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Środki ostrożnoŚci.

1. Nie myć włosów aż do 3 dni po zabiegu prostującym włosy.
2. Jeżeli chcą Państwo ponownie prostować włosy prostownicą po przeprowadzonym 
zabiegu prostującym należy najpierw nałożyć na włosy balsam z keratyną.
3. Wskazane jest aby klientka po zabiegu prostującym włosy linią KERATIVE używała w 
codziennej pielęgnacji włosów Szamponu odbudowującego i maseczki z keratyną.

Zadzwoń 0800080223 lub 0034983477214 lub napisz silvia.gron@postquam.com aby otrzymać pełny katalog zawierający wszystkie produkty posiadane 
przez Postquam w swojej ofercie.
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w przypadku 
włosów farbowanych 
lub z pasemkami 
należy użyć kremu 
prostującego mocnego 
2+ lub Delikatnego 2- 
w zależności od: 
> koloru pasemek i ich 
ilości.
> od porowatości 
włosów.

WAŻne

system trwałego
Prostowania

Z 0% fOrMOLU

POdcZAS ZABieGU nie dOkOnYWAć kOLOrYZAcJi.
Przy włosach zniszczonych lub bardzo odbarwionych nie zaleca się stosowania zabiegu 
prostującego przy zastosowaniu środków chemicznych. 

formolu

W przypadku 
włosów farbowanych 
lub z pasemkami 
należy użyć kremu 
prostującego Mocnego 
2+ lub Delikatnego 2- 
w zależności od: 
> koloru pasemek i ich 
ilości.
> od porowatości 
włosów.
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1.  umyć włosy szamponem przygotowującym z 
keratyną.

2.  spłukać szampon i wysuszyć ręcznikiem (nie 
nakładać maseczki).

3.  Podzielić włosy na części.
4.  nałożyć krem prostujący za pomocą pędzla do 

farby (użyć rękawiczek) rozprowadzając w ten 
sam sposób jak farbę.

5.  Pozostawić na 15-20 minut.
6.  spłukać włosy i osuszyć ręcznikiem.
7.  nałożyć balsam z keratyną i rozprowadzić 

równomiernie.
8.  suszyć i prostować prostownicą.
9.  nałożyć utrwalacz za pomocą pędzla do farby 

(użyć rękawiczek). Zwrócić szczególną uwagę na 
równomierne rozprowadzenie utrwalacza.

10.  Pozostawić na 10-15 minut utrzymując włosy 
proste, nie skręcać ich ani nie przytrzymywać 
żadnymi spinkami.

11.  spłukać utrwalacz dużą ilością wody. 
12.  umyć włosy szamponem odbudowującym z 

keratyną.
13.  spłukać dużą ilością wody.
14.  suszyć włosy ręcznikiem.
15.  nałożyć maseczkę z keratyną.
16.  Pozostawić na 10-15 minut.
17.  spłukać włosy dużą ilością wody.
18.  suszyć włosy suszarką.

włosy pozostają proste przez okres od 3-4 miesięcy i to 
bez potrzeby użycia formolu.

krOk PO krOkU W PrOceSie PrOSTOWAniA WŁOSóW

Linia keratiVe posiada dwie zasadnicze funkcje:
1. Długotrwałe prostowanie włosów.
2. nawilżanie włosów.

nasza linia keratiVe składa się z 6 produktów:
1  szampon przygotowujący z keratyną. 250 / 1000 ml.

2  krem prostujący (dwa rodzaje normalny i   
 delikatny). 200 ml.

3. utrwalacz. 400 ml.

4. balsam z keratyną. 75 ml.

5. szampon odbudowujący. 250 / 1000 ml.

6. maseczka z keratyną. 150 ml.

formolu


