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PRAWDOPODOBNIE NAJWIĘKSZA 
REWOLUCJA W PRZEMYŚLE 

PIELĘGNACJI WŁOSÓW W CIĄGU 
OSTATNICH 5 LAT



Ván Tibolli Beauty (VTB) to marka 
łączona razem z GkHair(GK) i 

innymi:



2011  Kanały medialne w 

internecie: facebook, twitter, youtube



2011 Targi Handlowe



System pielęgnacji 
włosów

z Juvexinem





Juvexin zmniejsza sztywność (moduł sprężystości) we włosach.

Juvexin przenika cały włos, odżywiając i nawilżając go.

Juvexin nie zawiera agresywnych środków chemicznych.

wzmocniony Juvexinem



JUVEXIN jest specjalnąmieszanką
protein i peptydów stworzoną
specjalnie dla włosów.

Jedyne proteiny stworzone specjalnie, by chronić i przywracać włosy 
do ich stanu z czasów młodości.

Przywraca włosy do "dziewiczego" wyglądu.
Powstaje z wełny owiec z Nowej Zelandii w środowiskowo przyjaznym 
procesie.
Zwiększa miękkość włosów.
Zmniejsza łamliwość włosa.
Ułatwia układanie włosów.
Odżywia.
Nawilża.



Kuracja z Juvexinem 
nowym sposobem na 

okiełznanie i wygładzenie Twoich 
włosów

Spawia, że włosy są zdrowsze, poprzez użycie wysoko 

skoncentrowanego Juvexinu.

Odżywia i nawilża włosy. 

Ułatwia rozczesanie włosów zarówno na mokro i na sucho.

Włosy są mniej podatne na złamania.

Ogólna większa łatwość w układaniu włosów.

The Best odmładza i wzmacnia włosy aż do 5 miesięcy.



to nie tylko produkt 
keratynowy, ale   propozycja 

dodatkowych korzyści 

Łatwiejsza aplikacja

Tworzy zdrowsze włosy

Nie zmienia koloru 

Można myć włosy szamponem od razu po kuracji

Jedna formuła oferuje różne rezultaty.



6 niezbędnych kroków powodzenia 
kuracji The Best

1. Analiza gęstości i stopnia, w jakim kręcą się włosy;

2. Przeprowadzenie konsultacji, aby określić oczekiwania klienta;

3. Poznanie oczekiwań i ustalenie pożądanego przez klienta efektu;

4. Ustalenie ceny przed rozpoczęciem usługi;

5. Poinformowanie klienta, o czasie wykonania zabiegu;

6. Zaproponuj po kuracji produkty GKhair do pielęgnacji włosów w domu.





Aplikacja



Proces aplikacji

1. Umyj włosy dwukrotnie z szamponem oczyszczającym GKhair ph+.
2. Osusz włosy ręcznikiem.
3. Rozczesz włosy szczotką GKHair Vent i podziel włosy na 3 sekcje.
4. Zaaplikuj 'The Best' pędzelkiem na kolejne sekcje włosów.
5. Upewnij się, że włosy są nasycone preparatem.
6. Zostaw preparat we włosach na 15 - 60 minut.
7. Delekatnym strumieniem spłucz włosy wodą, jeśli włosy są rozjaśniane albo 

rude, użyj dodatkowo szamoponu nawilżającego GKhair na końcówkach.
8. Wysusz włosy za pomocą okrągłej termalnej szczotki GKhair i suszarki w 

wysokiej temperaturze, aż włosy będą w 100% suche i ułożone.
9. Podziel włosy na sekcje i prostuj prostownicą GKhair Titanium Flat Iron w 

temperaturze 230C, jeśli włosy są zniszczone/rozjaśniane, temperatura 
~200C, lekko zakręcić końcówki włosów podczas prostowania.

