ÜBERLISS PROFESSIONELE KERATINE INSTRUCTIES
Breng de behandeling aan in een geventileerde ruimte en bescherm uw handen met latex handschoenen.
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Überliss Hydrating Shampoo.
Goed uitspoelen en het haar
handdoek droog maken.
,
,
,

Verdeel het haar in 4 secties.
Schud voorzichtig de
Überliss Fiber Expander.
En het haar voldoende
natspuiten.
Opmerking:
niet teveel nat maken.

Droog föhnen tot 80 procent.
En ontklit het haar.

,
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2.1
Verdeel het haar in 4 secties. Schud voorzichtig de Überliss Fiber Restructure.
Met een verfbakje en Überliss kwast, passé voor passé aanbrengen.
Opmerking: gebruik niet meer dan 60 ml (2 oz) voor de gehele hoofd.

,

REGULAR
FINE/WAVY/FRIZZY
↓
2.2

2.3

STIJLTANG HITTE SCHEMA

HITTE SCHEMA

Lightened all hair types:
Lightened
all hair
type:
185
– 190°C (370°F
– 380°F)

185-190°C (370°F-380°F)

Het haar 25 tot 40 seconden voorzichtig
uitspoelen en handdoek droog maken.
Opmerking: niet meer dan 40 seconden.

2.4

190-210°C (380°F-410°F)

230°C (450°F)
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2.3

2.5

De klant gaat 5 minuten met een plastiek
kapje onder de droogkap/stomer, 60 graden.
Daarna met een borstel compleet droog föhnen.

2.6

Met een plastiek kapje 30 minuten
onder de droogkap/stomer, 60 graden.
Verwijder plastiek kapje.

Daarna met een borstel compleet droog föhnen.

Met een Titanium stijltang,
3 keer kort bij de aanzet gevolgd door
7 keer lang over de gehele lengte van het haar.
Maak gebruik van de hitte schema links.
Wacht 5 minuten, dan met warm water
goed uitspoelen.

Spray Überliss Frizz Elixir.

220-230°C (425°F-450°F)

Coarse hair:
Coarse hair:
230°C (450°F)

2.2

2.4

Fine / Color Treated hair:
Fine
/ color
treated
190
– 210°C
(380°F
– 410°F)hair:
Medium hair:
Medium
hair: – 450°F)
220
– 230°C (425°F

Met een plastiek kapje 20 minuten
onder de droogkap/stomer, 60 graden.
Verwijder plastiek kapje.
En wacht 5 minuten.

ULTRA
ULTRA
COARSE/RESISTANT
COARSE/RESISTANT
↓

Met een Titanium stijltang,
3 keer kort bij de aanzet gevolgd door
7 keer lang over de gehele lengte van het haar.
Maak gebruik van de hitte schema links.

2.5

Handdoek droog maken.
Spray Überliss Frizz Elixir, daarna het haar
met de vingers compleet droog föhnen.
Tang het haar met lange stroken,
maximaal 230°C (450°F).

* Verzorg met Überliss Hydrating Shampoo, Überliss Hydrating Conditioner,
Überliss Nutritive Mask, Überliss Frizz Elixir en Überliss RituOil voor het beste resultaat.
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