K-SMOOTH to skuteczna i długotrwała odpowiedź na wszystkie potrzeby związane z kręconymi, falowanymi i niesfornymi włosami.
Innowacyjny, profesjonalny, wszechstronny i kompletny zabieg,
o niezwykłym działaniu wygładzającym i dyscyplinującym, dającym
kontrolę i nową witalność najbardziej zbuntowanym włosom.
Dzięki swojej ekskluzywnej formule pozwala na realizację różnych
rodzajów usług, stopniowo kontrolując nadmiar objętości, zgodnie z potrzebami klienta.
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DOSKONAŁE PROSTOWANIE
PERFECT STRAIGHT

REDUKCJA OBJĘTOŚCI
VOLUME REDUCTION

ZAPOBIEGANIE PUSZENIU
I DYSCYPLINA
ANTI-FRIZZ & DISCIPLINING

Klucz do gładkich włosów!

WSKAZÓWKI
TECHNICZNE
KROK PO KROKU

W zabiegach PERFECT STRAIGHT i VOLUME REDUCTION konieczne
jest aby wykonać wszystkie kroki (1-10). W przypadku kroku (7) należy
zapoznać się z tabelą referencyjną, która zaleca stosowanie odpowiedniej
temperatury prostowania w zależności od żądanego efektu usługi.
W usłudze ANTI-FRIZZ nie wykonujemy kroku (7), tyko fazie sublimacji (9)
przywracamy naturalny ruch włosów za pomocą źródła ciepła.
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PORADY I DIAGNOZA
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SZAMPON PRZYGOTOWUJĄCY

Przed rozpoczęciem kuracji niezbędna jest analiza struktury włosa
i ocena: długości, średnicy, porowatości, kondycji, naturalnego i kosmetycznego koloru.
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Nałożyć szampon K-Smooth Pre-Treatment Shampoo na wcześniej
zwilżone włosy i delikatnie masować skórę i długość włosów, aby usunąć
naturalne pozostałości ze skóry głowy oraz wszelkie produkty do stylizacji.
Pozostawić na 2/3 minuty, po czym spłukać. Powtórzyć operację po raz
drugi.
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SUSZENIE

4

KURACJA

Wysuszyć włosy w 100% przy pomocy suszarki do włosów i płaskiej
szczotki. Kontynuować dzieląc włosy na 4 sekcje.
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Wstrząsnąć K-Smooth Long Lasting Smoothing Fluid i wlać produkt do
miski (aby określić idealną ilość produktu należy ocenić długość, średnicę, porowatość i gęstość włosów. Minimum 60 ml dla średnich włosów).
Następnie, używając rękawic ochronnych , zacząć nakładanie od pierwszego sektora głowy. Wybierać wąskie horyzontalne pasma o szerokości
1 cm i nakładać K-Smooth Long Lasting Smoothing Fluid za pomocą
pędzelka. Zaczynając od podstawy wybierać 0,5 cm pasma, podążając
wzdłuż włosów, do końcówek. Delikatnie masować każde pasmo rękami,
aby wzmocnić penetrację produktu między włóknami następnie rzadkim
grzebieniem równomiernie rozprowadzić fluid na całej długości włosów,
uważając, aby go nie usunąć. Kontynuować na pozostałych włosach i
długościach.

POZOSTAWIENIE BEZ RUCHU
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DO 45 MINUT

Grube, kręcone, bardzo puszące się, mało zniszczone,
naturalne włosy

DO 35 MINUT

Średnie i drobne, faliste, kosmetycznie farbowane
i rozjaśniane do 50% włosy

DO 25 MINUT

przy włosach rozjaśnionych w 70% i więcej
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SPŁUKIWANIE

7

PLANOWANIE (wygładzanie)
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MASKA NAWILŻAJĄCA

Następnie dokładnie spłukać wodą płyn K-Smooth z włosów. W przypadku szczególnie grubych lub trudnych włosów zaleca się: częściowo spłukać i pozostawić około 10%-20% produktu.

