POSTUP APLIKACE PRODUKTŮ
V ČESKÉM JAZYCE

EUROASIJSKÉ VLASY
KROK 1




Na vlhkou vlasovou pokožku aplikujte 10 - 15 ml šamponu SMOOTHING SYSTEM SHAMPOO, které má fyziologické pH a obsahuje
výtažky z rostlin.
Jemně promasírujte, pečlivě opláchněte a v případě potřeby proces zopakujte.
Vytamponujte ručníkem.

KROK 2




Do vlhkých vlasů rovnoměrně nastříkejte sprej SMOOTHING SYSTEM UNTWIST. Vlasy hydratuje, změkčuje a zvyšuje jejich
ovladatelnost. Aplikujte takové množství, aby vlasy byly opravdu měkké a hydratované.
Masírujte a rozčešte – po dobu alespoň 2 minut.
Poté opláchněte, vysušte ručníkem a fénem asi o 80 %.

KROK 3







Vlasy rozdělte na silné prameny, začnete na zátylku.
Aplikujte fluidum s kyselým pH SMOOTHING SYSTEM FLUID pomocí štětce a misky přiloženého v setu (použijte přiměřené množství,
což je průměrně 30-80 ml dle typu a délky vlasů). Fluidum začnete nanášet na zátylku.
Vlasy pečlivě rozčešte, aby se produkt rozprostřel rovnoměrně a aktivní látky mohly proniknout do struktury vlasu a podpořit jejich
hebkost a lesk. Nechte působit 20 minut.
Vlasy neoplachujte, vysušte je přes kartáč fénem a vytvarujte dohladka.
Opět začněte na zátylku - rozdělte vlasy do sekcí o maximální hloubce 0,5 cm. Každou sekci 8 x přejeďte žehličkou nastavenou
na 190 – 210 °C (dle kvality vlasu).
Vlasy pečlivě opláchněte vlažnou vodou, po dobu 2 minut a vysušte ručníkem.

Upozornění: pokud chcete podpořit intenzitu barvy vlasů, doporučujeme použít barvu bez amoniaku Framcolor Eclectic a tonalizovat vlasy
po délkách po dobu 10 - 20 minut. Poté vlasy pečlivě opláchněte, umyjte šamponem SMOOTHING SYSTEM SHAMPOO a znovu opláchněte.

KROK 4



Aplikujte 15 - 20 ml kondicionéru SMOOTHING SYSTEM CONDITIONER, promasírujte a pročešte po dobu alespoň 5 minut.
Dobře opláchněte a pokračujte stylingem – doporučujeme linii BY FRAMESI.

AFROAMERICKÉ VLASY
KROK 1




Na vlhkou vlasovou pokožku aplikujte 10 - 15 ml šamponu SMOOTHING SYSTEM SHAMPOO, které má fyziologické pH a obsahuje
výtažky z rostlin.
Jemně promasírujte. Pečlivě opláchněte a v případě potřeby proces zopakujte.
Vytamponujte ručníkem.

KROK 2




Do vlhkých vlasů rovnoměrně nastříkejte sprej SMOOTHING SYSTEM UNTWIST. Vlasy hydratuje, změkčuje a zvyšuje jejich
ovladatelnost. Aplikujte takové množství, aby vlasy byly opravdu měkké a hydratované.
Masírujte a rozčešte – po dobu alespoň 2 minut.
Poté opláchněte, vysušte ručníkem.

