INSTRUKCJA WYKONYWANIA
WYGŁADZANIA KERATYNOWEGO
INOAR

THERMOLISS
1.Umyć dokładnie włosy szamponem przygotowującym do zabiegu w zależności od
potrzeb 2-3 razy. Poświęcamy 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. Jeśli rozciągają się i nie wracają do swojego pierwotnego stanu - zabiegu nie
wykonujemy! Oznacza to iż włosy są zbyt zniszczone.
2.Delikatnie rozczesać włosy grzebieniem 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.
Wybierać pasma o grubości 1-3 cm w zależności od gęstości włosów.
Rozpocząć nakładanie produktu od tyłu głowy. Pamiętamy o zostawieniu odrostu-produkt
nie może dotykać skóry głowy. Pozostawiamy na 40 MIN
5.SPŁUKAĆ włosy dokładnie tylko wodą. Odsączyć.
Rozpocząć suszenie włosów, suszymy je w 100% modelując na okrągłą szczotkę.
6.Następnie rozpoczynamy prostowanie.
Pracujemy w zakresie temperatur 180-210 i 230 stopni-w zależności od grubości, stopnia
zniszczenia i koloru włosów.
180 stopni włosy delikatne, blond, po dekoloryzacji, po zabiegach chemicznych
210 stopni włosy farbowane, niezbyt zniszczone, średniej grubości, niesforne
230 stopni włosy falowane, średniej grubości, niezniszczone
Prostujemy pasmo po paśmie 7-10 razy w zależności od rodzaju 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)
Mogą wystąpić jednakże pewne kombinacje tych parametrów, np w przypadku kręconego,
naturalnego odrostu dla włosów wrażliwszych , gdzie trzeba wykonać najpierw 3
przeciągnięcia na samym odroście a później 7 na całości: da nam to 10 przeciągnięć odrostu a
tylko 7 całości.

Już następnego dnia należy umyć włosy: szamponem specjalnie do tego przeznaczonym
Inoar: np Pos Progress, Doctor, Daymoist, Help, Arganoil, Photoshop, , Kalice, Herbal,
Bombar, Vegan, Cicatrifios, Rejupantenol.
Po zabiegu nie używamy prostownicy, ponieważ korzystanie z niej niszczy efekt zabiegu.

