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VLASOVÉ PÁSKY NANOTAPE

JAKÉ VLASOVÉ PÁSKY NABÍZÍME
Východoevropské vlasové pásky
Vlasové pásky NanoTape® z kvalitních východoevropských vlasů (neboli ruských
vlasů) - Pokud hledáte ekonomičtější variantu a nevadí Vám použití lehce
hrubších východoevropských vlasů, pak jste našli to pravé. Mají obvyklou
životnost 3 - 6 posunutí, jsou z vlasů s certifikací původu - Rusko, které jsme
schopni doložit i kontrolním orgánům, nikdy nepoužíváme levné a nekvalitní
asijské vlasy.
Středoevropské vlasové pásky
Vlasové pásky NanoTape® jsou vyrobené z vysoce kvalitních středoevropských
vlasů, které pochází převážně z našich výkupů z ČR. Mají jemnější a lehce vlnitou
strukturu. jejich životnost je obvykle 6-10 posunutí. Na vlasy poskytujeme
dvouletou záruku.
Panenské vlasové pásky
Středoevropské panenské vlasové pásky NanoTape® jsou tím nejluxusnějším, co
sobě můžete dopřát. Tyto vlasové pásky jsou totiž vyrobeny z přírodních, nikdy
nebarvených ani jinak chemicky upravovaných vlasů. Díky jemné a hladké
struktuře se dokáží dokonale propojit s našimi vlasy a vytvořit tak jednolitý celek.
Mezi vlasovými páskami navíc tvoří naprostý unikát, kterého je u nás společnost
ProfiBeauty jediným výrobcem. Jedná se o natolik exkluzivní zboží, že upoutalo
pozornost i samotného odborníka na poli prodlužování vlasů, Michala Zapoměla,
který ve spolupráci s ProfiBeauty vytvořil svou vlastní kolekci panenských
středoevropských pásek NanoTape® by Michal Zapoměl. Ty nyní zdobí například
krásnou Zorku Hejdovou, Ivu Pazderkovou či Moniku Bagárovou.

PROČ SI VYBRAT VLASOVÉ PÁSKY?

HLAVNÍ VÝHODY
spoj je nenahmatatelný a pohodlný na nošení, nikde netlačí ani při spánku
snadný, bezbolestný odstraňovací proces
vlasy se při posunování nezkracují – délka zůstává původní (nemusíte kupovat tak
často nové vlasy)
široká škála délek, odstínů, gramáže pásek a struktur vlasů (okolo 400 barevných
kombinací)
jedině ProfiBeauty Vám nabízí prodej vlasových pásek s
pravými východeovropskými (ruskými) , středoevropskými a panenskými vlasy
(vlasy z našich výkupů od českých klientů)
kvalitu lze porovnat i s konkurenčními kopiemi od malých prodejců - věříme, že se
rádi vrátíte k nám, neboť zjistíte, že naši kvalitu nelze zkopírovat a už vůbec ne
srovnávat
vlasy barvíme zásadně šetrnými technologickými postupy
ProfiBeauty má vlastní produkci vlasových pásek - k výrobě vlasových pásek
používáme inovativní postupy s využitím nanotechnologie
spojovací materiál je vyroben v Německu - Made in Germany
poskytujeme záruku - 2 roky

Jaký je rozdíl mezi našimi vlasovými páskami a
jinými páskami, které vypadají podobně?
Rozdíl je bohužel pouhým okem málo viditelný. Profesionálové ho mohou poznat při
doteku, laik však rozdíl nepozná. Napodobeniny našich pásek jsou potaženy
silikonovým olejem, který i z nejhrubších vlasů udělá hebké. Po pár umytích je ale
rozdíl znatelný. Vlasy se extrémně cuchají, jsou hrubé, nepoddajné a na rozdíl od
téměř všech přírodních typů vlasů se nezvlní. Pouze ASIJSKÉ vlasy, z nichž je většina
kopií vyrobena, zůstávají hrubé, tvrdé a naprosto rovné. Vzhledem k velkým rozdílům
v kvalitě a životnosti může být experimentování s páskami z neověřených zdrojů ve
svém důsledku finančně velmi náročné, proto doporučujeme vsadit na jistotu a vložit
se do rukou profesionálů v oboru. Společnost ProfiBeauty garantuje nejvyšší kvalitu
vlasů, precizní zpracování.

PŘEHLEDNÝ POROVNÁVAČ

VÝCHODOEVROPSKÉ

STŘEDOEVROPSKÉ

struktura vlasu

struktura vlasu

Rovná i lehce vlnitá, nepatrně hrubší

Rovná, jemně vlnitá až vlnitá i

těžší vlasy, snadná úprava

kudrnatá, extra jemné vlasy, unikátní

původ vlasů

Rusko, Ukrajina, Estonsko, Litva,
Bulharsko, Lotyšsko, Bělorusko
lesk vlasu

textura dle copu
původ vlasů

Slovensko, Česko
lesk vlasu

Vlasy jsou již v surovém stavu velmi

Přirozený lesk až mat. Identická shoda

lesklé, po barvení jsou lesklé a

s našimi vlasy

výrazné o to víc. Vhodné pro ženy s
velmi zdravými, lesklými vlasy.

pro koho jsou vlasy vhodné

Nehodí se pro klienty s poškozenými,

Dlouhodobé nošení, jemné vlasy,

příliš matnými vlasy

menší nároky na péči, ne časté

pro koho jsou vlasy vhodné

Dlouhodobé nošení, hrubší zdravé
lesklé vlasy, menší nároky na péči
výhody

stylingy
výhody

Kvalitní zdravé vlasy - chovají se
naprosto stejně jako živé vlasy
vyživované od konečků. Jednoznačně

Kvalitní zdravé pevné vlasy Velmi

nejluxusnější materiál k prodloužení

výhodná koupě v poměru cena/kvalita

vlasů z hlediska životnosti a kvality.

Dostupné v dlouhých délkách. Ruské

Investice do Středoevropských vlasů

vlasy barvíme šetrnou evropskou

se vyplatí především těm z vás, které

technologií, která zachovává plnou

toužíte po dlouhodobém prodloužení

kutikulu vlasů. Vlasy nejsou chemicky

vlasů. Snadná péče o vlasy Nejširší

ztenčované Tmavé odstíny jsou

výběr struktur Nejjemnější vlasy

panenské nebarvené.

Vlasy nejsou chemicky ztenčované
Širší škála nebarvených přírodních
odstínů Odbarvené vlasy jsou
odbarvovány velmi šetrně a vždy
ručně

