
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

LisseDesign szolgáltatás– ExpressMethod
A tökéletes simaság luxusa, amirőlmindigálmodtál

ELŐTTE UTÁNA

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.

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

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: 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.

A hagyományos 
Precision Method 
szolgáltatáshoz 
kevesebb Smoothing 
Fluidot kell használni.

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

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.

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.

STEP Miután egy fóliasapkával befedtük a hajat,
5 hőhatás alatt 20 percig hagyjuk hatni a

terméket.
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KEVERHETŐ
PIGMENTS-CEL!

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 KEVERHETŐ
haj esetében, és 30 másodpercig hosszú PIGMENTS-CEL!
hajon.

A SZOLGÁLTATÁSOKELŐNYEI:


