
Materiały szkoleniowe Felps Professional Polska wyłączny 

dystrybutor www.felps.pl  telefon 537-202-222 facbook : felpsprofessional Polska oraz  

instagram  

Zamówienia składamy poprzez sklep www.felps.pl lub www.sweethair.pl  

Sklep jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów osób po szkoleniu , dlatego prosimy o 

założenie konta następnie w celu aktywacji o kontakt poprzez facbook lub 537-202-222 podając 

imię nazwisko oraz adres email w celu aktywacji . 

 Szkolenia  z naszej marki są przeprowadzane wyłącznie poprzez instruktorów naszej marki z 

którym współpracujemy, uznajemy wyłącznie certyfikaty z naszym logiem  

Na naszych szkoleniach poznajecie  państwo : 

-przepisy bhp jak prawidłowo przygotować się do wykonywania zabiegów  profesjonalnych w tym 

keratyny botoxu regeneracji nanoplastii  

-omówienie produktow marki Felps  Professional polska 

- zagadnienia z keratynowego prostowania włosów nanoplastii laminacji oraz botoxu  

- pomiar prostownic  

-część praktyczna na modelkach  

- na zakończenie pamiątkowe zdjęcie z certyfikatem  

Wszystkie opisy instrukcje znajdują się na naszym sklepie internetowym oraz w katalogach  

Kontakt z biurem 537-202-222 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17  przy zamówniechach 

prosimy o podawanie danych adresowych jeżeli ma być fvat to nip oraz numer kontaktowy  

 Zagadnienia  szkoleniowe:  

Keratynowe prostowanie włosów : 

Zabieg przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów ,którego 

zadaniem jest silna odbudowa struktury włosów intensywne 

odżywienie i wygładzenie. Keratyna to naturalny budulec włosa 

odpowiedzialny za kondycje zdrowy wygląd włosów, czynniki 

zewnętrzne , tryb życia mechaniczne uszkodzenia sprawią ze nasze 

włosy stają się szorskie , matowe , porowate oraz pod wpływem 

temperatur ulegają spuszeniu , zabieg keratyną diamond  touch 

luxury ma za zadnie odżywić zregenerowac nasze  włosy poprzez 

http://www.felps.pl/
http://www.felps.pl/
http://www.sweethair.pl/


uzupełnienie w ich strukturze keratyny czyli białka będącego 

naturalnym składnikiem budulcowym włosów. 

Keratynowe prostowanie włosów to proces odwracalny , keratyna 

po pewnym czasie wypłukuje się i wtedy włosy wracają do stanu 

sprzed zabiegu prostowania . 

Efekt jest indywidualny zależy od stanu włosa średnio 3-6 mcy  

Koloryzacja rozjaśnianie najlepiej zachować odstęp 2 tygodniowy  

Po każdym umyciu włósów używamy suszarki ze średnim nawiewem  

Przed każdym zabiegiem używamy szamponu technicznego tzw 

oczyszczający , który dogłębnie otwiera łuskę włosa oraz oczyszcza 

włosy z wszelkich silikonów zanieczyszczeń pozwalając tym samym 

lepiej wchłonąć się produktom we włosy .  

Keratynę po zakończonym zabiegu zmywamy tego samego dnia 

maksymalnie kolejnego dnia używając do tego szamponu odzywki z 

linii Felps  

 

Mamy dwa rodzaje szamponów oczyszczających Felps  

Szampon Clarifyng Felps Brazilian Nuts głęboko oczyszczający keratynowy 

szampon do włosów o formule opartej na właściwościach amazońskich orzeszków para i orzechów 

makadamia. Dokładnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia i przygotowuje włosy do zabiegu 

prostowania może być również używany do botoxu oraz nanoplastii wszelkich regeneracji  

Felps szampon głęboko oczyszczający Antirresiduo - szampon oczyszczający 

włosy, przygotowujący je do dalszych zabiegów, np nanoplastii, botoxu, keratyny nuts. 

