KÄSIRAAMAT
Meie kodulehe siinses osas jagame kasulikku teavet, kuidas Jungle Feveri
juuksehooldustooteid kõige tõhusamalt kasutada. Lisaks edastab Jungle Fever ka
muud huvitavat ilu- , moe- ja stiilimaailmast.
Värvikaart
Jungle Feveri värvikaart sisaldab 109 värvitooni.
 Loomulik rida: 1.10, 1,2 , 3, 4 , 5, 6 , 7, 8 , 9, 10.


Loomuliku rea nüanss – sissejuhatus h.00 4-8 tasemel.
Loomuliku rea tuumaks on roheline matt molekul või tuhk.



Loomulik tuharida: 5,01 / 6,01 / 7,01 / 8,01 / 9,01 / 10,01.
Loomuliku tuharea nüanss h.01 – hõbe .



Mattloomulik rida: 6,11 / 7,11 / 8,11 / 9,11.
Loomuliku mati rea th.11 – roheline.



Soe loomulik rida: 4,003 / 5,003 / 6,003 / 7,003 / 8,003 / 9,003 / 10,003.
Loomuliku sooja rea h.003 – kuld.



Siidi loomulik rida: 5,03 / 6,03 / 7,03 / 8,03 / 9,03 / 10,03.
Siidi loomuliku rea nüanss h.03 – kuld.



Beež rida: 6,32 / 7,32 / 8,32 / 9,32 / 10,32.
Beeži rea nüanss sh.32 – kuld + lilla. Tekitab külma beeži.



Kuldne rida: 4,3 / 5,3 / 6,3 / 7,3 / 8,3 / 9,3.
Kuldse rea nüanss X.3 – soe kuld. Tekitab sooja kuldse värvi.



Intensiivne kuldne rida: 5,33 / 6,33 / 7,33 / 8,33.
Intensiivse kuldse rea nüanss h.33 – soe, särav kuld.



Vaskne rida: 4,4 / 5,4 / 6,4 / 7,4 / 7,44 / 8,4.
Vaskse rea nüanss X.4 – orange (h.44 – särav oranž).



Vask–kuldne rida: 6,43 / 7,43 / 8,43.
Vask–kuldse rea nüanss h.43 – oranž + kuld.



Mahagoni rida: 4,5 / 5,5 / 5,56 / 6,5
Mahagoni rea nüanss H.56 – punane + helepunane.



Šokolaadirida: 4,35 / 5,35 / 6,35 / 7,35 / 8,35.
Šokolaadi rea nüanss H.35 – kuldne + punane



Punane rida: 4,62 / 5,6 / 6,6 / 7,66.
Punase rea nüanss h.62 – punane + lilla (h.66 – helepunane).



Lilla rida: 2,2 / 4,2 / 5,2 / 5,22 / 6,2.
Lilla rea nüanss X.2 – violet (h.22 – helelilla)



Troopiline rida: 4,23 / 5,23 / 6,23 / 7,23.
Troopilise rea nüanss h.23 – violet + kuld.



Mandli rida: 4,73 / 5,73 / 6,73 / 7,73 / 8,73 / 9,73.
Mandli rea nüanss h.73 – roheline + kuld.



Kohvirida: 4,8 / 5,8 / 6,8 / 7,8.
Kohvirea nüanss – h.8 šokolaad.

Jungle Feveri värvide eelised
Uus innovatiivne sari aastast 2008. Madala molekulmassiga (punkti) pigmendi valem ei
põhjusta värvimisel juuksestruktuuri hävitamist. Värvide koostises sisalduvad valge
mesilasvaha, C-vitamiin ja palmiõli kaitsevad, niisutavad ja taastavad juukseid.
Juuksestruktuuris olevad värvained seostuvad varem kasutatud pigmentidega, sealhulgas
henna ja basma.
Klassikaline värvimistehnika Jungle Feveri toodetega

Värvimistooted





1 pigmendituub – 100 ml
Oksüdeerija 2,1% (7), 3% (10), 6% (20), 9% (30), 12% (40) maht 1 liiter
S – värvi kinnitav šampoon – 1 liiter
М – värvi kinnitav mask – 1 liiter

Eelpesemine

Värvimine

On mõeldud eelmiste värvitulemuste
kõrvaldamiseks.
Teostatakse enne värvimist.
1 blondori mõõdulusikas + 2 šampooni
mõõdulusikat + 1 lusikas 12% oksüdeerijat.

