Qod Max Prime S-Fiber Hair

Stap 1
Was het haar tenminste 3 keer met de Qod Original Cleanser Shampoo. Daarna goed uitspoelen. Herhaal dit
vaker dan 3 keer indien nodig, hierna het haar afdrogen met een handdoek.

Stap 2
Afdrogen met een handdoek, wikkel hierna een droge handdoek om het haar heen en laat de handdoek vijf
minuten om het haar zitten (het haar moet voor 80% droog zijn).

Stap 3
Schud de Qod Max Prime S-Fiber Hair goed en doe dit in een schaaltje.
Verdeel het haar in 4 delen en breng het product met een kwast aan op kleine strengen haar. Gebruik daarna
een dunne kam om het overtollige product uit de strengen haar te kammen en gebruik dit voor de volgende
streng haar. Vanaf de nek naar boven werken. Breng het product 1 cm ver van de hoofdhuid aan. Kam het hele
haar hierna goed door, om de laatste cm bij de hoofdhuid en contouren ook mee te nemen. Laat het mengsel 50
minuten intrekken (met een muts of keuken folie, warmte zorgt ervoor dat keratine beter wordt opgenomen
door het haar).

Stap 4
Spoel het haar 10 minuten uit met lauw water (zonder shampoo). Breng hierna Qod Max Prime After Keratin
Mask in het haar en laat dit 5 tot 10 minuten intrekken, hierna met lauw water uitspoelen 20 tot 40 seconden
zonder shampoo te gebruiken.

Stap 5
Maak het haar 100% droog met behulp van een föhn.
Let op: Om 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 föhnen de haarpunten toch nog vochtig kunnen
zijn. Zorg er daarom voor dat het haar 100% droog is.

Stap 6
Verdeel het haar in 5 delen. Neem een kleine streng haar van maximaal 1 centimeter dik en laat de stijltang per
streng haar 10 keer (chemisch straight of gerelaxt haar 5 keer, uitgroei wel 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.;

Let op: Verdeel het goed voor dat u gaat stijlen:
Het is belangrijk dat het haar goed verdeeld wordt en de plukjes haar niet te breed worden voor de stijltang,
waardoor de warmte ongelijk verdeeld kan worden en het haar oneffenheden krijgt. Het haar kan je het beste in
5 delen verdelen (stervorming), om oneffenheden te voorkomen. Zie hieronder een voorbeeld wanneer de
strengen haar te breed worden en je oneffenheden in het haar krijgt. Zie hier het resultaat na het wassen:

Stap 6
Na stap 5 Breng een druppel haar serum in het haar. Hierna mag je het haar 48 uur niet wassen.
Let op: na een keratine behandeling mag het haar alleen met keratine na verzorging gewassen worden.

