GOLD SHAMPOO
wygładzenie
włosy zdyscyplinowane bez efektu puszenia

KROK PO KROKU

WŁOSY ZDYSCYPLINOWANE
BEZ EFEKTU PUSZENIA
SZAMPON PRZECIW STARZENIU I PUSZENIU
SIĘ WŁOSÓW z kwasami organicznymi i olejem
arganowym (płynnym złotem).
Nie zawiera: parabenów - siarczanów - silikonów
- antyalergiczny.
FORMUŁA szamponu zawiera kwasy organiczne
o właściwościach wygładzających oraz płynne
złoto (olej arganowy) o właściwościach zmiękczających i odbudowujących włosy. Małe cząsteczki
kwasów organicznych przenikają w głąb włosa
i łączą sie z keratyną. Pod wpływem ciepła następuje efekt długotrwałego wygładzenia włosów.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Do użytku zewnętrznego. Używać produktu wyłącznie
w rękawicach ochronnych. Przechowywać poza zasięgiem
dzieci. Chronić przed światłem i nadmiernym ciepłem.
Nie stosować na podrażnioną lub zranioną skórę głowy.
Jeżeli wystąpi podrażnienie skóry zaprzestać stosowania
i wypłukać produkt dużą ilością wody. Przy przypadkowym
kontakcie z oczami, przemyć obficie wodą.

400 ml

PARABENÓW
SILIKONÓW
SIARCZANÓW
ALERGENÓW
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Umyj włosy szamponem oczyszczającym jeden lub dwa razy w zależności od
stopnia zanieczyszczenia włosów.
Osusz włosy ręcznikiem.
Zastosuj około 50 ml SZAMPONU POWER GOLD
od nasady (NIE DODAWAJ WODY).
Masuj okrężnymi ruchami skórę głowy, aż do uzyskania piany.
Okryj włosy plastikowym czepkiem.
Zastosuj źródło ciepła przez 30 minut.
Wypłucz produkt wodą.
Dokładnie wysusz włosy, kierując strumień suszarki od nasady po końce.
Podziel włosy na cztery sekcje. Każdą sekcję podziel na cienkie pasma.
Dokonaj prostowania włosów przy użyciu urządzenia termicznego rozgrzanego
od 180°C do 194°C. Zastosuj profesjonalną technikę prostowania (od nasady
po końce)
LICZBA PRZESUNIĘĆ PROSTOWNICY ZALEŻY OD KONDYCJI WŁOSÓW.

WAŻNE :
W celu podtrzymywania efektu zabiegu do pielęgnacji włosów rekomendujemy
zastosowanie produktów: Gold Szampoo, Keratin Gold Mask, Gold Mask
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