BERRYWELL Re-bonding System
TRVALÉ NAROVNÁNÍ, LESK A UHLAZENÍ
Permanentně uhlazené, kouzelně hedvábné a zářivě lesklé vlasy

Výsledný efekt použití re-bonding systému:
-

Uhlazení přirozeně vlnitých nebo kudrnatých vlasů
Dosažení extrémního lesku vlasů
Restrukturalizace a vyrovnání vlasové struktury
Snadné rozčesávání vlasů

Návod na použití
1. Upozornění
•
•
•
•
•
•

Pokud má Váš zákazník alergii na složky obsažené v trvalé ondulaci, v přípravcích pro narovnávání vlasů nebo jiných
kosmetických přípravcích, nedoporučujeme aplikaci Re-bonding systému.
Nedoporučujeme aplikaci přípravku na vlasy afro-amerického typu.
Nepoužívejte na vlasy, které byly narovnány kosmetickými přípravky s obsahem louhu, sodíku, hydroxidů kovů nebo
uhličitanů.
Nepoužívejte na vlasy, které byly ošetřeny henou, přípravky s obsahem solí kovů, přípravky pro obnovu barvy.
Nepoužívejte kovové sponky ani sponky se zoubky.
Před úpravou si sundejte všechny šperky.

2. analýza vlasů a pokožky
•
•

•
•
•

V případě, že má klient oděrky nebo jinak narušenou pokožku hlavy, nedoporučujeme aplikaci přípravku.
Zkontrolujte stav vlasů klienta - jejich pružnost, zda nejsou polámané, odbarvené, nebo pórovité. Pokud pochybujete o
kondici vlasů, proveďte kompletní test s BERRYWELL Re-bonding System. Pokud se po testu vlasy lámou nebo
odbarvují, nedoporučujeme aplikaci přípravku.
Nepoužívejte přípravek na jemné vlasy ani na vlasy s extrémně jemnou strukturou.
Neaplikujte na vlasy po několika chemických úpravách nebo na poškozené vlasy.
Proveďte přesnou analýzu síly vlasu a určete správný druh přípravku BERRYWELL Re-bonding Systém.
0 – silné, pevné a odolné vlasy
1 – jemné až normální vlasy
2 – citlivé a chemicky ošetřené vlasy

3. Před úpravou
Jemně umyjte vlasy šamponem Deep Cleansing Shampoo plus, vlasovou pokožku však intenzivně nemasírujte. Po umytí
nepoužívejte přelivy, ošetřující přípravky ani masky. Pečlivě vlasy vysušte od pokožky ke konečkům. Pro vysušení vlasů
doporučujeme nižší, maximálně střední teplotu fénu.

4. Aplikace rovnacího krému Re-boding /0, 1 nebo 2/
Rozdělte vlasy do 6 částí: čelní, týlovou, 2 spánkové a 2 ušní části. Nepoužívejte kovové sponky ani
sponky se zoubky. Rozdělte si vlasy na asi 0,5cm silné a 6 cm široké prameny, u křehčích nebo
jemnějších vlasů mohou být prameny i silnější. Rovnací krém nanášejte ve vzdálenosti 1cm od vlasové
pokožky. Začněte nanášet od šíje nebo v nejodolnější oblasti hlavy. Jestliže byly vlasy před aplikaci
narovnány, aplikujte nejdříve na přírodní části vlasů, poté na chemicky ošetřovné části v závislosti na
struktuře vlasů. Nanášejte dostatečné množství krému rovnoměrně a prameny jednou až dvakrát
pročesejte. Již upravené prameny znovu nepročesávejte!
Zamezte bezprostřednímu kontaktu krému s pokožkou. V případě nanesení krému na pokožku jej pečlivě setřete a
pokožku očistěte bavlněným ubrouskem. Při aplikaci doporučujeme použít rukavice!

