SMOOTH OUR WAY

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ
Η LISSE DESIGN ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
SUPER SMOOTH
LISSE DESIGN SERVICE
ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΑ ΙΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

PRECISION ΜΕΘΟΔΟΣ

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΛΑΜΠΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EASY LISSE

ΥΠΗΡΕΣΙΑ HAIR BOTOX

ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΡΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΑΚΡΙΑ

ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ

LISSE DESIGN SERVICE - ΜΕΘΟΔΟΣ PRECISION
ΒΗΜΑ 2

• Στεγνώστε εντελώς
µε στεγνωτήρα µαλλιών.
• ∆ιαχωρίστε τα µαλλιά
σε 4 τµήµατα
(6 για πολύ µακριά µαλλιά).

• Ξεχωρίστε τα µαλλιά σε πλεξούδες
τµήµατα πλάτους 0,5 cm
• Χρησιµοποιήστε ένα πινέλο
& εφαρµόστε το υγρό,
αρχίζοντας 0,5 cm από τη ρίζα.
• Εφαρµόστε στα µήκη και στις άκρες
µε µια χτένα µε λεπτά δόντια.
Μην εφαρµόζετε υπερβολικές
ποσότητες από το προϊόν.
• Εάν τα µαλλιά φαίνονται πολύ
βρεγµένα, απλώστε το πλεονάζον
προϊόν στα επόµενα τµήµατα.

ΒΗΜΑ 5

• Αφήστε το για 20 λεπτά
.
σε θερµοκρασία δωµατίου

• Χωρίς να ξεβγάλετε,
στεγνώστε τα µαλλιά τελείως
χρησιµοποιώντας
στεγνωτήρα µαλλιών.

ΒΗΜΑ 8

ΒΗΜΑ 1

• Εφαρµόστε το
DEEP CLEANSING SHAMPOO
σε υγρά µαλλιά.
• Κάνετε µασάζ στα µαλλιά µέχρι να
επιτευχθεί ένας οµοιόµορφος αφρός,
στη συνέχεια ξεπλύνετε.
• Επαναλάβετε µια δεύτερη φορά.

ΒΗΜΑ 3

• Βάλτε ένα ζευγάρι γάντια.
•Ρίξτε 40 ml SMOOTHING FLUID SMOOTH
σε ένα µπολ. Η συνιστώµενη ποσότητα
µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε το µήκος
των µαλλιών, το πάχος τους
και το πόσο πορώδη είναι.

> Συμβουλή τεχνικού
Για πολύ σγουρά ή / και χονδρά µαλλιά, αφήστε το DEEP CLEANSING
SHAMPOO για 5/10 λεπτά υπό κάποια πηγή θερµότητας.
Στη συνέχεια ξεπλύνετε.

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 7

ΒΗΜΑ 10
• Συνεχίστε µε το βούρτσισµα
και το styling όπως επιθυµείτε.
.
Iσιωτικά µαλλιών µπορούν
να ξαναχρησιµοποιηθούν µία φορά ακόµα,
όπου χρειάζεται.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΒΗΜΑ 6
• Για φθαρµένα ή πολύ πορώδη µαλλιά
εφαρµόστε 3-4 αντλίες
DETANGLING CREAM.
.
• Εφαρµόστε οµοιόµορφα το προϊόν
στα µήκη και τα άκρα χρησιµοποιώντας
µια χτένα µε στενά δόντια.

> Συμβουλή τεχνικού
Για πολύ σγουρά ή / και χονδρά µαλλιά, καλύψτε τα
µε ένα σκουφάκι και αφήστε το προϊόν για 20 λεπτά
κάτω από µια πηγή θερµότητας.
Αφαιρέστε το σκουφάκι και αφήστε τα µαλλιά
να κρυώσουν σε θερµοκρασία δωµατίου για 5 λεπτά.

