
Návod na použití brazilského keratinu Hair Go Straight

Přípravek je určen pro profesionální použití!

1) Vlasy rozčešeme a umyjeme čistícím šamponem (přípravný očišťující šampon Clarifying) necháme
10 minut působit a následně důkladně opláchneme.
2) Vlasy vyfoukáme z 90% středně teplým vzduchem.
3) Láhev s keratinem před použitím důkladně protřepeme.
4) Oblékneme si ochranné rukavice.
5) Nanášíme přípravek keratin podobně jako u barvení vlasů. Nenanášíme na pokožku hlavy! Přípravek
nanášíme min. 5mm od pokožky hlavy!
6) Vlasy vyfoukáme přes kartáč středně teplým vzduchem (NE HORKÝM!) z 90% na malý výkon fénu.
7) Vlasy po tenkých pramíncích vyžehlíme TITANOVOU žehličkou na vlasy při teplotě 210° až 230°C, dle typu 
vlasu. Každý pramen vyžehlíme min.10x. Vlasy se snažíme žehlit do požadovaného tvaru, což je nutné kon-
zultovat se zákaznicí. Při nepoužití titanové žehličky nelze garantovat správný výsledek.
8) Po třech dnech vlasy umyjeme šamponem a naneseme kondicionér.
9) Je nutné upozornit zákazníky na nutnost:
 první tři dny se nesmí vlasy svazovat do copů, culíků a nesmí se používat spony a sponky do vlasů
 navlhnuté vlasy je třeba okamžitě vyfénovat
 vyhnout se aktivitám při kterých by se zpotili
 vyhnout se plávání
 při sprchování používat ochrannou čepici
 nedávat vlasy za uši a nenosit sluneční brýle ve vlasech
10) Po prvním umytí vlasů po třech dnech již udržujeme vlasy běžným způsobem.
11) Pro maximální efekt používejte šampony, kondicionéry a séra Brazil keratin, které obsahují
hydrolyzovaný keratin. 

Upozornění: 

Přípravek je určen pro profesionální použití.
Při neprofesionálně provedené aplikaci nelze zaručit správný výsledek. 

Nejčastější otázky:

1. Lze keratin léčbu použít na chemicky ošetřené vlasy?
Brazilský keratin lze použít na chemicky ošetřené vlasy (barevné, melírované i trvalené vlasy). 
2. Lze styling přípravky používat během prvních dvou dní? 
Styling přípravky můžeme použít až po prvním umytí vlasů, tzn. až za tři dny. 
3. Lze ošetření provádět měsíčně? Ano. 
4. Jak dlouho vydrží keratin léčba ve vlasech? 
Asi 2 - 4 měsíce v závislosti na typu vlasu. U panennských vlasů 2 měsíce. 
5. Je lepší používat keratin léčbu před nebo po barvení? 
Pro optimální výsledky by mělo být provedeno barvení před použitím brazilského keratinu. V opačném
případě počkejte s aplikací barvy dva týdny. 
6. Jaký šampon je doporučen po léčbě? Doporučujeme používat vlasové přípravky Brazil keratin. 
7. Mohu si umýt vlasy po keratin léčbě a kdy? Ano, ale nejdříve za tři dny. 
8.Může se použít keratin léčba u dětí? U dětí doporučujeme aplikovat léčbu nejdříve od věku 12 let. 
9. Mohou se vlasy po keratin léčbě svázat do culíku? Mohou se používat sponky? 
Ano, ale nejdříve za 3dny, po prvním umytí vlasů. 
10. Co mám dělat, když mi vlasy po keratin léčbě zmoknou? 
Pokud se tak stane do tří dnů po aplikaci brazilského keratinu, vlasy okamžitě vyfoukejte. 
11. Můžu se koupat v bazénu, nebo v moři? Ano, ale až po prvním umytí, tzn. za tři dny. 
12. Kdy by se měla keratin léčba aplikovat znovu? Dle potřeby za 3 - 4 měsíce. 
13. Může se keratin léčba provádět u těhotných a kojících žen? Ne, nedoporučujeme provádět.


