REJENERATİF
RESTORATİF
CANLANDIRICI
BAKIM

MARAES RİTÜELLERİ

Yüzyıllar boyu nesilden nesile aktarılmış bir gelenek olan Monoi
Yağını kullanarak gerçekleştirilen eski Polinezya masaj sanatı, Maraes
ürünlerinin farklı kombinasyonlara göre dikkatle ve sevgiyle formüle
edilmiş üç bakım felsefesi için ilham kaynağı olmuştur.
Yumuşak hareketler, parmak basıncıyla spesifik uyarılma, uygulama
metodolojisi, yüksek kaliteli bileşenler, sofistike aroma, tüm ihtiyaçları
karşılamak için özel olarak formüle edilmiş yenilikçi ürünler ve dokular,
muhteşem saçlara yönelik Maraes Ritüellerinin temel unsurlarıdır.
Tüm bunlar, günlük güzellik ritüelleri ve güç, enerji ve canlılık
kazandıran sonsuz bir hoşluk sağlar. Bu duyusal deneyim, saç bakımına
ayırmak zorunda oldukları zaman göz önünde bulundurularak,
müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak
üretilmiştir.

Salonunuzda mükemmel Spa atmosferini yeniden yaratın, böylece
müşterileriniz rahatlayabilir, saçlarına yönelik bütünsel mutluluğun
tadını çıkarabilir, gerçekten benzersiz bir deneyim yaşayabilirler.

Maeva Ritüeli
özel bir karşılama ile Maraes mutluluk deneyimine başlayın.

Maeva, Polinezya’da «Karşılama» anlamına gelmektedir. Müşterilerinizi bu
özel duygusal karşılama ile karşılamak, onlarla anında doğrudan iletişime
geçmenize ve güvenlerini kazanmanıza imkan sağlayacaktır.
Bu üç basit ritüel müşterinizin ilgisini çekecek ve böylece teşhis ve
uygulamaya geçebileceksiniz.
Bakalım nasıl...

Karşılama masajı
Amaç: Müşterilerinize diğerlerinden farklı olan ve ve duyulara (dokunma ve koku) hitap eden bir Maeva (Karşılama) sunmak

Müşterinizin rahatça
oturduğundan
emin olun ve daha
sonra boyundan
başlayıp kafaya
kadar rahatlatma
deneyimine başlayın.

1. Boyundan

omuzlara küçük
dairesel hareketlerle
masaj yapın. 3 kez
tekrarlayın.

2. Saça Boyalı Saçlar
için Besleyici Kalkan
ürününü sıkın.

3. Alından başlayıp saç teli boyunca
devam ederek, Maraes fırçalarını
hafifçe kullanarak masaj yapın.
Müşteriyi rahatlatmak için sık sık saç
derisine hafifçe bastırın.

MARAES MUTLULUK DENEYİMİ

En zorlu müşterilerin bile geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş bir takım
tedavi ve ritüelleri sürdürür.

YENİDEN YAPILANDIRICI
BAKIM

YOĞUN NEMLENDİRİCİ
BAKIM

CANLANDIRICI
BAKIM

MARAES GÜZELLİK İPUÇLARI
Bakımların en iyi sonuçları vermesini sağlamak ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam oluşturmak için şu
ipuçlarını uygulayın:
• Salon personelinden bir Maraes Ritüel Uzmanı seçip, onu eğitin;
• Mümkünse müzikli ve mumlu rahatlatıcı bir ortam oluşturun;
• Müşterilere doğru bir teşhis koyun;
• Ürünleri dikkatli bir şekilde, rahat, yumuşak hareketlerle uygulayın;
• Adımlar arasında asla elinizi müşterinin vücudundan çekmeyin;
• Masajın ortasında iken müşteriyi asla yalnız bırakmayın ve başka bir şeyle ilgilenmeyin;
• Her adımda hareketleri en az 3 kez tekrarlayın;
• Omuzlardaki gerginliği alarak masajınızı sonlandırın.

Üst deriye ipeksi bir yumuşaklık katarak, yıpranmış saçlara soluk aldırır.

SERT VE YIPRANMIŞ SAÇLARA ÖZEL, AUAHI RİTÜELİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN REJENERATİF TEDAVİ,
MÜŞTERİLERİNİZE RAHATLAMA VE BU BENZERSİZ RİTÜELİN TADINI ÇIKARMA ŞANSI SUNMAKTADIR.
BENZERSİZ BİR MARAES BAKIMI İÇİN AŞAĞIDAKİ 8 KOLAY ADIMI UYGULAYIN.

