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UN NOU PRODUS NASHI          

COMPLETEAZĂ SISTEMUL BACKWASHING 

STATION

NASHI MASS SOLUTION

pentru a da corp și a întării      

părul slab şi subţire



LANSARE

NASHI MASS SOLUTION

Scopul lansării noilor produse este de a îmbogăți linia de tratamente

profesionale și a permite coaforului să răspundă nevoilor specifice

clienţilor cu tipologia de păr subţire și slab.



MASS SOLUTION THICKENING SHAMPOO

Caracteristici: șampon destinat obţinerii unui păr puternic cu ţinută şi corp, pornind de la

rădăcină. Are o acțiune de îngroșare, revigorare și hrănire a scalpului, reducând căderea

părului datorat ruperii acestuia. Formula sa, bogată în ingrediente active naturale (Ulei

organic de Argan, Baobab și In, Kigelia Africana, Sage, Cinnamon și Ginko Biloba),

reechilibrează bariera hidrolipidică a pielii scalpului, eliminând impuritățile care blochează

porii stimulând microcirculația. Îmbunătăţeşte ancorarea părului la nivelul scalpului.

Complexul puternic de aminoacizi (Valine, Cofeina, Histidina și Arginina) penetrează fibra

părului prin reaprovizionarea tulpinii. Potrivit pentru un păr vizibil mai gros și voluminos,

așa v-ați dorit dintotdeauna.

Beneficii:

- Părul se simte imediat mai puternic, mai plin având ţinută şi corp

- Îmbunătăţeşte ancorarea părului în rădacină

- Întărește părul fin, slab, care se rupe cu ușurință

Mod de utilizare: se aplică pe părul umed, se masează ușor până la obținerea unei spume

moi și catifelate, se lasă timp de 3 minute să acţioneze înainte de clătire pentru a permite

integrarea ingredientelor active. Dacă este necesar, repetați procesul. Continuați cu

aplicarea pasului următor spălarii părului.

Art. NS01024 / NS01023

Size 1.000 ml / 250 ml



MASS SOLUTION SCALP REVITALIZER

Caracteristici: un tratament revitalizant inovator pentru un păr puternic cu ţinută si corp, 

ideal pentru a reduce căderea părului datorită ruperii și pentru a ajuta la creșterea sa 

naturală. Formula conţine ingrediente naturale active (Ulei organic de Argan, Camellia 

Japonica și Semințe de In, Hesperidin și extracte de Bujor roz), reechilibrează bariera 

hidrolipidică a scalpului, eliminând impuritățile care înfundă porii. Stimulează 

microcirculația îmbunătățind ancorarea părului de la rădăcină. Complexul puternic de 

aminoacizi (Arginina, Valine, Cofeina, Histidina) penetrează fibra părului prin 

reaprovizionarea tulpinii.

Beneficii:

- Părul se simte imediat mai puternic, mai plin având ţinută şi corp

- Îmbunătăţeşte ancorarea părului în rădacină

- Întărește părul fin, slab, care se rupe cu ușurință

Mod de utilizare: se aplică zilnic pe părul umed sau uscat vaporizând produsul pe scalp 

la o distanță de 1 cm. Repetați procesul în 5-7 puncte pe fiecare parte a scalpului pentru a 

acoperi întreaga suprafață. Masaţi uşor pentru o distribuire uniformă . Nu clătiți! Se 

recomandă utilizarea produsului de 2 ori pe zi, dimineața și seara, înainte de culcare.

Art. NS01027

Size 100 ml
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Q&A

1) Cât de des pot folosi şamponul Mass Solution Thickening ?

Este recomandat a fi utilizat de fiecare dată când este necesară spălarea părului. Nu există contraindicații, dimpotrivă, utilizarea constantă 

îmbunătățește și intensifică rezultatele.

2) Cât timp trebuie utilizat şamponul Mass Solution Thickening pentru a vedea primele rezultate?

Şamponul Mass Solution Thickening oferă rezultate excelente de la prima utilizare. Este perfect pentru a avea grijă de părul subţire şi slab, 

predispus la rupere.

3) Şamponul Mass Solution Thickening poate fi utilizat pe scalpul sensibil?

Nu există contraindicații. 

Formula stimulează microcirculația cutanată, întărește tulpina și dă corp și volum părului respectând scalpul. 

În cazul scalpului deosebit de sensibil, este recomandat să se efectueze un test preliminar pe o suprafață limitată înainte de aplicare pentru 

a evita orice fel de reacție alergică.

4) Afectează şamponul Mass Solution Thickening culoarea profesională a părului?

Nu, acest șampon a fost formulat cu ingrediente delicate care respectă structura tulpinii și pigmentul artificial. PH-ul este neutru şi nu 

modifică filmul hidrolipidic al părului, păstrându-l puternic și strălucitor.



Q&A

5) Şamponul Mass Solution Thickening poate fi utilizat pe perioada sarcinii şi a alăptării?

Toate produsele Mass Solution au fost supuse mai multor teste și controale pentru siguranța utilizatorului final. Șamponul de îngroșare 

este un produs care necesită clătire și nu prezintă contraindicații specifice. Deoarece sarcina și alăptarea sunt etape delicate supuse 

diferitelor modificări fiziologice, este recomandabil să vă asigurați că nu există reacție alergică la ingrediente și să se consulte un medic în 

caz de îndoieli.

6) Serumul Mass Solution Thickening Scalp revitalizer poate fi utilizat pe perioada sarcinii şi a alăptării?

Toate produsele Mass Solution au fost supuse mai multor teste și controale pentru siguranța utilizatorului final. Cu toate acestea, deoarece 

activează în mod eficient microcirculația scalpului, nu este recomandabil să-l utilizați în timpul sarcinii și alăptării din cauza sensibilității 

perioadei specifice, în timp pot apărea modificări fiziologice și psihologice. În cazul părului slab și fragil, este recomandabil să utilizați

şamponul Mass Solution Thickening pentru a da corp și forță părului.

7) Serumul Mass Solution Thickening Scalp revitalizer poate fi utilizat pe scalpul sensibil?

La fel ca orice tratament hidroalcoolic cutanat, în cazul scalpului sensibil, este recomandabil să se facă un test preliminar pe o suprafață 
limitată înainte de aplicare.

8) Cât timp ar trebui să folosesc tratamentele Mass Solution?

Utilizarea continuă și frecventă intensifică și prelungește rezultatele dorite. Un scalp mai puternic permite obținerea unui păr viguros și 

strălucitor. Puteţi utiliza şamponul Mass Solution Thickening zilnic, în raport cu obiceiurile și nevoile fiecăruia, combinat cu serumul Mass 

Solution Revitalizer. Este recomandat să se solicite o diagnoza a coaforului pentru a evalua starea scalpului.


