
LisseDesignszolgáltatáshagyományosPrecisionMethod
A tökéletes simaság luxusa, amirőlmindigálmodtál

ELŐTTE UTÁNA
Ismételjükmeg a folymatot.

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

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 RehydratingFinishingmaszkot,
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.

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.

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.

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
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.

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

és miután homogén állagú habot
kaptunk, öblítsük le.

STEP Hajszárító segítségével szárítsuk meg
2 a hajat a tőtől a hajvégekig.
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STEP Vegyünk fel gumikesztyűt. Válasszunk
3 egy megfelelő festékkeverő tálat, amibe

40 ml Smoothing Fluidotöntünk. Nagyobb
mennyiséget is használhatunk, attól függően,
hogy a haj mennyire hosszú, sűrű és porózus.
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