REJENERATİF

YENİDEN YAPILANDIRICI BAKIM

ADIM 5

Saçı ıslatın ve Parlaklık Verici
Güçlendirici Şampuan ile yıkayın.

Beklerken, müşterinizi Auahi Ritüel
ile şımartın.

ADIM 2

ADIM 6

Saçı havluyla kurutun ve müşterinizi
çalışma istasyonunda rahatlatın.

Maraes Duble Elixir’i durulayın ve
saçı havluyla kurutun.

ADIM 3

ADIM 7

Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici
Duble Elixir’i 1:1 karışım oranıyla
hindistan cevizi kabında karıştırın.

Yüksek nemlendirme için ve Duble
Elixir Bakımını kilitlemek için Maraes
Besleyici Maskeyi uygulayın. 3-5
dakika bekleyin, ardından durulayın.

ADIM 4

ADIM 8

Saçı bölümlere ayırın. Duble Elixir’i
Maraes Fırça kullanarak saçın
tamamına ve uçlarına uygulayın ve
ürünün saç köklerine nüfuz etmesini
sağlamak için saç tutamlarını bükün.
10 dakika bekleyin.

Saçı havluyla kurutun ve Parlaklık
Verici Güçlendirici Sprey Tedavisini
uygulayın. İstediğiniz gibi şekil verin.

Daha fazla nemlendirme için
saçınızı sıcak bir havluyla sarın.

REJENERATİF

ADIM 1

REJENERATİF

AUHAI RİTÜELLERİ
Yıpranmayı azaltıcı masaj

Auahi «Ateş» anlamına gelmektedir.
Bu, her insanda bulunan bir unsurdur. Bu masaj, kafaya kadar yukarı
doğru ilerlemektedir.

Günlük yaşam stresinizi hafifletmek için 4 adımı uygulayın.

1. Müşterinizle ilk teması

kurarak, kafanın üst
kısmında masaj yapmaya
başlayın.
Müşterinin hissedebileceği
kadar hafif bir basınç
uygulayın.

2. İki elinizi kullanarak, gerginliği

azaltmak için başın iki tarafındaki
şakaklara dairesel hareketlerle
hafifçe masaj yapın.
Bu masaj başı rahatlatır ve endişe
verici düşüncelerden arındırır.

3. Kafayı bir elinizle sıkıca

tutun ve diğeri elinizle
parmaklarınızın ucuyla hafifçe
baskı uygulayarak keskin
vuruşlar yapın. Diğer tarafa da
tekrarlayın.

4. Saçları toplayın ve at

kuyruğu yapar gibi yukarı
doğru toplayın; Kan
dolaşımını uyarmak için
hafifçe yukarı doğru
çekin.

Her adımı en az 3 kez tekrarlayın.

boyalı, kuru ve kurumuş saçlara yoğun nemlendirme ve derin beslenme sağlar.

SERT VEYA ÖZELLİKLE ZARAR GÖRMÜŞ BOYALI SAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, MAMU RİTÜELİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOĞUN
NEMLENDİRİCİ BAKIM HER BOYA İŞLEMİNDEN SONRA MÜŞTERİLERİNİZE RAHATLATMA HİSSİ VERECEKTİR.
BENZERSİZ BİR MARAES BAKIMI İÇİN AŞAĞIDAKİ 8 KOLAY ADIMI UYGULAYIN.

RESTORATİF

YOĞUN NEMLENDİRİCİ BAKIM

ADIM 5

Saçı ıslatın ve Boyalı Saçlar için
Besleyici Şampuan ile yıkayın.

Beklerken, müşterinizi Mamu Ritüel
ile şımartın.

ADIM 2

ADIM 6

Saçı havluyla kurutun ve müşterinizi
çalışma istasyonunuzda rahatlatın.

Duble Elixir’i durulayın ve saçı
havluyla kurutun.

ADIM 3

ADIM 7

Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici
Duble Elixir’i 1:1 karışım oranıyla
hindistancevizi kabında karıştırın.

Yüksek nemlendirme için ve Duble
Elixir tedavisini kilitlemek için Maraes
Besleyici Maskeyi uygulayın.3-5
dakika bekleyin, ardından durulayın.

ADIM 4

ADIM 8

Saçı bölümlere ayırın. Duble Elixir’i
Maraes Fırça kullanarak saçın
tamamına ve uçlarına uygulayın ve
ürünün saç köklerine nüfuz etmesini
sağlamak için saç tutamlarını
bükün.10 dakika bekleyin.

Saçı havluyla kurutun ve kolay
fırçalama için Boyalı Saçlar için
Besleyici Olium uygulayın.

