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Kompleksowy i bezpieczny system, nadający włosom nowy kształt,
który umożliwia stosowanie technologii półtrwałej oraz trwałej,
w zależności od potrzeb klientki oraz od rodzaju włosa.

Jeden zintegrowany system umożliwiający realizowanie szeregu
różnych usług.

Pozwala na uzyskanie wielu efektów: fale, miękkie, mocne
i podkreślone loki, tymczasowy efekt jedwabiście gładkich włosów lub
trwale utrzymująca się, perfekcyjna gładkość.

Unamy System rozszerza gamę produktów i przedstawia…
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UNAMY Seta
USŁUGA PÓŁTRWAŁA
Zdyscyplinowane włosy
Jedyna w swoim rodzaju substancja czynna Unamy Seta Complex, która
odżywia, wygładza i tworzy nowe mostki wewnątrz włosa. Działając
w środowisku kwaśnym, nadaje miękkość i połysk oraz eliminuje efekt
kędzierzawienia się, a rezultaty utrzymują się do 10/12 tygodni.
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UNAMY Seta PRE-TREAT
substancje
powierzchniowo czynne
przygotowanie
włosa
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UNAMY Seta
INTENSIVE AND LIGHT
Kwas
glioksalowy
T worzenie
nowych
mostków

6

Technologia Unamy Seta Complex TO SYSTEM
współdziałający na bazie:
Pantenolu

działa nawilżająco i zmiękczająco

Hydrolizatu
keratyny

nadaje połysk oraz przywraca włosom
zdrowy wygląd

Kwasu
glioksalowego

wzmacnia Włosy poprzez tworzenie w ich
wnętrzu nowych mostków

Połączone działanie substancji czynnych Unamy Seta Complex wpływa na naturalne
struktury włosa, tworzy nowe, a jednocześnie odżywia i wypełnia ich uszkodzone
fragmenty. Ponadto wygładza włosy, nadając im miękkość, połysk i witalność.
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Unamy Seta
Intensive i Light
Pantenol
i hydrolizat
keratyny
Nawilżenie
i połysk

Włosy
Pod kontrolą,
zdyscyplinowane,
błyszczące,
jedwabiste w dotyku
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JEDNA SERIA PRODUKTÓW, DZIĘKI KTÓREJ MOŻNA ZREALIZOWAĆ 3 RÓŻNE USŁUGI:
UNAMY Seta NATURAL
Zachowanie naturalnej formy włosów falowanych lub
kręconych
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UNAMY seta SMOOTH
Delikatne wyprostowanie skrętu

UNAMY seta STRAIGHT
Całkowite wyprostowanie włosów

Uwaga

W przypadku użycia Unamy Seta Smooth i Unamy Seta Straight przewidziane
zostały te same fazy nakładania. Efekty jednak będą inne w zależności od wybranego produktu oraz od tego, ile razy użyta zostanie prostownica.
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UNAMY Seta
UNAMY Seta PRE-TREAT
UNAMY Seta INTENSIVE
UNAMY Seta LIGHT
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UNAMY Seta NATURAL

Zachowanie naturalnej formy włosów falowanych lub kręconych

Krok 1.

Diagnoza
Przed przystąpieniem do realizacji usługi Unamy Seta należy
sprawdzić, z jakimi włosami mamy do czynienia (naturalne,
farbowane lub z pasemkami) oraz określić stopień ich porowatości
i wrażliwości.

Usługa Seta Natural realizowana jest wyłącznie na falowanych oraz kręconych włosach.
Po określeniu stanu włosów postępujemy zgodnie z poniższą tabelą w celu dokonania wyboru odpowiedniego
produktu.
Forma początkowa: falowane/ kręcone
Naturalne
Farbowane
Pasemka*
Seta Intensive

Seta Light

Seta Light

Suszenie naturalne Suszenie naturalne Suszenie naturalne

Efekt: włosy falowane/ skręt

Krok 2.

Mycie włosów z użyciem Unamy Seta Pre-Treat
Rozprowadzić i delikatnie rozmasować. W zależności
od stanu włosów nałożyć 2-3-krotnie. Nałożyć 2 razy
w przypadku normalnych i suchych włosów; 3 razy w
przypadku przetłuszczającej się skóry głowy lub włosów o
grubej strukturze.

Krok 3.

Czas oczekiwania
Pozostawić na włosach na 10 minut pod czepkiem.