Kõik heleda rea värvid 9 / 9.03 / 9.003 / 9.32
/ 10 / 10.03 / 10.003 helendavad 4st kuni
8nda toonini põhivärvist 2-4 astmele.

Kanna värvisegu juuste juurtest otsteni ja
hoia 10-15 minutit.
Pese hoolikalt värvi kinnitava šampooniga
(S) ja töötle juuksed juurtest otsteni värvi
kinnitava maskiga (M).
Maski ei ole vaja kaua peale hoida, loputa
hoolikalt.

Saadud värvitoon ei ole lõplik, sest tulemust
mõjutavad kollased ja oranžid pigmendid.
Soovitud värvi saavutamiseks on vajalik
täiendav toonimine ja värvimine.

Helendamine

Toonimine

Värvitooni tulemus
9 / 9.03 / 9.003 / 9.32
Et helendada 2 astet tuleb kasutada 10%
oksüdeeriat, et helendada 4 astet tuleb
kasutada 20% oksüdeerijat.

Peale helendamist kasutatakse loomuliku
rea 1-8 või 4.00–8.00 värve.
Toonimisel kasutame 7% või 10%
oksüdeerijat, arvestades 01:01 või 1:0,5.

10 / 10.03 / 10.003
Ere helendamine 4 astme peale kasutades
10% oksüdeerijat ja 4-5ks astmeks,
kasutada 20% oksüdeerijat.

Näiteks:
(1:1) 20 ml tooni 8 + 20 ml.
Oksüdeerija 7% = 40 ml värvi.
(1:0,5) 20 ml tooni 4.00 + 10 oksüdeerija ml
10% = 30 ml värv

Värvimismaterjalide arvutamine juuste pikkuse ja tiheduse alusel
Lühikesed õhukesed juuksed
20 ml pigmenti + 30 ml 10% või 20%
оksüdeerijat = 50 ml + 10 ml šampooni S +
20 ml maski М, hoidmise aeg 35 min.

Lühikesed tihedad juuksed
20 ml pigmenti + 45 ml 10% või 20%
оksüdeerijat = 65 ml + 10 ml šampooni S +
20 ml maski М, hoidmise aeg 35 min.

Keskmise pikkusega õhukesed juuksed
40 ml pigmenti + 60 ml 10% või 20%
оksüdeerijat = 100 ml + 20 ml šampooni S +
30 ml maski М, hoidmise aeg 35 min.

Keskmise pikkusega tihedad juuksed
60 ml pigmenti + 80 ml 10% või 20%
оksüdeerijat = 140 ml + 20 ml šampooni S +
30 ml maski М, hoidmise aeg 35 min.

Pikad (enam kui 40 cm) õhukesed
juuksed
50 ml pigmenti + 70 ml 10% või 20%
оksüdeerijat = 120 ml + 40 ml šampooni S +
60 ml maski М, hoidmise aeg 45-55 min.

Pikad (enam kui 40 cm) tihedad juuksed
70 ml pigmenti + 100 ml 10% või 20%
оksüdeerijat = 170 ml + 40 ml šampooni S +
60 ml maski М, hoidmise aeg 45-55 min.

Värvimine
Peale toonimist teostame täisvärvimise loomuliku rea värvidega 1-8 või loomuliku rea
värvinüansiga (kahte numbrit sisaldava koodiga toonid, näiteks 4.3, 7.4 jne).
Värvi mõjuprotsessi kiirendamiseks on lubatud ühendada toonimis- ja värvimisprotsessid.
Siis tuleb segada värvid 1:1.
Näiteks: Karamellvärvi 5.4 saamiseks 10 ml tooni 8 + 10 ml tooni 4.4 + 20 ml oksüdeerijat
20% = 40 ml.

