
Diana Beauty & Creative prezentuje nowoczesny
ekskluzywny zabieg do rekonstrukcji i prostowania włosów:

Golden Professional | Golden Professional Blue

Zamówisz ją u swojego konsultanta:

www.dianacosmetics.pl
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Złote i Niebieskie Proteiny Golden Professional - zabiegi trwale 
prostujące włosy na okres 5-8 miesięcy

Dostępny w 2 wariantach:

•Zestaw na 10-12 zabiegów 
    Golden Professional 
    lub Golden Professional Blue 
    ( płyn prostujący 1000 ml 
    + szampon oczyszczający 500 ml )

•Zestaw na 5-6 zabiegów    
    Golden Professional 
     lub Golden Professional Blue
    ( płyn prostujący 500 ml 
    + szampon oczyszczający 300 ml )

Kuracja prostująca złotymi i niebieskimi proteinami Golden Professional została 
opracowana z wykorzystaniem dobroczynnych właściwości olejku kokosowego 
i panthenolu, który oddziałuje z cysteiną we włosach, uzupełniając proteinami 
i aminokwasami uszkodzenia i ubytki w strukturze włosa. Ekskluzywna i bezpieczna 
formuła już w trakcie pierwszego zabiegu prostuje ,odbudowuje i nawilża włosy, nadając 
im głęboki połysk oraz elastyczność. Czynnikiem prostującym włosy jest kwas glioksalowy 
GLYCOXYLIC ACID, który tworzy wiązania keratynowe zmieniając konfigurację ,strukturę 
mostków keratynowych. Efekt prostych i zregenerowanych włosów utrzymuje się 5-8 mies.    
( w zależności od rodzaju, kondycji i pielęgnacji pozabiegowej włosów).

Produkty nie zawierają FORMALDEHYDU, KARBOCYSTEINY ANI POCHODNYCH

Podczas zabiegu może zaistnieć efekt parowania produktu lecz nie jest to zjawisko 
szkodliwe dla zdrowia zarówno klientów jak i profesjonalistów wykonujących zabiegi. 
Nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegu u dzieci ,kobiet karmiących i kobiet 
w ciąży.

Proteiny Diana to zabieg odpowiedni dla każdego typu i koloru włosów. Przy włosach 
rozjaśnianych i mocno uwrażliwionych zaleca się mieszanki złotych i niebieskich protein 
wg tabeli umieszczonej poniżej w broszurze.

Farbowanie włosów a zabieg proteinowy

Koloryzację można wykonać tydzień po zabiegu proteinowym.
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Globalne rozjaśnianie włosów można wykonać tydzień przed zabiegiem proteinowym 
lub ok 2-3 miesiące po zabiegu. Odrost można rozjaśniać po 2 tygodniach.

Włosy farbowane, mocno uwrażliwione mogą rozjaśnić się do 3 tonów podczas zabiegu 
przez otwarcie łuski włosa oraz zawarte w produkcie kwasy, które powodują wyrzucenie 
sztucznych pigmentów spod łuski włosa.

Złote i niebieskie proteiny mają różną konsystencję, ale możemy je łączyć do jednego 
zabiegu. W związku z brakiem substancji konserwujących w składzie złotych protein ich 
żelowa konsystencja po upływie kilku miesięcy od otwarcia ulega rozrzedzeniu – jest to 
normalne zjawisko nie mające wpływu na skuteczność wykonywanego zabiegu. Z kolei 
proteiny niebieskie w związku z zawartością substancji nawilżających mogą z upływem 
czasu się zagęścić. 

UWAGA!
Zawsze, przed każdym zabiegiem należy wykonać:

•test mokrego włosa aby sprawdzić czy włosy kwalifikują się do wykonania  
    zabiegu prostującego

Jeśli mokry włos pod wpływem rozciągania karbuje się i urywa należy odstąpić 
od wykonania zabiegu prostującego. Spalone partie włosów najlepiej ściąć                        
i zastosować kurację intensywnie nawilżająco-regenerującą -zalecamy Botoxy             
z serii Golden, Pearl, Platinum co pozwoli po pewnym czasie przeprowadzić 
zabieg prostujący Golden Professional Diana.

•test skóry 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 więc lekkie 
     pieczenie jest zjawiskiem normalnym.

Ten test najlepiej przeprowadzić 24 godziny przed zabiegiem na tylnej części 
głowy w okolicy linii włosów. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy 
natychmiast zmyć produkt obficie letnia wodą.

