
ARIES
ZABIEG WYGŁADZAJĄCY

KROK 1. SZAMPON TECHNICZNY

Nałożyć szampon techniczny na wilgotne włosy, wmasować, po czym

spłukać. Powtórzyć w zależności od rodzaju włosa.

● 1 mycie przy włosach cienkich i zniszczonych

● 2 mycia przy włosach średnich i farbowanych

● 3 mycia przy włosach grubych i naturalnych

Dobrze wmasować szampon przy ostatnim myciu, aby dogłębnie wniknął

w strukturę włosa. Zostawić na włosach na co najmniej 3-4 minuty.

Wypłukać, osuszyć ręcznikiem i wysuszyć do 70%.

KROK 2. APLIKACJA

Podzielić włosy na 4 części i nałożyć maskę ARIES na 1-centymetrowe

pasma włosów, zaczynając od karku. Zwrócić szczególną uwagę na

zastosowanie odpowiedniej ilości produktu (40 gr na średnią głowę).

Pozostawić na 25-30 min. (włosy afro do 40 min.)

KROK 3. SUSZENIE

Na koniec nałożyć kilka kropli serum Joy Drops. Wysuszyć włosy w 100%

suszarką i płaską szczotką. Upewnić się, że włosy są całkowicie wysuszone.

(UWAGA: jeśli, przed wysuszeniem włosy okażą się zbyt obciążone z

powodu nadmiaru produktu, spłukać letnią wodą przez 10 sekund i

dopiero wysuszyć).

KROK 4. PROSTOWANIE

Podzielić włosy na 4 części zaczynając od karku, wybrać bardzo cienkie

pasma włosów (1 cm) i przeciągnąć prostownicę od 7 do 10 razy, bardzo

uważając na uszkodzone końcówki.



Temperatura prostownicy:

● włosy grube i naturalne 210/230 stopni

● włosy średnie farbowane 180/200 stopni

KROK 5. SPŁUKANIE I NAWILŻENIE

Po prostowaniu pozostawić włosy do wystygnięcia przez 2 minuty,

wykonać delikatne mycie szamponem BUSHY, spłukać, po czym nałożyć

odżywkę Raw Smoothing Power. Pozostawić na włosach przez 6-7 minut,

spłukać i przystąpić do układania.

Zaleca się zastosowanie produktów linii BUSHY (szampon i odżywka),

aby zagwarantować trwałość zabiegu.

UWAGA: NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA ZABIEGU NA WŁOSACH

ROZJAŚNIANYCH.

Gdyby włos podczas prostowania rozjaśnił się o kilka stopni i zmienił

odcień, jako krok 5 zaleca się zastosowanie THE BLONDE SAVIOR (mix

5/10%).

Za rozjaśnienie w żaden sposób nie odpowiada produkt, lecz zbyt wysoka

temperatura prostownicy. Zaleca się dobranie odpowiedniej temperatury

poprzez uprzednie przetestowanie na małym paśmie włosów.


