
Stap 1. 
De eerste keer wassen doe je met de final wash shampoo. Deze shampoo

gebruik je eenmalig en maakt je haar goed schoon zodat je klaar bent om met
de CG methode te beginnen! De andere shampoo kun je bewaren voor de

eerstvolgende was dag!
Stap 2. 

 Het is aan te raden om 1 keer in de week een masker/deepco te gebruiken.
Dit is om je haar goed te verzorgen! Deze gebruik je na de shampoo en voor

de conditioner. Na de final wash gebruik je zowieso een masker! 
Stap 3.

Na de shampoo gebruik je de conditioner in de lengtes van je haar. Tĳdens
het inwerken daarvan kun je je haar goed ontkiltten! 

Stap 4. 
Op goed nat haar breng je de leave-in aan in de lengtes van je haar. Begin met
de hoeveelheid zo groot als een erwtje. Je hebt er vaak maar weinig van nodig!
De leave-in spoel je niet uit. Je kunt je haar nu doorkammen om te ontklitten

en het product goed te verdelen. Maak je gebruik van het luxe startpakket dan
kun je de Denman brush tĳdens deze stap gebruiken om je haar te stylen voor

meer definitie. Als laatste kneed je het overtollige water voorzichtig met de
handdoek uit je haar. 

Stap 5. 
Nu gebruiken we de gel. Verdeel een hoeveelheid van de gel in je handen. Je

kunt er nu voor kiezen om het voorzichtig over de lengtes van je haar te
wrĳven en daarna vanaf de punten omhoog te kneden of het direct vanaf de

punten omhoog te kneden. De gel spoel je niet uit.
Stap 6. 

Het is tĳd om je haar te drogen! Dit kun je doen door het droog te föhnen met
een diffuser of het te laten drogen aan de lucht. 

 
Spray fles: Met deze fles kun je je haar eventueel wat natter spuiten tĳdens

het stylen of je kunt hem gebruiken tĳdens een Refresh! 
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