JUUSTE TAASTAMINE KERATIINIGA
Juuste keratiiniga taastamise protsessi eesmärk on juuste küllastus valguga, millest see
koosneb. Protseduuri järel ei saavutata küll sellist sära nagu peale lamineerimist, kuid see
taaselustab juukseid oluliselt ja taastab nende struktuuri. Jungle Fever toodetega juuste
taastamine keratiiniga (katmine glasuuriga) on välja töötatud brändi spetsialistide poolt ning
seda on lihtne kasutada. Seda võib kasutada meisterjuuksur, kuid ka klient oma kodus.
Samm 1:
Lahjendada värvi kinnitav šampoon Jungle Fever jaheda veega 1:1, pool valmistatud
šampoonist kanda juuksejuurtele ja peanahale (juuksed peaksid olema kuivad või kergelt
niisked), lasta mõjuda 2-3 minutit, niisutada juukseid veega, lisada ülejäänud šampoon,
vahustada nahal ja kanda šampoon ülejäänud juustesse, loputada hoolikalt jaheda veega.
Samm 2:
Taastav šampoon avokadoõliga
Kreemvärv superhele platinum blond 11,0
Oksüdeeriv kreemjas emulsioon 20 Vol
Kolmetoimeline šampoon Scalp Therapy 300
ml
Kasutamine: segada segu läike saamiseks

20 ml
10 ml
5 ml
20 ml

Raskelt kahjustatud blondeeritud juustele – kantakse juuksejuurte peale, emulgeerida
juukseotstesse. Hoia mütsi all 35-45 min. Soojendamine fööniga mütsi peal kiirendab
vahendite toimet. Maha pesta sooja veega (36,6 C).
Tumedatele värvitud juustele – kantakse juuksejuurtele. Hoida mütsi all 15-20 min.
Soojendamine fööniga mütsi peal kiirendab vahendite toimet. Maha pesta sooja veega (36,6
C).
Samm 3:
Saadud tulemuse kinnitamiseks soovitame kasutada Wild Straight sirgendavat spreid kogu
juuste pikkuses. Spreis sisalduv sheapuuõli on rahustava ja regenereeriva toimega; avaldab
plastifitseerivat mõju ja toimib juukse kaitseomadustel. Nisuiduekstrakt niisutab juukseid ja
kõrvaldab peanaha kuivuse. Toode sisaldab rikkalikult vitamiine, aminohappeid ja
mikroelemente; patenteeritud SILSOFT-kuumakaitse ja CERAMIDE A2 ühendused
moodustavad juustel taastava kaitsva kihi kauteriseerivatest silikoonidest ja taastavad
juuksestruktuur kõrge temperatuuri vastupidavate keramiidide abil.
Samm 4:
Protseduuri lõpetamisel tehke soeng. Teie juuksed on keratiniseeritud ja hästi kaitstud isegi
fööni kuuma õhu või liigse niiskuse eest.

