
Cheminis preparatas plaukų garbanojimui „PROCURL – Technical“

Mod. BP040537

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!

Unikalios formulės preparatas natūralioms gabanoms sukurti, tinka normaliems, dažytiems, 
šviesintiems ir žiliems plaukams. 

Pakuotėje:
- Aktyvatorius – 24 ml
-  Garbanojimo losjonas – 77 ml
-  Neutralizatorius – 118 ml

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

PIRMAS ETAPAS:   

ATSTATOMOSIOS MEDŽIAGOS UŽTEPIMAS

1.  Pirmiausia išbandykite priemonę ant vienos plaukų sruogos. Paruoškite plaukus procedūrai
 juos išplaudami su atitinkamu šampūnu pvz. Start‘in Pro, skirto garbanotiems plaukams.
 Gerai išskalaukite. Rekomenduojame naudoti  pH7 šampūną, jei plaukai yra stori ar sunkiai
 pasiduoda garbanojimui. 

Patarimai ypatingai pažeistiems plaukams:

Prieš pradėdami cheminį garbanojimą naudokite prieš-cheminę plaukų priemonę. Tepkite ant 
išplautų, rankšluosčiu nusausintų, plaukų. Pasistenkite priemonę užtepti ant ypatingai pažeistų 
plaukų vietų. Kad priemonės poveikis būtų efektyvesnis, procedūros metu plaukus šukuokite. Po 
procedūros plaukų neskalaukite ir nedžiovinkite.

Prieš-cheminė priemonė leidžia suvienodinti plaukų struktūrą, todėl cheminis plaukų 
sušukavimas veiks plaukus nuo šaknų iki galiukų vienodai ir apsaugos plaukus. 

Norint išlaikyti gražius, garbanotus plaukus patartina naudoti pilną  1 + 2 + 3 
Pro curl plaukų garbanojimo priemonių  priežiūros komplektą namuose.

Cheminė priemonė praturtinta augaliniais amalo ir šventagaršvės ekstraktais.

•	 Nenaudokite	garbanojamosios	priemonės	ant		chna,	metalo	druskų		ar	atkuriamųjų	dažų.

•	 Negarbanokite	plaukų,	kurie	buvo	nudažyti	ar	šviesinti	tą	pačią	dieną.	Padarykite	savaitės
 pertrauką tarp šių cheminių procedūrų.

•	 Nenaudokite	priemonės	plaukam,		kurie	ankščiau	buvo	dažyti	chna,	metalo	druskomis	ar
 plaukų spalvos atkuriamosiomis priemonėmis .

•	 Neplaukite	galvos	šampūnu	ar	kondicionieriumi	48	valandas	po	procedūros.

•	 Jeigu	procedūros	metu	galvos	odą	patirtų	diskomfortą,	sustabdykite	procedūrą		ir	skalaukite
 plaukus vėsiu vandeniu. 



2.  Susukite šlapius plaukus.

 PRO patarimas:  Apipurkškite plaukų suktukus vandeniu.

3.  Supilkite pakuotėje esantį aktyvatorių į garbanojančio losjono buteliuką. Suplakite, kad   
 priemonės susimaišytų.

 PRO patarimas:  Sumaišykite ingredientus tik prieš pat jų naudojimą. Mes rekomenduojame
 pradėti procedūrą nuo ilgesnių kaip 15 cm plaukų, naudojant tiesioginį metodą ir 
 netiesioginį metodą trumpesniems ir problematiškiems plaukams.

4.  Gausiai užtepkite losjoną ant kiekvieno plaukų suktuko, leiskite jam prisisotinti produkto.

 PRO patarimas: Antrą kartą šį etapą praleiskite.

5.  Uždenkite plaukus tam skirta plastikine kepurėle. 

 PRO patarimas: Norint tolygaus, vienodo, rezultato, visi suktukai turi būti po kepurėle.

6.   Laikymo trukmė (priklausomai nuo plaukų būklės)

7.  Po laikymo skalaukite drungnu vandeniu 5 minutes.

8.  Kiekvieną susuktą garbaną su suktuku, gerai nusausinkite rankšluosčiu.

ANTRAS ETAPAS: 

NEUTRALIZAVIMAS ARBA FIKSAVIMAS:

1.  Suplakite neutralizuojančią  priemonę. Tolygiai užtepkite ant kiekvieno suktuko.

2.  Laikykite 5 minutes.

3.  Išimkite suktukus iš plaukų ir užtepkite likusią neutralizuojančią priemonę ant garbanų. 

4.  Laikykite 1 minutę. 

5.  Atidžiai išskalaukite plaukus.

Priežiūros ir kirpimo patarimai:

1.  Užtepkite Active‘on PRO garbanų priežiūros priemonę ant rankšluosčiu nusausintų

 plaukų. Palaikykite 5 minutes ir išskalaukite plaukus.

2.  Norėdami pabaigti šukuoseną ir patobulinti garbanas naudokite Twist‘up PRO

 priemonę garbanoms. Džiovinkite joniniu plaukų džiovintuvu arba difuzoriumi.

3.  Norint išlaikyti gražų, ištiesintų plaukų efektą patartina naudoti pilną  1 + 2 + 3 Pro curl

 plaukų garbanojimo priemonių  priežiūros komplektą namuose.

SVARBU:

•	 Nenaudokite	priemonės	labai	šviesintiems,	balintiems,	dvigubai	apdorotiems	plaukams	arba
 plaukams dažytiems su 200/6% ar stipresniu peroksidu.

•	 Nenaudokite	priemonės,	jeigu	klientas	turėjo	alerginių	problemų	dėl	šio	ar	kitų	kosmetinių
 produktų. 

•	 Nenaudokite	priemonės,	jeigu	kliento	galvos	odoje	yra		žaizdų,	įbrėžimų	ir	pan.

•	 Įvertinkite		kliento	plaukų	būklę,	patikrinkite	dėl	plaukų	lūžinėjimo,	spalvos	išblukimo,	
 plaukų elastingumą ir struktūrą. Visada padarykite pilną plaukų sruogos testą, jei nesate
 tikri ar galite garbanoti plaukus. Visada padarykite pilną plaukų sruogos testą  šviesintiems ar
 dažytiems plaukams, jei plaukai pradeda lūžinėti ar išblunka po to kai testuojamoji plaukų
 sruoga išdžiūna, nenaudokite garbanojimo priemonės. 

•	 Jei	losjonas	patenka	ant	odos	švelniai	nusausinkite	jį	su	vandenyje	išmirkytu	medvilniniu,
 kosmetiniu vatos disku.

•	 Visada		dėvėkite	apsaugines	pirštines.

•	 Venkite	kontakto	su	akimis.	Jei	produkto	pateko	į	akis,	nedelsiant	praplaukite	vėsiu	vandeniu.

 SVARBU!  

 NENAUDOKITE PLAUKŲ DŽIOVINTUVO AR ŠILDYMO LEMPOS.

 (Tai gali pakeisti rūgšties reduktoriaus poveikį)

Normalūs ar
žili plaukai

15-20 minučių

PAGAL NUOŽIŪRĄ TURI BŪTI TIKRINAMA

Dažyti 
plaukai

10 minučių

Pažeisti/šviesinti 
plaukai

3-5 minutės


