
Technikai füzet

Vigyük fel a Deep Cleansing sampont 
a nedves hajra. Masszírozzuk be 
és miután homogén állagú habot 
kaptunk, öblítsük le. 

Ismételjük meg a folyamatot.

Itassuk fel a vizet a hajról,  
majd 50%-ig szárítsuk meg a hajat.

Miután egy fóliasapkával befedtük a hajat, hőhatás 
alatt 10 percig hagyjuk hatni a keveréket. A hatóidő 
után vegyük le a fóliasapkát és 5 percig hagyjuk a 
hajat szobahőmérsékleten lehűlni. 

Majd alaposan öblítsük le.

Válasszunk le 2 cm vastagságú tincseket és a lenti 
táblázatban feltüntetett módon vasaljuk át a hajat.

Vigyük fel a Keratin szérumot a 
hajhosszra és a hajvégekre, majd 
folytassuk a szárítással.

A hajat 100%-ig szárítsuk meg.

Válasszunk le egy szekciót és vigyük fel a 
keveréket a hajhosszra és a hajvégekre. 
A felvitelt a haj tövétől 1,5 cm távolságból 
kezdjük.

Alaposan masszírozzuk be a tincs teljes 
hosszába és az egyenletesebb elosztást 
egy fésű használatával segítsük.

Vegyünk fel gumikesztyűt. A haj hosszának megfelelő mennyiséget használva, a festékkeverő tálba 
egyenlő arányban tegyünk Rehydrating Finishing maszkot és Smoothing fluidot, majd minden  
10 grammnyi Rehydrating maszkhoz adjunk 1 csepp The Oil hajolajat.

Példa: 30 ml Rehydrating Finishing maszk + 30 ml Smoothing Fluid + 3 csepp The Oil hajolaj.
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KEVERHETŐ 
PIGMENTS-CEL!

Lamináló szolgáltatás 
A fényes és tökéletesen feltöltött haj luxusa

HAJTÍPUS HAJVASALÓ HŐMÉRSÉKLETE SIMÍTÁSOK SZÁMA

Kezelt (pl. festett, szőkített, 
melírozott, stb.) és/vagy vékony 
szálú haj

160 °C 3 - 4

Természetes, vastag szálú és/
vagy nagyon ellenálló haj

200 °C 3 - 4

FESTÉSI SZOLGÁLTATÁS ÉS KERATIN THERAPY SZOLGÁLTATÁSOK

AZONOS NAPON VÉGEZHETŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK:

· TŐFESTÉS 

Fessük be a lenövést az Alfaparf Milano Professional tartós 
hajfestékével vagy oxidációs színezőjével. Amikor lemossuk a 
színváltoztatót, a második mosást végezzük a Deep Cleansing 
samponnal, majd folytassuk a kiválasztott Keratin Therapy  
Lisse Design szolgáltatással.

· SZÍNFRISSÍTÉS HAJHOSSZON ÉS HAJVÉGEKEN 

Ezzel a módszerrel végezzük a színfrissítést: 
-  Az alábbiak szerint használjuk a Pigments-et a kiválasztott Keratin 

Therapy szolgáltatáshoz:

•  A Lisse Desing szolgáltatások megváltoztathatják a festett vagy természetes ősz haj színét. A szín 
minimális változása érdekében keverjük össze a Smoothing Fluid / Easy Lisse Discipline Treatment 
terméket a megfelelő árnyalatú Pigments-cel. A keverési arány: 10:1. 
Példa: 40 ml Smoothing Fluid + 4 ml Pigments

•  Hideg szőke vagy ősz/fehér haj esetében, a sárgás hatás megelőzéséhez keverjük össze a Smoothing 
Fluid / Easy Lisse Discipline Treatment terméket a Pigments Violet Ash .21 árnyalattal.  A keverési arány: 
8:1. 
Példa: 40 ml Smoothing Fluid + 5 ml Pigments.

•  Meleg szőke haj esetében, a sárgás hatás megelőzéséhez keverjük össze a Smoothing Fluid / Easy 
Lisse Discipline Treatment terméket a Pigments Violet Ash .21 árnyalattal.  A keverési arány: 20:1. 
Példa: 40 ml Smoothing Fluid + 2 ml Pigments.