Podczas zabiegu unikamy kontaktu preparatu z metalem jak np. grzebień, spinki, 
miseczki.
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Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać Klientkę ze specyfiką zabiegu 
– można przekazać jej gotową ulotkę z informacjami, którą otrzymują Państwo wraz                        
z zakupem produktu.
Warto zachęcić Klientkę do wypełnienia zgody na zabieg (formularze zgody na zabieg 
również dołączone są do zakupionego zestawu), gdzie po zabiegu wpisujemy adnotacje 
stylisty: rodzaj mieszanki czy też ilość przeciągnięć prostownicą. Takie informacje                                
są niezwykle pomocne przy kolejnych zabiegach pielęgnacyjnych.

Krok 1 Szampon Golden Professional
1. Szampon z zestawu Golden Professional przed użyciem należy mocno wstrząsnąć 

Po nałożeniu szamponu na wilgotne włosy należy delikatnie wmasować produkt                    
do momentu otwarcia łuski włosa, a następnie dokładnie spłukać. W razie potrzeby 
powtórz proces. Jeśli na włosach znajduje się duża nadbudowa produktów do stylizacji 
itp. pierwsze mycie należy wykonać zwykłym szamponem. Szampon Golden nie pieni 
się obficie– jest to normalne zjawisko.

2. Po wypłukaniu szamponu włosy należy odsączyć w ręcznik i następnie wysuszyć 
     pozostawiając dostosowany do typu i kondycji włosów stopień zwilżenia.
3. Stopień zwilżenia włosów przed nałożeniem produktu:
   •włosy dziewicze - produkt aplikujemy na suche włosy; 
   •włosy w dobrej kondycji pozostaw 10% nawilżenia a w razie podeschnięcia               
        w trakcie zabiegu ,nawilżaj pasma wodą z atomizera;
   •włosy rozjaśnione ale w dobrej kondycji pozostaw 20% nawilżenia a w razie 
        podeschnięcia w trakcie zabiegu, nawilżaj pasma wodą z atomizera;
   •włosy rozjaśnione mocno uwrażliwione pozostaw 30% nawilżenia a w razie    
        podeschnięcia w trakcie zabiegu, nawilżaj pasma wodą z atomizera.

Krok 2 Aplikacja Golden Professional 
Butelkę z proteinami należy bardzo dokładnie wstrząsnąć. Płyn proteinowy rozwarstwia 
się i cięższe składniki opadają na dno, dlatego wymieszanie produktu jest bardzo ważne, 
by produkt właściwie zadziałał.

Sposób wykonania zabiegu:
Do zabiegów konieczne jest użycie prostownicy tytanowej z szerokimi płytkami  
(4,5-6cm). Prostownica powinna utrzymywać stałą temperaturę podczas 
wykonywania zabiegu. Przy wyborze prostownicy należy zwrócić uwagę na 
możliwość regulacji temperatury min. co 5 stopni.

W przypadku wykonywania zabiegu na włosach 
uwrażliwionych, przesuszonych zaleca się stosowanie 
zalecamy stosowanie  specjalnych produktów 
wspomagającym takich jak:
Prenanobotox, który przygotowuje włosy do 
zabiegu dzięki swoim właściwościom nawilżającym 
i zmiękczającym  oraz Nanoplex  który chroni włókna 
włosów przed wysoką temperaturą prostownicy. 
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ZŁOTE PROTEINY
NIEBIESKIE PROTEINY 

(zawierającą duże stężenie 
zimnych pigmentów)

MIESZANKA HYBRYDOWA 
ZŁOTYCH I NIEBIESKICH 

PROTEIN

typ włosa
naturalne,  dziewicze w dobrej 
kondycji, falowane, kręcone,

rozjaśnione w dobrej kondycji

naturalne w dobrej kondycji,
dziewicze, kolor włosów 
potrzebujący schłodzenia 

ale w dobrej kondycji,
ciemne włosy

włosy rozjaśnione, przesuszone, 
uwrażliwione

* im mocniej uwrażliwiony włos 
tym więcej dodaj niebieskich 

protein lecz nie więcej niż 50% 
mieszanki w przeciwnym wypadku 

włosy mogą zapigmentować 
na fioletowo-niebieski

W zależności od rodzaju i kondycji włosa ustal którym preparatem lub ich połączeniem 
wykonasz zabieg wg tabeli:

Ustal odpowiednią temperaturę prostownicy ,ilość przeciągnięć oraz czas oddziaływania 
produktu na włosach wg tabeli:

typ włosa
temperatura

prostownicy (°C)
ilość przeciągnięć

prostownicą
czas oddziaływania

produktu (min)

rozjaśnione, cienkie
delikatne,

wysokoporowate,
mocno uwrażliwione,

proste puszące się 
lub lekkie fale

150-180 15-18 40 min

rozjaśniane, grube,
fale lub kręcone

180-200 18-24 50 min

średnioporowate,
średnio uwrażliwione,
puszące się, falowane 

lub kręcone, farbowane,
dziewicze

200-215
farbowane
210-220
dziewicze

22-27 55 min

grube,mocne loki,
kędzierzawe,

dziewicze
230 24-30 60 min

Afro 230 30-35 90 min
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UWAGA: W przypadku większej ilości siwych włosów (>50%) należy zastosować   
                   wyższe parametry temperatury.

