Potřeba
Revoluce
v narovnání vlasů

Více než polovina žen se neustále
potýká s problémy se svými vlasy.
Důvody jsou různé:

KREPATĚNÍ,
NEDISCIPLINOVANOST
a KOMPLIKOVANÁ ÚPRAVA
Proto ženy vyhledávají
UHLAZUJÍCÍ TECHNICKÉ OŠETŘENÍ,
které by účinkovalo několik týdnů
a nepoškozovalo by vlasy.

Fanola přichází s novinkou
ve světe vyrovnávání:

Technologie
Technické ošetření na bázi

KYSELINY
GLYOXYLOVÉ

VE VYSOKÉ KONCENTRACI
Působí na povrchu vlasu a ne
uvnitř tak jako klasické narovnávací
prostředky
Aktivuje se teplem za použití žehličky,
zafixuje se kolem vlasu a tím vlas
udrží vyrovnaný.
Vytvoří vnější elastický obal, který vlas
posílí, ale zároveň ho nechá volně dýchat.
Díky svému složení obohacenému o
keratin a makadamiový olej dodává vlasu
pružné a zjemňující látky, díky kterým lze
dosáhnout maximálního kosmetického
výsledku.

VYROVNÁVACÍ
KRÉM
s účinkem proti
krepatění
bez formaldehidu *

přizpůsobený pro všechny typy vlasů
včetně vlasů technicky ošetřených.
I přes velmi krátkou dobu působení
umožňuje dosáhnout perfektního
vyrovnání na dobu 8/10 týdnů.
* Bezpečnost emisí během celého procesu byla ověřena v
externích certifikovaných laboratořích specialisty v oboru
toxikologie.

Ideální pro: všechny typy vlasů
Aktivní látky: Keratin, makadamiový olej
pH: 1,5 – 2,0

Plus:
Krémová forma garantuje snadné a bezpečné
nanášení
Umožňuje citlivě a bezpečně vyhlazovat
až na 8/10 týdnů
Vlasy zanechává vyhlazené, jemné, lesklé
a snadno upravitelné.
Působí proti krepatění a na otevřené konečky

Krok za krokem

Umýt vlasy šamponem Botugen Botolife
pro odstranění minerálních nečistot a
zbytků přípravků. V případě potřeby mytí
zopakovat. Ručníkem vysušit přebytek
vody na 80%.

Štětcem naneste Liss Ker po
celé délce a do konců, začněte
od šíje. Po nanesení přípravku
nechte působit minimálně
20 minut, neoplachujte.
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Žehličku nastavte na 220°
stupňů a přežehlete jednotlivé
prameny, opět začněte od
šíje. Každý pramen přežehlete
minimálně 7x.

Nechte vlasy vychladnout
a potom vlasy dostatečně
opláchněte. Nepoužívejte
šampon.
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3. FÁZE PÉČE
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Ručníkem vysušte přebytek
vody a naneste masku
Botugen Botolife.

Nechte působit 5 minut
poté opáchněte.
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4. FÁZE UKONČENÍ PROCESU
Nastříkejte Keraterm Sprej
na vlhké vlasy.

Vysušte pomocí
fénu a kartáče.
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Nastříkejte Keraterm Sprej
na suché vlasy.

Přežehlete jednotlivé
prameny.
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Fanola doporučuje po vyrovnávacím
ošetření Liss Ker použít pro následnou
péči produkty řady Keraterm.

BOTUGEN BOTOLIFE
MASKA
pH 4,5 – 5,0

Pro práci si nasaďte
vhodné rukavice. Vytvořte 2
cm prameny.

KERATERM SPREJ
pH 1,5 - 2,0

2. FÁZE ŽEHLENÍ

LISS KER
pH 1,5 - 2,0

BOTUGEN BOTOLIFE
ŠAMPON
pH 6,3 – 6,7

1. FÁZE PŘÍPRAVA

