Inoar Argan Oil Keratin Treatment
Gebruiksaanwijzing Inoar Argan Oil keratine behandeling

Waarschuwingen
•
•
•

•
•

 Lees goed de hele gebruiksaanwijzing door voordat u begint met de keratine behandeling.
 Als u het haar gaat kleuren kunt u dit het beste twee weken voorafgaand aan de keratine
behandeling doen. Gaat u het haar toch kleuren na de keratine behandeling dan kan dit pas na
twee weken.
 Voor deze keratine behandeling maakt u gebruik van een stijltang. Om verbranding of
beschadiging van het haar te voorkomen moet het haar 100% droog zijn voordat u gebruik gaat
maken van de stijltang. Uit ervaring weten wij dat zelfs na het fö hnen de haarpunten toch nog
vochtig kunnen zijn. Zorg er daarom voor dat de haarpunten niet in aanraking komen met de
stijltang.
 Voor deze keratine behandeling maakt u gebruik van keratine haarverzorging.
 Om het resultaat van de keratine behandeling zo lang mogelijk te behouden dient u de
instructies voor haarverzorging na de keratine behandeling op te volgen.

Inoar Argan Oil keratine behandeling
De 7 stappen van de Inoar Argan Oil keratine behandeling.
Stap 1
Was het haar tenminste 3 keer met de Inoar Argan Oil Deep Cleaning Shampoo. Aanbrengen op
de gehele lengte, vanaf de aanzet tot en met haarpunten, en vervolgens inmasseren. Daarna goed
uitspoelen.
Herhaal dit vaker dan 3 keer indien nodig. Extra wasbeurten zijn nodig als de shampoo nog niet
goed schuimt. Het haar is dan nog niet schoon.
Afdrogen met een handdoek.

Stap 2
Maak het haar 100% droog met behulp van een fö hn.

Stap 3
Doe de Inoar Argan Oil Smoothing Treatment in een schaaltje. De fles altijd goed schudden voor
gebruik. Vul het schaaltje telkens met kleine hoeveelheden om verspilling te voorkomen.
Verdeel het haar in 4 delen en breng het product met een kwast aan op kleine strengen haar.
Breng het product aan op de gehele lengte van het haar. Gebruik daarna een dunne kam om het
overtollige product uit de strengen haar te kammen en te gebruiken voor de volgende streng
haar.
Vanaf de nek naar boven werken. Om irritaties en een droge hoofdhuid te voorkomen brengt u
het product 1,5 centimeter vanaf de aanzet aan. Laat de Inoar Argan Oil Smoothing Treatment
45 minuten intrekken, voor gezond en dik haar haar is dit 50 minuten.

Stap 4
Spoel het haar 5 minuten uit met lauw water.

Stap 5
Maak het haar 100% droog met behulp van een fö hn. Gebruik de middelste stand van de fö hn,
dit voorkomt rook en stoom. Vanaf de nek naar boven werken.
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Stap 6
Verdeel het haar in 4 delen. Neem een kleine streng haar van maximaal 1 centimeter dik en laat
de stijltang per streng haar 10 keer naar beneden glijden. Zet de stijltang op:
• 230°C voor haar in goede conditie;
• 210°C voor chemisch behandeld haar;
• 190°C voor fijn en dun haar.
Vanaf de nek naar boven werken.

Stap 7
Na stap 6 laat u het haar 10 minuten afkoelen. Vervolgens het haar even uitspoelen
zonder shampoo te gebruiken en dan de Inoar Argan Oil Reconstructing Balm
aanbrengen. Dit gaat u 5 minuten inmasseren. Daarna goed uitspoelen zonder shampoo
te gebruiken. Voor een intensiever resultaat adviseren wij u het haar pas na 72 uur uit te
spoelen. Breng in dat geval wel een druppel keratine haarolie aan op het haar.
Na het uitspoelen kunt u optioneel een keratine leave-in of keratine haarolie aanbrengen
op handdoekdroog haar. Dit helpt het haar beschermen tegen hoge en lage
temperaturen.
Na het aanbrengen van de Inoar Argan Oil Reconstructing Balm, de leave-in of de
haarolie fö hnt u het haar droog en kunt u het haar desgewenst verder in model brengen
met een stijltang. Zet de stijltang maximaal op 180°C. Daarna kunt u afhankelijk van het
haartype keratine haarolie aanbrengen op het haar, met name als het haar droog of
statisch aanvoelt

