
B L O N D E C A R EH A I R



 » Shampoonera endast hårbotten och fästena. Shampoo behövs inte masseras 
in i längderna på håret.

 » Använd Repair Cream vid varje tvätt mellan 2-15 minuter för att ge håret 
maximalt med fukt.

 » Använd aldrig högre värmegrad än 185 grader på dina värmeverktyg.

 » Använd Treatment Fluid i blött hår och fyll på med oljan varje/varannan dag. 
Oljan kan du applicera i både blött och torrt hår. 

 » Använd Condtitioner sprayen varje dag i hela ditt hår. Sektionera in håret för 
att få en jämn fördelning av sprayen.

 » Föna botten och dina fästen men låt dina längder få självtorka så ofta du har 
möjlighet.

 » Skydda ditt hår från att komma i kontakt med brun utan solprodukter och 
hudvård som innehåller syror. Dessa produkter kan orsaka missfärgningar. 

Blonda hår är mer preparerade och kräver därför extra 
vård för att upprätthålla kvalitén. Vi har samlat våra 
bästa skötselråd för dig så att ditt blonda hår ska få ett 
långt och glansigt liv.
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HAIRTALKS 
KOMPLETTERANDE 
PRODUKTER FÖR BLONT HÅR 

BEHÅLL HÅRETS KALLA TONER 

SHAMPOO + 
Hairtalks egna silver shampoo passar dig som vill behålla de kalla 
pigmenten i ditt hår. Shampoo + kan du kombinera med ditt vanliga 
Hairtalk shampoo då du inte behöver använda silver shampoot vid 
varje tvätt. Använd silver shampoot varannan till var tredje tvätt 
beroende på hur kallt resultat du vill nå. Använd aldrig Shampoo +  
tillsammans med Blond Balsam.

REPAIR CREAM + COLOUR PLUS SILVER = SILVERINPACKNING
Din frisör kan skapa en skräddarsydd inpackning för dig som vill 
fylla på med kalla pigment. 1-2 droppar silver i din Repair Cream 
gör att du får en vårdande silverinpackning. 

MOTVERKAR EVENTUELLA GULA TONER OCH MISSFÄRGNINGAR 

BLOND BALSAM 
Hairtalks Blond Balsam skyddar ditt hår från missfärgningar. 
Efter shampoonering applicerar du balsamet i fuktiga längder. 
Blond balsam ska alltid sköljas ur noggrant. Använd aldrig Blond 
Balsam tillsammans med Shampoo +. 

REPAIR CREAM PLUS 
Om ditt blonda hår har blivit gult eller dragit till sig missfärgningar 
så är Repair Cream Plus din räddning. Applicera i blött hår och 
låt verka tills du ser att missfärgningen släpper. Skölj sedan ur 
noggrant. Avsluta med Hairtalks Balsam. Denna produkt används 
endast vid missfärgning. 
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