
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

EasyLisseDiscipline anti-frizz szolgáltatás
Az a luxus, amivel búcsút inthetsz a kreppes hatásnak, 
amivel minden nap rendezett és ápolt a hajad

ELŐTTE UTÁNA
Ismételjük meg a folyamatot.

Itassuk fel a vizet a hajról.

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

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

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.

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.

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.

ATECHNIKUS 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.

ATECHNIKUS 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.

STEP Vigyük fel a DeepCleansing sampont
1 a nedves hajra. Masszírozzuk be

és miután homogén állagú habot
kaptunk, öblítsük le.

STEP Folytassuk a szárítással, majd a
6 táblázatban feltüntetett módon

vasaljunk át 2 cm vastag tincseket.

STEP Vegyük fel a gumikesztyűt. A haj
3 hosszúságának megfelelően, a

festékkeverő tálba tegyünk 30-50 ml Easy
Lisse Discipline Treatment-et.
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