
 

Witamy na szkoleniu Diamond touch luxury keratin  

Na wstępie chcielibyśmy państwu podziękować za udział w naszym szkoleniu . 

Diamond touch luxury to  światowa marka , która prężnie rozwija  się  wprowadzając najnowsze 

technologie i trendy w branży  Beauty. Nasza firma stawia  na najwyższą jakość ,staranność, 

innowacyjność  oraz najlepsze rezultaty. 

 Harmonogram szkolenia : 

- omówienie produktów marki diamond touch luxury  

-przepisy bhp  

-pomiar prostownic ( dobór temperatur ) 

- omówienie zasad przeprowadzenia zabiegu  

-zajęcia praktyczne na modelkach  

-zakończenie szkolenia ,podsumowanie   

- pamiątkowe zdjęcie  grupowe  

-wręczenie certyfikatów   

Zakres szkolenia :keratyna-nanoplastia-botox-laminacja  

*opis produktów znajduje się w załączonym katalogu  

Zamówienia realizujemy poprzez  sklep www.sweethair.pl 

Nasze biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz 9-17   

Kontakt : biuro : 537-202-222 

Adres email: info@sweethair.pl 
 Po zakończonym szkoleniu  prosimy o utworzenie  konta w  naszym sklepie (zaloguj się i zadzwoń - 
autoryzuj konto )  www.sweethair.pl następnie prosimy o aktywację pod numerem  537-202-222  
pon-piatku 9-17  

http://www.sweethair.pl/
https://sweethair.pl/info@sweethair.pl
http://www.sweethair.pl/


Podstawowe informacje dotyczące wykonywanych zabiegów  

 

Keratynowe prostowanie włosów : 

Zabieg przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów ,którego 

zadaniem jest silna odbudowa struktury włosów ,intensywne 

odżywienie i wygładzenie oraz wyprost.  

Keratyna to naturalny budulec włosa odpowiedzialny za kondycję i 

zdrowy wygląd włosów.   

Czynniki zewnętrzne atmosferyczne, tryb życia ,mechaniczne 

uszkodzenia sprawiają, że nasze włosy stają się szorstkie , matowe , 

porowate oraz pod wpływem temperatur ulegają spuszeniu . Zabieg 

keratyną diamond touch luxury ma za zadanie odżywić, 

zregenerować nasze  włosy poprzez 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 –i utrzymuje się 

średnio od 3-6 mcy. 

Zabiegi koloryzacji oraz rozjaśniania włosów zaleca się wykonać z 

odstępem 1-2 tygodniowym (minimum 4 dni) 

Po każdym umyciu włosów w domu, używamy suszarki ze średnim 

nawiewem aby je wysuszyć. 

Keratynę po zakończonym zabiegu zmywamy tego samego dnia, 

maksymalnie kolejnego dnia używając do tego szamponu i  odżywki z 

dedykowanej  linii diamond touch luxury.  



W naszej ofercie znajdą Państwo dwa rodzaje keratyn, tj. keratyna 

diamond touch luxury regular z pyłem diamentowym –do 

wszystkich rodzajów włosów, szczególnie blond oraz keratynę 

diamond touch luxury maxx – przeznaczonej do wszystkich rodzajów 

włosów, w tym szczególnie włosów  kręconych oraz Afro loków.  

 

 

 Posiadamy w swojej ofercie tzw booster –jest to dodatek do 

keratyny diamond touch luxury regular.  Booster wzmacnia efekt 

wyprostu , wydłuża efekty zabiegu oraz chroni nasze włosy przed 

czynnikami zewnętrznymi -  można zastosować go również do  

 -Botoxu i nanoplastii  

 

*uwaga do keratyny max nie dodajemy boostera !!! 

Keratyna diamond touch luxury: 

Vegan friendly (przyjazna dla vegan, keratyna jest pochodzenia 

roślinnego)  

Innowacyjna formuła 



Efekty gładkich,  lśniących włosów od  3-6 mcy 

Zaawansowana technologia 

Bogaty skład, który zapewnia ochronę włosów przed czynnikami 

zewnętrznymi 

Łatwiejsza stylizacja włosa  

Szybkie suszenie  

Botox diamond touch keratin-  to lżejsza wersja keratyny. Efekt 

utrzymuje się do 3 miesięcy. Zabieg z użyciem botoxu zalecany jest 

szczególnie do włosów cienkich, uwrażliwionych. Eliminuje puszenie 

, odbudowuje uszkodzenia, delikatnie wygładza, prostuje. Jego 

głównym celem jest regeneracja włosa i eliminacja puszenia się 

włosów.    

