
BEZ 
FORMALDEHYDÓW

LISSE 
DESIGN
Terapia 
Keratynowa

MASKA NAWILŻAJĄCA

Nawilża włosy i zapobiega ich 
przesuszeniu oraz spowalnia 
naturalny proces wysychania. 
Nadaje włosom wspaniały 
połysk, jednocześnie ułatwiając 
ich rozczesywanie.

LINIA PRODUKTÓW
SPECJALISTYCZNYCH

SZAMPON 
O DZIAŁANIU GŁĘBOKO 
OCZYSZCZAJĄCYM
NIE ZAWIERA SOLI 
I LAURYLOSIARCZANU SODU

Głęboko oczyszcza i rozplątuje włosy. 
Sprawia, że łuski włosów otwierają 
się, przygotowując je do zabiegu 
wygładzającego.

FLUID
WYGŁADZAJĄCY

Wykorzystuje ciepło do 
przeformowania łańcuchów 
keratynowych we włosach, 
wygładzając je bez chemicznego 
przerywania mostków 
siarczkowych.

KREM UŁATWIAJĄCY 
ROZCZESYWANIE

Przedłuża działanie preparatów 
zastosowanych w ramach zabiegu 
przeprowadzonego w salonie. 
Ułatwia i przyśpiesza układanie 
włosów na szczotkę i stylizację za 
pomocą prostownicy, chroniąc je 
przed niekorzystnym działaniem 
ciepła.

PRODUKTY DO UŻYTKU 
DOMOWEGO

SZAMPON 
PRZEDŁUŻAJĄCY 
DZIAŁANIE ZABIEGU 
WYGŁADZAJĄCEGO

Szampon nie zawiera 
parabenów, siarczanów 
ani soli.
Delikatnie oczyszcza włosy, 
dzięki czemu przedłuża 
działanie preparatów 
zastosowanych w ramach 
zabiegu przeprowadzonego 
w salonie. Formuła 
wzbogacona o keratynę i olej 
babassu sprawia, że włosy 
stają się miękkie, nabierają 
blasku i łatwo się rozczesują.

ODŻYWKA 
PRZEDŁUŻAJĄCA 
DZIAŁANIE ZABIEGU 
WYGŁADZAJĄCEGO

Odżywka w formie 
kremu niezawierająca 
parabenów, siarczanów 
ani soli.
Odżywia i nawilża włosy, 
dzięki czemu przedłuża 
działanie preparatów 
zastosowanych w ramach 
zabiegu przeprowadzonego 
w salonie. Formuła 
wzbogacona o keratynę i olej 
babassu sprawia, że włosy 
stają się miękkie, nabierają 
blasku i łatwo się rozczesują.
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Keratynowy zabieg rozprostowujący 
do wszystkich rodzajów włosów.

 Gładkie, aksamitne, błyszczące i łatwo rozczesujące się włosy 
aż do 3 miesięcy

 Bez formaldehydów

 Niezawodny sposób na włosy z tendencją 
do puszenia się i skręcania

 W pełni bezpieczny – wszystkie produkty spełniają 
normy amerykańskie* i międzynarodowe

 Zastosowane preparaty nie zawierają parabenów

*  Testy służące ocenie narażenia środowiskowego zostały przeprowadzone metodami określonymi przez 
amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EPA), a testy służące określeniu wartości skrajnych 
metodami zalecanymi przez amerykańskie organizacje strażnicze OSHA i ACGiH.











Nałóż SZAMPON O DZIAŁANIU GŁĘ-
BOKO OCZYSZCZAJĄCYM na mokre 
włosy.

Przed.

Masuj włosy do momentu uzyskania 
jednolitej piany na całej głowie, po 
czym dokładnie je wypłucz. Powtórz 
czynności opisane w pkt. 1 i 2.

Wysusz włosy suszarką. Rozdziel włosy na cztery partie. Załóż 
rękawiczki ochronne i nałóż FLUID WY-
GŁADZAJĄCY równomiernie, pasmo 
po paśmie, na suche włosy przy pomo-
cy pędzelka.

Rozczesz włosy od nasady po końce 
gęstym grzebieniem usuwając nad-
miar wilgoci. Unikaj kontaktu płynu ze 
skórą głowy.

Odczekaj 20 minut.

(W przypadku bardzo zniszczonych włosów 
w celu ułatwienia rozczesywania): Nałóż na 
włosy KREM UŁATWIAJĄCY ROZCZE-
SYWANIE pasmo po paśmie, zwracając 
szczególną uwagę na końcówki. Na-
stępnie rozprowadź krem równomiernie 
po całych włosach przy pomocy grze-
bienia.

Rozpocznij modelowanie włosów bez 
ich wcześniejszego spłukiwania.
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Oddzielaj pasma włosów nie grubsze 
niż 0,5 cm. Przeciągnij każde pasmo 
prostownicą nagrzaną do temperatury 
200°/ 210° od 6 do 8 razy*.
* Więcej razy w przypadku włosów niefarbowanych. 
Jeśli włosy są bardzo zniszczone, temperatura 
prostownicy nie powinna przekraczać 180°.

Dokładnie wypłucz włosy, usuwając 
resztki produktu.

(W celu odświeżenia blaknącego koloru 
uzyskanego dzięki farbowaniu): Zmieszaj 
odpowiedni odcień KREMU KOLORY-
ZUJĄCEGO (w proporcji 1:2 z aktywa-
torem) z MASKĄ NAWILŻAJĄCĄ (30 g 
barwnika + 60 ml aktywatora + 30 g 
maski nawilżającej).

Nałóż MASKĘ NAWILŻAJĄCĄ na mokre 
włosy i odczekaj 5 min. (lub 10 min., jeśli 
maska jest zmieszana z kremem kolory-
zującym).

Dokładnie wypłucz włosy. Wysusz włosy suszarką.

 Proszę uważnie przeczytać instrukcję użycia zamieszczą na opakowaniu oraz dołączoną ulotkę informacyjną. 
 W celu uzyskania najlepszych efektów i zachowania pełnego bezpieczeństwa, proszę stosować się do 
instrukcji. 
 Aby zabieg przyniósł najlepsze rezultaty, przed jego przeprowadzeniem należy dokonać oceny stanu włosów 
klienta.







Filmik instruktarzowy jest dostępny na naszej 
oficjalnej stronie www.alfaparf.com

Po.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTÓW

Nim przystąpisz do aplikacji produktu, załóż rękawiczki ochronne. Uważaj, by produkt nie dostał się do oczu.
 W celu zapewnienia maksymalnego komfortu klientom i pracownikom, przed rozpoczęciem zabiegu upewnij 
się, że salon posiada odpowiednią wentylację.
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