TUDO COMEÇA COM CABELO, COURO CABELUDO
E MENTE LIMPA E SAUDÁVEL.
Os cabelos bonitos e
saudáveis crescem a
partir de um couro
cabeludo saudável. O
couro cabeludo é
afetado não apenas
por fatores externos,
mas também por fatores internos, como a
condição física e
mental. O YUME SPA é
um tratamento profissional que oferece uma
abordagem total ao
cabelo, ao couro cabeludo e à mente de suas
clientes, desenvolvido
exclusivamente pela
TAKARA BELMONT.

Shampoo, hidratante e massagem apropriados
e essenciais.

Terapia Capilar

CABELO

CABELUDO

Os testes mostram que, após um tratamento
com o YUME SPA por 30 minutos, as frequências cardíacas nos casos testados caem e
ficam e eles ficam mais relaxados.
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Para conservar o cabelo e couro cabeludo saudáveis e bonitos, é
necessário não só resolver cada problema, mas também manter o
tratamento completo.
Relação holística entre cabelo, couro cabeludo e mente.
CABELO DANIFICADO

CABELO SAUDÁVEL

Couro cabeludo seco

A névoa quente hidrata e
promove
uma
melhor
circulação sanguínea no
couro cabeludo e abre
poros para limpar e desfazer as pápulas ceratóticas .
Ele também abre as camadas de cutículas para que
as partículas de tratamento possam penetrar no
cabelo.
Por fim, o ar de resfriamento fecha as cutículas para
manter os efeitos prolongados do tratamento.

Estresse Mental e Físico
Lavagem e Tratamento
Alta Temperatura
Ultravioleta
Clima seco
Substância química
Envelhecimento
Nutrição
Secadora e escovação
Etc.
Couro cabeludo
Entupido com sebo
oxidado

SENSAÇÃO DE SER COBERTO COMPLETAMENTE
PELA NÉVOA QUENTE

www.takarabelmont.com.br

Couro cabeludo limpo
MUDANÇA DA TEMPERATURA DO CABELO (DURANTE O SHAMPOO)
Sem Névoa
Aberta

Com Névoa Aberta
de Spa Mist II

O cabelo esfria
gradualmente

Não só o cabelo,
mas a linha de rosto
atrás da orelha fica
quente

takbel@takarabelmont.com.br
Rua Treze de Maio 1315, Bela Vista, São Paulo, SP

(11) 3147.4040

TakaraBelmontBrasil

TakaraBelmontBrasil

TakaraBelmontBrasil

Técnica

Equipamento

EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO
OFERECE TRATAMENTO COMPLETO

Técnica de massagem com toalha quente

SERVIÇOS ORIGINAIS QUE UTILIZAM O PODER DA NÉVOA COMPLET0

Lavatório YUME

O lavatório Yume oferece extremo conforto na
posição totalmente reclinada (full-flat).
A cuba de
forma grande e
redonda é
projetada para
profissionais,
para lavar o
cabelo e o
couro cabeludo
completamente.
O apoio pescoço em gel
também dá suporte aos
tratamentos longos e variados sem dor no pescoço.

Dobre a toalha quente em quatro e
aplique na linha do rosto, aquecendo

Altura ajustável elétricamente

Tome cuidado para a toalha não escorregar.

a linha do rosto e as orelhas.

Limpeza

Aquecimento da névoa
Desembrulhe a toalha e aplique pressão nos
pontos 4 para 6 ( 3 seg. cada)

Lavagem

Mocho YUME

Massagem

Mapeamento e Técnica de Lavagem

Suporte de três pontos
para reduzir a tensão do
pescoço

Pressionar com seus dedos as posições 1 para 3 .

e retire a tolha com cuidado

1. Contato dos dedos. Tente sempre usar as pontas de seus dedos para entrar
em contato com o couro cabeludo, ajustando as palmas das mãos às formas
da cabeça.
2. Continuidade (fluxo). Tente não parar de repente, nem tirar as duas mãos
da cabeça ao mesmo tempo.
3. Ritmo (pressão). Tente usar pressão e ritmo de uma maneira que não seja,
nem monótona, nem descuidada.
4. Direção de pressão. Tente pressionar para o vértice, subindo para cima.
5. Pontos de pressão. Sempre esteja ciente dos oito pontos de pressão e tente
empregar uma técnica que seja adequada e atinja todas as áreas.

Mapa dos Pontos de Pressão

a Linha do Rosto

Mocho para massagem que
inclina 360 graus.

TRATAMENTO COMEÇA NO MOMENTO
EM QUE ENTRAM NESTE ESPACO

Massageie com a toalha na posição 7

b Lado

a
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c Linha Média
d Topo
e Nuca
①
②

1. Segure firmemente a
cabeça.
2. Use a ponta dos dedos
como você puder.
3. Use o mesmo movimento
em ambos os lados.
4. Lave em ritmo lento.

Shintei Anti-envelhecimento, para hipertensão arterial e insônia.
Ganen Para enxaquecas, tonturas e zumbido
Kyokubin Para dores de cabeça, dores de dente e dor no maxilar.
Hyakue Regula o sistema nervoso autônomo, promove a circulação, alivia o estresse, evita o cabelo
branco e a perda de cabelo.
Gocho Para dor occipital, ombros rígidos, peso da cabeça (ondas) e tonturas.
Elfu Para dores de dente, tensão no pescoço por dormir de mal jeito e pescoço rígido.
Fuchi Para dor muscular cervical, ombros rígidos, dor nas costas, dores de cabeça, tonturas, zumbido, além de promover a circulação.
Amon Para dor occipital e insônia.

Para conhecer a TÉCNICA COMPLETA “YUME SPA”
Ligue para nosso Showroom (11)3147-4040 ou
solicite pelo email takbel@takarabelmont.com.br