Zalecana pielęgnacja po botoksie  jest taka sama jak w przypadku 

keratyny, tj. szampon i odżywka z linii diamond touch luxury 

dostępne w wersji 500ml oraz w opakowaniu kartonowym –szampon 

250ml + odżywka 250ml   

Włosy po zabiegu myjemy w tym samym dniu lub najpóźniej 

kolejnego dnia. Jest to istnotne szczególnie latem, kiedy łatwo się 

spocić (pot niekorzystnie wpływa na włosy, szczególnie kiedy jest na 

nich nie zmyty jeszcze produkt).   

 

Nanoplastia jest to zabieg termo- aktywny, który  działa na 

zasadzie kwasów organicznych, dlatego tez powoduje pojaśnienie 

włosów do 2-3 tonów(w niektórych przypadkach jest alternatywą dla 

dekoloryzacji ). Działa od wewnątrz włosa prostując go na okres 3-8 

miesięcy. Jest to zabieg polecany szczególnie do włosów 

naturalnych, grubych, o mocnym skręcie. Nanoplastia nie jest 

zalecana do włosów uwrażliwionych, kruchych łamliwych, co jest 



związane z brakiem budulca (keratyny) we wnętrzu włosa – co 

uniemożliwia działanie produktu.   

W przypadku włosów blond  zabieg może zostać wykonany, pod 

warunkiem, że kondycja włosów na to pozwala, tj włosy nie są 

uszkodzone, łamliwe, podatne na dalsze uszkodzenia.  Włosy blond 

prasujemy w temp 200C. W przypadku zastosowania niższej 

temperatury zabieg zakończy się niepowodzeniem.   

Podczas zabiegu nanoplastii, dla lepszych efektów można  użyć ( 

czepka termicznego, sauny (klimazonu)  lub lasera fotonicznego – 

LIZZE.  

Czepek zadba o utrzymanie ciepła we włosach podczas trzymania 

produktu co w przypadku produktów na bazie kwasów jest bardzo 

istotne – pamiętajcie – kwasy lubią ciepło.  

 

Laser Fotoniczny Lizze – sprawia, że produkt jest jeszcze lepiej 

połączony z włosem. Po nałożeniu produktu pasma traktuje się 

laserem.  

 

Kluczową sprawą, warunkiem gwarancji udanego zabiegu jest 

poinformowanie  klientek o odpowiedniej pielęgnacji włosów po 

zabiegu (tzw Home care). Po każdym myciu włosów, należy stosować 

dedykowane produkty z  linii diamond touch Nanoplastia (pojemność 

300ml.   



 

 

Bardzo ważnym jest, aby po każdym myciu włosów w domu włosy 

suszyć suszarką. Temperatura suszarki aktywuje kwasy które zostają 

we włosach po zabiegu.   

Włosy Klientki myjemy po zabiegu, w tym samym dniu. Najlepiej jest 

to zrobić jeszcze w salonie w celu sprawdzenia efektu zabiegu.   

Firma diamond posiada Nanoplastię z fioletowym pigmentem oraz 

nanoplastię Nanorepair pogrubiającą włosy. Efekty obu produktów 

utrzymują się 3-8 miesięcy 

 

Nanoplastia fioletowa zawiera fioletowy pigment, co sprawia, że 

blondy nie żółkną podczas zabiegu i są stonowane.  

 

Nanoplastia fioletowa jest przeznaczona do 

każdego rodzaju włosów. 

Nanoplastia nano repair jest przeznaczona do 

każdego rodzaju włosów, w szczególności 

włosów lekko uwrażliwionych. Jest to produktów, które dobrze scala 

rozdwojone końce włosów oraz pokrywa włosy warstwą ochronną.  



  

W naszej ofercie posiadamy również  keratynę special – tzw 

keratyno-botox. Jest to  alternatywa dla keratyny. Produkt bez 

oparów - efekt 3-6 mcy  

 

Zabieg łączy w sobie keratynę i botox. Jest dedykowane w 

szczególności do włosów cienkich oraz blond.  

 

Naszym hitem są również pierwsze, jedyne  na rynku proteiny 

mleczne- Milk supreme -które mogą być stosowane oddzielnie jako 

laminacja włosa lub jako dodatek do wszystkich zabiegów- dodaje się 

5ml protein do produktu docelowego użytego na dany zabieg. 

(szczegółowa instrukcja stosowania zawarta w katalogu Diamond)  



 

Proteiny bardzo dobrze radzą sobie z suchymi włosami.  

 

Narzędzia oraz zalecenia : 

Głównym narzędziem pracy przy powyższych zabiegach jest 

odpowiednia, profesjonalna prostownica, która daje nam gwarancję 

udanego zabiegu.  