* Włosy z pasemkami do 50% lub rozjaśnione super rozjaśniaczem.
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Krok 4.
Płukanie

Spłukać dokładnie, usuwając wszelkie pozostałości piany, tak
aby finalnie włosy były bardzo szorstkie w dotyku. Następnie
przeprowadzić test w celu stwierdzenia właściwego spłukania
polegający na emulgowaniu włosów; jeżeli pojawi się piana,
należy je ponownie spłukać. Stosując ręcznik papierowy osuszyć
włosy z nadmiaru wilgoci.

Krok 5.

Przygotowanie włosów i suszenie
Rozczesać włosy. W przypadku trudności należy ubrać rękawiczki
i nałożyć niewielką ilość wybranego produktu (Intensive lub Light).
Czynność ta zapewni natychmiastową łatwość rozczesywania.
Wysuszyć włosy suszarką w 50%.

Krok 6.

Nałożenie produktu
Po założeniu rękawiczek, odmierzyć do miseczki wybrany produkt
Unamy Seta. Użyta ilość zależy od długości i jakości włosów.
Podzielić na kosmyki o grubości około 1,5 cm. Zaczynając od
karku, nakładać produkt pędzelkiem kosmyk po kosmyku.
Rozczesać kilkakrotnie każde pasmo, upewniając się, że produkt
całkowicie się wchłonął.

Krok 7.

Czas oczekiwania
Pozostawić na włosach pod czepkiem na 25 minut.
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Krok 8.
Płukanie

Spłukać i osuszyć ręcznikiem papierowym.

Krok 9.

Suszenie końcowe
Zakończyć zabieg, dokładnie susząc włosy przy użyciu suszarki
z dyfuzorem lub innego źródła ciepła i układając je w sposób
naturalny. Jeżeli to konieczne, można użyć produktów do stylizacji.

Przed

Po
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UNAMY seta SMOOTH
Delikatne wyprostowanie skrętu

UNAMY seta STRAIGHT
Całkowite wyprostowanie włosów

Krok 1.

Diagnoza
Przed przystąpieniem do realizacji usługi Unamy Seta należy
sprawdzić, z jakimi włosami mamy do czynienia (naturalne,
farbowane lub z pasemkami) oraz określić stopień ich porowatości
i wrażliwości.
Upewnić się, czy klientka chce uzyskać efekt lekkiego, czy
całkowitego wyprostowania włosów.

Po ustaleniu oczekiwanego rezultatu sprawdzić stan włosów (naturalne, farbowane lub z pasemkami) oraz
kształt włosów (kręcone, falowane lub gładkie). Postępować zgodnie z poniższą tabelą w celu dokonania
wyboru odpowiedniego produktu, w oparciu o wybraną usługę.

UNAMY SETA SMOOTH (delikatne prostowanie)
Forma początkowa: kręcone
Naturalne
Farbowane
Pasemka*
Seta Intensive

Seta Light

Seta Light

6 razy prostownicą 6 razy prostownicą 4 razy prostownicą

Efekt: włosy falowane

UNAMY SETA straight (całkowite prostowanie)
Forma początkowa: gładkie
Naturalne Farbowane Pasemka*

Forma początkowa: falowane
Naturalne Farbowane Pasemka*

Forma początkowa: kręcone
Naturalne Farbowane Pasemka*

Seta
Intensive

Seta
Intensive

Seta
Intensive

6 razy
prostownicą

Seta
Light

6 razy
prostownicą

Seta
Light

6 razy
prostownicą

14 razy
prostownicą

Seta
Light

14 razy
prostownicą

Seta
Light

10 razy
prostownicą

14 razy
prostownicą

Seta
Intensive**
14 razy
prostownicą

Seta
Light

10 razy
prostownicą

Efekt: włosy całkowicie wyprostowane

Krok 2

Mycie włosów z użyciem Unamy Seta Pre-Treat
Rozprowadzić i delikatnie rozmasować. W zależności od
stanu włosów, nałożyć 2-3-krotnie. Nałożyć 2 razy w
przypadku normalnych i suchych włosów; 3 razy w przypadku
przetłuszczającej się skóry głowy lub włosów o grubej strukturze.
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* Włosy z pasemkami do 50% lub rozjaśnione super rozjaśniaczem.
** Nałożenie Seta Intensive na włosy kręcone pozwala na całkowite wyprostowanie loków.

Krok 3.

