
PLAUKŲ ATSTATYMO SU HAIR BOTOX COCOCHOCO 

INSTRUKCIJA:  
 

1) Ištrinkite plaukus COCOCHOCO Clarifying gilaus valymo šampūnu, kuris nuo galvos odos 

ir plaukų paviršiaus kruopščiai pašalins visus nešvarumus. Plaukai turi būti itin švarūs. 

Stenkitės plaukų nevelti. Po trinkimo jokiu būdu nenaudokite kondicionieriaus ar kt. 

priemonių, lengvinančių iššukavimą. 

2) Kruopščiai nusausinkite plaukus vienkartiniu rankšluosčiu. Išdžiovinkite juos tolygiai, 

paliekant 60-70% drėgmės, su vidutiniu karštumo plaukų džiovintuvu– nuo šaknų iki galiukų, 

neveliant jų.  

3) Švelniu šepečiu (priaugintiems plaukams arba natūralių šerių) švelniai iššukuokite 

plaukus, patogumo dėlei padalinkite juos į 4 lygias dalis. Padalintas dalis atskirkite 

karboniniais plaukų segtukais.  

4) Apie 5-10 ml priemonės įsidėkite į dubenėlį, paskirstymui ant plaukų naudokite silikoninį 

šepetėlį.  

5) Netepkite priemonės ant galvos odos! HAIR BOTOX priemonę  pradėkite tepti nuo galinių 

plaukų ketvirčių – kiekvieną 1 cm pločio plaukų sluoksnį  šepetėliu sutepkite nedideliu kiekiu 

priemonės, įmasažuokite priemonę į plaukus pirštais ir kruopščiai prašukuokite tankiomis 

karboninėmis šukomis tam, kad pašalintumėte priemonės perteklių.  

6)  Palikite veikti 20-30 min., tuomet plaukus pilnai 100% išdžiovinkite vidutinio karštumo 

plaukų džiovintuvu nuo šaknų iki galiukų, šepečio pagalba.  

7) Vėl padalinkite plaukus į 4 dalis. Iš kiekvienos dalies imkite plaukus labai plonomis 

sruogomis ir ištiesinkite elektriniu tiesintuvu su titano plokštėmis, įkaistančiomis iki 190-

220°C. Temperatūrą parinkite priklausomai nuo plaukų būklės: kuo prastesnė plauko būklė, 

tuo žemesnę temperatūrą rinkitės.  Tiesinimo metu rekomenduojama naudoti tik karščiui 

atsparias (karbonines) šukas. 

9) Kitą dieną po procedūros ištrinkite plaukus bedruskiu (besulfačiu) šampūnu (Free-

Sulphate Shampoo). Jį naudokite ir visiems kitiems trinkimams. Svarbu pasirinkti šampūną, 

kondicionierių ar kaukę, tinkančius jūsų plaukams. 

Ir štai plaukų atstatymas HAIR BOTOX baigtas! 

SVARBU! Kokybiškai plaukų priežiūrai po HAIR BOTOX plaukų atstatymo bei rezultatų 

užtvirtinimui rinkitės tik tokias priemones, kurių sudėtyje nėra sulfatų ir kt. druskų (SLS), 

silikonų, gliuteno, parabenų.  

Vertinančioms kokybę, ilgalaikei plaukų priežiūrai po atstatymo procedūros 

rekomenduojame specialias COCOCHOCO arba KAARAL plaukų priežiūros priemones 

(MARAES, PURIFY REALE arba BACO COLOR PRO linijas). 

Daugiau informacijos apie saugumą, prekes bei mokymus rasite 

www.karal.lt skyriuose „COCOCHOCO“ ir „SEMINARAI“. 

Atstovas - KARAL TRADING UAB, Sėlių g. 10, Žvėrynas, 08124 Vilnius,  

tel.: +370 679 44443, biuras@kaaral.lt, e-parduotuvė www.karal.lt 

http://www.karal.lt/
mailto:biuras@kaaral.lt
http://www.karal./
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HAIR BOTOX COCOCHOCO Professional PROCEDŪRA 

HAIR BOTOX COCOCHOCO Professional (Izraelis) – tai procedūra, skirta plaukų būklės 

gerinimui, atkuriant plauko struktūrą, užpildant plauką vertingomis struktūrinėmis 

medžiagomis, priemonė, veikdama kaip fileris, suteikia plaukams ypatingo žvilgesio, 

elastingumo, tvirtumo bei gyvybingumo. Tai - ilgų ir plonų plaukų priežiūros priemonė Nr.1! 

BOTOX efektas išlieka nuo 4 iki 8 savaičių, priklausomai nuo priežiūros ypatumų bei plauko 

struktūros, porėtumo, kitų individualių plaukų savybių. Procedūra paremta principu, kad 

pažeistų porėtų, chemiškai paveiktų ar kitaip pažeistų plaukų struktūra yra atstatoma 

unikalia naudingų atstatomųjų medžiagų kompleksine formule. Tai profesionali saloninė 

plaukų priežiūros/būklės atstatymo procedūra.  

