
MIRACLE WATER
LAMELLAR CONDITIONER

OKAMŽITÝ LESK A OBNOVA PRE VŠETKY TYPY VLASOV

Kúra na zdokonaľovanie pre všetky typy vlasov

Okamžité revitalizovanie vlasov

Zázrak už za 9 sekúnd!

Zázračný produkt pre okamžitú kondíciu

Zanecháva vlasy hodvábne a hladké s leskom

Lamellar Technology - mimoriadne účinná 
technológia pri prenikaní do vrstvy kutikuly na 
každom prameni vlasov, čím pomáha rozčesávať 
a vyhladzovať povrch vlasov.



• tekutá beztiažová zdokonaľujúca kúra pre 
všetky typy vlasov a textúry,

• okamžite regeneruje, rozmotáva a 
odstraňuje krepovatenie vlasov,

• pokroková hydratačná receptúra s kyselinou 
hyalurónovou,

• reštrukturalizuje vlasové vlákno, zvyšuje 
objem a chráni pred poškodením voľnými 
radikálmi.

Vlastnosti produktu

Umyjeme
Použijeme ľubovoľný 

šampón na vlasy

Vysušíme
Vlasy vysušíme 

pomocou uteráka

Miracle Water
Aplikujeme produkt do 

dĺžok a končekov

Zmyjeme
Produkt z vlasov 

opláchneme vodou
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Ako často môžem používať Miracle Water?

V závislosti od toho, ako často si umývate vlasy, 
odporúčame raz až dvakrát týždenne (na základe 
umývania vlasov každý druhý deň).

Môžem použiť Miracle Water vždy keď si 
umývam vlasy?

Produkt je mimoriadne jemný so zložením na vodnej 
báze, takže sa nehromadí na vlasoch. Miracle 
Water najlepšie funguje, keď sa používa, ak vaše 
vlasy potrebujú oživiť a nie je nutné ju používať po 
každom šampóne.

Musím si vlasy stále ošetrovať Vitaplexom?

Miracle Water je mimoriadne jemný so zložením na 
vodnej báze, takže nerekonštruuje vlasy do hĺbky 
rovnakým spôsobom ako Vitaplex.

Môžem stále používať aj kondicionér?

Áno, pre dosiahnutie najlepších výsledkov. 
Odporúčame medzi umytiami striedať s bežným 
kondicionérom, aby sa vlasy zregenerovali v 
závislosti od stavu.

Miracle Water nie je náhradou kondicionéru ale skôr 
doplnkom pre extra lesk.

Dôležitá informácia!

Pri aplikácií produktu, po kontakte s vodou, 
môžete pocítiť mierne zahrievanie, je to však v 
poriadku.

Neodporúčame používať Miracle Water ihneď 
po farbení vlasov . Pre najlepšie výsledky 
odporúčame umývať bezsulfátovým 
šampónom a kondicionérom, ktoré ASP 
Luxury Haircare ponúka v línií Mode Colour 
Care, Vitaplex a Kitoko.


