
nadal 2022-23
IDEES PER REGALAR



Ja tenim aquí el Nadal, un altre any hem d’escriure la carta als
reis, pare Noel, fer cagar el tio, fer l’amic invisible i un llarg etc...

 
-  Busques demanar un regal original, pels teus éssers estimats?
-  Cansat de demanar les mateixes coses?

 

Nosaltres us ho posem fàcil!!

Hem fet un catàleg amb una selecció de serveis i productes, on creiem que
pots encertar aquell regal, diferent a el convencional per aquella persona
important per a tu!

Que has de fer?
1. Selecciona en el nostre catàleg, el servei o producte que més s’adeqüi 
   als teus desitjos  
2. Entra i demana quina de les nostres targetes, vols que rebi la persona 
   indicada. Pots escollir entre 
          - Digital ho rebrà via e-mail 
          - Físicament ho posem en una targeta
3. I esborrar una cosa de la llista de Nadal!

Ens agrada molt acompanyar-vos en aquests dies tant especials!!!



TARGETA REGAL

*Aquest catàleg es vàlid fins al 31 de gener de 2023. No acumulable amb altres promocions. Promocions dels productes fins esgotar existències. 

 
Moltes gràcies, per la teva confiança.



Serveis/
productes

01 Programa Re-Estaura’l
     - Queratina
     - Queratina Orgànica 
02 Programa Re-Connecta
     - Tall 
     - Bicolor 
     - Metxes
03 Programa Re-Ecològic 
     - Terres
04 Programa Re-Cupera’l
     - Estudi del cuir cabellut i cabell
05 Programa Re-laxa't
     - Spa Capil·lar i facial 
06 Packs Productes
     - Anti-Frizz
     - Elixir Remember
     - Instant 4D



Com son els nostres programes?

La nostre manera de treballar es basa amb un mètode de treball,
que hem creat i anomenat ESSÈNCIA on a través de treballar la
imatge, l'apoderament, l'actitud, la seguretat i els coneixements,
recuperem aquesta naturalesa nostre, a vegades tan absent en la
nostra vida.

Escull el teu programa i si no trobes el que busques, parla amb
nosaltres i buscarem la manera de fer-ho realitat!!



01 RE-ESTAURA'L

 

Aquest programa es per a tu... si tens el cabell,
ondulat o arrissat, encrespat, amb volum, mate i
sense moviment. No vols invertit molt de temps
arreglant-te, passar planxes o perdre el temps,
assecant el cabell, sense bons resultats.
Aconseguiràs veure el cabell llis, sa, brillant i amb
moviment, invertint molt poc temps en el teu cabell.



TRYLOGY ALLISAT QUERATINA

El nostre tractament de queratina termo
activa (necessita assecador), allisa, treu
volum i crespat al cabell. 
Sense formol ni glicòlics ni carbocisteïnes. Per
a tot tipus de cabells. No aclareix el color ni
deixa rossos indesitjats
Està format a base de mantega de murumuru,
oli d’Argan i oli d’inca. 

Temps al saló

Preu des de             

Duració del tractament

Bonús per a tu

2h 30 - 3h 00 

Cabell curt   130,00€*

3/4 mesos

Info per cuidar abans de rentar
Tips per fer que duri mes
Video de com assecar el cabell
Champu i mascareta especifica
Dte per al Botox 

*Pregunta segons ell cabell quin es el teu preu



QUERATINA ORGÀNICA ALLISAT PERFECTE

El nostre tractament orgànic d'última generació,
sense calor (no necessita assecador).

Aconsegueix màgia sense formol, ni carbocisteïnes,
ni àcids glioxílics, ni glicòlics que produeixen
irritacions i molèsties a clientes i professionals.
 
Està format a base d'oli d’avocats, cafè verd, àcid
làctic i àcid hialurònic, que allisa, treu volum i
crespat al cabell

Temps al saló

Preu des de             

Duració del tractament

Bonús per a tu

3h 30 - 4h 00 

Cabell curt  180,00€*

5/6 mesos

Info per cuidar abans de rentar
Tips per fer que duri mes
Champu i mascareta especifica
Dte per al Botox 

*Pregunta segons ell cabell quin es el teu preu

(Amb nanotecnology)



02 PROGRAMA RE-CONNECTA 

 

El dia a dia, la família, la feina, la casa...fa que passis a ser
la ultima de les prioritats i un dia de cop i volta et mires al
mirall i et dones conte de que ja no ets cuides com abans!!

Aquests programa neix d’aquesta necessitat, de que tornis
a trobar-te amb tu mateixa i ara des de el coneixement i
l’experiència.

Pots escollir entre diferents opcions de tall, color bicolor o
metxes.