KAUTERISATSIOON VÕI JUUSTE TAASTAMINE
Innovatiivne protseduur kauterisatsioon on kahjustatud juuste taastamiseks palju efektiivsem
kui lamineerimine või ellumineerimine, premium-klassi teenus ja tugev SPA-hooldus.
Protseduur võib olla kas kuum või külm olenevalt juuste kahjustusastmest. Jungle Feveri
asjatundjad on välja töötanud protseduuri, mis on sama efektiivne kui klassikaline
kauterisatsioon. Lisaks sellele ei ole isegi mitte tugevalt kahjustatud juustel vaja kasutada
sooja kauterisatsiooni programmi. Hooldus on väga mugav ja lihtne, seda saavad kasutada
juuksurid, kui ka kliendid oma kodudes.
Kergelt kahjustatud juustele
Samm 1:
Juuksevärvi kinnitav šampoon Jungle Fever 1000 ml – 20 ml
Taastav juuksevesi Henna Therapy (10 ml – st 12 аmpuli) –1 ampull
Šampooni malahhidikompleks (Malakite Complex™) küllastab juukseid mikroelementidega,
sealhulgas vask on kõige olulisem juuste kasvu ja tugevdamise jaoks, hüdrolüüsitud
nisuproteiinid taastavad loomuliku happekatte ja peanaha kapillaaride läbilaskvust,
pehmendades kahjustatud ja kuivi juukseid. Lavsonia ekstrakt niisutab juukseid kogu
sügavuse ulatuses, valgurohke juuksevesi taastab aktiivselt kahjustatud struktuuri ja hoiab
ära väljalangemisest.
Kasutamine: Tee segu valmis. Läike saavutamiseks kanna segu juukseotstest juurteni samal
ajal kergelt vahustades. Hoia mütsi all 35-45 minutit. Soojendamine fööniga mütsi peal
kiirendab vahendite toimet. Maha pesta sooja veega (36,6 C).
Samm 2:
Saadud tulemuse kinnitamiseks soovitame kasutada Wild Straight
sirgendavat spreid kogu juuste pikkuses. Spreis sisalduv sheapuuõli on
rahustava ja regenereeriva toimega; avaldab plastifitseerivat mõju ja kaitseb
juukseid. Nisuiduekstrakt niisutab juukseid ja kõrvaldab peanaha kuivuse,
sisaldab rikkalikult vitamiine, aminohappeid ja mikroelemente; patenteeritud
SILSOFT-kuumakaitse ja CERAMIDE A2 ühendused moodustavad juustel
taastava kaitsva kihi kauteriseerivatest silikoonidest ja taastavad
juuksestruktuuri kõrge temperatuuri vastupidavate keramiidide abil.
Samm 3:
Protseduuri lõpetamisel tehke soeng. Teie juuksed on keratiniseeritud ja hästi kaitstud isegi
fööni kuuma või liigsest niiskuse eest. Seega tänu kauteriseerimise silikoonide
võrguehitusele (SILSOFT-termokaitse) juuste hapnikumetabolismi juukseid ei riku. Taastava
efekti kinnitamiseks soovitame korrata protseduuri kuu jooksul kord nädala
Väga kahjustatud tugevasti blondeeritud ja tihti salgutatud juustele
Samm 1:
Juuksevärvi kinnitav mask Jungle Fever 1000 ml – 20 ml
Taastav juuksevesi Henna Therapy (10 ml 12 аmpulli ) – 1 ampull
Esimese etapi eesmärk on valmistada juuksed taastamiseks ja neutraliseerida väga
kahjustatud juuste aluselisus.
Kasutamine: Tee segu valmis. Läike saavutamiseks kanna segu juukseotstest juurteni samal
ajal kergelt vahustades. Hoia mütsi all 35-45 minutit. Soojendamine fööniga mütsi peal
kiirendab vahendite toimet. Maha pesta sooja veega (36,6 C).

Samm 2:
Juuksevärvi kinnitav šampoon Jungle Fever 1000 ml – 10 ml.
Juuksevärvi kinnitav mask Jungle Fever 1000 ml – 10 ml.
Taastav juuksevesi Henna Therapy (10 ml 12 аmpulli ) – 1 ampull
Teise etapi eesmärk on väga kahjustatud juuste taastamine
Malahhidikompleks (Malakite Complex™) küllastab juuksed mikroelementidega, sealhulgas
vask on kõige olulisem juuste kasvu ja tugevdamise jaoks, hüdrolüüsitud nisuproteiinid
taastavad loomuliku happekatte ja peanaha kapillaaride läbilaskvust, muudavad kahjustatud
ja kuivad juuksed pehmeks. Lavsonia ekstrakt niisutab juukseid kogu sügavuse ulatuses,
valgurohke juuksevesi taastab aktiivselt kahjustatud struktuuri ja hoiab ära väljalangemise.
Kasutamine: Tee segu valmis. Läike saavutamiseks kanna segu juukseotstest juurteni samal
ajal kergelt vahustades. Hoia mütsi all 35-45 minutit. Soojendamine fööniga mütsi peal
kiirendab vahendite toimet. Maha pesta sooja veega (36,6 C).
Samm 3:
Kasuta Wild Straight sirgendava ja tugevdava toimega spreid kogu juuste
pikkuses. Spreis sisalduv sheapuuõli on rahustava ja regenereeriva toimega;
avaldab plastifitseerivat
mõju ja toimib juuste kaitseomadustel.
Nisuiduekstraktis niisutab juukseid ja kõrvaldab peanaha kuivuse, sisaldab
rikkalikult vitamiine, aminohappeid ja mikroelemente; patenteeritud SILSOFTkuumakaitse ja CERAMIDE A2 ühendused moodustavad juustel taastava
kaitsva kihi kauteriseerivatest silikoonidest ja taastavad juuksestruktuuri kõrge
temperatuuri vastupidavate keramiidide abil.
Protseduuri lõpetamisel tehke soeng. Teie juuksed on keratiniseeritud ja hästi kaitstud isegi
fööni kuuma õhu või liigse niiskuse eest. Seega tänu kauteriseerimise silikoonide
võrguehitusele (SILSOFT-termokaitse) juuste hapnikumetabolism juukseid ei riku. Taastava
efekti kinnitamiseks soovitame korrata protseduuri kuu jooksul kord nädalas.
Scalp Therapy toodete kasutus
Stamy Cel™ tehnoloogia kasutab haruldase õunapuu Uttwiller
Spatlauberi tüvirakkude omadusi, mis on tuntud oma tervise ja
pikaealisuse poolest. Tänu Stamy Cel tehnoloogiale tekkis
võimalus
luua
tüvirakkudega
rikastatud
homogeenitud
liposoomvahend,
mida
saab
kasutada
salongide
juuksehooldusvahendites ja peanahahooldusel.
JUNGLE FEVER juuksehooldus- ja taastusvahendid
Puhastav vedelik Scalp Therapy sisaldab õunapuu tüverakke (Stamy Cel™), eeterlikke
õlisid ja erilist rosmariini, lavendli ja teepuu õlidest saadud toimeaineid. Puhastab peanahka
õrnalt ja valmistab tulevasteks protseduurideks. Õunapuu tüverakkude ekstrakt taastab
juuste folliikulle ja ennetab juuste väljalangemist. Eeterlikud õlid koos sügava puhastavate
toimeainetega reguleerivad rasu ja ennetavad kõõma tekkimist. Mentool, Bisabolol, pirocton,
olamini toimeained on värskendava ja rahustava toimega.
Kasutamine: Kanna kuivadele juustele ja peanahale. Masseeri põhjalikult peanahal enne
emulsiooni moodustumist. Hoida 3-5 min, seejärel loputa sooja veega. Protseduuri
lõpetuseks pese juukseid kolmetoimelise šampooniga Scalp Therapy.

Kolmetoimeline šampoon Scalp Therapy on õrnalt puhastav ja pehmendav.
Šampooni koostis sisaldab õunapuu tüverakke (Stamy Cel™), mille toime taastab
ja tugevdab juuste folliikule. Koostises on ka camphor, ketooni inhibiitor ensüümi 5α-reduktaas, mis muudab testosterooni juuste väljalangemist ennetavaks
dihüdrotestosterooniniks ja värskendava ja puhastavamentooli.
Kasutamine: Kanna peanahale ja niisketele juustele, masseerida põhjalikult enne
emulsiooni moodustumist, siis hoolikalt maha pesta. Vajadusel korrata.
Kolmetoimeline pehmendav ja rahustav mask Scalp Therapy sisaldab
õunapuu taastavate ja tugevdavate omadustega tüverakke (Stamy Cel™). Ei
tee juukseid raskeks, vaid jätab need pehmeks ja läikivaks.
Kasutusjuhend: Pärast juuste pesemist kolmetoimelise šampooniga, kandke
juuste otstesse väike kogus maski. Kammige juuksed, hoidke peas 3-5 minutit
ja loputage hoolikalt sooja veega. Tehke soeng.
Kolmetoimeline juuksevesi Scalp Therapy mõjutab hästi juuksetuuma,
tervendab ja kaitseb nõrki ja kahjustatud juukseid. Sisaldab õunapuu
tüverakke (Stamy Cel™), mille toime taastab ja tugevdab juukseid ning
ennetab nende väljalangemist. Kamphor ja mentool tugevdavad juuksevee
puhastavat toimet, reguleerivad peanaharasu ja ennetavad kõõma tekkimist.
Saadaval mugavas dosaatoriga pakendis, mis on välja töötatud Jungle Fever
spetsialistide poolt, et toodet oleks mugav kasutada nii tööl, autos kui ka
kodus. Juuksevett ei ole vaja veega välja loputada.
Kasutamine: tilgad pihustada märgadesse või kuivadesse juustesse peale
juuste pesemist ja masseerida mitu minutit. Intensiivne kasutamine – 1 kord
päevas vähemalt 2 kuud, toetav kasutus – 2-3 korda nädalas.
Ampull: Kandke kogu pakendi sisu peale pesemist niisketle juustele, masseeri paar minutit,
siis tee soeng. Intensiivne kasutamine – 1 kord päevas vähemalt 3 kuud, toetav kasutus – 23 korda kuus järgmise 3 kuu jooksul.

Tundliku peanaha hooldus
Kas Teil on tundlik peanahk? Teil on raske leida endale sobivat šampooni? Te ei saa
mustust juustest välja pestud või pea läheb väga kiiresti mustaks? Kõõm ja sügelus ei
lase rahulikult elada? Kasutage juuksurikunsti tuntud eksperdi rahvusvahelise
kategooria meistri trihholoogi Jelena Nesterova soovitusi Itaalia professionaalse
salongibrändi Jungle Feveri toodete kodus kasutamise kohta.
Jungle Fever brändi meister Jelena Nesterova soovitused tundliku peanahaga
klientidele:
Pea pesemiseks kasutada järgmist segu: 1 osa värvi kinnitavat šampooni ja 1 osa värvi
kinnitavat maski, lahjendada need kahe osaga puhta jaheda veega (parem filtreeritud).
Kergete masseerivate liigutustega kandke segu juuksejuurtele ja peanahale (juuksed peavad
olema kas kuivad või kergelt märjad), laske 3-5 minutit mõjuda, siis niisutage juuksed veega,
lisage veel pisut segu, vahustage nahal ja kogu juuste pikkuses, loputage hoolikalt jaheda
veega. Segu võib teha lause suuremates kogustes, sest see ei kaota säilitamisel oma
omadusi.
Šampoon ja mask sisaldavad Malahhiidikompleksi (Malakite Comple™) ja hüdroliseeritud
nisuproteiine, mis taastavad loomuliku happekatet ja peanaha kapillaaride läbilaskvust,
muudavad kahjustatud ja kuivad juuksed taas pehmeteks. Segu on ideaalne igapäevaseks
kasutamiseks ja igat tüüpi juustele. Peske vajadusel pead seguga.
Juuste ja peanaha täistaastamiseks soovitatakse lisaks segule kasutada ka kolmetoimelist
juuksevett Scalp Therapy kaks korda nädalas. Kolmetoimeline juuksevesi Scalp Therapy
100 ml mõjutab hästi juuksetuuma, tervendab ja kaitseb nõrki ja kahjustatud juuksed.
Sisaldab õunapuu tüverakke (Stamy Cel™), mille toime taastab ja tugevdab juukseid ja
ennetab nende väljalangemist. Kamphor ja mentool tugevdavad juuksevee puhastavat
toimet, reguleerivad peanaharasu ja ennetavad kõõma tekkimist. Saadaval mugavas
dosaatoriga pakendis, mis on välja töötatud Jungle Fever spetsialistide poolt, et toodet oleks
mugav kasutada nii tööl, autos kui ka kodus. Juuksevett ei ole vaja veega välja loputada.
Kasutamine: kasutades dosaatorit, kandke kergete masseerivate liigutustega juukseveetilgad
juuksejuurtele ja peanahale.
Stamy Cel™ tehnoloogia kasutab haruldase Uttwiller Spatlauberi õunapuu tüvirakkude
omadusi, mis on tuntud oma tervise ja pikaealisuse poolest. Tänu Stamy Cel tehnoloogiale
tekkis õunapuu tüvirakkudega killustatud homogeenitud liposoompreparaat, mida
kasutatakse spetsialiseeritud professionaalsetes juukse- ja nahahooldusvahendites.
Mentool on piparmündi eeterlikest õlidest saadud orgaaniline aine, mis lõõgastab lihaseid ja
veresooni, parandab vereringet ja juuksesibulate toitumist, soodustab lihaste lõdvestamist ja
juukse folliikuli toitumist ning eemaldab ka stressi mõju. Mentool lahendab rasuse naha
probleeme, normaliseerides rasunäärmete aktiivsust, imades liigset rasu, leevendades
ärritust ja punetust, omades põletikuvastast toimet, värskendades ja eemaldades rasuse
tunde.
Bisabolol on kummeli eeterliku õli väljavõte, mis on tugeva põletikuvastase ja haavade
paranemise toimega.
Piroktoonolamiin on kliiniliselt tõestatud kõõmavastane toimeaine. Avaldab aktiivset
staatilist mõju, normaliseerib naharakkude epidermise, kaitseb nahka mürgiste ainete
kogunemise eest. Ainel on ka seentevastased ja antimikroobsed omadused.

Hooldussoovitused kiirelt rasuseks muutuvatele juustele
Kui tihti esitate endale küsimust, miks hoolimata igapäevasest peapesust on juba
õhtuks juuksed taas rasused. Kas see on seotud organismi eripäraga, halva
šampooniga või vale juuksehooldusega? Ühest vastust sellele küsimusele ei ole, kuid
on olemas lahendus Jungle Fever professionaalidelt.
Juuksevärvi kinnitav šampoon Jungle Fever Color Fix Shampoo on
mõeldud värvitud juustel kasutamiseks. Sisaldab malahhiidikompleksi
(Malakite Complex™) ja hüdroliseeritud nisuproteiine. Peale värvimist
taastab loomulikku happekatet ja peanaha kapillaaride läbilaskvust.
Kahjustunud ja kuivad juuksed muutuvad taas pehmeks
Jungle Fever eksperdid on veendunud, et juuste ja nahahoolduse
jätkusuutlik positiivne tulemus on saavutatav vaid siis, kui kliendid
jätkavad
juuksuris
käikude
vahel
professionaalsete
juuksehooldusvahendite
kodus
kasutamist.
Esitleme
Teile
tuntud
rahvusvahelise eksperdi ja meister trihholoogi Jelena Nesterova
soovitusi selle šampooni kodus kasutamise kohta:
Professionaalse šampooni Jungle Fever kasutussoovitused
- olenevalt kasutuse eesmärgist lahjendada šampoon jaheda veega 1:1 (läbi pesta), 01:02
(pesta), 1:3-4 (loputada);
- kergete masseerivate liigutustega kandke pool valmistatud šampooni juuksejuurtele ja
peanahale (juuksed peavad olema kas kuivad või kergelt märjad), laske 3-5 minutit mõjuda,
siis niisutage juuksed veega, lisage veel pisut segu, vahustage nahal ja kogu juuste
pikkuses, loputage hoolikalt jaheda veega.
Nädalakava
Pühapäev
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev

Läbipesemine (1:1), erilise mustuse ja rasu juhul mitte
lahjendada šampooni veega
Mitte pesta, vajadusel loputamine (1:3-4)
Mitte pesta, vajadusel loputamine (1:3-4)
Pea pesemine (1:2)
Mitte pesta ega loputada
Mitte pesta, vajadusel loputamine (1:3-4)
Mitte pesta, vajadusel loputamine (1:3-4)