KROK 3



Vlasy rozdělte na silné prameny, začnete na zátylku.
Aplikujte fluidum s kyselým pH SMOOTHING SYSTEM FLUID pomocí štětce a misky přiloženého v setu (použijte přiměřené množství,
což je průměrně 30-80 ml dle typu a délky vlasů). Fluidum začnete nanášet na zátylku.
 Vlasy pečlivě rozčešte, aby se produkt rozprostřel rovnoměrně a aktivní látky mohly proniknout do struktury vlasu a podpořit jejich
hydrataci, hebkost a ovladatelnosti. Dojde ke změně keratinových vazeb, a tím i ke změně tvaru vlasu. Nechte působit 30 - 50 minut (v
případě aplikace přes 30 minut použijte čepici).
 Vlasy neoplachujte, vysušte je přes kartáč fénem a vytvarujte dohladka.
 Opět začněte na zátylku - rozdělte vlasy do sekcí o maximální hloubce 0,5 cm. Po dobu 10-15 minut sekce přejíždějte žehličkou
nastavenou na 210 °C (dle kvality vlasu). Vlasy pečlivě opláchněte vlažnou vodou, po dobu 2 minut a vysušte ručníkem.
Upozornění: pokud chcete podpořit intenzitu barvy vlasů, doporučujeme použít barvu bez amoniaku Framcolor Eclectic a tonalizovat vlasy
po délkách po dobu 10 - 20 minut. Poté vlasy pečlivě opláchněte, umyjte šamponem SMOOTHING SYSTEM SHAMPOO a znovu opláchněte.

KROK 4



Aplikujte 15 - 20 ml kondicionéru SMOOTHING SYSTEM CONDITIONER, promasírujte a pročešte po dobu alespoň 5 minut.
Dobře opláchněte a pokračujte stylingem – doporučujeme linii BY FRAMESI.

A VÝSLEDEK PROCESU SMOOTHING?
Vlasy jsou hladké a zdravé. Navíc získaly ochranu před negativním vlivem vlhkého prostředí a vnějších vlivů.
Vypadají hustší, což ve skutečnosti i jsou – dle testů provedených v laboratořích italské univerzity Pavia byly
zaznamenány tyto změny:
+ 18 % průměr vlasu
+ 12 % odolnost vlasu

FRAMESI SMOOTHING SYSTEM GARANTUJE TENTO EFEKT:

Např.
4C

3C

3A

2A

POSTUP S ANTI-FRIZZ
Proměňte strukturu vlasů a získejte výrazně lépe ovladatelné vlasy. Ideální použití produktu je také 2 týdny po vyhlazení vlasů se Smoothing System Framesi. Produkt ANTIFRIZZ je vhodný pro rychlé, progresivní, bezoplachové ošetření krepatých vlasů.

KROK 1


Na vlhkou vlasovou pokožku aplikujte 10 - 15 ml šamponu SMOOTHING SYSTEM SHAMPOO, které má fyziologické pH a obsahuje
výtažky z rostlin.
Jemně promasírujte. Pečlivě opláchněte a v případě potřeby proces zopakujte.
Vytamponujte ručníkem.




KROK 2


Do vlhkých vlasů rovnoměrně nastříkejte sprej SMOOTHING SYSTEM UNTWIST. Vlasy hydratuje, změkčuje a zvyšuje jejich
ovladatelnost. Aplikujte takové množství, aby vlasy byly opravdu měkké a hydratované.
Masírujte a rozčešte – po dobu alespoň 2 minut.
Poté opláchněte, vysušte ručníkem.




KROK 3



Aplikujte 15 - 20 ml kondicionéru SMOOTHING SYSTEM CONDITIONER, promasírujte a pročešte po dobu alespoň 5 minut.
Dobře opláchněte a vysušte ručníkem.

KROK 4






Vlasy lehce vysušte fénem asi o 80 %.
Rovnoměrně aplikujte sprej SMOOTHING SYSTEM ANTI-FRIZZ pouze do vlasů, snažte se vyhnout aplikaci do vlasové pokožky.
Průměrné množství je asi 15 stlačení spreje. S množstvím není třeba to přehánět, vlasy byste zbytečně zatížili.
Pokud ošetřujete obzvláště silné vlasy, prodlužte dobu působení na 5 minut.
Neoplachujte!!
Pročešte hřebenem a vlasy vysušte pomocí fénu a kartáče.
Poté odebírejte středně silné prameny vlasů a přežehlete je žehličkou nastavenou na 200-230 °C po dobu 3-5 minut podle typu
vlasů.

ITALY STYLE LINIA s.r.o.
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