Kuo labiau pažeistas plaukas, tuo efektas pastebimesnis. Plaukai tampa atsparūs drėgmei 

ir lietui, nesipučia, nesielektrina, nebesivelia, tampa lengvai iššukuojami, elastingi, lankstūs, 

daug lengviau prižiūrimi, paklusnūs, apsaugoti nuo UV spindulių (saulės, soliariumų ir pan.). 

Priemonė plaukų netiesina! 

Ši procedūra puikiai tinka visų tipų plaukams be išimčių. 

★ ★ ★  

HAIR BOTOX COCOCHOCO Professional procedūros privalumai: 

- Formulė be formaldehido ar kitų nepageidautinų cheminių junginių, taip pat be sulfatų, be 

parabenų, be gliuteno, 100% VEGAN bei netestuota ant gyvūnų; 

- ISO sertifikatu patvirtintoje ir patentuotoje unikalioje formulėje – hidrolizuotas kolagenas, 

hidrolizuoti proteinai, itin vertingų aliejų (jojoba, argano, vaistinės agurklės) kompleksas, 

hidrolatai (vaistinės medetkos, ramunėlės, alijošiaus, kokoso), tikrojo baobabo sėklų 

proteinai. 

- Procedūros metu plaukai yra apsaugoti nuo aukštos el. tiesintuvo/žnyplių temperatūros 

poveikio dėl sudėtyje esančių specialiųjų komponentų; 

- Procedūrą galima atlikti po cheminio sušukavimo ir bet kokio tipo dažymo praėjus 1 

savaitei; 

- Plaukus rekomenduojama dažyti praėjus 1 savaitei po HAIR BOTOX procedūros;  

- Po procedūros plaukus galima trinkti (plauti) jau sekančią dieną! 

- Po procedūros kasdienė kliento plaukų priežiūra supaprastėja, su(si)šukavimas 

palengvėja, itin sutrumpėja - tetrunka vidutiniškai  net 75% trumpiau! 

- Priemonių, naudojamų kasdienei plaukų priežiūrai, kiekis ženkliai sumažėja; 

 - Priemonę galima naudoti dažnai (nėra apribojimų); 

- Procedūros atlikimo metu rekomenduojama laikytis specialiųjų saugumo reikalavimų 

salone, naudoti specialias priemones (pirštines, kaukes, akių, ausų apsaugas ir kt.),patalpą 

profesionaliai vėdinti, atlikti klientui alergijos testą, laikytis bendrųjų profesionalių saugumo 

taisyklių; 



 

SAUGUMO REIKALAVIMAI: 

 

DĖMESIO! Būtina laikytis naudojimo ir saugumo instrukcijų.   

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI GROŽIO SALONUOSE. 

• Plaukų atstatymas gali sukelti alergines reakcijas. Odos jautrumo testas privalo būti 

atliktas 48 val. prieš naudojimą. Pastebėjus bet kokią alerginę reakciją, priemonės 

jokiu būdu nenaudokite.  

• Kvapas gali sukelti akių ar gerklės, nosies dirginimą jautriems asmenims, todėl 

naudokite itin gerai vėdinamoje patalpoje.  

• Būtinai naudokite apsaugines pirštines, kaukes, ausų, akių apsaugas. Jei atsiranda 

kokių nors dirginimo ženklų, būtina nedelsiant nutraukti naudojimą ir nedelsiant 

išplauti produktą iš plaukų, skalauti gausiu vandens kiekiu. 

• Nerekomenduojama vaikams iki 13 metų amžiaus.  

• Nerekomenduojama nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims. Laikyti vėsioje, 

sausoje vietoje ir saugokite nuo vaikų. 

 

PAGRINDINĖS NAUDOJAMOS PRIEMONĖS : 

PRIEŠ PROCEDŪRĄ REIKALINGI: 

1) COCOCHOCO Clarifying gilaus plaukų valymo šampūnas  

2) Elektrinis plaukų džiovintuvas 

3) Vienkartiniai rankšluosčiai 

PLAUKŲ PROCEDŪRAI REIKALINGI: 

1) HAIR BOTOX COCOCHOCO Professional  

2) Plaukų tiesintuvas, reguliuojamas, įkaistantis iki 190-220°C 

3) Elektrinis plaukų džiovintuvas (fenas) 

4) Plaukų šepetys džiovinimui (atsparus karščiui) 

5) Karboninės šukos ir karboninės šukos su smaigaliu, karboniniai segtukai plaukams 

6) Silikoninis tepimo šepetėlis taupiam ir kruopščiam priemonės tepimui  ir dubenėlis (ne 

metalinis) 

7) Asmeninės apsaugos priemonės (pirštinės, antveidžiai meistrui, skydeliai veidui klientui, 

ausų, akių apsaugos ir pan.)  

 

Meistrams, pradedantiems dirbti su HAIR BOTOX COCOCHOCO sistema, rekomenduojama 

praeiti profesionalius mokymus, organizuojamus ir vedamus ekskliuzyvinio COCOCHOCO 

markės atstovo Lietuvoje – KARAL TRADING, UAB, bei procedūrą atlikti itin tiksliai, 

kruopščiai ir griežtai pagal gamintojo ir atstovo rekomendacijas ir instrukciją. 

 

 

 

 


