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Link do produktu: https://sklepfryzjerski.pl/wella-korektor-odrostow-czarny-p-5104.html

Wella korektor odrostów czarny
Cena

82,00 zł

Kod EAN

361422673502

Producent

WELLA

Opis produktu
Kolor ; CZARNY
Puder Wella Professionals Insta Recharge to profesjonalny, zmywalny preparat koloryzacyjny do użycia, między wizytami w
salonie fryzjerskim.
Dermatologicznie przetestowana formuła, będąca kombinacją minerałów i pigmentów koloru, natychmiast przylega do
włosów.
Preparat w łatwy sposób tuszuje i optycznie dodaje objętości, utrzymuje się na włosach do ich kolejnego mycia.
ROZWIĄZANIA KOLORYZACYJNE 4 W 1
TUSZOWANIE ODROSTÓW
Natychmiastowe, zmywalne rozwiązanie do retuszu irytujących, siwych odrostów, dokładnie tam, gdzie widzisz je Ty i inni.
PRZEDŁUŻENIE PASEMEK
Szybkie wydłużenie pasemek, które można uzyskać między wizytami u fryzjera, by zniwelować odrosty.
OPTYCZNE ZAGĘSZCZENIE I DODANIE OBJĘTOŚCI
Natychmiastowy efekt wizualnie gęstszych i podniesionych u nasady włosów.
PODKREŚLENIE BRWI
Korekta i podkreślenie kształtu brwi.
DOSKONAŁY PARTNER
Pytanie: Kiedy najlepiej rekomendować pudry Insta Recharge?
Kiedy Ty lub Twoja klientka zaczynacie zauważać siwe włosy, od pojedynczych pasm do silnie kontrastujących odrostów.
Na przykład…
w dniu zabiegu koloryzacji: Klientka przychodzi do salonu, by ufarbować odrosty – nałóż Insta Recharge na przedziałek, by
zademonstrować działanie pudru. Natychmiastowe efekty zachęcą klientkę do zakupu profesjonalnego zestawu do stosowania
w domu.
Następnie możesz przeprowadzić zaplanowaną usługę i nałożyć kolor od Wella Professionals bezpośrednio na włosy!
Pomiędzy koloryzacjami w salonie: Klientka przychodzi do salonu na strzyżenie lub modelowanie i nie ma czasu na koloryzację
– użyj pudru Insta Recharge do uzupełnienia usługi i szybkiego uzyskania profesjonalnego efektu. Koniecznie umów się z
klientką na następną wizytę i profesjonalną koloryzację.
Insta Recharge jest świetnym rozwiązaniem na tego rodzaju nagłe przypadki, błyskawicznie tuszuje odrosty!
Pytanie: Kto powinien nakładać i rekomendować Insta Recharge?
Każdy członek zespołu, pracownik recepcji, asystent, stylista i kolorysta może zademonstrować i polecić klientowi Insta
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Recharge.
Preparat jest łatwy i szybki w stosowaniu, a odcienie łatwo wizualnie dopasować.
RADY EKSPERTA
RADA 1:
Rekomenduj Insta Recharge klientkom, które nie umawiają się regularnie na wizyty w salonie.
Przypomnij im o rezerwacji kolejnej wizyty i zachęć do wypróbowania preparatu między usługami koloryzacji, aby zachować na
dłużej doskonały efekt. Włącz stosowanie pudru do stałego planu usług twoich klientek. Klientki z pewnością sięgną po ten
produkt do używania go w domu! Pokochają Cię za tę poradę i wrócą po więcej.
RADA 2:
Skorzystaj z okazji i włącz do konsultacji punkt dotyczący podkreślenia kształtu brwi.
Dla twoich klientek jesteś doradcą z zakresu pielęgnacji włosów oraz brwi. Dzięki Insta Recharge możesz podkreślić kształt
brwi w zaledwie kilka sekund.
RADA 3: Używaj Insta Recharge w nagłych wypadkach, np. gdy klientka odwiedza salon i prosi o pilną koloryzację, ale bez
przeprowadzenia testu alergicznego nic nie da się zrobić przez najbliższych 48 godzin.
Szybko nałóż puder na strefy problematyczne i zdobądź zadowolonego klienta dzięki doskonałemu, szybkiemu rozwiązaniu
jego problemu, do czasu przeprowadzenia usługi właściwej koloryzacji.
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