Czas oczekiwania
Pozostawić na włosach na 10 minut pod czepkiem.

Krok 4.
Płukanie

Spłukać dokładnie, usuwając wszelkie pozostałości piany, tak
aby finalnie włosy były bardzo suche w dotyku. Następnie
przeprowadzić zabieg polegający na emulgowaniu włosów;
jeżeli pojawi się piana, należy je ponownie spłukać. Stosując
ręcznik papierowy osuszyć włosy z nadmiaru wilgoci.

Krok 5.

Przygotowanie włosów i suszenie
Rozczesać włosy. W razie trudności z rozczesaniem, założyć
rękawiczki i nałożyć niewielką ilość wybranego produktu
(Intensive lub Light). Czynność ta zapewni natychmiastową
łatwość rozczesywania. Wysuszyć włosy suszarką w 50%.

Krok 6.

Nałożenie produktu
Po założeniu rękawiczek odmierzyć do miseczki wybrany produkt
Unamy Seta. Użyta ilość zależy od długości i jakości włosów.
Podzielić na kosmyki o grubości około 1,5 cm. Zaczynając od
karku, nakładać produkt pędzelkiem kosmyk po kosmyku.
Rozczesać kilkakrotnie każde pasmo, upewniając się, że produkt
całkowicie się wchłonął.

15

Krok 7.

Czas oczekiwania
Pozostawić na włosach pod czepkiem na 25 minut.

Krok 8.
Płukanie

Spłukać i osuszyć ręcznikiem papierowym.

Krok 9.

Suszenie końcowe
Wysuszyć włosy całkowicie suszarką i szczotką. Nie nakładać
żadnego produktu do stylizacji.

Krok 10.

Prostowanie
Zaczynając od karku, wyprostować włosy prostownicą, poddając
każdy kosmyk temu zabiegowi tyle razy, ile wskazane zostało
we wcześniejszych tabelach; kosmyki muszą być bardzo cienkie
(maksymalnie 0,5 cm). Przesuwanie prostownicy po kosmykach
nie może odbywać się zbyt szybko, a temperaturę prostownicy
należy dostosować do kondycji włosów, zgodnie z poniższą
tabelą:
Kondycja włosów
Naturalne
Farbowane
Farbowane i bardzo suche
Z pasemkami i bardzo suche
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Temperatura prostownicy
220/230 °C
210/220 °C
200 °C
190 °C

Przed

Po

Uwaga
W celu sprawdzenia rezultatu lub w przypadku szczególnie
suchych włosów zaleca się zwilżyć włosy i nałożyć
Unamy Seta Mask. Pozostawić na 5 minut i spłukać.
Osuszyć ręcznikiem papierowym i przystąpić do suszenia
końcowego.
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PYTANIA
I ODPOWIEDZI
Czy konieczne jest rozcieńczenie Unamy Seta Pre-Treat wodą?
Nie, ponieważ produkt nie byłby wówczas tak skuteczny.
Czy konieczne jest stosowanie grzebienia o gęstych ząbkach?
Tak, dla lepszego rozprowadzenia produktu.
Co dzieje się, jeżeli ilość zabiegów prostowania jest mniejsza od ilości wskazanej w
tabeli?
Rezultat prostowania oraz jego trwałość będą mniejsze.
Czy można przeprowadzić zabieg koloryzacji w tym samym dniu, w którym zrealizowano
usługę Unamy Seta?
Tak, najpierw należy przeprowadzić zabieg koloryzacji, a następnie zabieg Unamy Seta.
Co można zrobić, jeżeli po zabiegu widać, że kolor się wypłukał?
Można użyć delikatnych produktów, tj. YoCond.
Co mam zrobić, jeżeli po zrealizowaniu usługi Unamy Seta nie uzyskałem/uzyskałam
oczekiwanego rezultatu, a włosy są suche, szkliste czy matowe?
Zaleca się ponowne spłukanie, nałożenie odżywki Unamy Seta Mask i wysuszenie (nie jest
konieczne powtórzenie kroku z prostownicą).
Czy na włosach poddanych trwałej ondulacji mogę zastosować Unamy Seta?
Tak, ponieważ działa w środowisku kwaśnym, zatem możliwe jest nałożenie go na włosy
poddane wcześniej zabiegowi. Można wykonać tylko zabieg Seta Straight.
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UNAMY Seta

Indeks: KZ45000

www.kemon.pl