 

Nasza firma przetestowała setki prostownic na rynku i  wybraliśmy 

dla Was najlepsze wersje : 

Prostownica ceramiczno-tytanowa Sweet Professional nagrzewa się 

do 230 C, do tego jest poręczna i łatwa w obsłudze, a okres gwarancji 

to 6 mcy  

Prostownica lizze extreme ora lizze supreme to tytanowe, 

najwyższej jakości prostownice, które skracają czas pracy stylistów. 



Obie prostownice Lizze nagrzewają się do 250C. Opisy oraz 

szczegóły dostępne na www.sweethair.pl, www.lizze.pl lub w katalogu 

lizze. Okres gwarancji 12 mcy  

*zastosowanie  prostownic – keratyna, nanoplastia, botox oraz 

stylizacja. 

W ofercie posiadamy również pochłaniacz oparów z filtrem 

węglowym, który wchłania wszelkie opary podczas prostowania 

(szczegółowy opis www.sweethair.pl). Pochałaniacz Belase nie 

wymaga specjalnych instalacje. Opary są ściągane bezpośrednio z 

prostownicy i zostają uwięzione w filtrze.  

 

Kolejnym godnym uwagi urządzeniem jest laser 

Lizze.  

Laser Lizze występuję w 3 wariantach: z 1 światłem, z 

2 światłami (extreme) oraz z 3 światłami (supreme).  

Laser można stosować podczas zabiegów z użyciem keratyny, 

nanoplastii, botoksu, koloryzacji, regeneracji oraz innych podobnych 

zabiegów w salonie.  

 

Działanie lasera wzmacnia 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.sweethair.pl lub 

www.lizze.pl 

 

Dobór temperatury zabieg keratynowego prostowania oraz 

botoksu : 

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


Włosy naturalne, oporne, falowane, kręcone 200C-230C  ilość 

przeciągnięć 6-9 razy 

Farbowane  200C-215C ilość przeciągnięć 5-7 razy 

Rozjaśniane 180C-200C ilość przeciągnięć 5 -7razy 

Kruche łamliwe  170c- 180 C 3-4 razy (tutaj efekt zabiegu nie będzie 

tak spektakularny jak w przypadku włosów zdrowych). 

W przypadku włosów uwrażliwionych, łamliwych, zaleca się 

wykonać zabieg regeneracji, a następnie kiedy włosy będą w lepszej 

kondycji, można podjeść do zabiegu keratynowego prostowania lub 

nanoplastii.  

Dobór temperatury –zabieg nanoplastii: 

Włosy naturalne,  kręcone, falowane najlepiej 230C 10-15 

przeprasowań 

Włosy farbowane  200-220 C 10-15 przeprasowań 

włosy blond zdrowe  (uwaga zalecany test włosa)  temperatura 200C 

10-15 przeprasowań  

Przy zabiegach nanoplastii optymalna jest temperatura w 

przedziale 200C-230C C oraz  ilość przeprasowań 10-15  a nawet 20 

jeżeli kondycja włosa na to pozwala.  

 

 

Zalecenia oraz porady dotyczące zabiegów: 

Przed każdym zabiegiem zawsze sprawdź  stan włosa oraz skóry 

klienta.  

-wywiad z klientem wszelkie choroby skórne, przyjmowane  leki, 

zadrapania na skórze  mają wpływ na podjęcie decyzji o zabiegu. W 



przypadku ciężkich chorób skóry, oraz otwartych ran nie należy 

wykonywać zabiegu.  

- w razie wątpliwości można zrobić test uczuleniowy na skórze 24 

godziny przed zabiegiem (nanosimy produkt w okolicy nadgarstka lub 

z tyłu szyi, trzymamy 10 minut, spłukujemy  i obserwujemy czy nie 

wystąpiła reakcja uczuleniowa. 

- unikaj nakładania preparatu na skórę głowy , a dla lepszego 

komfortu klienta użyj maseczki oraz okularów ochronnych na oczy  

-zadbaj o klienta - pomieszczenie powinno być wentylowane   

-jeżeli podczas zabiegu wystąpi reakcja uczuleniowa, produkt 

natychmiast zmywamy, włosy myjemy szamponem oczyszczającym. 

- odzież klienta powinna być zabezpieczona peleryną   

-nie wykonujemy zabiegów keratynowych botoxu  oraz  

nanoplastii u kobiet w ciąży , matek karmiących oraz dzieci 

poniżej 14 roku życia  

Życzymy państwu udanych szkoleń oraz owocnych prac na naszych 

produktach. W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji.   

 

Czego nie robimy po zabiegu keratynowym? 



 

 

Podział włosów przy zabiegach keratyny, botoksu lub nanoplastii: 

Zalecany jest podział włosów na 5 sekcji, zgodnie z poniższą 

ilustracją:  



 

 

 

www.sweethair.pl 

tel. 537-202-222 

http://www.sweethair.pl/