• Ξεχωρίστε τα µαλλιά σε τµήµατα
των 0,5 cm και χρησιµοποιήστε
το ισιωτικό σίδερο ακολουθώντας
τις οδηγίες που αναφέρονται
στον πίνακα.
• Ξεπλύνετε μέχρι να αφαιρεθεί
όλο το υπόλειμμα του προϊόντος.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΙ∆ΕΡΟΥ

ΒΗΜΑ 9
• Εφαρµόστε την REHYDRATING MASK**
σε νωπά µαλλιά.
Αφήστε για 5 λεπτά & µετά ξεβγάλετε.

ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Χονδρά, ατίθασα ή φυσικά

200 °C – 210 °C

15 - 18 φορές

Κανονικά

190 °C – 200 °C

12 - 15 φορές

Βαµµένα

170 °C – 180 °C

10 - 12 φορές

Λεπτά, κατεστραµµένα, ντεκαπαρισµένα
φυσικά λευκά, µε 75% και πάνω ανταύγειες,
βαµµένα κόκκινα

160 °C – 170 °C

6 - 8 φορές

Όφελος της
ΜΕΘΟΔΟΥ PRECISION:
• Χρήση µικρότερης ποσότητας Smoothing Fluid

EASY LISSE ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΒΗΜΑ 1

• Εφαρµόστε το
DEEP CLEANSING SHAMPOO
σε υγρά µαλλιά. Κάνετε µασάζ
στα µαλλιά µέχρι να επιτευχθεί
ένας οµοιόµορφος αφρός,
στη συνέχεια ξεπλύνετε.
• Επαναλάβετε µια δεύτερη φορά.

ΒΗΜΑ 2

• Στεγνώστε εντελώς µε πετσέτα.
• ∆ιαχωρίστε τα µαλλιά σε 6 τµήµατα
(8 για πολύ µακριά µαλλιά).

ΒΗΜΑ 3
• Βάλτε ένα ζευγάρι γάντια
• Ρίξτε σε ένα µπολ
30 - 50 ml EASY LISSE LONG
LASTING DISCIPLINE CONDITIONER*,
ανάλογα µε το µήκος των µαλλιών.

> Συμβουλή τεχνικού
Για πολύ σγουρά ή / και χοντρά µαλλιά, αφήστε τα
DEEP CLEANSING SHAMPOO για 5/10 λεπτά
κάτω από µια πηγή θερµότητας, στη συνέχεια ξεπλύνετε.

ΒΗΜΑ 4

• Πάρτε ένα τµήµα και εφαρµόστε
το προϊόν στα µήκη και τις άκρες,
ξεκινώντας 0,5 cm από τη ρίζα.
.
Κάνετε µασάζ και επαναλάβετε
για όλα τα τµήµατα. Εφαρµόστε το
µίγµα οµοιόµορφα στα µαλλιά
χρησιµοποιώντας µια χτένα.

ΒΗΜΑ 5

• Αφήστε το για 20 λεπτά
.
σε θερµοκρασία δωµατίου.

ΒΗΜΑ 6
• Ξεπλύνετε µε άφθονο
νερό µέχρι το προϊόν
να αποµακρυνθεί
πλήρως.

> Συμβουλή τεχνικού
Για πολύ σγουρά ή / και παχιά µαλλιά, καλύψτε τα µε ένα
σκουφάκι και αφήστε το προϊόν για 20 λεπτά υπό µια πηγή
θερµότητας. Με αυτόν τον τρόπο η ένταση του φαινοµένου
της πειθαρχίας αυξάνεται και το αποτέλεσµα
αντιφριζαρίσµατος παρατείνεται. Αφαιρέστε το σκουφάκι
και αφήστε τα µαλλιά σε θερµοκρασία δωµατίου, για να
.
κρυώσουν περαιτέρω, για 5 λεπτά.