10. Klient może umyć włosy w dowolnym czasie po usłudze. Zalecane jest 
użycie  szamponu i odżywki GKhair.



Dodatkowe korzyści

Włosy można farbować 2 tygodnie po kuracji The Best

Zindywidualizowane efekty dla każdego klienta w jednej butelce

Po zakończeniu zabiegu The Best Juvexin nie ma potrzeby oczekiwania 
na umycie włosów szamponem. 

"The Best" pozostawia włosy w nieskazitelnej kondycji.





pH+ Szampon oczyszczający

Sizes     10.1 fl. oz. / 300 ml
33.8 fl. oz. / 1000 ml

Funkcje

Otwiera łuskę włosów, aby usunąć nadmiar produktów 
do stylizacji i nieczystości.
To istotny krok w przygotowaniu włosów do 
zastosowania systemu pielęgnacji.

Zastosowanie

Umyj włosy dwukrotnie szamponem przed aplikacją    
The Best lub  Deep Conditioner (Maska odżywiająca)
Osusz włosy ręcznikiem



Deep Conditioner 
Maska Głęboko Odżywiająca

Size 7.5 fl. oz. / 200 g

•Funkcje

•Nawilża i nabłyszcza
•Zawiera naturalne ekstrakty z roślin 
•Wygładza i zmiękcza
•Skoncentrowana dawka Juvexinu zapewnia odżywienie i odporność włosów

•Zastosowanie

•Jako terapia przed The Best
•Jako środek pielęgnujący włosy po The Best
•Jako głęboko odżywiająca kuracja regeneracyjna



Szampon i odżywka 
nawilżająca chroniąca kolor

Sizes     10.1 fl. oz. / 300 ml
33.8 fl. oz. / 1000 ml

Funkcje

•Oczyszcza i delikatnie nawilża włosy i skórę głowy.
•Odżywia i chroni włosy przed utratą koloru.
•Wzmocniony Juvexinem.
•Nie zawiera parabenu, siarczanu i glutenu.

Zastosowanie

•Włosy farbowane
•Suche  
•Normalne



Szampon i odżywka balansująca

Sizes     10.1 fl. oz. / 300 ml
33.8 fl. oz. / 1000 ml

Funkcje 

•Oczyszcza i przywraca naturalne PH skórze głowy
•Do wszystkich rodzajów włosów
•Zawiera naturalne wyciągi roślinne
•Odżywia i naturalnie nawilża włosy, 
•Wzmocniony Juvexinem
•Nie zawiera parabenu, siarczanu i glutenu.

Zastosowanie

•Włosy farbowane
•Normalne 
•Przetłuszczające się



Serum

Size 1.9 fl. oz. / 15 ml

•Funkcje 

•Zapobiega puszeniu i elektryzowaniu włosów. 
•Zapewnia błyszczące i lśniące włosy.
•Wzmocniony Juvexinem.
•Lekarstwo na miękkie, gładkie i zdrowe końcówki.
•Zawiera olejek arganowy.

•Zastosowanie

•Dodatkowe nawilżenie 
•Aplikować na mokre lub suche włosy
•Może być stosowany bezpośrednio po kuracji The Best



Odżywka bez spłukiwania w 
kremie

size 4.4 fl. oz. / 130 ml

•Funkcje 

•Błyskawiczne dodatkowe nawilżenie
•Wzmocniony Juvexinem
•Chroni włosy przed uszkodzeniami
•Lekarstwo na gładkie i miękkie końcówki
•Zawiera naturalne ekstrakty roślinne

•Zastosowanie

•Do stylizacji i wygładzenia
•Pomocne przy stylizacji i wysładzaniu włosów
•Chroni włosy  podczs słońcem oraz słoną i chlorowaną wodą. 



Odżywka bez spłukiwania w sprayu

Size 4 fl. oz. / 120 ml

•Funkcje

•Błyskawiczne lekkie nawilżenie
•Wzmocniony Juvexinem
•Zawiera naturalne ekstrakty roślinne 
•Ułatwia rozczesywanie, chroni przed uszkodzeniami.
•Lekarstwo na gładkie i miękkie włosy.

