
Filler Therapy Keratin

Noul tratament de netezire



Nashi Filler Therapy Keratin

păr mai frumos

păr mai disciplinat

păr neted mai mult timp



Ce este Nashi Filler Therapy Keratin?

Este un tratament profesional unic şi inovator 
potrivit pentru toate tipurile de păr.



De ce este 
Nashi Filler Therapy Keratin 

unic şi inovator?

2 tratamente diferite 
într-un singur produs 

Formulă inovatoare Extinde și se completează 
linia de tratament 

profesională 
Nashi Filler Therapy



2 tratamente diferite într-un singur produs 

Tratament 
de netezire 

este potrivit pentru toate tipologiile de păr, 
se menţine până la 3 luni*

Tratament 
Anti-frizz

potrivit în special pentru părul rebel, 
se menţine până la 3 luni*

*În funcție de tipul de păr



Formulă inovatoare

Formula sa performantă și delicată permite aranjarea ușoară a părului.

Rezultatul: păr disciplinat, moale şi strălucitor la atingere.

ALOE VERA - bogată în vitamine, aminoacizi și oligoelemente, este 
cunoscută pentru rolul de hidratare, este puternic antioxidantă și 
emolientă, cu proprietăți calmante.

KERATINA HIDROLIZATĂ - ingredient natural pretios care
hidratează puternic, conferă strălucire și catifelare părului. Este 
perfectă pentru netezirea și repararea părului frizzy şi deteriorat. 
Nu conţine: fosfaţi, parabeni, parfum.



Keratin Smoothing Treatment completează 
tratamentul profesional Nashi Filler Therapy.

Tratament de reparare şi revitalizare a părului deteriorat.

Netezire + Tratament anti-frizz

NOU

PASUL 1  -  Clarifying Shampoo
PASUL 2  -  Long Lasting Filler
PASUL 3  -  Lifting Milk 



PASUL 1 
Clarifying Shampoo

PASUL 2
Keratin Smoothing Treatment

PASUL 3
Lifting Milk 

+ +

Netezire + Tratament anti-frizz 
CUM FUNCȚIONEAZĂ KERATINA?

NOU



GHID DE UTILIZARE
TRATAMENT DE NETEZIRE

PASUL 1 
Şamponaţi părul cu Nashi Filler Therapy 1 Clarifying Shampoo pH+ pentru a-l pregăti pentru pasul următor. 
Masaţi până la obținerea unei spume, apoi clătiţi. Repetaţi şamponarea. 

PASUL 2
Uscaţi părul complet cu uscătorul. Separaţi părul în 4/6 secţiuni în conformitate cu lungimea şi tipul părului.

PASUL 3
Purtaţi mănuşi de protecţie şi puneți cantitatea recomandată de Nashi Filler Therapy Keratin Smoothing Treatment 
într-un bol.

PASUL 4 
Aplicaţi produsul de la rădăcină spre vârfuri pe secţiuni mici cu ajutorul unei pensule, apoi  distribuiţi cu un 
pieptene. Este recomandat să nu aplicaţi produs în exces pentru a nu umezii părul prea mult.

PASUL 5 
După aplicarea produsului, lăsaţi să acţioneze timp de 20 de minute. NU CLĂTIŢI.



PASUL 6 
Uscaţi liber părul cu uscătorul fără a utiliza perie sau piaptăn.

PASUL 7
Pe părul uscat în întregime utilizaţi placa pe secţiuni mici de 0.5 cm.    
Urmaţi recomandarea ghid din tabel pentru a aplica metoda cea mai potrivită în funcţie de tipul de păr.  

PASUL 8 
Clătiţi foarte bine produsul din păr pentru a îndepărta rezidurile (nu folosiţi şampon). După clătire, dacă este mai 
este necesar aplicaţi Nashi Filler Therapy 3 Lifthing Milk.

PASUL 9
Coafaţi după dorinţă. Dacă este necesar utilizaţi placa din nou.

PASUL 10
Se recomandă ca părul să nu fie spălat 72 h de la tratament. 
Pentru menținerea tratamentului recomandăm ca produsele de îngrijire pentru acasă să fie cele din linia Filler 
Therapy: Filler Therapy Restorative Shampoo, Filler Therapy Restorative Conditioner și Filler Therapy Lifting Mask.

