwagę należy zwrócić na dolne partie włosów oraz boki, zawsze są one bardziej 
uwrażliwione. Nigdy nie należy pomijać testu włosa. Szczególną uwagę należy poświęcić przy sprawdzaniu kondycji 
włosów rozjaśnianych. Gdy włos pozbawiony jest mostków disiarczkowych (nie przeszedł testu pozytywnie), należy 
zrezygnować z wykonywania zabiegu prostującego. W takim przypadku wspaniale sprawdzi się seria regeneracji 
Nano B-tox lub inne botoksy odżywcze z serii Diana takie jak : Platinum, Organic, Pearl lub Golden.

Konieczne jest wykonanie testu skórnego osobom wrażliwym, skłonnym do alergii na 24 godziny przed 
zabiegiem ,aby wykluczyć czynnik  alergiczny w przypadku danej klientki ale należy pamiętać ,że 
w preparacie znajdują się kwasy a wiec lekkie pieczenie jest zjawiskiem normalnym. Ten test najlepiej 
przeprowadzić 24 godziny przed zabiegiem na tylnej części głowy w okolicy linii włosów lub na    
wewnętrznej stronie ręki, pomiędzy nadgarstkiem a łokciem. W razie wystąpienia reakcji alergicznej 
należy  natychmiast zmyć produkt obficie letnia wodą.

Podczas zabiegu unikamy kontaktu preparatu z metalem jak np. grzebień, spinki, miseczki.

2. Dobór odpowiedniego preparatu, temperatury oraz ilości przeciągnięć
Po ocenieniu kondycji włosów oraz zakwalifikowaniu do zabiegu należy dobrać temperaturę oraz ilość przeciągnięć 
wg. poniższych zasad:

Wybór preparatu:

Nano Gold
stosujemy na włosach naturalnych, ciemnych farbowanych.

NanoGold Blue
stosujemy na włosach uwrażliwionych, rozjaśnianych, suchych, farbowanych na ciemne odcienie.



Mieszanka hybrydowa 50% Nano Gold i 50% Nano Blue
włosy rozjaśniane.

Nano Plex
dodajemy do włosów mocno uwrażliwionych 15g na 100 g preparatu, średnio uwrażliwionych 5-10 g na 100 g 
preparatu prostującego.

3. Mycie włosów

Zabieg nie wymaga użycia szamponu silnie otwierającego łuski włosa. Zapraszamy klientki z uprzednio umytymi 
włosami w domu samym szamponem (bez użycia odżywek, masek, olejków przed ani po myciu). Jednak jeśli nasza 
klientka pojawi się na zabiegu z zanieczyszczoną skórą głowy lub nadbudowaną pielęgnacją przechodzimy                      
do wykonania dokładnego mycia- oczyszczenia włosów oraz skóry głowy z sebum, nadbudowanych produktów 
do pielęgnacji. Należy delikatnie i długo masować skórę głowy wcześniej spienionym w dłoniach szamponem                                   
z delikatnymi detergentami np. szamponem Nano Care Diana Beauty & Creative. Czynność w razie potrzeby można 
powtórzyć lub pozostawić spieniony szampon na kilka minut. Włosy po myciu należy dokładnie odsączyć przy użyciu 
ręcznika. Przed myciem włosy należy dokładnie rozczesać, jeśli są splątane.

4. Dobór odpowiedniego stopnia nawilżenia przed aplikacja preparatu.

Po ówczesnym odsączeniu (w razie wystąpienia potrzeby umycia włosów w salonie) przechodzi się do podsuszenia
włosów do:
• całkowitej suchości w przypadku włosów nigdy niefarbowanych w dobrej kondycji- włosy dziewicze
• 10%-20% wilgotności w przypadku włosów średnioporowatych, średnio uwrażliwionych
• maksymalnie 30% wilgotności w przypadku włosów wysokoporowatych, rozjaśnianych, suchych.
Jeżeli nie wykonujemy mycia w salonie- każde pasmo bezpośrednio przed aplikacją za pomocą atomizera należy
zwilżyć do ustalonej wilgotności, którą determinuje kondycja włosów.

5. Podział na sekcje oraz aplikowanie preparatu na włosy

Przed przystąpieniem do aplikowania preparatu, należy wykonać podział całych włosów na 4 sekcje.
Na pojedyncze pasmo o szerokości od 1 do 3 cm (w zależności od gęstości włosów klientki, im włosy gęstsze, 
tym cieńsze jest pojedyncze pasmo) nakładamy dużą ilość produktu, powinien być widoczny jego nadmiar                                                 
po przeczesaniu grzebieniem. Preparat należy wmasować we włosy, aby pokrył on równomiernie całe pasmo. 
Pracując na włosach mocniej zniszczonych na bokach i końcach, w tych miejscach aplikujemy więcej preparatu, 
ponieważ będzie on mocniej wchłaniany.

Pozostawiamy na włosach odpowiedni czas, nałożenie czepka nie jest potrzebne.

