STEP BY STEP
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• Supreme Keratin ammattituotteet
• Hienopiikkinen kampa
• Keraaminen kampa
• Klipsi
• Sopivat kertakäyttökäsineet
• Keraaminen suoristusrauta
200°C lämmöllä
• Mela- ja pyöröharja
• Hiustenkuivaaja

Vaihe 1 valmistelu
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• Pese hiukset käyttäen SUPREME KERATIN Deep Clarifying shampoota
• Hiero märkiin hiuksiin minuutin ajan
• Anna vaikuttaa 5 min ajan
• Huuhtele huolellisesti
• Kuivaa 100%:sen kuivaksi hiustenkuivaajalla

Vaihe 2  Instant KERATIN INFUSION
Ravista hyvin ennen käyttöä! Levitä tuotetta vain vähän, niin että hius peittyy kevyesti.
Älä levitä liikaa!
• Aloita niskasta. Ota 5 cm leveitä ja 1 cm paksuja osioita ja levitä tuotetta siveltimellä.
• Älä levitä 1 cm päähän tyvestä
• Jatka työskentelyä kohti hiusten etuosaa.
Jätä 1 cm tyvestä käsittelemättä.
• Jokaisen osion lopuksi, kampaa hiukset käyttäen hienojakoista kampaa poistaaksesi ylimääräisen tuotteen. (Ei
vaikutusaikaa)
• Föönaa tuote hiukseen huolellisesti pyöröharjalla, älä vain puhalla kuivaksi.
Huom: Levitä ensin pituuksiin ja latvoihin ja vasta sitten loppuosioon lähempänä hiuspohjaa, jotta et levittäisi liikaa
Keratin Infusionia lähelle hiuspohjaa.

Hiuspituudet

Terve hius

Hieman huokoinen Huokoinen

Hyvin huokoinen

Leukapituus

40/50 g

50/60 g

60/70 g

70/80 g

Olkapituus

50/60 g

60/70 g

70/80 g

80/90 g

Pitkä

60/70 g

70/80 g

80/90 g

90/100  g

Erittäin pitkä

70/80 g

80/90 g

90/100 g

100/110 g

Keskimääräinen Supreme Kerating Infusionin tarve riippuen hiustyypistä ja hiusten pituudesta.

Vaihe 2 B Suoristaminen
• Säädä suoristusrauta 200°C
• Ota 5 cm leveitä ja 1 cm paksuja osioita ja suorista huolellisesti osio osiolta niskasta aloittaen.
• Jokainen osio pitää suoristaa 5-7 kertaa
• Suoristuksen jälkeen, anna hiusten jäähtyä 5 min ennen seuraavaa vaihetta.
• Huuhtele huolellisesti 3-5 minuutin ajan
Huom: Liian suuri määrä Keratin Infusionia kuivaa ja irtoaa hiuksista hiutaleina kuivauksen yhteydessä.
Hiutaleet huuhtoutuvat täysin huuhtelun ja jälkipesun yhteydessä.

Vaihe 3  Jälkipesu
• Pese hiukset käyttäen SUPREME KERATIN Smooth Extending Shampoota
• Hiero märkiin hiuksiin minuutin ajan
• Huuhtele huolellisesti
• Pyyhekuivaa hiukset

Vaihe 4 A Hoito
• Levitä pyyhekuiviin hiuksiin SUPREME KERATIN Smooth Conditioning Gloss Mask
• Kampaa läpi, jotta tuote levittyy tasaisesti
• Anna vaikuttaa 5 min ajan
• Huuhtele huolellisesti ja föönaa muotoonsa.

Vaihe 4 B Viimeistely
• Viimeistele haluamallasi tavalla ja käytä Boost Shine dropseja silottamaan ja kiillottamaan
HUOM: HENNOISSA HIUKSISSA ANNA TEHOHOIDON VAIKUTTAA MAX 2 MINUUTIN AJAN. VÄLTÄ TARPEETONTA TUOTTEEN LEVITTÄMISTÄ 
TYVIALUEILLE.

HOIDON JÄLKEEN

Vaihe 5-7
JÄLKEEN

Kotihoitotuotteet ovat
oleellinen osa hoitoa

SUPREME KERATIN vaiheet 5-7 ovat suunniteltu
erityisesti kotihoitoon, jotta asiakkaan hiukset säilyvät
silotettuina aina 3 kk ajan. Kotihoito-ohjelma sisältää
seuraavat tuotteet: Smooth Extending Shampoo, Smooth
Conditioning Gloss Mask ja Boost Shine Drops.

STEP BY STEP