•Zastosowanie

•Codzienne nawilżenie przy rozczesywaniu.
•Pomocne przy ścinaniu włosów.



2012 Nowe produkty



CurlsDefineHer
Krem definiujący loki

• Funkcje

• Wzmocniony Juvexinem
• Włosy stają się miękkie i gładkie

• Zastosowanie

• Definiuje loki i fale
• Kontrola elektryzowania się włosów i 

wicherków

• Aplikacja

• Zaaplikuj na włosy osuszone 
ręcznikiem. 

• Nakładaj produkt od skóry głowy aż po 
same końce.

• Wysusz za pomocą szczotki i suszarki  
średnią temperaturą z dyfuzerem 
tworząc idealnie kręcone loki.



ThermalStyleHer
Krem termiczny do stylizacji

• Funkcje 

• Wzmocniony Juvexinem

• Włosy stają się gładkie i odżywione

• Zastosowanie

• Chroni przed ciepłem

• Chroni przed oceanem/wodą w basenie.

• Aplikacja

• Zastosuj na wilgotne włosy. Wysysz za 

pomocą szczotki i suszarki. 

• Może być również aplikowany warstwowo

• ( w połaczeniu z innymi produktami).



ShapeIt
Pianka do stylizacji

Funkcje

•Przenika i chroni włosy
•Kontroluje fryzurę i nadaje objetość
•Delikatnie nawilża
•Miękkie i gładkie włosy

Zastosowanie

•Podkreśla loki
•Tworzy objętość

Aplikacja

Nakladaj niewielką ilość na wilgotne 
włosy. Poczuj kontrolowaną objętość 
podczas stylizacji.



VolumizeHer
Spray na objętość

Funkcja

•Wzmocniony Juvexin

•Zapewnia makymalną objętość 

Zastosowane

•Do średnich i delikatnych włosów

•Tworzenie objętości podczas stylizacji

Aplikacja

Spryskaj włosy od nasady po końce. 

Stylizuj za pomoca szczotki i suszarki 

do otrzymania maksymalnej objętości



Quick Fix 
Suchy szampon

Funkcje

•Absorbuje nadmiar sebum

•Dodaje objetości od nasady

•Tworzy gładkie i miękkie wykończenie

Zastosowanie

•Do włosów przetłuszczających się

•Do odświeżenia stylizacji

Aplikacja

Rozpylić od nasad, poczekać aż 

produkt wchłonie nadmiar sebum, 

nastepnie rozczesać.



Managed
Lekki lakier do włosów

Funkcje

•Lekkie elastyczne utrwalenie

•Kontrola fryzury

•Dodaje blasku

Zastosowanie

•Stylizacja- kontrolowane wykończenie 

fryzury

Aplikacja

Rospyl produkt 16-20 cm od włosów, 

Układaj zgodnie z oczekiwaniami.

.



Total Control 
Mocny lakier do włosów

Funkcje 

•Mocno utrwalający lakier do włosów

•Kontrola fryzury

•Dodaje blasku

Zastosowanie

•Stylizacja- mocne wykończenie fryzury

Aplikacja

•Rospyl produkt 16-20 cm od włosów, 

Układaj zgodnie z oczekiwaniami 



Silver Shampoo
Srebrny szampon

Funkcje

•Wydobywa chłodne odcienie z włosów

•Neutralizuje czerwone lub niepożądane 

tony

•Oczyszcza skórę głowy. Do wszystkich 

rodzajów włosów

•Może być używany po zastosowaniu 

kuracji the Best lub koloryzacji Oil Hair 

Color

Zastosowanie

•Neutralizuje niepożądany  kolor włosów

Aplikacja

Wmasować na mokre włosy, nastepnie 

spłukać



CurlsDefineHer

Curl Defining Cream

Mini Tamer

Travel Size Titanium Flat Iron

1800

Professional Blow Dryer