6. Czas działania preparatu:

• włosy rozjaśniane, cienkie, delikatne, wysokoporowate, mocno uwrażliwione, puszące się lub lekkie fale: produkt
      trzymany 40 minut
• włosy rozjaśniane, grube, fale lub kręcone, produkt trzymamy 40-50 minut
• włosy średnioporowate, średnio uwrażliwione, puszące się, falowane lub kręcone: produkt trzymany 50 minut
• włosy grube, mocne loki, kędzierzawe: produkt trzymany 60-70 minut
• włosy afro - 90 minut

7. Podmycie nadmiaru preparatu

Po upłynięciu odpowiedniego czasu, należy podmyć preparat na myjce zaczynając od włosów przy nasadzie, 
podtrzymując pozostałą część w drugiej ręce i ściągając preparat od górnych partii w dół dłońmi. Wykonujemy 
tą czynność na myjce używając letniej wody. Pozostawiamy ok 70-80% preparatu, następnie odsączamy wilgoć 
ręcznikiem. Podpłukiwanie nie powinno trwać dłużej niż 5 sekund, następnie całe włosy odsączamy ręcznikiem,                        
co pozwala na kontrolowanie ilości podmycia preparatu na całej długości.



Można też usunąć nadmiar preparatu ręcznikiem 
papierowym bez podpłukiwania. Jeśli decydujesz się 
na tę metodę spryskaj delikatnie atomizerem pasma 
włosów, rozmasuj produkt i odsącz nadmiar papierowym 
ręcznikiem.

8. Suszenie

Suszymy włosy bez użycia okrągłej szczotki. Ten proces 
może być długi ,ponieważ na włosach jest duża ilość 
preparatu, który w składzie zawiera wiele substancji 
nawilżających niezbędnych do uzyskania dobrej 
kondycji włosów co zaprocentuje na dalszych etapach 
zabiegu i przyczyni się do uzyskania lepszych efektów. 
Nigdy nie prostujemy włosów mokrych, wilgotnych, 
gdyż prowadzi to do nieodwracalnych uszkodzeń w ich 
strukturze.

9. Podział na sekcje oraz prostowanie

Gdy włosy są już w 100% suche, przechodzimy                         
do podziału na sekcje. Należy wykonać je starannie. 
W zależności od gęstości i grubości włosów 
klientki, pojedyncza sekcja włosów przeznaczona                                              
do prostowania, nie powinna być grubsza niż 0,5-3 cm.

Prostowanie wykonujemy wolnym ruchem domykającym 
łuskę włosa, odginając prostownicę pod kątem 90 stopni 
od nasady, przy końcach przechodząc do równoległego 
ruchu w celu nieodginania końcówek. Należy je 
wykonywać na cienkich separacjach oraz dokładnym, 
powolnym ruchem domykając łuskę włosa.

Jeśli włosy kręcą się mocno od nasady można wykonać 
10 szybkich przeciągnięć 1 do 10 cm od nasady.

10. Końcowa pielęgnacja włosów

Po wyprostowaniu wszystkich włosów należy odczekać 
minimum 2 minuty, następnie przejść do mycia, które 
wykonujemy szamponem do pielęgnacji domowej 
NanoCare, po umyciu i odsączeniu włosów należy 
nałożyć maskę z tej samej serii, którą po upływie kilku 
minut spłukujemy. Włosy należy suszyć letnim nawiewem 
bez użycia okrągłej szczotki.

PROSTOWNICE

Prostownice do wykonywania zabiegów muszą 
koniecznie posiadać tytanowe, szerokie płytki. 
Posiadamy w ofercie DIANY prostownice, które idealnie 
nadają się do tego typu zabiegów.



FARBOWANIE WŁOSÓW

Włosy można farbować po upłynięciu minimum 3 dni od zabiegu. Preparat pomimo zdecydowania się np. na mycie 
w dniu zabiegu stabilizuje się we włosach przez kolejne 48 godzin. Bezpieczny czas na koloryzację to zachowanie 
7 dniowego odstępu.

Rozjaśnianie należy wykonywać zawsze przed zabiegiem prostującym. Klienci nie powinni poddawać się rozjaśnianiu 
włosów (poza odrostami) przez minimum 3 miesiące od zabiegów nanoplastii.

PIELĘGNACJA POZABIEGOWA

Bardzo ważnym elementem jest pielęgnacja domowa po zabiegu. Należy stosować produkty dedykowane 
Nano Homecare Diana, lub serii Golden Homecare, które utrzymują równowagę PEH dzięki czemu efekt zabiegu 
podtrzymuje się  na długie miesiące. Stosowanie szamponów i odżywek z nieodpowiednim agresywnym składem, 
czy stosowanie szamponów oczyszczających lub drogeryjnych fioletowych znacznie skraca i niweczy efekt zabiegu.

Jeśli klientce zależy na zimnym odcieniu zalecamy stosowanie Nano Homecare Blue, których formuła nie niszczy 
efektów zabiegu i nie wysusza włosów. Nadaje chłodny odcień jasnym, farbowanym włosom. Pielęgnacja Nano Care 
Blue użyta na włosy naturalne lub ciemne nie wpływa na ich odcień.

W przypadku nie zastosowania dedykowanej pielęgnacji producent oraz Państwo jako wykonujący zabieg nie mogą 
dać klientce gwarancji utrzymania się efektów zabiegu. 




