Keune Hair Straightener
+
Silk Protein
Belangrijke aanwijzingen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Alleen voor professionals gebruik
Niet toepassen op een gevoelige of geïrriteerde hoofdhuid of wanneer de conditie van het
haar dit niet toelaat
Gebruik hand handschoenen tijdens het gebruik
Gebruik geen metalen bakje, kwastje of een kam
Geen warmte gebruiken en het haar niet afdekken met een kapje.
Wanneer het haar eerder is ont krult, alleen toepassen op de uitgroei
Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
Buiten het bereik van kinderen bewaren
Stap 1
Het haar alleen wassen wanneer het extreem vies is, Toepassing op droog haar of handdoek
droog haar.
Stap 2
Verdeel het haar in 5 delen en breng de hair straightening met een kwastje aan lok voor lok,
gelijkmatig aan op het haar, beginnend in de nekpartij. Houdt de straightener tenminste 0,5
cm vrij van de hoofdhuid.
Stap 3
Kam het door voor een gelijkmatige verdeling. Afhankelijk van de haar structuur bedraagt de
inwerktijd 5 tot 20 minuten. De max. inwerktijd mag je niet overschrijden! Controleer van tijd
tot tijd met een kam of het haar voldoende ontkrult.
Stap 4
Na de inwerktijd het haar lok voor lok ontkrullen door te kammen met een grove kam. Trek
hierbij niet aan het haar. Het ontkrullen (kammen) mag niet langer dan 5 minuten duren.
Stap 5
Het haar vervolgens spoelen met warm water voor 10 minuten, totdat de crème volledig is
verwijderd. Hierna het haar handdoek-droog maken.
Stap 6
Breng de Fixing Balm aan op het haar en kam dit gedurende 10 minuten voorzichtig door.
Voeg een kleine hoeveelheid water toe en masseer de crème met de vingertoppen van de
hoofdhuid door het haar. Het haar vervolgens 10 minuten spoelen totdat de crème is
verwijderd.

