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BIO ALOE, BRAZIL, KERATINOS 
TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS

Ismerd meg a kimondottan organikus termesztési körülmények között 

nevelt növényi kivonatokkal készített, brazil, keratinos tartós hajsimítást 
és ápolást.

A fitoC aminotherapy bio aloe juice-szal, egy olyan hajsimító és ápoló
kezelés, amely a modern kor minden elvárásának megfelel. 

A kezelés során természetes alapú alfa-aminosav – cisztein –

és keratin, (amely a haj és a köröm fő építőanyaga) kerül felhaszná-
lásra. Ez az aminosav és a keratin, (amely ugyancsak aminosavakból  
áll) mélyen behatolnak a hajba, ahol a belső sérüléseket kijavítják, 
majd védőréteget képeznek a hajszálon, így megelőzve
a további károsodást. Ezáltal a hajszerkezet egészséges, selymes, 
fényes lesz.

A hihetetlen eredményeket és a haj kivételes puhaságát a különleges 

összetevők is segítik, mint például az organikus termesztésű bio aloe
juice, a búzacsíra- és a babassu pálmaolaj. A keratinos feltöltés
helyreállítja a haj szerkezetét és védi a hajat a hő általi károsodástól. 
A tartós egyenesítést az oxálsav (glyoxyloyl) alkalmazása biztosítja. 
A termékek nem tartalmaznak formaldehidet!

A kezelés minden hajtípusra alkalmazható, függetlenül attól, hogy 
festett, melírozott, dauerolt vagy már hajkiegyenesítést is alkalmaztak 
rajta.

A kezelés csak három, egyszerűen alkalmazható lépésből áll!



BIO ALOE NAGYHATÁSÚ, 
TISZTÍTÓ SAMPON, 500ML*

Nagyhatású tisztító, technikai sampon, minden 
hajtípusra, amely alaposan megtisztítja a hajszálakat 
és a fejbőrt az ásványi anyagok lerakódásaitól, a 
styling termékek maradékaitól és az egyéb 
szennyeződésektől. Szulfátmentes (zero SLS), bio
minősítésű argán olajat, alma kivonatot és egy 
antisztatikus hatóanyagot tartalmaz. Tömeget és 
térfogatot ad a hajnak, tökéletesen előkészíti a Tartós 
Hajkiegyenesítő Kezeléshez. Alkalmazás: A Brazil, 
Keratinos Tartós Hajkiegyenesítő kezelés előtt mosd
meg alaposan a hajat a samponnal. A második 
hajmosásnál 5-8 percig maradjon fent, hogy a 
hajszálakon található szennyeződés, styling termékek 
tökéletesen leoldódjanak. Amennyiben a haj nagyon 
ellenálló, ismételd meg az eljárást.  Aktív hatóanyagok:
szulfátmentes felületaktív anyagok, bio aloe juice, 
almakivonat, antisztatikus anyag.
Figyelmeztetés: NE masszírozd a fejbőrbe, hogy 
elkerüld az irritációt. Fénytől elzárva tartandó!

*kipróbáláshoz 75ml-es kiszerelésben is kapható a 
Próbakészletben!