(del nostre mètode Essència)
1. Forma de cara
• Frontal 
• Perfil
• Tipus de coll
2. Harmonia de color 
• Freda
• Càlida
3. Potenciar o neutralitzar els teus
trets
4. Diferencia entre imatge i bellesa
5. Saber quina imatge ofereixes en
cada moment  
6. Poder escollir conscientment
quins color, talls i formes vols
mostrar en cada ocasió
7. Tips i secrets per la cura del
cabell, treien el màxim partit al teu
cabell amb l’estil de vida que tens

 

Quins coneixements aconseguiràs 
amb aquest programa:

Amb tots aquests coneixements, renovaràs l’energia,
estalviaràs temps, tornaràs a veure’t guapa, sentir-te
segura, Re-Connectada amb tu i la teva essència. 



  

Re-connecta



RE-CONNECTA TALL
Que conte aquest programa:

-Re-Connecta (sense Harmonia del color)

-Tractament específic de neteja per la cura del cabell (segons necessitats)

-Tall de Cabell al tipus de cara, si volem potenciar o neutralitzar, segons la imatge que
volem oferir

- Assecat de cabell a la forma de imatge que volem mostrar.

Temps al saló

Preu des de             

Duració del tractament

Bonús per a tu

           1h 15  

 Cabell curt  65,00€* 

6/8 setmanes

Forma de Cara, perfil i coll
Potenciar o neutralitzar 
Diferencia entre imatge i bellesa
Tips i secrets per cuidar el teu cabell
Pinta de regal pel bolso

 *Pregunta segons ell cabell quin es el teu preu



RE-CONNECTA BICOLOR 

Que conte aquest programa:

- Re-Connecta
- Color adaptat al tipus de cara, harmonia de color i si volem potenciar o neutralitzar,      
segons la imatge que volem oferir 
- Tractament específic per la cura del cabell (segons necessitats)
- Tall de Cabell al tipus de cara, si volem potenciar o neutralitzar, segons la imatge que
volem oferir
- Assecat de cabell a la forma de imatge que volem mostrar.

Temps al saló

Preu des de             

Duració del tractament

Bonús per a tu

           2h 30  

Cabell curt 105,00€* 

segon color escollit

Forma de Cara, perfil i coll
Harmonia de color
Potenciar o neutralitzar 
Diferencia entre imatge i bellesa
Tips i secrets per cuidar el teu cabell
Mascareta per a casa

 *Pregunta segons ell cabell quin es el teu preu

(meelting, degradado)



RE-CONNECTA METXES 

Que conte aquest programa:

- Re-Connecta
- Tècnica de metxes i matitzadors, adaptades al tipus de cara, harmonia de color i si  
 volem potenciar o neutralitzar, segons la imatge que volem oferir 
- Tractament específic per la cura del cabell (segons necessitats)
- Tall de Cabell al tipus de cara, si volem potenciar o neutralitzar, segons la imatge que
volem oferir
- Assecat de cabell a la forma de imatge que volem mostrar.

Temps al saló

Preu des de             

Duració del tractament

Bonús per a tu

           5h 30  

Cabell curt 165,00€* 

segon color escollit

Forma de Cara, perfil i coll
Harmonia de color
Potenciar o neutralitzar 
Diferencia entre imatge i bellesa
Tips i secrets per cuidar el teu cabell
Mascareta per a casa

*Pregunta segons ell cabell quin es el teu preu

(Balayage, babylights...)



03 PROGRAMA RE-ECOLÒGIC  

Això es per a tu... si ets una persona que es preocupa pel medi ambient, està
compromès amb la salut del seu cos, tens al·lèrgies als productes químics o simplement
t’agraden les coses naturals. 
I vols un color de cabell natural i saludable, lliure de productes químics, que doni
lluentor, volum i moviment, que estigui alineat amb el teu estil de vida. 
Tens al·lèrgia als color químics, tens grassa, caspa, psoriasis o caiguda de cabell i
vols solucions naturals.

 



TERRES

Que conte aquest programa:

- Re-Connecta
- Assessorament de la tècnica de terres segons la necessitat del cabell 
- Aplicació de terres segons tractament a seguir (color i/o cura de la pell)
- Tractament de rentat segons cabell
- Tall de Cabell al tipus de cara, si volem potenciar o neutralitzar, segons la imatge que
volem oferir
- Assecat de cabell a la forma de imatge que volem mostrar.

Temps al saló

Preu des de             

Duració del tractament

Bonús per a tu

           2h 30  

Cabell curt   95,00€* 

             2/3 mesos

Xampú de regal orgànic sense sulfats
ni parabens
Pdf amb la importància dels sulfats
Pdf amb la informació dels parabens
Com assecar el cabell
Benefici de les terres

*Pregunta segons ell cabell quin es el teu preu



 

04 PROGRAMA RE-CUPERA-HO  

Això es per a tu... Si fa temps que veus que cau el teu cabell, tens menys quantitat, els
veus apagat i sense vida...
T'ajudem a que coneguis l'estat de la teva arrel capil·lar i llarg de cabell i els
possibles problemes de pell que puguis tenir, per a poder posar solució i tornar a
tenir un cabell renovat, sa i amb moviment.



Que conte aquest programa:

- Estudi del cuir cabellut i cabell (per a detectar possibles malalties)
     • Caiguda, grassa, descamació, picor etc...
     • Estat de l’arrel                • Elasticitat 
     • Densitat                        • Porositat
- Programa específic de xoc de tractament per al cabell
- Preparació del cuir cabellut al saló de un píling, xampú i mascareta específica 
- Assecat de cabell   

DIAGNÒSTIC CAPIL·LAR 

Temps al saló

Preu des de             

Duració del tractament

Bonús per a tu

           1h 00  

Cabell curt   80,00€* 

             3/4 mesos

10% dte. en tots el productes del teu
tractament 
Assessorament sobre la teva problemàtica i
com millorar-la
Manual de com fer servir els productes (PDF
com aplicar productes)
Comunicació via WhatsApp, per solucionar
dubtes

*Si t'emportes el mateix dia del
programa els productes

necessaris per al teu
tractament, tens un dte. de

40€ en el preu final.



 

05 PROGRAMA RE-LAXA'T  

Aquest programa és per a tu, si el teu dia a dia vas corrent i no pares mai, necessites
relaxar-te i baixar revolucions. Tens la pell del cap i la cara, resseca amb dermatitis,
opaca i estressada. T'agrada que et cuidin, et facin massatges o simplement et ve de
gust!



SPA CAPIL·LAR I FACIAL

Tractament Facial
Piling
Mascareta facial
Sérum
Crema facial
Tractament Capil·lar
Piling
Tractament específic de neteja per la cura del cabell (segons necessitats)
Assecat de cabell a la forma d'imatge que volem mostrar 

Que conte aquest programa:

1.

2.

Temps al saló

Preu des de             

           1h 15  

 Cabell curt  45,00€* 

*Pregunta segons ell cabell quin es el teu preu



 

06 PACKS PRODUCTES  

Aquests packs son per a tu, si necessites fer un manteniment del teu cabell a casa
amb productes pensat i destinats al teu tipus de cabell, si t'agrada sentir el teu
cabell sa i cuidat, perquè valores els productes de qualitat o simplement confies en el
nostre assessorament.



 

PACK ANTI-FRIZZ  

Per a cabells gruixuts i encrespats, que volen el cabell llis
Això es per a tu si busques reparar el cabell, allisar-lo, tancar cutícula,
enfortir i treure l’encrespat.
 
Xampú 300ml: No aporta pes, nutritiu, allisa i treu el frizz

Mascareta 200ml: aporta suavitat, treu encrespat i fa que duri mes el
pentinat

Bàlsam 150ml: Protector tèrmic, facilita el pentinat i redueix el temps de
assecat

85€

Video de com aplicar el xampú
Video de com aplicar la mascareta
Pdf de propietats del producte



 

ELIXIR REMEMBER

Remember Ecosostenible, productes professionals naturals, vegetals,
respectuosos amb el medi ambient.

Xampú 250 ml: Lliure de parabens, silicones i SLS. Aporta vitamines A, B
i C i elasticitat, és anticaiguda i repara les puntes obertes.
Existeixen dues versions: Dimension, per a cabell fi, i Relaxing, per a
cabell gruixut.
 

L'Elixir Oil 30ml: És ideal per a reparar tot tipus de cabell danyat.
Reviu, hidrata i desenreda el cabell, alhora que proporciona un
acabat sedós amb lluentor natural. L'Elixir Oil està format per 4 olis
purs (jojoba, argània, llavor de camelia i ametlles dolces)

35€

Video de com aplicar el xampú
Pdf de com aplicar l'elixir
Pdf de propietats del producte



 

PACK INSTA 4D

Línia de manteniment pensada per a prolongar el resultat dels
tractaments Ussawa 4D (botox).

Xampú 4D: Reestructurant amb propietats emol·lients i amb una alta
concentració de principis actius com l'oli d'oliva (AOVE), extracte de
nou i proteïnes de llet.

Mask 4D: Restauradora que conté una alta concentració de principis
actius com a proteïna de llet i vitamina F, aporten reestructuració,
hidratació, anti-encrespament, lluentor i protecció tèrmica.

Elixir sublim: Conté extraordinàries propietats estructurants i anti-
envelliment, contrarestant la formació de puntes obertes, eliminant
l'encrespament i aportant una lluentor extraordinària.

85€

Video de com aplicar el xampú
Video de com aplicar la mascareta
Pdf de com aplicar l'elixir
Pdf de propietats del producte



Rogent, 77 08026 Barcelona

        @zonadetall www.zonadetall.com

tel. 934353649     627815818


