
Îți dorești bucle definite și volum 24 de ore în fiecare zi a lunii fără să fii nevoită să folosești produse de styling
și diverse proceduri pentru a realiza onduleuri de vis?
Uită de crezul învechit că permanentul a fost folosit de bunicii noștri și te invităm să descoperi biopermanentul
Sinergy special conceput atât pentru păr scurt, cât și pentru păr lung. Astfel vei beneficia de buclele visate
oferind îngrijire și strălucire podoabei capilare. Nu rata ocazia !

Diagnostic
Diagnosticul este necesar pentru a evalua starea actuală a părului, în raport cu structura / natura acestuia și vă
permite să faceți alegerea corectă a lichidului de utilizat, așezarea și alegerea ondulatorului.

 Pentru păr natural / fin / mediu / gros cu structură bună, sănătoasă și rezistentă: P1 sau P1 + Give Back
Connector;

 Pentru păr natural / colorat cu o structură bună, dar mai slabă: P2 sau P2 + Give Back Connector;
 Pentru părul decolorat cu volum redus, cu o structură rezistentă: P2 + Give Back Connector / Bigudiu

mai mic;

Aplicație pas cu pas
1) Faceți două șamponări, lăsați să acționeze câteva minute în pregătire pentru tratament, fără a masa prea mult
scalpul și a insista asupra lungimilor.
2) Îndepărtați excesul de apă și începeți asamblarea bigudiurilor.
3) În cazul utilizării Give Back Connector, adăugați cantitatea potrivită Give Back Connector într-un procent de
10% la lichidul Biopermanent P1 sau P2 (exemplu: 50gr Biopermanent P1 sau P2 + 5gr Give Back).
4) Saturați părul, bigudiu cu bigudiu.
În cazul părului foarte lung, pre-saturați lungimile și capetele înainte de a monta bigudiurile, începând din zona
din spate sub axa occipitală. Continuați pe zona din față, apoi saturați bine toate bigudiurile. Acoperiți părul cu
o cască de duș.
ATENȚIONARE: Se recomandă verificarea la fiecare 5 minute după primele 10 minute.
5) Cu P1 lăsați să acționeze timp de 5 până la 15 minute (cu P1 + Give Back Connector de la 5 la 20 de minute)
Cu P2 lăsați să acționeze timp de 5 până la 20 de minute (cu P2 +  Give Back Connector  de la 10 la 20 de
minute).
6) După întinderea produsului, efectuați o clătire excelentă.
7) Tamponați bine și puneți 2-3 minute sub o sursă de căldură (cască sau lampă) pentru a elimina excesul de
apă.
8) Primul pas de fixare: utilizarea spumei neutralizing biopermanent N.
Aplicați spuma cu un burete, bigudiu cu bigudiu și lăsați să acționeze 7-8 minute.
9) Desfaceți toate bigudiurile fără a trage  de ele și aplicați din nou  spuma neutralizing biopermanent  N pe
lungimi și vărfuri, lăsând să acționeze încă 3-4 minute.
10) Clătiți  bine și  condiționați  cu masca  de păr  pentru volum  Sinergy Y3.2.  Lăsați  să  acționeze 5 minute
(pieptănați părul cu un pieptene cu dinți rari fără a trage).
ATENȚIONARE: În cazul utiliării Give Back Connector, utilizați Give Back Intensificator cu o pauză de 10
minute.
11) Clătiți și continuați ca de obicei.

Idei și sfaturi pentru un tratament de succes
 Nu șamponați părul după aplicarea permanentului
 Nu șamponați în următoarele 48 de ore
 Utilizați acasă șampon și mască din linia Sinergy potrivită pentru tipul de păr
 Utilizați  Cremă pentru  definirea  buclelor,  pentru  a  menține  o  definiție  excelentă  a  onduleurilor  și

volumelor 
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