5. Doba působení
Zabalte vlasy do igelitové fólie. Ujistěte se v průběhu doby působení, že jsou vlasy stále rovné. Nepoužívejte další tepelné
úpravy.
Re-bonding krém
0
silné a odolné vlasy
1
Normální a barvené vlasy
2
Jemné a chemicky upravené vlasy

Doba působení

Opakování testu

15 minut

Po 10 minutách

10 minut

Po 5 minutách

5 minut

Po 3 minutách

Konečný čas působení určíte průběžným testem. Test provádějte na různých částech hlavy a na různých částech vlasů.
Vyberte si tenký pramen vlasů a uvažte na něm uzlík, který lehce utáhněte. Pokud se uzel neotevře,je narovnání vlasů
dokončeno. Pokud uzel povolí a otevře se, potřebují ještě delší působení. Pokud test ukáže, že jsou vlasy na některých
místech více upraveny než na jiných, nastříkejte na upravenější části vodu pro zpomalení chemické reakce.

6. Ukončení doby působení
Vymývejte rovnací krém z vlasů vlažnou vodou po dobu 5 – 10 minut. Pečlivě a jemně osušte vlasy ručníkem.
Doporučujeme velmi opatrné vysušování, protože vlasy jsou po úpravě křehké! Nečesejte je, nekruťte a nezabalujte.
Vysušujte vlasy pečlivě od kořínků ke konečkům bez použití kartáče.

7. Tepelná úprava - zažehlení
Znovu rozdělte vlasy do 6 oblastí: čelní, temenní, 2 oblasti kolem uší a 2 oblasti kolem spánků. Nepoužívejte kovové
sponky ani sponky se zoubky. Oddělte si asi 0,5cm silné a 6 cm široké prameny, u křehčích nebo jemnějších vlasů mohou
být prameny i silnější. Vlasy začněte žehlit v oblasti šíje pod úhlem 90 stupňů.
Pro optimální výsledek narovnání nesmějí být jednotlivé prameny vlasů příliš hrubé. Každý pramen vyžehlete 2–4x.Horní
část vlasů oddělte pro stylingovou úpravu.

Doporučená teplota při žehlení:
Jemné vlasy
160 st. C
Normální vlasy
170 st, C
Velmi pevné vlasy 180 st. C
Skelné vlasy
190 st. C
8. Aplikace neutralizéru Creme Fixierung
Naposled rozdělte vlasy do 6 částí: čelní, temenní, 2 spánkové a 2 ušní části. Nepoužívejte kovové sponky
ani sponky se zoubky. Znovu si oddělte prameny 0,5cm silné a 6 cm široké. U křehčích nebo jemnějších
vlasů mohou být prameny i silnější. Rovnoměrně nanášejte dostatečné množství neutralizéru a pročesejte
každý pramen jednou až dvakrát. Doba působení neutralizéru je 5 – 8 minut podle typu vlasů. Při
nanášení neutralizéru doporučujeme použít rukavice!

9. Ukončení doby působení neutralizéru
Vyplachujte neutralizér vlažnou vodou po dobu 3 – 5 minut. Je nezbytné užít přípravek Berrywell basispflege Acid rinse
PLUS pro uzavření pórů pokožky. Vlasy vyfoukejte a na závěr je vyžehlete od kořínků ke konečkům.

10. Doporučení
Nemyjte vlasy šamponem minimálně po dobu 3 následujících dnů. Po tuto dobu rovněž nedávejte do vlasů sponky ani je
nestahujte gumičky, a nechávejte je volné.

11. Upozornění
Krém obsahuje thioglykolát, u přecitlivělých osob může způsobit podráždění pokožky. Neutralizér obsahuje peroxid vodíku.
Pokud se krém nebo neutralizér dostanou do očí, ihned je důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte
lékařskou pomoc. Při aplikaci používejte vždy rukavice. Skladujte mimo dosah dětí. Pouze pro profesionální použití.

Obsah sady: Re-bonding krém 251 ml, Neutralizér krém 251 ml, 2x ochranné rukavice.