 Przed każdym zabiegiem myjemy włosy dwa razy bardz 3  

Pierwsze mycie jest to zazwyczaj szybkie powierzchowne drugie mycie wolniejsze w przypadku 

włosów blond pozostawiamy na 2-3 minuty po czym spłukujemy, włosy oporne na 5-10 minut 

pozostawiamy szampon ,  przy włosach naturalnych możemy  zrobić 3 mycie i pozostawić szampon 

na 10 -15 minut  

Narzędzia oraz zalecenia : 



Głównym narzędziem pracy przy powyższych zabiegach jest 

odpowiednia prostownica która daje nam gwarancję udanego zabiegu  

Nasza firma przetestowała setki prostownic na rynku wybraliśmy dla 

Was najlepsze wersje : 

Prostownica lizze extreme ora supreme tytanowe skracają nam czas 

pracy  nagrzewaja się do 240C opisy oraz szczegóły dostępne na 

www.felps.pl lub www.sweethair.pl lub w katalogu okres gwarancji 

12 mcy  

*prostownice obie nadają się do wykonywania zabiegów nanoplastii 

keratyny botoxu oraz stylizacji . 

W ofercie posiadamy również pochłaniacz oparów z filtrem 

węglowym który wchłania wszelkie opary podczas prostowania 

(szczególy opis www.sweethair.pl) 

Laser lizze światło niebieskie czerwone i zielone można stosować 

podczas zabiegów oraz koloryzacji regeneracji w celu odżywienia 

włosów, wzmacnia on  efekty zabiegów, wydłuża czas zatrzymania się 

produktu we włosie,powoduje szybszy wzrost włosów oraz działa 

anty starzeniowo na włosy  pełen opis oraz cennik  na sklepie 

www.felps.pl lub www.sweethair.pl 

 

Dobór temperatury prostowania do keratyny Botoxu : 

Włosy naturalne oporne 200c-230c  ilość przeciągnięć 6-9 razy 

Farbowane  200-215 ilosc  przeciągnięć 5-7 razy 

Rozjaśniane 180-200 C ilość przeciągnięć 5 -7razy 

Kruche łamliwe  170c- 180 C 3-4 razy 

Nanoplastia minimalna temperatura 200C przeciągniecia od 15-20  

http://www.felps.pl/
http://www.felps.pl/


 Firma Felps posiada w swojej ofercie keratynę orzechową brazylian 

nuts  250ml lub 1 litr formuła bazująca na wyselekcjonowanych 

skarbach brazylijskiej dżungli –amazońskich orzeszkach para oraz 

orzechach makadamia oraz naturalanych żywicach uszczelniających 

włosy. Jest to zdecydowany bestseller ! instrukcja opis w katalogu 

bądź na stronie  

Keratyna makadamia blond  300ml lub 1litr przeznaczona do 

prostowania włosów blond oraz farbowanych ,ekskluzywna formula z 

aminokwasami olejami skutecznie odbudowuje łuskę włosa  

uszczelniając jego włokno domykając rozchylone pory . opis oraz 

instrukcje w katalogu bądź na sklepie www.felps.pl  

Keratyna Cacau 500ml –Nowość  specjalna formuła prostująca 

wzbogacona o mieszankę olejkow oraz masło z nasion kakaowca 

.Efektem są lśniące proste włosy a przede wszystkim miękkie . 

Efekty przy keratynach utrzymują się od 3-6 miesięcy wszystko 

zależy od kondycji włosa. 

Botox do włosów ; 

Botox nuts bestseller nasz hit bogaty w kwasy omega 3 i kwasy 

tłuszczowe .Przywraca kosmykom miękkość i lekkość. Ten botox jest 

najmocniejszy pod względem wygładzania włosów. 

Botox okra 300ml lub 1kg  wzmacnia łamliwe włosy oraz dodaje im 

witalnośći , zawarty w skladzie olej makadamia oraz arganowy 

zmniejsza puszenie oraz kontrulują objętość regeneruje rozdwojone 

końcowki . 

p.s możemy łączyc botox orzech plus makadami w dowolnej proporcji  

botox nanoplastyczny regenerujący produkt uszczelnia zewnetrzną 

powłokę włosów przywracjąc ich naturalne lipidy jednoczesnie 

nawdniajac je zapobiegaajac utracie witamin składników mineralnych. 

http://www.felps.pl/


Botox nanoplastyczny możemy mieszać z nanoplastią w dowolnych 

proporcjach . 

botox acai jest to najnowszy sposób na wygładzenia włosów 

zawierający specjalny pigment zapobiegający żółknięciu 

blondów,bardzo przyjemny delikatny zabieg niczym Spa dla 

włosów.Efekty utrzymują się do 3 mcy  

Nanoplastie Felps: 

Nanoplastia Black omega zero 250ml lub 1litr  nasz bestseller !  