GHID DE UTILIZARE
TRATAMENT DE NETEZIRE



GHID DE UTILIZARE
TRATAMENT ANTI-FRIZZ

PASUL 1 
Şamponaţi părul cu Nashi Filler Therapy 1 Clarifying Shampoo pH+ pentru a-l pregăti pentru pasul următor. 
Masaţi până la obținerea unei spume, apoi clătiţi. Repetaţi şamponarea. Ștergeți excesul de apă cu un prosop.

PASUL 2
Separaţi părul în 4/6 secţiuni în conformitate cu lungimea şi tipul părului.

PASUL 3
Purtaţi mănuşi de protecţie şi puneți cantitatea recomandată de Nashi Filler Therapy Keratin Smoothing Treatment 
într-un bol.

PASUL 4 
Aplicaţi produsul de la rădăcină spre vârfuri pe secţiuni mici cu ajutorul unei pensule, apoi  distribuiţi cu un 
pieptene. Este recomandat să nu aplicaţi produs în exces pentru a nu umezii părul prea mult.



PASUL 5
După aplicarea produsului, lăsaţi să acţioneze timp de 20 de minute. NU CLĂTIŢI.

PASUL 6 
Uscaţi părul cu uscătorul şi cu ajutorul unei perii. Dacă întâmpinaţi dificultăţi la uscare, utilizaţi placa pe secţiuni 
mici de păr de 0.5 cm (200C 1 sau 2 treceri).

PASUL 7
Clătiţi foarte bine produsul din păr pentru a îndepărta rezidurile (nu folosiţi şampon). 
După clătire, dacă este mai este necesar aplicaţi Nashi Filler Therapy 3 Lifting Milk.  

PASUL 8 
Coafaţi după dorinţă. Dacă este necesar utilizaţi placa din nou. 

PASUL 9
Se recomandă ca părul să nu fie spălat 72 h de la tratament. 
Pentru menținerea tratamentului recomandăm ca produsele de îngrijire pentru acasă să fie cele din linia Filler 
Therapy: Filler Therapy Restorative Shampoo, Filler Therapy Restorative Conditioner și Filler Therapy Lifting Mask.

GHID DE UTILIZARE
TRATAMENT ANTI-FRIZZ



1. Este recomandat ca părul să fie spălat înainte de tratament (chiar dacă este 
curat?) sau poate aplica direct?
Da, este necesar ca părul să fie spălat înainte de tratament cu Nashi Filler Therapy 1 
Clarifying Shampoo pH+ deoarece este primul pas, deschiderea cuticulei.

2. Pot să-mi spăl părul înainte de tratament cu orice șampon?
Nu, este recomandat să fie utilizat Nashi Filler Therapy 1 Clarifying Shampoo pH+ 
deoarece pregăteşte părul pentru etapa următoare. Nu garantăm rezultatul 
tratamentului dacă este utilizat ul alt șampon.

3. Pot utiliza produse de styling la finalul tratamentului, sau nu este recomandat?
Nu există contraindicaţii pentru a utiliza produse de styling la finalul tratamentului. 
Menţionăm că rezultatul tratamentului va avea un efect maxim, astfel că utilizarea 
produselor de styling nu va fi neaparat necesară. 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

4. Tratamentul cu Keratină va deschide culoarea artificială din păr?
Tratamentul poate deschide culoarea artificială din păr. În cazul unei deschideri este 
recomandat să aşteptăm 48/72 de ore până la aplicarea unui nuanţator.

5. Tratamentul cu Keratină va deschide culoarea naturală a părului?
Este posibilă o deschidere foarte fină a culorii naturale a părului. Dacă este necesar 
puteţi aplica Nashi Color Refresh, pentru a tonaliza culoarea naturală. Nu este 
necesar să aşteptaţi 48/72 de ore.

6. Cât timp se menţine în păr tratamentul de netezire faţă de tratamentul 
tradiţional cu Keratină?
Tratamentul Nashi de netezire se menţine cel puţin 3 luni, acest efect poate varia în 
funcţie de condiţia părului.

7. Cât durează tratamentul anti-frizz?
Durează cel puţin 1 lună, acest efect poate varia în funcţie de condiţia părului. 
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