
4.     UŽBAIGIMO PROCEDŪROS 
Kad užtikrintumėte sveikų, žvilgančių plaukų rezultatą ir garbanų išlaikymą, siūlome tęsti plaukų 
atstatymą naudojant Benessere&Bellezza liniją. Atstatymo procesas veikia plauko struktūrą, ją 
atkuria, tad plaukas lieka sveikas ir atspindi šviesą. Kruopščiai išskalavę plaukus (galimas ir kito 
lengvo šampūno naudojimas), nusausinkite juos ir užtepkite B&B skystą balzamą (buteliuko 
turinio pakanka vidutinio ilgio plaukams), iššukuokite plaukus ir nenuskalavę užtepkite B&B 
kaukę. Vėl iššukuokite plaukus ir kaukę palaikykite 3-10 minučių. Kad plaukai geriau ir greičiau 
pasisavintų produktą, galvą apgaubkite drėgnu karštu rankšluosčiu. Kruopščiai išskalaukite.  
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Cheminis plaukų garbanojimo rinkinys Perlonda System 
Kodas: OYPR08010001 

 
Naudojimo instrukcijos 

 
Vienkartinis rinkinys 

 
Skirtas tik profesionaliam naudojimui 

 
Perlonda System yra Oyster Professional laboratorijose sukurta ilgalaikio garbanojimo sistema 
plaukams. Šis universalus rinkinys skirtas elastiškų arba didelės apimties garbanų kūrimui. 
Produkto sudėtyje yra papajos ir avokado ekstraktų; šie vaisiai gausūs vitaminų ir turi 
antioksidantų savybių, todėl pasiekiami puikūs rezultatai be jokios žalos plaukams. 
 
Perlonda System rinkinį sudaro: 
• 1 ilgalaikio garbanojimo skysčio buteliukas (100 ml) 
• 1 fiksacijos skysčio buteliukas (100 ml) 
• Naudojimo instrukcijos 
 
Ilgalaikio garbanojimo skysčio sudėtyje yra tioglikolio r ūgšties druskų. 
Fiksacijos skysčio sudėtyje yra hidrogeno peroksido. 
DĖMESIO: nenaudokite metalinių įrankių ir indų. Laikykite vėsioje, nuo tiesioginių saulės 
spindulių apsaugotoje vietoje. Venkite patekimo į akis, o jei taip nutiktų, nedelsdami išskalaukite 
vandeniu ir pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokite pirštines. Laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Laikykitės nurodytų naudojimo instrukcijų. 
 
1. PARUOŠIMAS 
Išsitrinkite galvą atstatomuoju Benessere&Bellezza šampūnu. Nusausinkite plaukus ir užtepkite 
B&B kaukę. Išskalaukite plaukus ir užtepkite B&B skysčio, ypač ant plaukų galiukų ir per visą 
jų ilgį. Iššukuokite plaukus ir tęskite procedūrą sukdami plaukus suktukais. 
 
2. PLAUK Ų SUKTUKŲ NAUDOJIMAS 
Apvyniokite plaukus aplink suktukus atsižvelgdami į tai, kokio galutinio rezultato pageidaujate. 
Sekite instrukcijas. Naudokite komplekte esančias pirštines. Pradėkite tepti Garbanojimo skystį; 
nepamirškite nuvalyti jo pertekliaus. Palaikykite jį 5-20 minučių; atsižvelkite į žemiau pateiktą 
lentelę: 
 

Plaukų tipas Siūloma skysčio laikymo trukm ė 
Normalūs, tankūs ir natūralūs plaukai 10-20 minučių 
Dažyti ir kosmetiškai paveikti tankūs plaukai 5-20 minučių 
Kosmetiškai paveikti ploni plaukai 5-15 minučių 

 
Laikas nuo laiko atlikite testą (ypač po pirmųjų 5 minučių), kad patikrintumėte plaukų 
susigarbanojimo laipsnį. Dėmesio: jei naudojamas karščio šaltinis, laikymo trukmė sumažėja. 
 
3. FIKSACIJA 
Kai laikymas baigsis, plaukus gerai išskalaukite drungnu vandeniu. Nusausinkite juos. Vienodai 
užtepkite Fiksavimo skysčio (2/3 viso jo tūrio). Palaikykite 10 minučių. Atsargiai išimkite plaukų 
suktukus ir ant palaidų plaukų užtepkite likusį skystį. Palaikykite 3-5 minutes. Kruopščiai 
išskalaukite vandeniu. 
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