Jest to najmocniej prostująca nanoplastia z rodziny Felps zalecana do 

włosów afro , kręconych falowanych , nie zaleca się jej stosować w 

przypadków włosów blond uwrażliwionych . 

Zabieg nanoplastii zmniejsza porowatość włosów oraz zapobiega ich 

nadmiernemu przesuszeniu , dzięki czemu włosy zdecydowanie 

szybciej rosną .Efekty utrzymują się 3-6 miesiecy przy włosach 

zdrowych nawet do 8 miesięcy ! Nanoplastia ściaga nam kolor do 

dwoch tonów w przypadku włosów blond jest to jedyny uciążliwy 

problem dlatego trzeba pamiętać o dodaniu ampułki z fioletowym 

pigmentem btx robson lub po zabiegu włosy należy tonować tonerami 

Felps w pięknych odcieniach perłowych bądź szarościach. 

Nanoplastia granatowa resistanse do włosow falowanych cienkich 

farbowanych może być stosowana na wlosach blond gdy przejdą test . 

Wystepuje w dwóch wersjach rzadka plynna lub gęsta kremowa obie 

maja podobne dzialanie zalezy od upodobania specjalisty oraz 

wygody aplikowania . 

Nanoplastia jasno-niebieska omega nanoplastia która nawilża włosy 

może być stosowana na delikatnych włosach , można ją mieszać w  

dowolnych proporcjach z każdą nanoplastią oraz z botoxem 

nanoplastycznym! 



Bardzo ważna jest ocena stanu wlosa oraz zabezpieczanie koncówek 

olejkami Felps lub termo ochroną. 

Mamy 3 rodzaje olejków Arganowy zdecydowany Best seller acai o 

prześlicznym zapachu oraz marula o świetnej konsystencji. 

Nie możemy pominąć naszej najlepszej na rynku ampułki Power up 

–są to witaminy które można dodawać do nanoplastii do keratyny do 

regeneracji rozjaśniania ,stosowania w domu z maska w celu 

nabłyszczenia , wzmocnienia koloru włosów, zabezpieczenia przed 

czynnikami zewnętrznymi jest to tzwn must have ! 

Pielęgnacja po-zabiegowa jest gwarantem udanych zabiegów oraz 

utrzymania jak najdłuższych rezultatów.  

Po zabiegach keratynowych oraz botoxu zalecamy serie nuts 

szampony odzywki maski oraz acai  

Po zabiegu nanoplaastii naszym faworytem do włosów suchych 

zniszczonych jest seria x rep air szampon odzywka maska o 

właściwościach silnie wygładzających oraz nawadniających 

,delikatniejszą wersją jest  ekskluzywna linia gold milion o 

przepięknym zapachu , szampon odzyka oraz maska , linia acai może 

być stosowana po keratynie Botowie oraz nanoplastii jest to linia 

uniwesalana.  

Po nanoplastii do włosów zniszczonych farbowanych może być 

stosowana linia Sos oraz bamboo w celu wzmocnienia oraz szybszego 

porostu włosów.  

Pamiętajmy ,że każdy włos jest inny i wymaga naszej obserwacji oraz 

właściwego doboru produktu . Efekty tez będą indywidualne 

.odpowiednie dobranie produktu oraz pielęgnacji spawi ze włosy 

naszych klientów będą zdrowsze oraz lśniące . 

 Felps Professional posiada również regeneracje RP ekskluzywny 

zabieg dwu-etapowej rekonstrukcji oraz odbudowy włosów.Zestaw 



zawiera zawansowane technologie kerastore 2.0 oraz keratyn hh która 

wnika we włosy i działa głęboko uzupełniając składniki odzywcze , 

aminokwasy,keratynę inne składniki niezbędne dla zdrowia włosów . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


