
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PROSTOWANIA
KERATYNOWEGO

 INOAR GHAIR

1.Umyć dokładnie włosy szamponem przygotowującym do     
zabiegu(oczyszczającym), w zależności od potrzeb 2-3 razy aż otworzymy łuskę
włosa. Poświecamy na każde mycie ok 3 minut.Bardzo dokładnie wypłukać 
szampon! Odsączyć nadmiar wody. Sprawdzamy stan i stopień zniszczenia 
włosów, oceniamy czy włosy nie ciągną się na mokro. Jesli rozciągają się i nie 
wracają do swojego pierwotnego stanu - zabiegu nie wykonujemy!
   2.Delikatnie rozczesać włosy i wysuszyć  w 100%
   3.Włożyć rękawiczki. Wstrząsnąć butelkę z keratyną. Nalać do miseczki, w 
zależności od potrzeb (zaczynamy od 40g)
  4.Podzielić włosy na sekcje 3 lub więcej w zależności od ilości włosów.   
Wybieramy pasma o szer 1-3 cm w zależności od gęstości włosów. Rozpocząć 
nakładanie produktu od tyłu głowy.  Pamiętamy o zostawieniu odrostu-
produkt  nie może dotykać skóry głowy. Usuwamy nadmiar 
keratyny(sczesujemy grzebieniem), włosy nie mogą być przeciążone zbyt dużą 
ilością produktu. 
Pozostawiamy na 20 minut.
  5.Rozpocząć suszenie włosów, suszymy je w 100 % Nastawiamy średni 
nawiew  ciepła w suszarce! Nie suszymy gorącym powietrzem, utrudni-wydłuży
to suszenie. Nie dotykamy suszarką włosów, ani tez nie modelujemy na 
szczotkę (okrągłą). Pomagamy sobie  np.płaską szczotką. 
  6.Następnie rozpoczynamy prostowanie. 
Pracujemy w zakresie temperatur 200-230 stopni-w zależności od grubości, 
stopnia zniszczenia i koloru włosów.
220-230 stopni dla włosów trudnych, mocno kręconych, grubych,naturalnych
210 stopni włosy farbowane,niezbyt zniszczone, średniej grubości
200stopni  włosy delikatne,blond, po zabiegach dekoloryzacji  
Prostujemy pasmo po paśmie 7-10 razy w zależności od roszaju włosów. 
(wybieramy pasma o szer. ok 4-5 cm i grubości 0,5-1,5cm- wszystko jednak 
zależy od włosów ich grubości, gęstości i np. stopnia skrętu) 
7.Czekamy aż włosy przestygną -5min,  spłukujemy je letnią wodą (BEZ 
UŻYCIA ŻADNEGO SZAMPONU!!!) Nakładamy Maskę Step3  trzymamy 
5-10min. Spłukujemy, odsączamy i suszymy włosy.
 Tego samego dnia nie spinamy włosów nie korzystamy z basenu i sauny.
Już nastepnego dnia możemy umyć je szamponem specjalnie do tego 
przeznaczonym Inoar Pos Progres,Doctor,Daymoist, Help,Arganoil, 
Photoshop,BB,Macadamia

   


