
VINTAGE GIRLS RAKPERMANENT KRÄM-

TRANSFORMATION SYSTEM (850G / 100G)

Den vårdar ditt hår på djupet samtidigt som den
e�ektivt jämnar ut och slappnar av det, vilket ger
näring och intensiv återfuktning. Avancerad utjämnings
formula som kombinerar innovativ teknik med
arganolja som skyddar ditt hår helt. Lämplig för alla
hudtyper.

En rakpermanent kräm som ger en otrolig jämnhet,
glans och hög näring! Den innehåller argan och
kokosnötolja, den kommer att göra ditt hår rakt,
återfuktat och glänsande.

UPPMÄRKSAMHET!: Applicera endast produkten efter
att noggrant ha läst alla bruksanvisningar. Detta är det
första steget i din omvandling med LOLA VINTAGE
GIRLS.

Läs denna handbok noggrant, det g�ordes speciellt för
dig. Vi talar om en balanserad produkt med e�ektivt
resultat, LOLA VINTAGE GIRLS är mycket enkel att
applicera, men eftersom det innehåller omvandlings
ämnen är det viktigt att du följer Vintage Girls
Straightener instruktioner för användningen. Vi
rekommenderar alltid att använda produkten med
hjälp av en professionell

VAD HAR DEN FÖR EFFEKT? Den minskar volymen av
alla typer av hår, inklusive lockigt hår, och slappnar av
håret. Omstrukturerar hårfibern som ger återfuktning
och en jämn e�ekt till hårsäckarna.

LOLA VINTAGE GIRLS FÖRBEREDELSER:

Häll denna produkt i en icke-metallisk behållare med
en spatel eller plastkam för att kunna fortsätta med
appliceringen.

ALLERGI TEST:

Att testa produkten är ett förfarande som måste göras
och upprepade varje applicering. Läs dessa riktlinjer
noggrant och glöm aldrig testprocessen:

1.1  Tvätta ett litet område av underarmen;
1.2 Sprid en liten mängd av krämen på
underarmen och vänta i 30 minuter;
1.3 Tvätta applicerings stället med mycket vatten
och vänta i 24 timmar;

1.4 Om det sker någon irritation, klåda eller
brännande känsla på plats eller i de närliggande
regionerna, använd inte produkten.

HÅRTYPSTABELL:

FINT HÅR — 15 TILL 20 MINUTER

MEDEL HÅR — 20 TILL 40 MINUTER

TJOCKT HÅR — 40 TILL 60 MINUTER

HÅRTYPSTEST:

Det är obligatoriskt oavsett din hårtyp. Genom hårtyp
testet kommer du att kontrollera den optimala
åtgärdstiden för LOLA VINTAGE GIRLS som anges för
din hårtyp och om håren är i optimala förhållanden för
omvandling.

Varje person har olika hår, så produkten reagerar enligt
dina nuvarande förhållanden. Gör alltid hårtestet, även
om du redan känner till eller använder produkten.

1 — Välj några hårstrån på toppen av huvudet, det är
den mest känsliga regionen eftersom det är direkt
utsatt för fysiska och kemiska aggressioner.

2 - Ta på handskar och börja applicera produkten på
detta område 1cm från hårbotten, sprid ut produkten
jämnt med hjälp av en plast kam eller borste. Börja
räkna från när du är klar med appliceringen.

3 — Kontrollera området var 5:e minut, kontrollera
avkoppling tills optimal omvandling. ÖVERSKRID INTE
60 MINUTER.

4 — Efter applicering tiden ska du skölja väl med
rinnande vatten, ta bort all produkt från håret. Skriv
ner den tid det tog att nå den optimala omvandlingen.

5 - Borsta och torka håret med hjälp av en borste och
hårtork. Använd plattång vid en temperatur på 220
grader celsius från 5 till 7 gånger för att försegla
produkten.

Om håret är trasigt eller om hårbotten är mycket
irriterad efter testet, utför inte behandlingen. Om
resultatet är tillfredsställande, applicera Vintage Girls.
Du kommer att bli kär!

VIKTIGT TIPS FÖR PROFFSEN:

1 — Din kund ska inte använda anti mjäll-schampo två
veckor före eller två veckor efter behandlingen.

2 — Din klient bör informeras om att vitt eller grått hår
kan bli gulaktigt efter behandlingen på grund av att
svavel rester elimineras från håret under
omvandlingen, detta kan synas efter några tvättar.