Daha fazla nemlendirme için
saçınızı sıcak bir havluyla sarın

RESTORATİF

ADIM 1

RESTORATİF

MAMU RİTÜELİ
Rahatlatıcı masaj

Mamu «sakin olmak» anlamına gelmektedir.
Müşterinizin rahatça oturduğundan emin olun ve
omuzlardan başlayarak ilk teması kurun.

1. Omurganın üst

kısmından başlayarak
boyna kadar
başparmaklarınızla
dairesel hareketler yaparak
hafifçe masaj yapın.

2. Parmaklarınız açıkken yukarı

doğru bakacak şekilde ellerinizi
kafanın iki yanına koyun.
Hafif bir basınç uygulayın ve
saçlarınızı şampuanlıyormuş gibi
ellerinizi yavaşça yukarıya doğru
hareket ettirin. Ellerinizin tabanı
ve parmaklarınızla kafa derisine
dokunmaya çalışın.

3. Avucunuzla kafayı bastırın

ve kafanın ön tarafından
başlayarak hafif dairesel
hareketlerle hafifçe bastırın. Son
vuruşların kafayı biraz geriye
doğru çekmesini sağlayın. Bu
işlemi üç kez tekrarlayın.

4. Gerginliği azaltmak için

enseye hafifçe dokunarak,
saçlara hassas bir şekilde
aşağı yönde masaj yapın ve
sonlandırın.

Her adımı en az 3 kez tekrarlayın.

Saçın esnekliğini artırır, saç uçlarının kırılmasını önler ve saç şekline belirgin bir hava katar.

KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, HAERE RİTÜEL İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN CANLANDIRICI TEDAVİ,
MÜŞTERİLERİNİZE GERÇEK BİR MUTLULUK VE RAHATLAMA DENEYİMİ SUNAR.
BENZERSİZ BİR MARAES BAKIMI İÇİN AŞAĞIDAKİ 8 KOLAY ADIMI UYGULAYIN.

CANLANDIRICI

CANLANDIRICI BAKIM

ADIM 5

Saçı ıslatın ve Kıvırcık Saçlar için
Canlandırıcı Şampuan ile yıkayın.

Beklerken, müşterinizi Haere Ritüel
ile şımartın.

ADIM 2

ADIM 6

Saçı havluyla kurutun ve müşterinizi
çalışma istasyonunuzda rahatlatın.

Duble Elixir’i durulayın ve saçı
havluyla kurutun.

ADIM 3

ADIM 7

Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici
Duble Elixir’i 1:1 karışım oranıyla
hindistancevizi kabında karıştırın.

Yüksek nemlendirme için ve Duble
Elixir bakımını kilitlemek için Boyalı
saçlara Canlandırıcı Tedavi uygulayın.
3-5 dakika bekleyin, ardından
durulayın.

ADIM 4

ADIM 8

Saçı bölümlere ayırın. Duble Elixir’i
Maraes Fırça kullanarak saçın
tamamına ve uçlarına uygulayın ve
ürünün saç köklerine nüfuz etmesini
sağlamak için saç tutamlarını bükün.
10 dakika bekleyin.

Durulamanın sonunda, kanın mikro
sirkülasyonunu uyarmak için saçlara
soğuk su dökün. İstediğiniz gibi şekil
verin.

Daha fazla nemlendirme için
saçınızı sıcak bir havluyla sarın

CANLANDIRICI

ADIM 1

CANLANDIRICI

HAERE RİTÜEL
Güçlendirme masajı

Haere «Haz» anlamına gelmektedir.
Kanın mikro sirkülasyonunu enerjik fakat nazik hareketlerle uyarın.

1. Kafayı sol elinizle destekleyin

ve boynun dibinden başlayarak
sağ elinizle dairesel hareketler
uygulayın. Yaklaşık 10 saniye
boyunca devam edin ve bir 10
saniye daha diğer tarafa uygulayın.

2. Kafayı iki yandan ellerinizle

kavrayın ve avucunuzdan parmak
uçlarına hafifçe güç uygulayarak,
üstten aşağı doğru masaj yapın.

3. Baş parmaklarınızla

müşterinin kafasını sıkıca
kavrayın ve aynı anda mikro
sirkülasyonu uyarmak için
tüm parmakların basıncını
değiştirerek basınç uygulayın.

4. Kafanın ortasından

başlayarak gerginliği
omuzlara aktararak dairesel
hareketlerle masajı bitirin.

Her adımı en az 3 kez tekrarlayın.