ΒΗΜΑ 7

• Συνεχίστε µε το βούρτσισµα και στη συνέχεια
χρησιµοποιήστε σίδερο ισιώµατος
µε βάση τις ενδείξεις στον πίνακα.
Ξεχωρίστε τα µαλλιά σε τµήµατα 2 cm.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΙ∆ΕΡΟΥ

ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με τεχνικές εργασίες ή / και λεπτά

160 °C

4 – 6 φορές

Φυσικά, χονδρά ή / και πολύ ατίθασα

200 °C

6 - 8 φορές

* Για να βελτιώσετε το χρώµα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συνιστούµε την ανάµιξη του Easy
Lisse Long Lasting Discipline Conditioner µε την πιο κατάλληλη απόχρωση χρωστικών (.6,.32, .35, .4)
µε αναλογία ανάµιξης 10: 1, δηλ.
40 ml Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner: 4 ml (8 αντλίες) Pigments.
Για σαντρέ ξανθά ή λευκά µαλλιά, ανακατέψτε µε Violet Ash .21, για να αποφύγετε ένα κιτρινωπό
αποτέλεσµα, µε αναλογία 8: 1, δηλ.
40 ml Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner: 5 ml (10 αντλίες) Pigments
Για ζεστές ξανθές αποχρώσεις, αναµιγνύετε µε Pigments Violet Ash .21, για να αποφύγετε ένα κιτρινωπό αποτέλεσµα,
µε αναλογία 20:1, δηλ. 40 ml Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner: 2 ml (4 αντλίες) Pigments

ΥΠΗΡΕΣΙΑ HAIR BOTOX
ΒΗΜΑ 2

• Εφαρµόστε το
DEEP CLEANSING SHAMPOO
σε υγρά µαλλιά. Κάνετε µασάζ
στα µαλλιά µέχρι να επιτευχθεί
ένας οµοιόµορφος αφρός,
στη συνέχεια ξεπλύνετε.
• Επαναλάβετε µια δεύτερη φορά.

ΒΗΜΑ 4

• Πάρτε ένα τµήµα και εφαρµόστε
το προϊόν µε ένα πινέλο
κατά µήκος και στις άκρες,
αρχίζοντας 0,5 cm από τη ρίζα.
Κάνετε µασάζ και επαναλάβετε .
σε όλα τα τµήµατα.
Απλώστε το µίγµα οµοιόµορφα
στα µαλλιά χρησιµοποιώντας
µια χτένα.

ΒΗΜΑ 7
• Ειδικά για λεπτά ή κατεστραµµένα µαλλιά,
απλώστε REHYDRATING MASK σε νωπά
.
µαλλιά. Αφήστε για 3 / 5 λεπτά.

ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 8

• Στεγνώστε τα µαλλιά µε πετσέτα
• ∆ιαχωρίστε τα µαλλιά σε 6 τµήµατα
(8 για πολύ µακριά µαλλιά).

ΒΗΜΑ 3

• Αφήστε το για 10 /15 λεπτά
.
υπό µια πηγή θερµότητας.

ΒΗΜΑ 6

• Βάλτε ένα ζευγάρι γάντια
• Ρίξτε 15 ml EASY LISSE LONG LASTING
DISCIPLINE CONDITIONER σε ένα µπολ µε 15 ml
THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER *..
Η συνιστώµενη ποσότητα µπορεί να
ποικίλει ανάλογα µε το µήκος των µαλλιών.
Πάντα να ακολουθείτε
.
αναλογία 1:1

• Ξεπλύνετε προσεκτικά
µέχρι το προϊόν να αφαιρεθεί
εντελώς .

*Για να βελτιώσετε το χρώµα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συνιστούµε
συνδυασµό του µείγµατος (Easy Lisse Long Lasting Discipline Conditioner
+ THE HAIR SUPPORTERS Bond Rebuilder) µε την πιο κατάλληλη απόχρωση
των Pigments (.6, .32, .35, .4) µε αναλογία ανάµειξης 10: 1:
30 ml µείγµατος: 3 ml Pigments

• Ξεπλύνετε
και προχωρήστε
µε το styling
όπως επιθυµείτε

www.tescosmetics.gr
@tescosmetics
Παραδείσου 10, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα
Τηλ: +30 213 0070170 Fax: +30 213 0070157

Email: info@tescosmetics.gr
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ΒΗΜΑ 1