T.Sz.: FC11101 500ml

1. LÉPÉS



BIO ALOE, BRAZIL, KERATINOS 
TARTÓS HAJEGYENESÍTŐ KRÉM, 250ml

Cisztein aminosav, hidrolizált keratin protein, ceramid és oxálsav tartalmú tartós 
hajegyenesítő krém, minden hajtípusra, festett, melírozott és dauerolt hajra is.
Igazoltan formaldehid mentes! ERŐSEN GÖNDÖR, ELLENÁLLÓ, ÉS AFRO HAJRA
IS. Hő hatására aktiválódik, tartósan simító és hajszerkezet javító hatású. Nemcsak 
egyedülálló módon változtatja át a teljes hajkoronát, hanem az organikus termesztésű
argán-, a búzacsíra- és a babassu pálmaolaj tartalmának köszönhetően a jelenleg kapható
egyik legmodernebb és legtermészetesebb hajszerkezet újjáépítést biztosítja, 3-4 hónapon 
át gyönyörű, fényes, egyenes és sima lesz a frizura. Alkalmazás: Törölközőszáraz hajra, 
tincsenként (1-1,5cm vastag tincseket felvéve) vidd fel a Krémet a hajtőtől kezdve a 
hajvégek felé haladva, de NE rakd közvetlenül a fejbőrre és a hajtőre (fejbőrtől 0,3-0,5cm). 
Lefelé irányuló simító mozdulatokkal masszírozd át a kezelt hajfelületet, majd egy finom 
fogazatú fésűvel (pl. stíl) biztosítsd a keratin egyenletes eloszlását. Hagyd hatni 20-40 
percig, majd közepes hőfokon, hajszárítóval szárítsd meg teljesen. Ezután a megfelelő
hőfokra beállított hajvasalóval vasald át a tincseket a Kezelési Leírásnak megfelelően. 
Öblítsd ki a hatóanyagot a hajból, majd alkalmazd a Bio Argán Olajos Lezáró Maszk-ot. A 
további műveleteket lásd. a Kezelés Leírásban, javasoljuk minden lépés pontos betartását. 
Aktív hatóanyagok: cisztein aminosav, hidrolizált keratin protein, ceramid 3, oxálsav, bio
aloe olaj, búzacsíra- és babassu pálmaolaj.
Figyelmeztetés: CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA! Fénytől védve tárold.
A Krém a melírozott, szőkített haj árnyalatát módosíthatja (sárgulhat), ezért egy héttel a 
kezelés után színkorrekció, festés javasolt.

*kipróbáláshoz 100ml-es kiszerelésben is kapható a Próbakészletben!

T.Sz.: FC11102 250ml 

2. LÉPÉS



BIO ALOE, KERATINOS LEZÁRÓ,
KIBONTÓ ÉS HAJÚJRAÉPÍTŐ

SPRAY, 250ml

A különleges Lezáró Spray forradalmasítja a 
keratinos, tartós hajegyenesítést. Az alacsony pH 
értéknek köszönhetően (pH4,5, erősen savas
kémhatású), azonnal visszazárja a hajszálak felületét
és egy természetes kristály-védőréteget is biztosít a 
hajszálaknak. A bio aloe juice, a csalán, fürtös 
poloskavész, a perui ginseng és a bogáncs kivonat 

újraépítik a kémiai folyamatok során igénybevett hajat,

fokozzák a fényét, puhaságát és rögzítik a keratin
beépülését, így az eredmény még tökéletesebb és
tartósabb lesz. A vendég a kezelés után aznap hajat
moshat, de érdemes azért néhány napot várni.
Alkalmazás: Finoman, langyos vízzel, dörzsölés
nélkül, öblítsd le a hajat a Brazil, Keratinos
Hajegyenesítő Krém alkalmazása után és a törölköző-
száraz hajra vidd fel a tövektől a végekig. Fésüld át, 
majd 2 perc hatóidő után, szárítsd meg egyenesre és
vasald át “nagy vonalakban”. Aktív hatóanyagok: 
hajsimító anyagok, bio aloe, növényi keratin, csalán, 
boglárka, perui ginseng és bogáncs kivonat, keratin, 
tejprotein, antisztatikus anyagok. Parabeneket nem 
tartalmaz.
*kipróbáláshoz 25ml-es kiszerelésben is kapható, a 
Próbakészletben!

T.Sz.: FC11103 250ml

3. LÉPÉS



A fitoC aminotherapy termékek alkalmazása és biztonsági előírások
Kizárólag professzionális használatra!

Szükséges eszközök:
• 1 nagy szárítóteljesítményű hajszárító (megbízható minőségű, amely nem melegszik túl)
• 1 műanyag tál
• 1 ecset
• 1 műanyag fogazatú bontófésű
• 1 pár kesztyű
• 1 pneumatikus laposkefe (téglalap alakú)
• 1 beterítőkendő
• 2 törülköző
• 1 hajvasaló, amely tartósan tudja biztosítani a 215-240°C fokot

ELSŐ LÉPÉS: ELŐKÉSZÜLET – HAJMOSÁS - ELŐSZÁRÍTÁS
Az előkészület 3 lépésből áll:

1- Diagnózis
Vizsgáld meg alaposan a vendég haját, hogy a lehető leghatásosabb keratinos kezelést tudd neki 
adni. Koncentrál a haj vastagságára, hosszára és porozitására, hogy a lehető legjobban felmérd a 
várható anyagszükségletet (általában 60-90ml egy közepes hajhosszhoz) a kezeléshez. Figyelem: 
erősen igénybevett, szőkített, melírozott haj esetén csak max. 150-200C hőmérsékletű
vasalóval dolgoz, illetve végez tincspróbát, hogy a haj bírja-e a magas hőmérsékletet.

