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Tartós,	  keratinos,	  formaldehid	  mentes	  hajegyenesítő-‐rendszer.	  100	  napos	  tartósság,	  erős	  keratinos	  táplálás,	  	  
mely	  extrém	  fényt,	  elasztikusságot,	  könnyed	  formázhatóságot	  kölcsönöz	  a	  hajnak.	  

A	  rendszer	  alapjai:
Keratin	  amino	  savak	  és	  hidrolizált	  keratinban	  gazdag	  formula,	  mely	  mélyen	  beépól	  a	  hajszerkezetbe,	  így	  segítve	  a	  haj	  könnyed	  
formálhatóságát.

A	  rendszer	  részei:
LISS	  LOVER	  CREAM	  A+B Keratinos	  hajegyenesítő	  krém	  A+B	  komponens 170+170g
LISS	  LOVER	  POST	  SHAMPOO Kezelés	  utáni	  sampon 475ml
LISS	  LOVER	  POST	  BALM Kezelés	  utáni	  balzsam 455ml
LISS	  LOVER	  POST	  SERUM Kezelés	  utáni	  fény-‐szérum 50ml
LISS	  LOVER	  SHAMPOO	  HOME Keratinos	  utókezelő	  sampon 250ml
LISS	  LOVER	  BALM	  HOME Keratinos	  utókezelő	  balzsam 250ml

Alkalmazás	  step	  by	  step:

1.	  Keverje	  össze	  alaposan	  	  1:1	  arányban	  az	  A	  és	  B	  komponens	  krémeket	  egy	  keverőtálban,	  közvetlenül	  az	  alkalmazás	  előtt
2.	  Válassza	  4	  szekcióra	  a	  mosatlan	  hajat,	  az	  anyag	  felvitel	  közben	  a	  fejbőrt	  ne	  érintse,	  a	  szekciókat	  tartsa	  egyenesen	  a	  felvitel	  után
3.	  Ecsettel	  vigye	  fel	  az	  anyagot	  a	  hajra,	  hátulról	  előre,	  hajtőtől,	  a	  hajvégek	  felé	  haladva,	  kb	  1cm	  vastag	  és	  5cm	  széles	  tincsekre
4.	  A	  hatóidő	  az	  alkalmazás	  megkezdésétől	  számítandó	  28-‐35	  perc	  között	  kell	  lennie	  (pl.	  18	  perc	  felvitel+10-‐17	  perc	  várakozás)
5.	  Alaposan	  öblítse	  ki	  a	  hajat,	  hogy	  minden	  apró	  részecskét	  eltávolítson,	  majd	  további	  5	  percíg	  öblögesse
6.	  Mossa	  meg	  2-‐szer	  a	  hajat	  a	  kezelés	  utáni	  samponnal,	  mindkét	  alkalommal	  2-‐3	  percíg	  fenthagyva	  a	  sampont
7.	  Öblítse	  alaposan,	  majd	  vigye	  fel	  a	  kezelés	  utáni	  balzsamot,	  széles	  fogú	  fésűvel	  egyenesítse	  ki	  a	  hajat	  és	  hagyja	  hatni	  2-‐3	  percíg
8.	  Vigye	  fel	  a	  kezelés	  utáni	  fény-‐szérumot	  a	  nedves	  hajra	  (6-‐8	  dózis)
9.	  Teljesen	  szárítsa	  meg	  a	  hajat	  szabadkézzel,	  vagy	  fésűvel	  az	  egyenesítés	  irányába	  haladva
10.	  Hajvasalóval	  egyenesítse	  ki	  a	  hajat	  (220-‐230	  C)	  ,	  nyaktól	  kezdve,	  1-‐1,5	  cm	  tincsenként,	  minden	  szekción	  3-‐4	  alkalommal
11.	  A	  kezelés	  végeztével	  a	  hajvégeket	  a	  kezelés	  utáni	  fény.szérummal	  finiselje

Utókezelés

Az	  egyenesítést	  követő	  48	  órában	  az	  ügyfél	  ne	  mosson	  hajat
A	  megfelelő	  keratinos	  utótáplálás	  nagyon	  fontos	  része	  a	  rendszernek
Használja	  az	  ügyfél	  az	  utókezelő	  sampont	  és	  balzsamot

Bővebb	  technikai	  segédlettel,	  vagy	  bármilyen	  kérdés	  esetén	  állunk	  rendelkezésére:

Varga	  Zsolt Szedlacsek	  Viktor
06	  30	  200	  4126 06	  70	  362	  5061
zsoltv@mac.com viktor.szedlacsek@gmail.com
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