ScalpFirst™ Salonbehandelingen

In dit document wordt u stap voor stap uitgelegd hoe de vier Mediceuticals® ScalpFirst™
salonbehandelingen toegepast kunnen worden. Het gaat om vier behandelingen die ingezet kunnen
worden bij de verschillende problemen die kunnen voorkomen op de hoofdhuid.
Gezond haar vereist een gezonde hoofdhuid. Door effecten van o.a. een dieet, narcose,
medicijngebruik, chemotherapie en stress kunnen de haargroeicyclus en de conditie van de
hoofdhuid verstoord raken.
Mediceuticals® kent de volgende ScalpFirst™ salon behandelingen:

Behandeling

Scopebeeld

Bij ernstige roos en diverse
hoofdhuidirritaties

1.
TheraRx™, X-Folate™ & Therapeutic™

Bij een droge / strakke en schilferige huid

2.
TheraRx™, X-Derma™ & Therapeutic™

Tegen een overmatige talgafscheiding

3.
TheraRx™, Solv-X™ & Therapeutic™

Voor een intensieve reiniging

4.
TheraRx™, Vivid™ & Therapeutic™
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Ernstige roos en diverse hoofdhuidirritaties
TheraRx™, X-Folate™ & Therapeutic™
Stap 1:

Breng TheraRx™ aan op de droge hoofdhuid (geen water toevoegen). Verdeel
het over de gehele hoofdhuid of op de plekken waar het probleem zich
voordoet.

Stap 2:

Breng X-Folate™ direct over de TheraRx™ aan (geen water toevoegen). Masseer
dit over de hele hoofdhuid en het laat het gedurende 3 minuten inwerken.

Stap 3:

Plaats een plastic mutsje over de hoofdhuid en zet de klant onder de climazon of
plaats een warme handdoek over de hoofdhuid en vervolgens een droge
handdoek om de warmte vast te houden.
Laat dit zo ongeveer 3 minuten inwerken (langer mag). Plastic of handdoek
verwijderen en breng warm water aan totdat het gaat schuimen. Masseer
voorzichtig het schuim over de gehele hoofdhuid en haar. Vervolgens
uitspoelen.

Stap 4:

Was nogmaals met X-Folate™ en spoel hierna zorgvuldig uit.

Stap 5:

Conditioneer de hoofdhuid en haar met Therapeutic™ vervolgens 1 á 2 minuten
in laten werken, niet inmasseren. Daarna zorgvuldig uitspoelen.
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Droge, strakke en schilferige huid
TheraRx™, X-Derma™ & Therapeutic™
Stap 1:

Breng TheraRx™ aan op de droge hoofdhuid (geen water toevoegen). Verdeel
het over de gehele hoofdhuid of op de plekken waar het probleem zich
voordoet.

Stap 2:

Breng X-Derma™ direct over de TheraRx™ aan (geen water toevoegen).
Probeer dit intensief in te masseren waarbij de vingertoppen goed gebruikt
worden. Meld ook aan de klant dat je intensief masseert en dat ze kunnen
aangeven als het te intensief is. Laat het gedurende 3 minuten inwerken.

Stap 3:

Plaats een plastic mutsje over de hoofdhuid en zet de klant onder de climazon
of plaats een warme handdoek over de hoofdhuid en vervolgens een droge
handdoek om de warmte vast te houden. Laat dit zo ongeveer 3 minuten
inwerken (langer mag). Plastic of handdoek verwijderen en breng warm water
aan totdat het gaat schuimen. Masseer voorzichtig het schuim over de gehele
hoofdhuid en haar. Vervolgens uitspoelen.

Stap 4:

Was nogmaals met X-Derma™ en spoel hierna zorgvuldig uit.

Stap 5:

Conditioneer de hoofdhuid en haar met Therapeutic™ vervolgens 1 á 2
minuten in laten werken, niet inmasseren. Daarna zorgvuldig uitspoelen.
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Overmatige talgafscheiding
TheraRx™, Solv-X™ & Therapeutic™
Stap 1:

Breng TheraRx™ aan op de droge hoofdhuid (geen water toevoegen).
Verdeel het over de gehele hoofdhuid of op de plekken waar het probleem
zich voordoet.

Stap 2:

Breng Solv-X™ direct over de TheraRx™ aan (geen water toevoegen).
Masseer dit over de gehele hoofdhuid en laat dit ongeveer 3 minuten
inwerken. Rustig inmasseren, zonder druk en proberen om met vlakke
hand te masseren.

Stap 3:

Plaats een droge handdoek over de hoofdhuid (zonder warmte). Ongeveer
3 minuten laten inwerken. Hierna de handdoek verwijderen. Breng warm
water aan totdat het schuimt. Masseer het schuim over de hoofdhuid en
het haar. Vervolgens zorgvuldig uitspoelen.

Stap 4:

Was nogmaals met Solv-X™ en spoel hierna zorgvuldig uit.
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Intensieve reiniging
TheraRx™, Vivid™ & Therapeutic™
Stap 1:
Stap 2:

Breng TheraRx™ aan op de droge hoofdhuid (geen water toevoegen).
Verdeel het over de gehele hoofdhuid of op de plekken waar het
probleem zich voordoet.
Breng Vivid™ direct over de TheraRx™ aan (geen water toevoegen).
Masseer dit over de gehele hoofdhuid en laat dit ongeveer 3 minuten
inwerken.

Stap 3:

Plaats een plastic kapje over de hoofdhuid en zet de klant onder de
climazon voor ongeveer 3 minuten (langer mag). Verwijder het plastic
en breng warm water aan totdat het schuimt. Masseer het schuim
over de hoofdhuid en het haar. Vervolgens zorgvuldig uitspoelen.

Stap 4:

Was nogmaals met Vivid™ en spoel hierna zorgvuldig uit.

6

Salonbehandelingen Volume&Strength™

Voorbehandeling
permanent en
highlights

Mix 1 deel VOLUME&STRENGTH™ met 1 deel
water in een spray en nevel dit op het haar; zorgt
voor bescherming van het haar en versnelt de
inwerktijd.

Permanent

Permanent lotion 50ml: Voeg 5ml toe (1 pompje)
Neutralizer 50ml: Voeg 5ml toe (1 pompje)

Kleurbehandelingen Voeg 5ml toe (1 pompje)
Highlifters

Voeg 10ml toe (2 pompjes)

Blonderen

Voeg 10ml toe (2 pompjes)
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