pirmajame etape, likučius).
2.

Gerai nusausinkite plaukus.

3.

Švelniai iššukuokite plaukus, stenkdamiesi išlaikyti juos kuo tiesesnius ir lygesnius. Užtepkite
neutralizatorių lygiai tokiu pačiu būdu kaip ir tiesinamąjį losjoną pirmame etape.
Paskirstykite plaukus ir pradėdami nuo sprando tepkite neutralizatorių lygiomis dalimis (žr.
pav. G). Periodiškai perbraukite plaukus šukomis, neleiskite plaukams prarasti tiesios formos.

Cheminė plaukų tiesinimo priemonė “PROLISS - Technical”

Palaikykite produktą 5 minutes. Kruopščiai išskalaukite plaukus po neutralizavimo

Mod. BP040510

procedūros, skalaukite ne mažiau kaip 3-4 minutes. Dabar plaukai yra paruošti kirpimui.

TREČIAS ETAPAS :
TIESINIMAS IR PRIEŽIŪRA
Užpurkškite Pro Liss trijų žingsnių serijos tiesinamąjį skystį ant drėgnų plaukų. Purkškite ant
kiekvienos sruogos atskirai (prieš naudojantis pakratykite). Nenuplaukite.
Naudokite plaukų tiesinimo žnyplėmis su keramikos- turmalino technologija, laikydami jas 900
kampu. Pradėkite tiesinti plaukus vertikaliai nuo šaknų iki galiukų.
Rezultatas:
Plaukai įgaus tobulą, ilgai išliekantį, tiesių plaukų efektą ir išliks švelnūs ir žvilgantys.

Norint išlaikyti gražų ištiesintų plaukų efektą patartina naudoti pilną
1 + 2 + 3 Plaukų tiesinimo priemonės priežiūros komplektą namuose.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!
Cheminė plaukų tiesinimo priemonė. Tinka normaliems ir dažytiems plaukams.
PROLISS – visiškai nauja plaukų priežiūros priemonė, suteikianti galimybę valdyti garbanas.
Produkto formulėje nėra amoniako, todėl plaukai visada išliks stiprūs. Ši priemonė padės sutvarkyti nepaklusnius plaukus, panaikins plaukų elektrinimąsį, palegvins išsišukavimą ir išlaikys
formą, suteikdama plaukams žvilgesio bei švelnumo.
Pakuotėje:
Tiesinimo losjonas – 118 ml
Neutralizatorius – 118 ml
Teptukas
Naudojimo instrukcija

Suderintas su keramikos ir jonų technologijomis
Tinka Babyliss PRO turmalino ir keraminėms plaukų tiesinimo technologijoms.

NAUDOJIMO SĄLYGOS IR ĮSPĖJIMAI:
Tiesinamasis losjonas (1 etapas) – 118 ml:
Sudėtyje yra thioglycolato. Tiksliai laikykitės naudojimosi instrukcijos nurodymų. Tik profesionaliam naudojimui. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėvėkite apsaugines pirštines.
Neutralizatorius (2 etapas) – 118 ml:
Sudėtyje yra vandenilio peroksido. Venkite kontakto su akimis. Jei produkto pateko į akis, nedelsiant praplaukite vandeniu. Jei perštėjimas nepraėjo, kreipkitės į gydytoją. Dėvėkite apsaugines
pirštines.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
PRO LISS – visiškai nauja plaukų priežiūros priemonė suteikianti galimybę valdyti garbanas.
Produkto formulėje nėra amoniako, todėl plaukai išlieka stiprūs. Priemonė padeda sutvarkyti
nepaklusnius plaukus, panaikina elektrinimąsį ir išlaiko jų formą, suteikdama žvilgesio bei
švelnumo. Plaukai lengvai šukuojami.
Trijų žingsnių programa ilgalaikiam plaukų ištiesinimui:
Pirmas etapas: Tiesinamojo losjono užtepimas
Antras etapas: Neutralizavimas
Trečias etapas: Tiesinimas ir priežiūra
Saugumo sumetimais prieš naudojant Pro Liss cheminę plaukų tiesinimo priemonę visada
atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

produktą, stenkitės nepasiekti plaukų šaknų (žr. pav. D). Tepkite produktą ant plaukų nuo
SVARBU!

šaknų iki pat galiukų. Netepkite jo ant galvos odos, nes tai gali sukelti galvos odos

DĖL NEATSARGAUS PRIEMONĖS NAUDOJIMO NESILAIKANT INSTRUKCIJOJE ESANČIŲ 		

susierzinimą. Šukuodami paskleiskite produktą tolygiai ant visų plaukų (žr. pav. E),

NURODYMŲ, GALITE SUKELTI PLAUKŲ LŪŽINĖJIMĄ AR/IR ODOS SUDIRGINIMĄ.

vidutiniškai ištempdami plauką, stenkitės suteikti tiesumo įvaizdį (žr. pav. F).
6.

plaukų dalims, stebėkite ar užteks produkto visiems plaukams. Periodiškai švelniai

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
•

Tęskite procedūrą iki pat galvos viršaus, stenkitės naudoti panašų kiekį produkto visoms
pašukuokite suteptus produktu plaukus, kad užtikrintumėte plaukų tiesumą. (žr. pav. F)

Nenaudokite Pro Liss cheminės plaukų tiesinimo priemonės, jeigu klientas turėjo alerginių

Nespauskite plaukų prie galvos odos.

problemų dėl šio ar kitų kosmetinių produktų.
•

Prieš priemonės naudojimą pirmą kartą rekomenduojama atlikti odos jautrumo testą.