2 - Hajmosás
Adj a vendégre egy törölközőt és egy beterítő kendőt. Kérd meg, hogy vegye le az  összes ékszerét 
(fülbevaló, szemüveg, nyaklánc) és helyezd biztonságos helyre. Alaposan mosd meg a vendég 
haját a Nagyhatású, Tisztító Samponnal. A második hajmosásnál 5-8 percig maradjon fent, hogy a 
hajszálakon található szennyeződés, styling termékek tökéletesen leoldódjanak. NE masszírozd
a fejbőrt, hogy elkerüld az irritációt. Amennyiben a haj nagyon ellenálló, ismételd meg harmadszor 
is a hajmosást.

3 – Előszárítás
Töröld vagy szárítsd 80%-osan szárazra a vendég haját a kezelés megkezdése előtt. (A hajszálak 
nedvességtartalma egyenletesebbé teszi a keratin felszívódását és jobban táplálja a hajszálakat.)
FONTOS : A szárításnál NE használj fésűt vagy kefét, mert az előkészített hajnak
sérülést okozhat. A hajkorona készen áll a keratinos kezelés megkezdésére!

A KEZELÉS 

LEÍRÁSA



MÁSODIK LÉPÉS - A: FELVITEL

- Fésű segítségével válaszd 4 területre a vendég haját. (FIGYELEMBE VÉVE 
A VÁLASZTÉKOT – a leválasztás hasonló a festéshez)
- Merj ki vagy ha pumpát is vásároltál a tégelyhez, pumpáld ki egy nem fém tálba a fitoC
Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Krém-ből a kezeléshez szükséges mennyiséget 
(általában 60 és 90ml között). 
- Vedd fel a védőkesztyűt.
- Tincsenként (1-1,5cm vastag tincseket felvéve) vidd fel a Krémet a hajtőtől kezdve a 
hajvégek felé haladva, de NE rakd közvetlenül a fejbőrre és a hajtőre (fejbőrtől 0,5cm). 
A krémet bőségesen mérd, az átlagosnál nagyobb mennyiségben. (közepes hajra 
kb. 60-90ml)
- Amennyiben a hajtő göndör, a tőtől kell a Krémet felvinni, ha nem göndör 1-1,5cm-t 
ki lehet hagyni, ami a hajtő magasságát biztosítja. (nem ”lapul le” a kész frizura)

- A felvitelt a tarkónál kezd és a frufruval fejezd be.
- Ezután lefelé irányuló simító mozdulatokkal masszírozd át a kezelt hajfelületet, majd egy finom fogazatú fésűvel (pl. stíl) biztosítsd
a keratin egyenletes eloszlását és távolítsd el a felesleget. Az átfésülést nagyon óvatosan végezd, mivel a hajszálak sérülékenyek 
lehetnek.
- Majd folytasd a kezelést a következő területtel.

MÁSODIK LÉPÉS - B: HATÓIDŐ

- A felvitel után hagyd hatni az anyagot 20 percig. 
- Ellenőrizd a haj kialakult szerkezetét. Ha úgy találod, hogy még nem simult ki tökéletesen, vigyél fel még 10-20ml-t a hajra és hagyd 
tovább hatni 20 percig. 
- Nagyon erősen göndör, ellenálló haj esetén a hatóidő 60 perc is lehet.
- Amennyiben úgy látod, hogy a felvitt anyag száradni kezd, vizezővel tartsd nedvesen.
- A Hajegyenesítő Krém-ben található oxálsav, a cisztein amonisavval és a keratinnal együtt  a hatóidő alatt megváltoztatja 
a haj szerkezetét, amelyet a meleg vasalóval történő átvasalás megerősít és rögzít.



MÁSODIK LÉPÉS - C: HAJSZÁRÍTÁS

- Egy lapos hajkefe és egy hajszárító segítségével szárítsd
100%-osan szárazra a keratinnal impregnált hajat. 