Korzystać z tabeli temperatur, w zależności od żądanej usługi - w kuracji
ANTI FRIZZ nie stosujemy kroku (7). Osusz w 100% włosy szczotką
i suszarką do włosów i podziel je na 4 sekcje. Zaczynając od górnego
obszaru głowy, podziel sektor na poziome sekcje o grubości około 2 cm
i za pomocą grzebienia i prostownicy pracować od nasady do końcówek,
sprawdzając co jakiś czas poprawność temperatury i odcienia włosów. Po
wyprostowaniu, pozostawić włosy do ostygnięcia przez 3/5 min.
UWAGI: jeśli kolor ulegnie zmianie o 1/2 odcienia, zmniejsz temperaturę
o 10°/20°; w najbardziej trudnych obszarach, takich jak kark, odrost,
długość i czoło, zwiększ liczbę przejść prostownicy.
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Dokładnie spłukać włosy ciepłą wodą, usunąć nadmiar wody i wysuszyć
ręcznikiem wklepując. Kontynuować aplikując K-Smooth Intense Hydrating Mask na wilgotne włosy, następnie wmasować i przeczesać rzadkim
grzebieniem dokładnie rozprowadzając produkt na całej długości
włosów. Pozostawić na 5 minut i dokładnie spłukać ciepłą wodą.
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SUSZENIE I SUBLIMACJA

10

UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA

Na koniec kontynuować suszenie. Aby dodać włosom blasku i elastyczności nałożyć Supreme Serum na długość i końcówki. W przypadku kuracji ANTI FRIZZ konieczne jest przywrócenie naturalnego ruchu włosów
używając prostownicy, co pomoże nam utrwalić zabieg.

Aby wzmocnić i przedłużyć korzyści płynące z profesjonalnej kuracji, niezbędne jest aby dalej dbać o włosy również w domu stosując odpowiednie produkty pielęgnacyjne z linii K-Smooth: Supreme Keratin Shampoo
300 ml, Supreme keratin Mask 200 ml i Supreme Serum 50 ml.
UWAGI: zaleca się odczekać 48 godzin przed myciem szamponem lub
innymi usługami technicznymi.

REGULACJA
TEMPERATURY
TABELA REFERENCYJNA
PERFECT STRAIGHT
ILOŚĆ PRZEJŚĆ
PROSTOWNICY

RODZAJ WŁOSÓW

TEMPERATURA

Tłuste, kręcone,
bardzo puszące się,
naturalne włosy

220° - 230°

8 / 10

Średnie i/lub cienkie,
falowane, farbowane,
rozjaśniane do 50%

180° - 200°

7/8

rozjaśnione
do 70% i więcej

180°

4/5

Biało-siwe
naturalne włosy

180°

7/8

VOLUME REDUCTION
RODZAJ WŁOSÓW

TEMPERATURA

ILOŚĆ PRZEJŚĆ
PROSTOWNICY

Tłuste, kręcone,
bardzo puszące się,
naturalne włosy

220° - 230°

5/7

Średnie i/lub cienkie,
falowane, farbowane,
rozjaśniane do 50%

180° - 200°

4/6

rozjaśnione
do 70% i więcej

180°

2/4

Biało-siwe
naturalne włosy

180°

5/7

WSKAZÓWKI
• Wydzielając pasma, zawsze podążaj za naturalnym ułożeniem
włosów.
• W przypadku silnie kręconych włosów można zbliżyć się do bazy
nakładając najpierw Scalp Sealer i uważając, aby nie dotykać skóry
głowy, ponieważ K-Smooth Long Lasting Smoothing Fluid podczas
kontaktu ze skórą może powodować uczucie dyskomfortu i swędzenie.
• W przypadku szczególnie puszących się, kędzierzawych lub trudnych
włosów można: wydłużyć czas ekspozycji do 60-65 minut.
• W przypadku naturalnej bazy i rozjaśnionych końcówek lub już wcześniej wykonywanych zabiegów keratynowych, zaleca się nałożenie
produktu w pierwszej kolejności na naturalnej części a po 20 minutach
na długości włosów, pozostawiając włosy przez cały czas bez ruchu.
Kontynuować planowanie, zwiększając liczbę przejść prostownicy na
bazie (np. 10 na bazie i 5 na długości włosów).
• Jeśli po wyprostowaniu farbowanych włosów ich kolor uległ zmianie,
należy spłukać i przystąpić do tonowania za pomocą MAKE UP lub
GLOW GEL.
• Po zakończeniu usługi możliwe jest jeszcze większe eksponowanie
wyników zabiegu korzystając z poniższych kosmetyków do stylizacji:
Revamp i Red Carpet.
• Po serwisie K-Smooth zdecydowanie zaleca się odczekanie 48
godzin przed nałożeniem szamponu lub wykonaniem innych usług
technicznych.
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