
SPECIAL ONE STRAIGHT  ALOEKERAPLEX

Η επαγγελματική θεραπεία κερατίνης είναι μια λύση για την περιποίηση των μαλλιών. Με φυτικά εκχυλίσματα Αλόης 

και με κερατίνη, μελετήθηκε για την αποκατάσταση της δομής, την πειθαρχία, την λείανση και την εξάλειψη του 

φριζαρίσματος των μαλλιών. Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα σε περιπτώσεις που υπάρχει δερματικός ερεθισμός.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

1. Λούστε αρχικά τα μαλλιά με το S1 σαμπουάν με χαμηλό pH8,5 δύο χέρια, ξεβγάλετε πολύ καλά με άφθονο χλιαρό 

νερό.

2.Στεγνώστε κατά 80% τα μαλλιά με σεσουάρ, με φορά από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών.

3.Χωρίστε τα μαλλιά σε 4 μέρη όπως κάνετε με την βαφή.

4.Ανακινήστε το μπουκάλι της θεραπείας S2 και βάλτε σε πλαστικό μπολ, ανάλογα με το μήκος των μαλλιών 60-100ml 

υγρό θεραπείας κερατίνης. Ξεκινώντας από το πίσω μέρος με μικρές χωρίστρες (1cm), αρχίστε την εφαρμογή του S2, με 

το πινέλο βαφής. Δουλέψτε καλά το προϊόν στην κάθε τούφα, σε όλο το μήκος με χτένα, ώστε να απλώσει καλά στα 

μαλλιά αλλά χωρίς να αφήνετε στα μαλλιά υπερβολικό υγρό. Συνεχίστε σε όλα τα μαλλιά. 

5.Αφού τελειώσετε το πέρασμα, χτενίζετε καλά και ανάλογα τα μαλλιά (λεπτά ή χοντρά) τα αφήνουμε για 20 – 35 λεπτά.

6. Ξεβγάζετε στο λουτήρα  χωρίς σαμπουάν, ελαφρά με νερό χλιαρό, χτενίζετε με αραιά χτένα (μην στύβετε τα μαλλιά). 

Ταμπονάρετε με πετσέτα.

7.Στεγνώστε πολύ καλά 100% τα μαλλιά με σεσουάρ και βούρτσα αέρος. Εάν τα μαλλιά είναι πολύ σγουρά κάντε 

πιστολάκι κανονικό με βούρτσα χτενίσματος.

8.Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρές χωρίστρες, περάστε με την πρέσα μαλλιών 5-10 φορές την κάθε τούφα. Μαλλιά 

κατεστραμμένα ή πολύ ταλαιπωρημένα θερμοκρασία πρέσας 180 βαθμούς  5-6 περάσματα. Μαλλιά κανονικά βαμμένα, 

θερμοκρασία πρέσας 190-200 βαθμούς κελσίου και 6-8 περάσματα. Μαλλιά δυνατά, χοντρά φυσικά ή βαμμένα 

θερμοκρασία πρέσας 200-210 βαθμούς  8-10+ περάσματα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΟΥΣΕΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 48 ΩΡΕΣ με σαμπουάν χωρίς Sulfate.

*Σε περίπτωση που τα μαλλιά χρειάζονται βαφή, μπορείτε να βάψετε τα μαλλιά αμέσως μετά την θεραπεία κερατίνης. 

Εάν έχει προηγηθεί βαφή και τα μαλλιά είναι φρεσκοβαμμένα, η θεραπεία κερατίνης πρέπει να γίνει 1 εβδομάδα μετά. 

Εάν με την χρήση της πρέσας αλλοιωθεί το χρώμα των μαλλιών, μειώστε την θερμοκρασία της.

Χρησιμοποιείτε πάντα μετά την θεραπεία σαμπουάν χωρίς χωρίς αλάτι.
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