- A hajszárító ne legyen nagyon forró - alacsony, 
max. közepes hőmérsékletű fokozatba legyen állítva.

- A hajszárítást tincsenként, hátul, alul kezdd, így haladj 
felfelé, majd oldalt és a frufruval fejezd be. 

FONTOS: A hajkefét ne formázásra használd ennél a 
lépésnél, a tincseket lefelé húzd, segítsd vele fellazítani 
a hajat a szárításhoz.

- A szárításnál a magas hőmérséklet idő előtt aktiválhatja 
a keratint, így az teljes felszívódás előtt megszáradhat, ezért 
kizárólag közepes fokozatú hőmérsékleten szárítsd meg a 
vendég haját.



MÁSODIK LÉPÉS - D: HAJVASALÁS

- Egy fésű segítségével osztd fel a hajkoronát 4 munkaterületre 
(hasonlóan felvitelhez) és kezd el a hajvasalást.
- A tarkón kezd és a frufrunál fejezd be.

FONTOS:
A hajvasaló hőmérséklete: 230-240°C legyen, stabilan tartsa   

ezt a hőfokot, ajánlott a digitális kijelző.

Figyelem: erősen igénybevett, szőkített, melírozott haj esetén 
csak max. 150-200C hőmérsékletű vasalóval dolgozz, illetve végezz
tincspróbát, hogy a haj bírja-e a magas hőmérsékletet.
- A hajtincsek ne legyenek túl vastagok (vastagsága 1-1,5cm) és kb. 3-4 cm 
szélesek, hogy egyenletesen lehessen átvasalni.
- A tincseket mindig 90°-os szögben kell kiemelni (fejre merőlegesen, pl. 
fejtetőnél az „ég felé”).
- A választékot figyelembe kell venni (pl. oldalválaszték mentén kell sütni).
- Vasald át tincseket lassan, először a tőnél 15-17-szer, majd a tövén és a 
hosszon végig 15-17-szer (erős szálú hajnál tőnél 17-20-szor 
és max. 17-20-szor végig), hogy tökéletes állagot és fényt kapjon.

FIGYELEM:

- A hajvasalás során ”gőz” keletkezhet, ami a kezelőanyagok 
szervesanyag tartalmának magas hőmérsékleten való égésekor 
keletkezik és teljesen normális. (a mennyiség függ attól, hogy milyen 
mértékben lett a haj megszárítva és mennyi anyag került a tincsekre.)
- A hajvasalásnál a tincsek rögzítéséhez ne használj hajcsatot vagy 
klipet, mert hullám maradhat a hajban és nem lesz szép.
- A vasalás során biztosíts a helyiség megfelelő szellőzését.
- A keletkező gőzt sem te, sem vendéged ne lélegezze be. 



HARMADIK LÉPÉS: ÖBLÍTÉS - LEZÁRÁS – HAJSZÁRÍTÁS –
ÁTVASALÁS

- A kész, átvasalt frizurát hagyd kihűlni 4-5 percig.
- Langyos vagy hideg vízzel öblítsd le, anélkül hogy dörzsölnéd, masszíroznád
a tincseket, hogy a maradék keratin krémet eltávolítsd.
- A törölköző száraz hajra vidd fel a Lezáró és Kibontó Sprayt (pH4,5, savas, 
összehúzó hatású), hajtőtől a végekig és fésüld át a tincseket.
- Hagyd rajta hatni 2-3 percig.
- Leöblíteni nem kell.
- Ezután szárítsd meg a hajat az általában használt hőfokon.
- Végezetül vasald át ismét (1-2-szer), de most már nagyobb tincseket felvéve. 
Figyelem: erősen igénybevett, szőkített, melírozott haj esetén 
csak max. 150-200C hőmérsékletű vasalóval dolgozz, illetve végezz tincspróbát, 
hogy a haj bírja-e a magas hőmérsékletet.

FONTOS:
- A fitoC aminotherapy Tartós Hajegyenesítő Kezelés lehetővé teszi, 
hogy a vendég összefogja a haját, illetve, hogy akár aznap hajat mosson. 
- A vendégek lehetőleg a fitoC aminotherapy Bio Aloe Keratinos Sampont 
és Maszkot és a Bio Argán Olajos Hajsimító Szérumot használják az otthoni 
hajápolás során.