Maraes, yoğun bir yaşam süren ve kendilerine harcayacakları çok fazla zamanı olmayan
müşterilerinize, doğru ürünlerle hızlı bir çözüm ve anlık rahatlamanın tadını çıkarma şansı sağlar.
Keşfetmek için bize katılın

MARAES GÜZELLİK EXPRESS

REJENERATİF
EXPRESS

RESTORATİF
EXPRESS

CANLANDIRICI
EXPRESS

Yıpranmış ince saçlar için.

Boyalı ince saçlar için.

Kıvırcık ince saçlar için.

REJENERATİF EXPRESS

REJENERATİF
EXPRESS
Yıpranmış ince saçlar için.

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

ADIM 4

ADIM 5

Saçı ıslatın ve Parlaklık Verici
Güçlendirici Şampuan ile
yıkayın.

Saçı havluyla kurutun
ve müşterinizi çalışma
istasyonunuzda rahatlatın.

Maraes Boyalı Saçlar için
Besleyici Duble Elixir’i
1:1 karışım oranıyla özel
hindistancevizi kabında
karıştırın ve Maraes Fırçası
kullanarak saça uygulayın.

Ultrasonik+ Kızılötesi Saç
Bakım Ütüsü ile ürünün
penetrasyonunu artırın. Daha
sonra durulayın ve havluyla
kurulayın.

Saça Parlaklık Verici
Güçlendirici Sprey Tedavisi
uygulayın ve istenen şekli
verin.

Üst deriye ipeksi bir yumuşaklık katarak, yıpranmış saçlara yeni bir soluk getirin.

RESTORATİF EXPRESS

RESTORATİF
EXPRESS
Boyalı ince saçlar için.

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

ADIM 4

ADIM 5

Saçı ıslatın ve Boyalı Saçlar
için Besleyici Şampuan ile
yıkayın.

Saçı havluyla kurutun
ve müşterinizi çalışma
istasyonunuzda rahatlatın.

Maraes Boyalı Saçlar için
Besleyici Duble Elixir’i
1:1 karışım oranıyla özel
hindistancevizi kabında
karıştırın ve Maraes Fırçası
kullanarak saça uygulayın.

Ultrasonik + Kızılötesi Saç
Bakım Ütüsü ile ürünün
penetrasyonunu artırın. Daha
sonra durulayın ve havluyla
kurulayın.

Saça Kalkanı sıkın ve istenen
şekli verin.

Boyalı, kuru ve kurumuş saçlara yoğun nemlendirme ve derin besleme sağlayın.

CANLANDIRICI EXPRESS

CANLANDIRICI
EXPRESS
Kıvırcık ince saçlar için.

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

ADIM 4

ADIM 5

Saçı ıslatın ve Kıvırcık Saçlar
için Canlandırıcı Şampuan ile
yıkayın.

Saçı havluyla kurutun
ve müşterinizi çalışma
istasyonunuzda rahatlatın.

Yüksek hidrasyon için ve
Çift Etkili İksir tedavisini
kenetlemek için Boyalı
saçlara Canlandırıcı Tedavi
uygulayın.3-5 dakika
bekleyin, ardından durulayın.

Ultrasonik + Kızılötesi Saç
Bakım Ütüsü ile ürünün
penetrasyonunu artırın. Daha
sonra durulayın ve havluyla
kurulayın.

İstediğiniz gibi şekil verin.

Saçın esnekliğini geliştirir, şaç uçlarının kırılmasını önler ve saç şekline belirgin bir hava katar.

Maraes tedavileri ve ritüellerinde en iyi sonuçları elde etmek için,

KAARAL ULTRASONİK + KIZILÖTESİ SAÇ BAKIM
MAŞASI kullanın.

Saçları derinden yapılandırmak için saç uzmanlarına yönelik
ideal cihazdır. Yeniden yapılandırma ürünlerindeki etkin
maddelere yardımcı olmak için ultrason ve kızılötesi teknolojileri
sinerji içinde derinlere nüfuz eder; bu durumda Boyalı Saçlar
için Besleyici Duble Elixir, Boyalı Saçlar için Besleyici Maske ve
Kıvırcık Saçlar için Canlandırıcı Tedavi.

ULTRASONİK SES DALGALARI: su
içindeki mikropartikülleri, proteinleri ve
diğer restoratif etken maddeleri saçın içine
iter.
KIZIL ÖTESİ IŞINLAR: Saçın pul tabakasını
kapatır ve aynı zamanda bakımı kilitler.
SONUÇ: Saç iyileştirilmiş, nemlendirilmiş ve
beslenmiştir ve artık mükemmel bir yapıya
sahiptir.

Ürünü keşfedin.
Maraes Uygulamasını şu
adresten indirin:
www.kaaral.com
GOOGLE
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