Haarstructuur dikte
Fijn haar
minuten
Normaal haar

Weerbarstig haar

Niet chemisch
Behandeld haar
Intense inwerktijd:
Zonder warmte 15 minuten

Gekleurd gehighlight
(tot 30%)
Mild inwerktijd:
Zonder warmte 5

Intense
Inwerktijd:
Zonder warmte
Circa 20 minuten
Intense
Inwerktijd:
Zonder warmte
Circa 25 minuten

Mild
Inwerktijd:
zonder warmte
circa 10 minuten
Mild
Inwerktijd:
zonder warmte
circa 15 minuten

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.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Rechttrekken wordt niet aanbevolen voor geblondeerd haar, haar dat meer dan 30% gehighlight is of
extreem poreus/ beschadigd haar. Over het algemeen kan Straighten It worden aangebracht op haar
dat is gekleurd met haarkleuringen of plantaardige basis. Echter, voordat te behandelen dient men
zeker te weten dat de kleuring in kwestie op puur plantaardige basis is en geen metaalzouten bevat.
Omdat het haar hard wordt door behandeling met henna, of andere haarkleuringen op plantaardige
basis, wordt de structuur resistenter en daarom is de Straighten It Intense variant nodig.
Straighten It kan beter niet worden aangebracht als het haar reeds is behandeld met een kleuring op
plantaardige basis die metaalzouten bevat. In geen geval mag Straighten It worden aangebracht op
haar dat reeds is behandeld met een alkalide relaxer die SODIUM HYDROXIDE bevat. Dit geldt ook
voor "natriumhydroxide-vrije" producten die KALIUMHYDROXIDE, LITHIUMHYDROXIDE of
GUANIDINE CARBONATE bevatten.

Belangrijke informatie voorafgaand aan de behandeling
Voorafgaand aan de behandeling wordt gebruik gemaakt van een test lok. Hierdoor bepaal
je het effect en de exacte inwerktijd met een testlok. Dit is ook handig als de
voorgeschiedenis van de specifieke haarstructuur niet exact kan worden bepaald.

Eerste behandeling (op het hele hoofd):
Voorbehandeling:
Breng Wella Professionals Care Enrich Masker of voor weerbarstig haar Wella System
Professional Smoothen Mask over het hele haar aan, beginnend in de nek. Verdeel het haar
in secties en werk deze een voor een af. Let in het bijzonder op de poreuzere gedeelten van
het haar. Doorkammen, Niet uitspoelen.
Stap 1
Straigthening: Vul een niet-metalen kom met de geschikte variant van de kant-en-klare
Straighten It Cream. Breng dit aan met een penseel, beginnend in de nek. Verdeel het haar in
secties (van cirça 1 cm breed) en werk deze een voor een af. Houd circa 5 mm afstand van de
hoofdhuid. Kam het eenmaal zorgvuldig met een kam. Inwerktijden zie tabel voor exact
overzicht, Het haar mag NIET worden afgedekt tijdens de inwerktijd.
Houd er rekening mee dat het product al begint te werken tijdens het aanbrengen. Begin
tijdens de inwerktijd het resultaat te controleren op een testlok om te zien hoe steil het is
geworden. Beginnend op de kortste aanbevolen inwerktijd.
Stap 2
Na voltooiing van de inwerktijd, kam het haar nog eenmaal door met een grove kam. Spoel
vervolgens Straighten It Cream 10 minuten uit en druk overtollig vocht uit het haar met een
handdoek.
Stap 3
Maak het haar 100% droog met behulp van een föhn.
Stap 4
Verdeel het haar in 5 delen. Neem een kleine streng haar van maximaal 1 centimeter dik.
Glijd 1 à 2 keer door elke sectie. Belangrijk: Houd de steiltang niet langer dan 3 seconden op
dezelfde plaats. Zet de stijltang op:
•
•

Mild Voor gekleurd en gehiglight, poreus beschadigt haar op 150°C
Intense voor haar dat niet chemish behandeld is 180°C

Vanaf de nek naar boven werken.

5. Neutraliseren
Met applicatieflacon of met mengkom en penseel breng de kant-en-klare Straighten It
Neutralizer aan. In de zelfde hoeveelheid zoals je het gebruikt hebt voor de Straighten It
Cream, en werk sectie voor sectie door het haar. Kam het haar steil met een kam en laat de
Neutralizer gedurende 10 minuten inwerken. Zorg ervoor dat tijdens de inwerktijd de
Straighten It Neutralizer gelijkmatig verdeeld is door elke sectie. Na 10 minuten inwerktijd,
spoel het Neutralizer uit en was het haar met een shampoo.
Neutraliseren met kleur
Met Straighten It Neutralizer en Color Touch kunnen kleur en neurtalizeren in een keer met
elkaar worden gecombineerd. Neutraliseren met kleur:
Gebruik de kant-en-klare Straighten It Neutralizer, in dezelfde hoeveelheid wat gebruikt is
voor de Straighten It Cream. Neem het gewenste Color Touch nuance in een verhouding van
2: 1 (2 delen Straighten It Neutralizer en 1 deel Color Touch). Letop: Gebruik geen Color
Touch Plus, Color Touch Relights, Color Touch Special Mix of Color Touch Sunlights.
Na dat de Neutralizer gemengd is met Color Touch breng sectie voor sectie voorzichtig aan,
kam het haar steil en laat het 10 minuten inwerken. Na de inwerktijd van 10 minuten, spoel
de Neutralizer uit het haar met shampoo. Breng hierna de nabehandeling Wella Enrich
Masker in of bij weerbarstig haar van Wella System Smoothen Mask aan, laat de masker 3 à
5 minuten inwerken hierna uitspoelen.