TOUCH-UP

Touch-up görs endast på den övervuxna delen av
håret. I allmänhet kan det göras 30 dagar efter den
sista appliceringen, beroende på tillväxt.

1 — I en icke-metallisk behållare, häll den nödvändiga
produktmängden, använd en kam eller plastborste för
att sprida över det utvuxna området.

Rekommenderad touch-up mängd: 50g av Lola Vintage
Girls.

2 - Touch-up bör göras enligt instruktionerna i detta
steg för steg, glöm inte att du ska tillämpa den endast
på det nya utvuxna håret.
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UPPMÄRKSAMHET: Användningen av denna produkt
har vissa begränsningar på grund av inkompatibiliteten
mellan kemiska medel, såsom: blekning
pulver/hennapulver eller kräm.

Använd inte Lola Vintage Girls:

● På barn under 8 år och utan
föräldrarnas tillstånd. Applicering på barn i
allmänhet är inte tillrådligt.
● Om du har en skadad hårbotten. Lågt
pH orsakar extrem bränning.
● Om du har extremt ömtåliga hårsäckar,
om det går sönder efter successiva kemiska
förfaranden.

STEGVIS TILLÄMPNING:

Kom ihåg hårtyp testet. Börja räkna tiden för
produkten i håret när du är klar med appliceringen,
inte efter att du börjar applicera produkten.
Respektera applicerings tiden. Överskrid aldrig den
tidsfrist som erhålls i hårtyp testet.

FÖLJ FÖRSIKTIGHETS ÅTGÄRDERNA:

●      Förvaras oåtkomligt för barn.
● Applicera den inte på din hårbotten om
den är irriterad eller skadad. Om det sker
irritation direkt efter applicering, skölj
omedelbart av produkten. Om irritation eller
utslag kvarstår, kontakta en läkare. Om
irritation eller utslag kvarstår, kontakta en
läkare.
● Använd handskar under behandlingen.
Återanvänd inte förpackningar.
● Förvara produkten på en sval, ventilerad
plats. Borta från solstrålar.
● Använd den inte på gravida kvinnor eller
barn!
● Applicera den inte på ögonfransar eller
ögonbryn. Vid kontakt med ögon, skölj noga.
● Applicera inte på ansikts- eller kroppshår.
Indikerad användning endast för
hårbehandling.

● Förstår inte. Vid förtäring, sök
omedelbar medicinsk hjälp.

●       Hårtyp Testet är oerhört viktigt

INDIKATION PÅ ANVÄNDNING:

1 - Tvätta ditt vackra hår med hjälp av valfritt Lola
återfuktande schampo.

2 - Med hjälp av en handduk, ta bort överflödig fukt.

3 – Ställ in klockan enligt hårtyp testet.

4 - Sätt på handskarna och starta applicering, hår för
hår, med hjälp av en borste. Håll dem en centimeter
ifrån hårbotten. Denna applikation bör börja vid nacken
och gå till framsidan av huvudet i mycket tunna linjer.

Glöm inte att utföra behandlingen i de fyra
divisionerna.

Separera mängden Vintage Girls som kommer att
användas i ett kärl, med hjälp av en kam eller borste
applicera blandningen hår för hår över längden och
topparna av håret, massera väl.

5 — Fördela produkten jämnt, se till att applicera på
alla hårstrån. Lämna inte någon del av håret utan
produkt, förutom området för hårtyp testet. Applicera
alltid i riktning mot hårets tillväxt, aldrig tvärtom.

6 — Efter applicering av produkten, vänta på
rekommenderad tid enligt HÅRTYP TABELLEN och
hårtyp testet:

7 — Efter väntetiden sköljer du håret tills produkten är
helt borttagen. LOLA VINTAGE behöver inte
neutraliseras, det försvinner helt med vatten. LÄMNA
INTE PRODUKT AVFALL I HÅRET.

8 - Ta bort vattnet helt med hjälp av en handduk.
Borsta och torka håret med hjälp av en borste och
torktumlare.

9 - Efter borstning, dela håret i fyra delar. Utför
proceduren i mycket tunna linjer, använd plattången
vid en temperatur på 220 grader Celsius från 5 till 7
gånger för att försegla produkten.

Behandlingen är avslutad. Om du önskar att tvätta
håret i slutet av behandlingen, fukta håret och
applicera Lola Sudden Death-fuktgivande mask, vänta i
10 minuter och skölj. Styla håret som du vill. Färdigt.
Du ser UNDERBAR ut!
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