Positiivse efekti garanteerimiseks peale pea pesemist kolmapäeval ja pühapäeval on
soovitav kasutada juuksevärvi kinnitavat maski Jungle Fever. Mask kantakse paariks
minutiks niisketele juustele ja siis pestakse jooja veega maha.
Juuksevärvi kinnitav mask Jungle Fever 1000 ml on mõeldud värvitud juustel kasutamiseks,
koostoimel juuksevärvi kinnitava šampooniga. Sisaldab Malahhiidikompleksi (Malakite
Complex™), mis annab juustele tugevuse, sära ja võlüümi. Värvi taastav loomuliku juuste
happekate on pehmendava toimega. Sobib ideaalselt kõikidele juuksetüüpidele.

FÖÖNISOENGUST JA STIILIST
Katsetage Jungle Fever tõhusate aga samas ka õrnade professionaalsete soengu- ja
juuksekaitse vahendite toimet. Saage ise oma uue stiili loojaks!
Et saavutada püsivad sirged juuksed, kasutage Wild Straight spreid, mis
kaitseb juukseid kuumuse ja liigse niiskuse eest. Spreis sisalduv sheapuuõli on
rahustava ja regenereeriva toimega; avaldab plastifitseerivat mõju ja toimib
juukse kaitseomadustel. Nisuiduekstraktis niisutab juukseid ja kõrvaldab
peanaha kuivuse, sisaldab rikkalikult vitamiine, aminohappeid ja
mikroelemente; patenteeritud SILSOFT-kuumakaitse ja CERAMIDE A2
ühendused moodustavad kauteriseerivatest silikonidest juustel taastava kaitsva
kihi ja taastavad juustestruktuuri kõrge temperatuuri vastupidavatekeramiidide
abil.
Unistuse juuksed Shine Serum juuksesäraseerumi seerumi abil. Seerum
sisaldab aloe ja linaseemne õli, annab juustele loomuliku optimaalse niiskuse
ja sära, kaitseb juuksestruktuuri kahjulike keskkonnamõjude ja
ultraviolettkiirguse eest, soodustab hüdro-lipiidide barjääri taastamist,
vähendab oluliselt katkiste otste tekkimist.
Kandke eelnevalt kuivatatud soengule Wild Shine Shine Spray, mille
koostises on jojobaõli (Simmondsia chinesis) ehk üks parimaid
juuksehooldusvahenditest värvitud, kuivadele ja habrastele juustele. See
kaitseb ja tugevdab juukseid, taaselustab juuste sügavamad kihid, annab
juustele loomuliku läike ja terve välimuse. On soovitav kõigile juuksetüüpidele
ja soengutele.
Kujundage soeng oma soovi järgi ning selleks kasutage Wild Pomade vaha. See on hea
juuksestruktuurile, annab ilmeka elava sära.
Wild Foam vaht annab volüümi ja sära ning seda kasutatakse kauapüsiva volüümi jaoks.
Tõstab koheselt juukseid juurtest, ei tee neid raskeks, tagab volüümi ja suurepärase sära.
Design Gel Mousse geel märgade juuste efektiga tagab juustele volüümi, energia ja
märgade juuste efekti. Juustel on soovitud kuju ja loomulik märg ilme. On soovitav kõigile
juuksetüüpidele ja soengutele.
Fikseerige soeng Wild Fix juukselakiga. See on ideaalne vahend soovitud
volüümi kujundamiseks, tagab tugeva, loomuliku soengu fikseerimise. Ei tee
juukseid märjaks. Kaitseb ja tugevdab, toidab juukseid, taaselustab juuste
sügavamad kihid, annab juustele loomuliku läike ja terve välimuse. Lakil on
meeldiv kalli parfüümi lõhn, tagab soengu ilu iga ilmaga ja pikaks ajaks.
Fikseerige soeng Jungle Mist Spray tugeva juukselakiga, mis loob loomuliku volüümi ja
fikseerib soengu. Samas jäävad juuksed elastseks ja elusaks. Ei kleepu ega koorma
juukseid, samuti ei muuda see juukseid mustaks. On soovitav kõigile juuksetüüpidele ja
soengutele.