•

Nenaudokite Pro Liss cheminės plaukų tiesinimo priemonės, jeigu kliento galvos odoje yra  
žaizdų, įbrėžimų ir pan.

•

Įvertinkite  kliento plaukų būklę, patikrinkite dėl plaukų lūžinėjimo, spalvos išblukimo,  

LAIKYMO TRUKMĖ:
Laikykite priemonę ant plaukų normalioje kambario temperatūroje. Nenaudokite kepurėlės.

plaukų elastingumą ir struktūrą. Visada padarykite pilną plaukų sruogos testą. Jei kliento
Plaukų tipas:

Laikymo trukmė:

Natūraliai garbanotiems ir/arba labai

Atsižvelgiant į garbanų tipą, procesas

garbanotiems plaukams

turėtų trukti 10 minučių.

Ypatingai garbanotiems plaukams

15 minučių

plaukai pradeda lūžinėti ar išblunka po to kai testuojamoji plaukų sruoga išdžiūna,
nenaudokite Pro Liss cheminės plaukų tiesinimo priemonės.
•

Nenaudokite Pro Liss cheminės plaukų tiesinimo priemonės ir nedažykite plaukų su
ilgalaikiais plaukų dažais tą pačią dieną. Padarykite savaitės pertrauką tarp šių cheminių 		
procedūrų.

•

Jeigu procedūros metu klientui pradėtų deginti galvos odą, perštėti, niežėti ar galvos oda
pradėtų raudonuoti, sustabdykite procedūrą ir skalaukite plaukus vėsiu vandeniu 10-15
minučių.

•

SVARBU!

Nenaudokite Pro Liss cheminės plaukų tiesinimo priemonės plaukams, kurie anksčiau buvo

NIEKADA NELAIKYKITE PRIEMONĖS ANT PLAUKŲ ILGIAU NEGU 15 MINUČIŲ.

tiesinti priemonėmis, į kurių sudėtį įėjo šarmai (natrio hidroksidas) ar kitokie metalų

JEI LAIKYSITE PRIEMONĘ ANT PLAUKŲ ILGIAU, RIZIKUOJATE PERLAIKYMU IR/AR PLAUKŲ

hidroksidai, bei guanidino rūgštys.
•

Neplaukite galvos 48 valandas po Pro Liss cheminės plaukų tiesinimo priemonės naudojimo.

•

Naudokite tik vienai procedūrai.

LŪŽINĖJIMU.

PROCEDŪRA ATAUGUSIEMS PLAUKAMS
PIRMASIS ETAPAS:
TIESINAMOJO LOSJONO UŽTEPIMAS
1.

Išplaukite galvą; gerai nusausinkite ją rankšluosčiu.

2.

Ištrinkite plaukus su nenuplaunamu plaukų balzamu arba apsukite rankšluosčiu, kad
suvienodintumėte plauko akytumą. Neleiskite plaukams prisisotinti balzamu, nes tai gali
trukdyti plaukams absorbuoti Pro Liss cheminę plaukų tiesinimo priemonę.

Užtepkite priemonę tik ant naujai ataugusių plaukų ploto, pradėkite tepti 5 mm atstumu nuo
galvos odos. Tepkite produktą teptuku. Netepkite produkto ant ankščiau šią procedūrą patyrusių
plaukų. Palaikykite 5-7 minutes, tada iššukuokite plaukus. Dar palaikykite priemonę papildomas 5
minutes ir neutralizuokite (žr.žemiau).

ANTRASIS ETAPAS:
NEUTRALIZAVIMAS

3.

Sušukuokite ir paskirstykite plaukus taip, kad gautumėte „T“ formos sklastymą. (žr. pav.A).

4.

Skirstydami plaukus ¾ jų suimkite, palikdami dalį plaukų ant sprando (žr. pav. B).

5.

Uždėkite tiesinamojo losjono (pirmasis etapas) ant plaukų, 5 mm atstumu nuo galvos

minutes, priklausomai nuo plaukų tankumo. Stenkitės išlaikyti plaukus kuo tiesesnius.

odos (žr. pav. C) Naudodamiesi šepetėliu ant reikiamos plaukų dalies pradėkite tepti

( Skalaujant plaukus, šukuokite juos plaukų šepečiu, tai padės pašalinti produkto, naudoto

1.

Išskalaukite plaukus po tiesinamojo losjono užtepimo procedūros. Skalaukite apie 5-7