Az Egyenesítő Krém a melírozott, szőkített haj árnyalatát módosíthatja,
(sárgulhat), ezért egy héttel a kezelés után színkorrekció, festés javasolt.



BIO ALOE,  KERATINOS, 
SZULFÁTMENTES,  SAMPON, 250ml

Lágy, tisztító sampon, minden hajtípusra, amely kifejezetten 
a fitoC aminotherapy Brazil, Keratinos, Tartós 
Hajegyenesítés kezeléshez készült, otthoni használatra.
Nagy mennyiségben tartalmaz hajazonos keratint, mely ápolja a 
hajszálakat és meghosszabbítja a tartós hajegyenesítés  
eredmé-nyét. A bio argán olaj tartalmának köszönhetően a haj 
ragyogóan egészséges, csillogó lesz. Alkalmazás: A Brazil, 
Keratinos Tartós Hajkiegyenesítő Kezelés után, az otthoni 
hajmosáskor alkalmazd. Egy keveset vigyél fel a hajra, 
masszírozd be, majd öblítsd le. Ezután a Bio Argán Olajos, 
Keratinos Kondicionáló Maszkot használd.  Aktív hatóanyagok:
SLS mentes felület-aktív anyagok, keratin, bio aloe juice. 
Szulfátokat és parabeneket nem tartalmaz. Figyelmeztetés:
vigyázz, hogy a szembe ne kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, 
bő vízzel öblítsd ki.

T.Sz.: FC21101       250ml Jav. Fogy Ár: 7.200,-Ft

OTTHONI HAJÁPOLÁS



BIO ALOE, KERATINOS, 
KONDICIONÁLÓ
MASZK, 250ml

Gazdag összetételű, nagyhatású kondicionáló
pakolás, minden hajtípusra, amely kifejezetten a 
fitocare aminotherapy Keratinos, Tartós Hajegye-
nesítés Kezeléshez készült, otthoni használatra. 
Shea-karité vajat tartalmaz, hajazonos keratin és bio
argán olaj hozzáadásával, amelyek ápolják a hajszá-
lakat és meghosszabbítják a tartós hajegyenesítés  
eredményét. Használatával a haj ragyogóan egész-
séges, csillogó lesz. Alkalmazás: A Brazil, Keratinos 
Tartós Hajkiegyenesítő kezelés után, az otthoni 
hajkondicionáláshoz alkalmazd.  A sampon után kis 
mennyiségben vidd fel a hajra, masszírozd be, majd 
öblítsd le. Amennyiben szükséges a haj további 
simításához használd a Bio Argán Olajos Hajsimító
Szérumot. Aktív hatóanyagok: keratin, bio aloe juice,  
shea vaj,  hajsimító anyagok. Szulfátokat és parabe-
neket nem tartalmaz. Figyelmeztetés: vigyázz, hogy a 
szembe ne kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, bő
vízzel öblítsd ki.

T.Sz.: FC21102 250ml        Jav. Fogy Ár: 7.200,-Ft

OTTHONI 

HAJÁPOLÁS



BIO ARGÁN OLAJ 
HAJSIMÍTÓ SZÉRUM, 150ml

Könnyű, jól beszívódó hajsimító szérum, amely 
különleges összetevői révén ideális a nehezen 
kezelhető, össze-vissza szálló hajszálak „karban-
tartására”, valamint minden hajtípusra. Alkalmazá-
sával a hajszárítás ideje lényegesen lerövidül, könnyen 
fésülhetővé teszi a hajat. A frizurának magas fényt ad, 
de nem nehezíti el azt. Az eredmény egy könnyen 
fésülhető és kezelhető, sima, csillogó frizura. A bio
termesztésű argán és mandula olaj táplálja, 
erősíti és regenerálja, az E vitamin és az UVA-UVB 
fényszűrű védi a hajat a környezeti hatásoktól. Festett 
hajra is használható.
Szalon alkalmazás: Egy pumpányit vigyél fel a 
nedves frizurára a hajvégektől kezdve a hajtő felé. 
Szárítsd, formázd kedved szerint. A már kész, beszá-
rított frizurán is alkalmazható. A Tartós Hajegyenesítő
kezelés után is ideális.
Otthoni alkalmazás:
Egy-két pumpányit vigyél fel a nedves frizurára a haj-
végektől kezdve a hajtő felé. Szárítsd, formázd kedved 
szerint. A már kész, beszárított frizurán is alkalmaz-
ható. 
Aktív hatóanyagok: Hajsimító összetevők, bio argán
és bio mandula olaj, E vitamin, UVA-UVB fényszűrő. 
Parabeneket nem tartalmaz.

