
PERLONDA SYSTEM
Használati útmutató

1. ELŐKÉSZÍTÉS

Mossa meg a hajat samponnal. Különösen ajánlott a Go Color Chromatic sampon használata. Öblítse le 
a hajat és törölje szárazra.

2. A CSAVARÓK ALKALMAZÁSA

Tekerje fel a csavarókat a kívánt végeredménynek megfelelő irányba. Használjon védőkesztyűt. A tarkónál 
kezdje a HULLÁMOSÍTÓ FOLYADÉK felhordását. Távolítsa el a felesleges folyadékot. Alkalmazza az alábbiak 
szerint:

Hajtípus Javasolt hatóidő

Normál és vastag szálú természetes haj 10-től 20 perc

Festett és érzékeny haj 5-től 15 perc

Igénybevett haj
Soha ne használja szőkített vagy melírozott hajon.

5-től 10 perc

Időről időre végezzük el a hajcsavaró-tesztet (különösen a hatóidő első 5 perce után), hogy megszakíthassuk 
a folyamatot a megfelelő időben. Figyelem: ne használjon hőforrást.

3. FIXÁLÁS

A hatóidő végén bőségesen öblítse le a hajat a meleg vízzel. Óvatosan törölje szárazra a hajat. Egyenletesen 
oszlassa el a FIXÁLÓ FOLYADÉK 2/3-át. Hagyjuk hatni 5 percig. Tekerje le óvatosan a csavarókat és hordja 
fel a maradék fixálót. Óvatosan masszírozza be. Hagyja hatni újabb 3 percig. Bőségesen öblítse le.

4. UTÓKEZELÉS

Samponozza be finoman a hajat: ajánlott a Go Color Chromatic sampon használata. Öblítse le.
Lágy és fényes fürtöket kapunk egy olyan kezelés alkalmazásával, amely segít lezárni a kutikulát: Go Color 
Chromatic maszk.
Használja a maszkot törölköző-száraz hajon, hagyja hatni néhány percig, majd öblítse le alaposan. Szárítsa 
meg a hajat.

FIGYELMEZTETÉS!
HULLÁMOSÍTÓ FOLYADÉK
FIGYELEM: thioglycol savat tartalmaz. Használjon védőkesztyűt. Szembe ne kerüljön. Ha a termék szembe kerül, 
azonnal öblítse ki. Tartsa távol gyermekektől. Tartsa hűvős és száraz helyen, védje a napsugárzástól. Kövesse a 
használati útmutatót.
FIXÁLÓ FOLYADÉK
FIGYELEM: hidrogén-peroxidot tartalmaz. Használjon védőkesztyűt. Szembe ne kerüljön. Ha a termék szembe 
kerül, azonnal öblítse ki. Tartsa távol gyermekektől. Tartsa hűvős és száraz helyen, védje a napsugárzástól. Kövesse a 
használati útmutatót.
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