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AFFINAGE
PERFECT CURL

Teknisk vejledning
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BRUGSANVISNING

• Vask håret i en dybderensende shampoo.

• Vælg den rette spole størrelse.

• Rul håret op (ikke i permanent væske).

• Påfør permanent væsken.

ANBEFALET MÆNGDE
En æske indeholder 2x100 ml (en permanent 
og en neutralisering, og passer til en 
behandling. For ekstra langt hår anvendes to 
æsker.

Hvis der anvendes mere eller mindre i forhold 
til den anbefalede mængde, anvend da ALTID 
samme mængde neutralisering.  
Eks: anvendes der 100 ml. permanentvæske, 
skal der anvendes 100 ml. neutralisering.

OBS. Neutralisering er klar til brug. (Skal ikke 
blandes med vand)

INDVIRKNINGSTID
• 10 - 15 min. - farvet/porøst hår.  
• 15 - 20 min. - Normalt hår.  
• 20 - 30 min. - Svært modtageligt hår. 

SPÆNDSTIGE KRØLLER MED FAST BUNDSPÆND

• Traditionel permanent der indeholder thioglycol, med en variabel  
indvirkningstid 10 – 30 min

• Avanceret formel der giver et optimalt krøl 

• pH regulerende buffer for et optimalt resultat under hele processen

• Specielt plejende ingredienser sikrer langvarig pleje og glans

• CYSTINE AMINO ACID COMPLEX er en ny avanceret formel, der beskytter 
skællaget og genopbygger håret under processen for et optimalt krølleresultat 

med et langvarigt hold

• Indeholder bamboo ekstrakt som styrker håret og elasticiteten

• Velegnet til alle hårtyper.

Indvirkningstiden starter først når væsken er 
påført og spolerne er tildækket med en  
plastikhætte. 

OBS! 
Følg indvirkningstiden foroven. Tiden må ikke 
forlænges. Anvend ALDRIG varme. Foretag 
ikke prøvekrøl.
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VIGTIGT
• Kun til professionelt brug.

• Holdes uden for børns rækkevidde.

• Læs altid brugsanvisningen før anvendelse.

• Undgå kontakt med øjnene.

• Hvis produktet kommer i kontakt med 
øjnene, skyl da med rigeligt vand.

• Må ikke indtages.

• Anvend altid egnede handsker (vi anbefaler 
nitril hansker).

NEUTRALISERING
• Skyl grundigt håret 5-7 min. for kort hår og 

10 min. for langt hår. 

• Pres overskydende vand ud af håret med 
et håndklæde, anvend derefter papirservi-
etter eller engangshåndklæde for at sikre 
det meste af vandet er væk. 

• Anvend 2/3 af neutraliseringen og påfør i 
hele håret, start i nakken. Indvirkningstid 5 
min. 

• Tag forsigtigt spolerne ud  og påfør den 
resterende neutralisering og lad det virke 
igen i 5 min. 

• Skyl derefter håret grundigt med vand. 

• Afslut med en proteinholdig conditioner 
eller kur. 

OBS! Anvend aldrig en fugtgivende conditioner 
eller kur og vask ikke håret med shampoo før 
48 timer efter behandlingen.

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål så kontakt en af vore tekniske konsulenter alle hverdage i 
dagtimerne. Er du i tvivl om hvilken teknisk konsulent, der er tilknyttet jeres salon, så kontakt 
din salgskonsulent eller vores interne salgsafdeling, som kan oplyse dig om dette.


