
Binahi Botulin Effect Lotion 

Gebruiksaanwijzing 

Stapp 1 

Was het haar tenminste 3 keer met Binahi Basic pH9 shampoo. Daarna goed uitspoelen. 

Herhaal dit vaker dan 3 keer indien nodig, hierna het haar afdrogen met een handdoek. 

 

Stap 2 

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 

Zorg ervoor dat de lotion in de ampul transparant en vloeibaar is. Omdat het product in dit 

geval de neiging heeft te kristalliseren bij een temperatuur onder de 15 graden. Dompel de 

ampul een paar minuten onder in een kom met warm water totdat de kristallen volledig zijn 

verdwenen en ga dan als volgt te werk. 

Mengverhouding: Bereid 30 ml water in een kom, trek 10 ml Botulin Effect Lotion met de 

meegeleverde gebruiker en meng in een kom met water. Meng goed tot je een romig 

product krijgt.  

 

Lang haar: 

Bereid 30 ml water in een kom. Trek 10 ml Solution Effect Lotion product op met behulp van 

de meegeleverde gebruiker en meng in een kom met water: goed mengen tot je een romig 

product hebt bereikt 

 

Kort haar: 

Voor lang haar: bereid 15 ml water in een kom. Trek 5 ml Solution Effect Lotion-product op 

met behulp van de meegeleverde gebruiker en meng in een kom met water: goed mengen 

tot je een romig product hebt bereikt. 

 

Stap 4 

Breng de botulin Effect Lotion aan, splits het haar in 4 delen; breng het product aan op 

haarlokken met een penseel. Laat 20 minuten intrekken, de actie kan worden versterkt door 

warmte toe te passen (bv-muts of folie). 



 

Stap 5 

Je mag het haar met koud water 20 seconden uitspoelen. 

 

Stap 6 

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 7 

Verdeel het haar in 5 delen. Neem een kleine streng haar van maximaal 1 centimeter dik en 

laat de stijltang per Streng haar 3 tot 5 keer naar beneden glijden (fijn en dun haar 4 keer en 

dik haar 5 keer). Zet de stijltang op: 

 

• 210°C haar in goede conditie; 

• 180° C fijn en dun haar. 

Vanaf de nek naar boven werken. 

 

Stap 8 

Het haar 48 uur niet wassen. 

 