•  Ha még tovább szeretnénk fokozni a szín élénkségét vagy semlegesítését, keverjük össze a 
Rehydrating Finishing maszkot a megfelelő árnyalatú Pigments-cel.  Keverési arány: 10:1. Hatóidő: 5-10 
perc.

-  Közvetlenül a Keratin Therapy szolgáltatás befejezése után 
használjuk a Color Wear krém állagú színváltoztatót vagy a Color 
Wear Gloss Toner folyékony állagú színváltoztatót.  
A Lisse Design Express Method szolgáltatás után végezzünk 
samponos mosást a festék felvitele előtt.

KÜLÖNBÖZŐ NAPOKON VÉGEZHETŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK:

· RADIKÁLIS SZÍNVÁLTOZTATÁS SZŐKÍTÉS NÉLKÜL

Ha jelentős mértékben szeretnénk megváltoztatni a haj színét, akkor 
először a kiválasztott Keratin Therapy Lisse Design szolgáltatást 
végezzük el, és majd csak az ezt követő napok egyikén folytassuk a 
festési szolgáltatással. A Keratin Therapy Lisse Design szolgáltatás 
és a festés közötti napokban ne felejtsünk el legalább egy samponos 
mosást végezni.

· MELÍROZÁS ÉS TELJES SZŐKÍTÉS

Mindkét szolgáltatás elvégezhető, de vegyük figyelembe az 
alábbiakat:

 -  Ha a Keratin Therapy Lisse Design szolgáltatás előtt melíroztunk 
vagy teljes szőkítést végeztünk, akkor nagyon körültekintően kell 
beállítanunk a hajvasaló hőmérsékletét a Keratin Therapy Lisse 
Design szolgáltatás alatti vasaláshoz. Ha magas hőmérsékletű a 
hajvasaló, a haj színe nagyon kivilágosodhat és/vagy nem kívánatos 
árnyalatokat hozhat létre.

-  Ha a Keratin Therapy Lisse Design szolgáltatás után melírozást 
vagy teljes szőkítést végzünk, nagyon figyeljünk arra, hogy 
milyen volumenű oxidálószert használunk a szőkítőporos keverék 
elkészítéséhez. Használjunk 5-10 volumenes Oxid’o krémhidrogént 
(ennél nagyobb volumenűt ne!), mert a világosítás sokkal gyorsabb a 
Keratin Therapy Lisse Design szolgáltatás után. 

A Keratin Therapy Lisse Design szolgáltatás és a festés közötti 
napokban ne felejtsünk el legalább egy samponos mosást végezni.

ELŐTTE UTÁNA

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hair-Line Kft. 2045 Törökbálint, Torbágy utca 16. 

www.hairline.hu • www.alfaparf.hu • www.facebook.com/hairline • www.instagram.com/alfaparf.magyarorszag



HAJTÍPUS HAJVASALÓ HŐMÉRSÉKLETE SIMÍTÁSOK SZÁMA

Vastag szálú, ellenálló vagy 
természetes haj

200 °C – 210 °C 15 - 18

Normál haj 190 °C – 200 °C 12 - 15

Festett haj 170 °C – 180 °C 10 - 12

Vékony szálú, sérült, szőkített, 
természetes ősz, a teljes haj 
75%-ánál több melírcsíkot 
tartalmazó haj, vörösre festett 
haj

160 °C – 170 °C 6 - 8

HAJTÍPUS HAJVASALÓ 
HŐMÉRSÉKLETE

SIMÍTÁSOK 
SZÁMA

Kezelt (pl. festett, szőkített, melírozott, stb.) 
és/vagy vékony szálú haj

160 °C 4 - 6

Természetes, vastag szálú és/vagy nagyon 
ellenálló haj

200 °C 6 - 8

Lisse Design szolgáltatás hagyományos Precision Method
A tökéletes simaság luxusa, amiről mindig álmodtál

Lisse Design szolgáltatás – Express Method
A tökéletes simaság luxusa, amiről mindig álmodtál

Easy Lisse Discipline anti-frizz szolgáltatás 
Az a luxus, amivel búcsút inthetsz a kreppes hatásnak, 
amivel minden nap rendezett és ápolt a hajad
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Vigyük fel a Deep Cleansing sampont 
a nedves hajra. Masszírozzuk be 
és miután homogén állagú habot 
kaptunk, öblítsük le. 