T.Sz.: FCAOSS150    150ml Jav. Fogy Ár: 5.100,-Ft

OTTHONI HAJÁPOLÁS



ÍVELT, VENTILLÁCIÓS 
LAPOS HAJKEFE, 1db

Speciálisan a tartós hajegyenesítéshez
gyártott, ventillációs, ívelt lapos hajkefe.

T.Sz.: FC111CVB    1db            Jav. Fogy Ár: 5.500,-Ft

SZALONBA ÉS OTTHONRA IS



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

K. Elvégezhető a kezelés a Japán hajegyenesítő módszer után is? 
V. Igen, bármilyen más egyenesítő módszer után alkalmazható.

K. Elvégezhető a kezelés a korábban kémiailag kezelt hajon? 
V. Igen, bármilyen kémiai kezelés után alkalmazható. 

K. Elvégezhető a kezelés melírozott hajon?
V. Igen, közvetlenül a melírozás után is alkalmazható. Figyelem: erősen 
igénybevett, szőkített, melírozott haj esetén csak max. 150-200C hőmérsékletű
vasalóval dolgozz, illetve végezz tincspróbát, hogy a haj bírja-e a magas hőmérsékletet. Az Egyenesítő Krém 
a melírozott, szőkített haj árnyalatát módosíthatja (sárgulhat), ezért egy héttel a kezelés után színkorrekció, festés javasolt.

K. Elvégezhető a kezelés gyermekeken? 
V. Nem, javasoljuk, hogy csak 16 év felett alkalmazd. 

K. Befesthetem a vendég haját a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelés előtt? 
V. Igen, javasoljuk, hogy a festést végezd el a kezelés előtt. 

K. A Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelést követően mikor festhetem a hajat?
V. Javasoljuk, hogy várj két hetet, mielőtt festéket viszel fel vendég hajára. 

K. 11. Megmoshatja-e vendég a haját a kezelés után? 
V. Igen, mivel a Lezáró Spray kerül alkalmazásra, a vendég még aznap 
hajat moshat. 

K. Viselhet a vendég copfot, illetve összefoghatja  a haját? 
V. Igen, még aznap.  

K. Mit tegyen a vendég, ha  a haja nedves lesz, tönkre megy 
az egyenesítés? 
V. Nem, de minél előbb szárítsa meg és vasalja újra. 
Ez rendszerint megoldja a problémát. 



K. Mehet uszodába, vagy fürödhet a tengerben a vendég a Brazil, 
Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelés után? 
V. Igen, de javasolt hajolaj spray használata, amely védi a a hajat a vízben lévő
kémiai vagy természetes anyagoktól. 

K. Meddig tart Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelés hatása? 
V. Általában 2 hónapig szűzhajon és 3-4 hónapig, minden egyéb típusú hajon. 

K. Milyen típusú sampont használjon a vendég otthon? 
V. Javasoljuk, hogy a fitoC Keratinos, Szulfátmentes Sampont és a Keratinos, 
Kondicionáló, Lezáró Maszkot.

K. A következő alkalomkor csak a ”lenövésen” vagy az egész hajon kell 
a kezelést alkalmazni?
V. Az egész frizurán.

K. Mikor kell megismételni a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő
Kezelést? 
V. 3 havonta vagy ahogy szükséges. 

K. Elvégezhető a kezelés havonta?
V. Igen. 

K. A hajvágást a kezelés előtt vagy után kell elkészíteni? 
V. Javasoljuk, hogy a kezelés után, mivel ekkor a haj állaga jobb lesz.   

K. Használhat vendége formázó és finish termékeket a kezelés után? 
V Igen. 

K. Elvégezhető a kezelés várandós anyákon?
V. Nem. 



K. Besütheti, göndörítheti a haját vendége, miután elvégezted rajta a 
Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő kezelést?
V. Igen, gond nélkül, amikor csak akarja. Javasolt azonban legalább 7 napot 
várni, mielőtt vasalóval vagy hajsütővassal elkezdi göndöríteni.