Aplikuj produkt 1 cm od nasady, na całą długość włosów. W przypadku włosów Afro 
nałóż produkt przy nasadzie (wcześniej wykonaj test aby sprawdzić jak zareaguje 
skóra głowy klientki na preparat) . Staraj się dokładnie rozprowadzić produkt. Pamiętaj,                                   
że należy produkt aplikować w nadmiarze niżeli zbyt mało.

Proteiny Golden Professional i Golden Professional Blue nie wymagają 
podpłukania produktu.

Wystarczy lekko wycisnąć włosy z produktem w ręcznik papierowy. W takiej sytuacji włosy 
myjemy od razu po zabiegu, bez konieczności oczekiwania 48h do pierwszego mycia. 

Wyjątkiem są włosy typu AFRO na takich zalecamy pozostawić produkt na włosach               
na 48h.

Im więcej produktu pozostawimy na włosie tym trwalszy będzie efekt wygładzenia                                 
i mocniejsze wyprostowanie szczególnie w przypadku włosów grubych i mocno kręconych.

Jeżeli decydujemy się na pozostawienie więcej niż 50% produktu na włosach to podczas
suszenia i po wprasowaniu włosy mogą być lekko obciążone – jest to normalne zjawisko, 
które znika po pierwszym myciu.

Następnie przechodzimy do całkowitego wysuszenia włosów. Ten etap jest bardzo
istotny, nigdy nie prostujemy mokrych ani wilgotnych włosów ponieważ prowadzi  
to do nieodwracalnych uszkodzeń w strukturze włosa.

Po wysuszeniu włosy separujemy na sekcje, następnie na bardzo cienkie pasma, 
szerokości płytek prostownicy i bardzo powoli i dokładnie wprasowujemy produkt, 
aż do uzyskania połysku. Temperaturę i ilość przeciągnięć prostownicą dostosowujemy 
do typu i kondycji włosa wg powyższej tabeli.

Pierwsze mycie włosów po zabiegu

W większości przypadków można wykonać mycie od razu po zabiegu bez konieczności 
odczekania 48 godzin. W tym celu zalecamy produkty z linii pozabiegowej Home Care 
Diana, które dostępne są również w dedykowanych salonom większych pojemnościach.

W przypadkach włosów grubych, kręconych ,wysokoporowatych zaleca się wykonać 
pierwsze mycie od wykonania zabiegu po 48 godzinach i najlepiej również wykonać             
je w salonie.
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To pozwoli na prawidłową ocenę efektu wykonanego zabiegu oraz na wykonanie 
prawidłowo, pierwszego mycia i suszenia. Będzie to również, świetna okazja na 
przeprowadzenie instruktażu dla klientki jak powinna prawidłowo postępować w domu.

Włosy powinny być też starannie wypłukane z szamponu i zaaplikowanej odżywki. 
Jeśli nie będą dokładnie umyte i wypłukane do kolejnego mycia mogą być obciążone. 
Zalecamy nawet 3 - krotne mycie by dokładnie oczyścić strukturę włosa z produktu. Należy 
uprzedzić klientkę, że wprowadzone we włos substancje podczas zabiegu proteinowego 
są termoaktywne i ich działanie aktywuje się pod wpływem ciepła. Dlatego ważne jest 
by po zabiegu, po każdym myciu, włosy były suszone suszarką z letnim lub ciepłym 
powietrzem (unikać gorącego powietrza) oraz przeczesywane szczotką od nasady w dół 
w celu domknięcia łuski włosa.

Krok 3 Golden Home Care – domowa pielęgnacja

Ważna jest pielęgnacja po zabiegu. Należy stosować produkty dedykowane Golden 
Home Care Diana, 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. Tylko stosowanie produktów z serii 
Diana Home Care daje gwarancję utrzymania się efektów na deklarowany czas.

Szampon Nawilżający

Szampon Golden Care jest odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów, w szczególności 
dla zniszczonych i przesuszonych, lub włosów po zabiegach chemicznych w celu 
podtrzymania efektu regeneracji. Delikatnie myje włosy, nawilżając je i zapewniając 
ochronę przed starzeniem i czynnikami środowiskowymi.

Zestawy Golden Homecare oraz 
Golden Home Care Blue
(z zimnym pigmentem) 

•szampon 1L + maska 1L 

•szampon 300ml + maska 300ml

Maska Odżywiająca

Ekstra nawilżająca proteinowa maska 
Golden Care odżywia i zapobiega 
wysuszaniu włosów, jednocześnie 
poprawiając ich teksturę, nadając im 
połysk i jedwabistą miękkość.
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www.dianacosmetics.pl