Ismételjük meg  a folymatot.

Vigyük fel a Deep Cleansing sampont 
a nedves hajra. Masszírozzuk be 
és miután homogén állagú habot 
kaptunk, öblítsük le. 

Ismételjük meg a folyamatot.

Vigyük fel a Deep Cleansing sampont 
a nedves hajra. Masszírozzuk be 
és miután homogén állagú habot 
kaptunk, öblítsük le. 

Ismételjük meg a folyamatot.

Hajszárító segítségével szárítsuk meg 
a hajat a tőtől a hajvégekig.

Készítsünk négy szekciót, ha a haj 
nagyon hosszú, akkor hat szekciót 
válasszunk le.

Hajszárító segítségével szárítsuk 
meg a hajat a tőtől a hajvégekig.

Készítsünk négy szekciót, ha a haj 
nagyon hosszú, akkor hat szekciót 
válasszunk le.

Itassuk fel a vizet a hajról. 

Osszuk szét a hajat hat szekcióra, ha 
a haj nagyon hosszú készítsünk nyolc 
szekciót.

A fluidot 20 percig hagyjuk hatni 
szobahőmérsékleten.

Ha a haj sérült vagy erősen porózus, 
akkor még 3-4 nyomásnyi Detangling 
Cream bontókrémre is szüksége 
van. Sűrű fogú fésű segítségével 
egyenletesen oszlassuk el a krémet 
a hajhosszon és a hajvégeken.

Válasszunk le 0,5 cm vastagságú tincseket, 
és a táblázatban feltüntetett módon 
vasaljuk át a hajat. Majd alaposan öblítsük 
le úgy, hogy ne maradjon semmilyen 
termékmaradvány a hajban. (A táblázat az 
Express Method szolgáltatásnál található.)

Vigyük fel a nedves hajra a Rehydrating Finishing maszkot, 
hagyjuk hatni 5 percig, és már kész is! Öblítsük le.

Alaposan szárítsuk meg a hajat és készítsük el a vendég 
által kért stylingot. Ha szükséges, használjuk még a 
hajvasalót.

Ne öblítsük le. Folytassuk a szárítással, 
hajszárító segítségével alaposan szárítsuk 
meg a hajat, amíg teljesen száraz lesz.

Miután egy fóliasapkával befedtük a hajat, 
hőhatás alatt 20 percig hagyjuk hatni a 
terméket. 

Végül vegyük le a fóliasapkát és 5 percig 
hagyjuk a hajat szabadon, szobahőmérsékleten 
lehűlni.

Miután befedtük a hajat egy fóliasapkával, 
20 percig hagyjuk hatni a terméket 
szobahőmérsékleten.

Folytassuk a szárítással, majd a 
táblázatban feltüntetett módon 
vasaljunk át 2 cm vastag tincseket.

Az Easy Lisse Discipline szolgáltatást befejeztük a vasalással. Ha szeretnénk a 
haj természetes formáját visszakapni, semmi probléma!

Ismét öblítsük le a 
hajat és folytassuk a 
szárítással.

80%-ig szárítsuk meg a hajat hajszárítóval, majd 
hajkefe segítségével szárítsuk meg teljesen. 

Válasszunk le 0,5 cm vastagságú tincseket és a 
lenti táblázatban feltüntetett módon vasaljuk át 
a hajat.

A vastagságra ügyelve válasszuk szét a 
tincseket: 0,5 cm-es vastagság megfelelő. 
Vigyük fel a fluidot a teljes hajra, a felvitelt a 
haj tövétől 0,5 cm távolságból kezdjük. 

A felvitelhez használjunk ecsetet.

A vastagságra ügyelve válasszuk szét a 
tincseket: 2 cm-es vastagság megfelelő. 
A Mousse Maker habosító használatával 
vigyük fel a fluidot a teljes hajra, a felvitelt 
a haj tövétől 0,5 cm távolságból kezdjük. 
Kezünk segítségével egyenletesen 
oszlassuk szét a hajhosszon és a 
hajvégeken. Ne felejtsük el, hogy a hajnak 
nagyon nedvessé kell válnia.