K. Lehet a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelést dauerolt hajon 
alkalmazni?
V. Igen, lehet. 

K. Elvégeztem a Brazil, Keratinos Tartós Hajegyenesítő Kezelést  
vendégem haján, ami sokkal egyenesebb lett, de még mindig vannak 
benne hullámok és csigák. Miért van ez és mit tegyek, hogy tartósan 
szálegyenes legyen? 
V. Nagyon göndör haj esetében döntő, hogy milyen mértékű feszítést 
alkalmazol, amikor kisimítod a hajat. Ha engeded, hogy a haj göndörödjék, 
miközben rajta van az  Hajegyenesítő Krém, a kötések nem „tiszta egyenes”, 
hanem „hullámos” formába rendeződnek. Ilyenkor a csigák általában 
megszűnnek, de nyilvánvaló hullámok maradhatnak a hajban. A haj 
egyenesítése érdekében ilyenkor azt javasoljuk, hogy várj két hetet. Ha ezután 
a haj állapota elég jó, alkalmazd vendégeden ismét a kezelést. Ez alkalommal 
(mivel az eredeti hullámok többségét már eltávolítottad), 100%-os eredményt 
kell kapnod. 

FONTOS INFORMÁCIÓ – HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL
• A terméket nem gyermekek haján való használatra tervezték.
• A terméket hennával kezelt hajon nem szabad használni.
• A terméket fémsókkal kezelt hajon nem szabad használni. 
• Ha a hajban szilikon maradványok vannak vagy károsodott, a termék nem tud 
hatékonyan működni. 
• Ne fesd vagy szőkítsd a hajat a termék használatát követő 14 napon belül. 
• A termék afro-karibi hajon is alkalmazható.  
• A Hajegyenesítő Krém alkalmazása közben biztosítsd a helyiség megfelelő
szellőzését.
• A keletkező gőzt sem te, sem vendéged ne lélegezze be. 
• Közvetlenül hajfestés után használva a termék a hajszín kifakulását okozhatja. 



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
• Ne használd a terméket, ha a fejbőr érzékeny, viszketős, sérült vagy bármilyen horzsolás van rajta. 
• A termék ne kerüljön szembe.
• Ha szembe kerül, azonnal mosd ki a szemet bő vízzel és vendéged forduljon orvoshoz.
• Az alkalmazás során mindig használj védőkesztyűt. 
• A Hajegyenesítő Krém alkalmazása közben biztosítsd a helyiség megfelelő szellőzését. 
• A keletkező gőzt sem te, sem pedig vendéged ne lélegezze be.
• Mindig végezz bőrpróbát, ha a bőr érzékenységre hajlamos.
• A termékeket gondosan zárd el a gyermekek elől. 

EGYENES, SELYMES, FÉNYES, 
EGÉSZSÉGES HAJ, HOSSZÚ HÓNAPOKIG

TERÜLETI KÉPVISELŐK
Baranya, Tolna, Somogy megye: 
Nübl Fodrászcikk: 30-456-5500 

Békés és Szolnok megye: 
Szakácsné Kara Erika: 70-382-6353

Hajdú-Bihar Megye: Zipper Kft.: 52-411-277 

ST Beauty Kft. 
Th.: 1147. Budapest Ilosvai Selymes u. 5.

www.st-beauty.co
www.fito-c-beauty.co

Az üzlet nyitvatartása:
H–P: 9-14-ig

1147. Bp. Ilosvai Selymes u.5.

KÖZPONTI MEGRENDELÉS:
Tel: 1-329-4298, 1-329-4060 

Mobil: 30-334-0559
Email: megrendeles@st-beauty.co

Webáruház: www.st-beauty-shop.co.

SZALON KONZULENS
Csepel sziget, Pest megye

a Dunától keletre, Bács-Kiskun, Csongrád, 
Hajdú Bihar megyék:

Zentai Gábor: 30-822-4057, zentai.gabor73@gmail.com
Budapest és az összes többi országrész:

Ferenczi Kata: 70-607-0942, kataferenczi@st-beauty.co


