
Magic Efecto Botox marki Tahe 

Botox do włosów z kwasem hialuronowym i naturalnym kolagenem 

 

Magic Efecto Botox marki Tahe został stworzony po to by zmienić wizerunek do tej pory dostępnych 

zabiegów i rytuałów fryzjerskich. By zbliżyć je do usług proponowanych w gabinetach medycyny 

estetycznej.  

Kluczem do sukcesu jaki osiąga dziś nowy zabieg Tahe było wykorzystanie po raz pierwszy w 

produkcie fryzjerskim połączenia składników takich jak naturalny kolagen, kwas hialuronowy, 

keratyna i olej arganowy. Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu 

dawnej świetności. Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody 

w ilości odpowiadającej tysiące razy większej niż jego masa własna. Keratyna to nawilżający i 

filogenetyczny składnik - naprawia strukturę i ochronną warstwę włókien uszkodzonych chemicznie 

oraz przez czynniki fizyczne. Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i 

nabłyszcza włosy.  

Dzięki tym czterem składnikom poza odczuwalnymi i widocznymi od razu efektami regeneracji 

(takimi jak zmiękczenie, doraźne nawilżenie, wygładzenie i przywrócenie połysku włosom) we włosie 

następuje przełom dotyczący czegoś dużo ważniejszego niż odczuwalne natychmiastowo efekty. Tym 

przełomem jest wyrównanie gospodarki wodnej we wnętrzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu 

hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma 

to ogromny wpływ na wszystkie czynności, które wykonujemy na włosach później. Począwszy od 

podstawowych zabiegów takich jak codzienna stylizacja suszarką – z jednej strony mamy mniejszą 

ingerencję ciepła na stan włosa, bo wcześniej wypełnione powietrzem przestrzenie nie rozrywają od 

środka jego struktury, a z drugiej wypełniony wodą włos daje dużo łatwiejszą i trwalszą stylizację, jest 

bardziej podatny i łatwiejszy w modelowaniu. Natomiast przy farbowaniu włosów wyrównana 

gospodarka wodna wpływa pozytywnie na efekt i trwałość koloryzacji, wydłuża połysk i minimalizuje 

zniszczenie podczas zabiegu chemicznego. Dodatkowo każda regeneracja, zastosowana maska, czy 

odżywka będzie przynosiła dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.  

Już po sześciu miesiącach istnienia na rynku Magic Efecto Botox został uhonorowany główną nagrodą 

w plebiscycie Imperium Urody w kategorii „Kultowy zabieg”. 