Fogjunk meg egy tincset és vigyük 
fel a terméket a hajhosszra és a 
hajvégekre. A felvitelt a hajtőtől  
0,5 cm-es távolságban kezdjük.

Alaposan masszírozzuk be a tincs 
teljes hosszába. Fésű segítségével 
egyenletesebben oszlassuk szét a 
terméket.

Ne öblítsük le a hajat. Vigyük fel a hajra 
a Rehydrating Finishing maszkot és fésű 
segítségével oszlassuk szét a hajhosszon és 
a hajvégeken.
Hagyjuk hatni 5 percig, majd egy gyors 
öblítéssel távolítsuk el a felesleges maszkot 
Az öblítést 15 másodpercig végezzük rövid 
haj esetében, és 30 másodpercig hosszú 
hajon.

A hagyományos 
Precision Method
szolgáltatáshoz 
kevesebb Smoothing 
Fluidot kell használni.

Az Express Method
szolgáltatás elvégzése 
25 - 30%-kal rövidebb 
ideig tart.

Sűrű fogú fésű segítségével egyenletesen oszlassuk el 
a fluidot a hajhosszon és a hajvégeken. Ne használjunk 
túlzott mennyiségű fluidot.

Ha a haj túlzottan nedvesnek tűnik, a további 
tincseken oszlassuk szét a terméket.

Vegyünk fel gumikesztyűt. Válasszunk 
egy megfelelő festékkeverő tálat, amibe 
40 ml Smoothing Fluidot öntünk. Nagyobb 
mennyiséget is használhatunk, attól függően, 
hogy a haj mennyire hosszú, sűrű és porózus.

Vegyünk fel gumikesztyűt. Öntsünk 80 ml 
Smoothing Fluidot a Mousse Maker habosítóba.  
A javasolt mennyiség csak tájékoztató jellegű,  
ami változhat a haj hosszúságától, sűrűségétől  
és porozitásától függően.

Vegyük fel a gumikesztyűt. A haj 
hosszúságának megfelelően, a 
festékkeverő tálba tegyünk 30-50 ml Easy 
Lisse Discipline Treatment-et.

A TECHNIKUS TANÁCSA
A haj nagyon göndör és/vagy vastag, 5-10 
percig hőhatás alatt hagyjuk hatni a Deep 
Cleansing sampont. 

Aztán alaposan öblítsük le.

A TECHNIKUS TANÁCSA
A haj nagyon göndör és/vagy vastag, 5-10 
percig hőhatás alatt hagyjuk hatni a Deep 
Cleansing sampont. 

Aztán alaposan öblítsük le.

A TECHNIKUS TANÁCSA
A haj nagyon göndör és/vagy vastag,  
5-10 percig hőhatás alatt hagyjuk hatni a 
Deep Cleansing sampont. 

Aztán alaposan öblítsük le.

A TECHNIKUS TANÁCSA
Nagyon göndör és/vagy vastag szálú haj esetében 
fedjük be a hajat egy fóliasapkával, és hőhatás 
alatt hagyjuk hatni 20 percig. Ezzel a módszerrel 
növeljük a rendező hatás intenzitását és az anti-
frizz hatás is hosszabb ideig marad meg. Vegyük 
le a fóliasapkát és 5 percig hagyjuk a hajat 
szobahőmérsékleten lehűlni. Alaposan öblítsük le.

A TECHNIKUS TANÁCSA
Abban az esetben, ha a haj 
nagyon göndör, itassuk fel a 
vizet a hajról és vigyük fel rá a 
Detangling bontókrémet, ami 
megkönnyíti a szárítást.

A TECHNIKUS TANÁCSA
Akkor sincs probléma, ha a haj rendkívül göndör és/vagy vastag: fedjük be a hajat 
egy fóliasapkával és hőhatás alatt hagyjuk rajta 20 percig, így a fluid ki tudja fejteni 
hatását. Végül vegyük le a fóliasapkát és 5 percig hagyjuk a hajat szabadon, 
szobahőmérsékleten lehűlni.
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A SZOLGÁLTATÁSOK ELŐNYEI:


