
MINDEN KÉSZEN ÁLL – KEZDŐDHET A HAJKIEGYENESÍTÉS!

2. LÉPÉS -    Használja a TISZTÍTÓ SAMPONT(SHAMpOOING    CLARIFIANT) (1)

Kövesse a 
”MILYEN JELLEGŰ HAJRA?” 

 táblázatot a várakozási idő betartásához.

* Használja mosatlan hajra.
* Ne használjon hajrögzítőket, miután használta a

TISZTÍTÓ SAMPONT (SHAMPOOING CLARIFIANT) (1),
mert nyomot hagyhat, vagy megtörheti a haját

1. LÉPÉS - KÉSZÍTSE ELŐ HAJÁT

Válassza szét a haját négy részre, 
és tartsa a helyén  valamilyen 
rögzítővel. (ne legyen fém)

Hagyja fent a kesztyűt a kezén 
és a törölközőt a vállán a 
procedúra végéig.

Kövesse a 
”MILYEN JELLEGŰ HAJRA?” 

 táblázatot a várakozási idő betartásához.

* Használja mosatlan hajra.
* Ne használjon hajrögzítőket, miután használta a

TISZTÍTÓ SAMPONT (SHAMPOOING CLARIFIANT) (1),
mert nyomot hagyhat, vagy megtörheti a haját

2. LÉPÉS  - Használja a TISZTÍTÓ SAMPONT(SHAMPOOING CLARIFICANT) (1)

A puhább haj és még természetesebb eredmény érdekében használjon 
ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI KONDÍCIONÁLÓT (CONDITIONER NO-RINSE) (3) a kezelés 
előtt és után.

1. LÉPÉS  - KÉSZÍTSE ELŐ HAJÁT

Válassza szét a haját négy részre, 
és tartsa a helyén  valamilyen 
rögzítővel. (ne legyen fém)

Hagyja fent a kesztyűt a kezén 
és a törölközőt a vállán a 
procedúra végéig.

Ne hagyja, hogy a kezelt haj a fejbőrével vagy a 
bőrével érintkezzen.  
Soha ne hagyja, hogy a TISZTÍTÓ SAMPON 
(SHAMPOOING CLARIFIANT)  (1) a fejbőrével a 
táblázatban megjelölt időn túl érintkezzen. 

1.Vegye fel a kesztyűt.

KÉNYELMÉTŐL FÜGGŐEN AHOGY SZERETNÉ, 
HASZNÁLJON :

1. vagy ecsetet
2. vagy széles fogú műanyag fésűt
3. vagy a saját kezeit

(hagyja fent a kesztyűket)

2. Tenyerei segítségével lapitsa végig haját.
3. Hagyja a sampont a haján és várjon, ameddig a
“Milyen jellegű hajra?” táblázat előírja.

Ne hagyja, hogy a kezelt haj a fejbőrével vagy a bőrével 
érintkezzen. 
Soha ne hagyja, hogy a TISZTÍTÓ SAMPON  
(SHAMPOOING CLARIFIANT) (1) a fejbőrével a 
táblázatban megjelölt időn túl érintkezzen.

1.Vegye fel a kesztyűt.
Indítsa el a stoppert.  
Mind a négy részre tegyen TISZTÍTÓ SAMPONT 
(SHAMPOOING ClarifianT) (1) 0,5 cm-re a 
fejbőrtől egészen a hajfürtök teljes hosszáig.
A felhelyezés idejének bele kell férnie a 
teljes várakozási időbe.
Ügyeljen rá, hogy nem húzza meg a tincseket,         
miközben a terméket használja.

KÉNYELMÉTŐL FÜGGŐEN AHOGY SZERETNÉ, 
HASZNÁLJON :
1. vagy ecsetet
2. vagy széles fogú műanyag fésűt
3. vagy a saját kezeit

(hagyja fent a kesztyűket)

2. Hagyja a sampont a haján és várjon, ameddig a
“Milyen jellegű hajra?” táblázat előírja.
3. Oszlassa el egyenletesen a TISZTÍTÓ SAMPONT
(SHAMPOOING CLARIFIANT) ( 1) a tincsek teljes 
hosszában az öblítést megelőző 3 percben.

4. Öblítse le apránként és alaposan, hogy 
eltávolítsa az összes TISZTÍTÓ SAMPONT 
(SHAMPOOING CLARIFIANT) (1). 
Ügyeljen rá, hogy öblítéskor a víz ne menjen 
a szemébe. 

Törölje meg a haját törölközővel, hogy a víz 
nagy részét eltávolítsa.  Bogozza ki a haját.

HAJA IMMÁR EGYENES.
Haja 8 héten keresztül teljesen másképp fog kinézni, 

és sokkal könnyebb lesz kezelni, még ha eső éri is. 

A   C l a u d e   B e l l   I n s t i t u t e   j a v a s l a t a

Ha a haja nagyon sűrű és hosszú: 
Kezdje a TISZTÍTÓ SAMPON (SHAMPOOING CLARIFIANT)  (1) 
használatát a fej hátsó részén. Miután kivárta a jelzett időt, 
öblítse le haját alaposan, amíg a TISZTÍTÓ SAMPONT 
(SHAMPOOING CLARIFIANT)  (1) teljesen el nem távolította.  
Ismételje meg a folyamatot a fejbőr elülső részén.

3. LÉPÉS - Használja  a KIEGYENESÍTŐT (STRAITEMENT LISSANT) (2)

Vigye fel egyenletesen a 
KIEGYENESÍTŐT (STRAITEMENT 
LISSANT) (2) a gyökerektől a 
hajvégekig.  A kezei vagy egy 
fésű segítségével oszlassa el 
egyenletesen a teljes hajon. 
Hagyja hatni 20-30 percig. 
Öblítse le alaposan, amíg a 
terméknek nyoma sem marad.  
Ügyeljen rá, hogy öblítéskor a víz 
ne menjen a szemébe.

 1.

2.

4. LÉPÉS  - Használja az  ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI KONDÍCIONÁLÓT (3)

Tegyen bőségesen ÖBLÍTÉS 
NÉLKÜLI KONDÍCIONÁLÓT 
(ConDiTionEr no-rinCE) (3) az 
egész hajára, tincsről tincsre, 
különös figyelmet szánva a 
végekre.
Hagyja rajta 5 percig.

 1.

2.

5. LÉPÉS - A HAJVASALÓ HASZNÁLATA

3. LÉPÉS - Használja a KIEGYENESÍTŐT (STRAITEMENT LISSANT) (2)

Vigye fel egyenletesen a 
KIEGYENESÍTŐT (STRAITEMENT 
LISSANT) (2) a gyökerektől a 
hajvégekig.  A kezei vagy egy 
fésű segítségével oszlassa el 
egyenletesen a teljes hajon. 
Hagyja hatni 20-30 percig.
Öblítse le alaposan, amíg a 
terméknek nyoma sem marad.   
Ügyeljen rá, hogy öblítéskor a víz 
ne menjen a szemébe.

 1.

2.

4. LÉPÉS  - Használja az  ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI KONDÍCIONÁLÓT (3)

Tegyen bőségesen ÖBLÍTÉS 
NÉLKÜLI KONDÍCIONÁLÓT 
(CONDITIONER NO-RINCE) (3) 
az egész hajára, tincsről 
tincsre, különös figyelmet 
szánva a végekre.
Hagyja rajta 5 percig.

 1.

2.

5. LÉPÉS - A HAJVASALÓ HASZNÁLATA

HAJA IMMÁR EGYENES.
Haja 8 héten keresztül teljesen másképp fog kinézni, 

és sokkal könnyebb lesz kezelni, még ha eső éri is. 

Annak érdekében, hogy haját nyolc héten keresztül 
egyenesen tartsa, csupán használja a hair liSS kéraTinE 
SAMPONT ÉS BALZSAMOT amikor hajat mos.

6. LÉPÉS - MEGTATANI A BRAZIL KIEGYENESÍTÉST
Annak érdekében, hogy haját nyolc héten keresztül 
egyenesen tartsa, csupán használja a hair liSS kéraTinE 
SAMPONT ÉS BALZSAMOT amikor hajat mos.

6. LÉPÉS - MEGTARTANI A BRAZIL KIEGYENESÍTÉST

4. Öblítse le apránként és alaposan, hogy 
eltávolítsa az összes TISZTÍTÓ SAMPONT
(SHAMPOOING CLARIFIANT) (1).
Ügyeljen rá, hogy öblítéskor a víz ne menjen 
a szemébe. 
Ügyeljen rá, hogy öblítékor a víz ne menjen a 
szemébe. Bogozza ki a haját.

 1.

 2.

Szárítsa meg a haját 90%-ig.

Egyenesítse ki a haját a 
hajvasalóval (190 és 240 °C 
közötti hőmérsékleten), kicsi 
tincsenként, lépésről lépésre, 
hogy a hajat valóban teljesen 
egyenessé alakítsa.

 1.

 2.

Szárítsa meg a haját 90%-ig.

Egyenesítse ki a haját a hajva-
salóval (190 és 240 °C közötti 
hőmérsékleten), kicsi tincsen-
ként, lépésről lépésre, hogy a 
hajat valóban teljesen egye-
nessé alakítsa.

1. VERZIÓ - MÉG NEM VOLT EGYENESÍTVE A HAJA 2. VERZIÓ - MÁR KIEGYENESÍTETTE HAJÁT, CSUPÁN AZ ÚJ HULLÁMOKAT AKARJA KIEGYEGYENESÍTENI? 

A   C l a u d e   B e l l   I n s t i t u t e   j a v a s l a t a
A puhább haj és még természetesebb eredmény érdekében használjon  
ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI KONDÍCIONÁLÓT (CONDITIONER NO-RINSE) (3) a kezelés 
előtt és után.

Indítsa el a stoppert. 
Mind a négy részre tegyen TISZTÍTÓ SAMPONT
(SHAMPOOING CLARIFIANT) (1) 0,5 cm-re a 
fejbőrtől egészen a hajfürtök teljes hosszáig. 
A felhelyezés idejének bele kell férnie a teljes 
várakozási időbe.
Ügyeljen rá, hogy nem húzza meg a tincseket,         
miközben a terméket használja.

A   C l a u d e   B e l l   I n s t i t u t e   j a v a s l a t a



FIGYELMEZTETÉS
HASZNÁLAT ELŐTT NAGYON FIGYELMESEN 
OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT 

NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:
*Nagyon sérült haj
* Nagyon könnyű haj
*Melírozott vagy fakított haj

*BE KELL TARTSA a várakozási időket,  valamint használja 
a terméket különös gondossággal.

*Gyerekeknél.
*Ha fejbőre irritált vagy sérült.
*Ha bármilyen nemkívánatos reakciót
tapasztalt ilyen típusú termékkel 
kapcsolatban. pl.: hosszantartó vagy 
végleges egyenesítés 

*Tartsa gyermek számára nem elérhető
helyen.

*Ha bármelyik termék a szemébe kerül,
az végleges sérülést, akár vakságot is 
okozhat.
*Ne használja szempillán és szemöldökön.
*Ha a termék szembe kerül, azonnal
öblítse ki bő vízzel alaposan és 
forduljon orvoshoz. 
*Ne használja arc- vagy testszőrzeten.
*A termék lenyelése esetén forduljon
orvoshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot 
a legközelebbi kórház toxikológiai 
osztályával, és mutassa meg a címkét.

*Viselje a kesztyűket a kiegyenesítés
és öblítés teljes ideje alatt.

*Ha a haját hennával festették,
hajtincs próbát KELL végeznie.

Az utasítások lépésről lépésre 
végigvezetnek a folyamatokon, hogy 
haja valóban teljesen egyenes legyen.

SZAKÍTSON RÁ IDŐT, HOGY ELOLVASSA AZ 
ÚTMUTATÓT

ÉS TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT!

A MÉG JOBB EREDMÉNYÉRT ÉS  

FANTASZTIKUSAN KINÉZŐ HAJÉRT!

VÁRAKOZÁSI IDŐK - MINDEGYIK TERMÉKRE

A haja
most:

ShaMPooing 
ClarifianT (1) 

TISZTÍTÓ
SAMPON

TraiTEMEnT
liSSanT  (2)

KIEGYENESÍTŐ

ConDiTionEr
no-rinCE (3)
ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI
KONDÍCIONÁLÓ

GÖNDÖRES

HULLÁMOS

ERŐSEN
GÖNDÖR

4/5
perc

5
perc

6
perc

20/30
perc

20/30
perc

20/30
perc

5
perc

5
perc

5
perc

A CSOMAG TARTALMA 

SHAMPOOING 
CLARIFIANT (1)

TISZTÍTÓ SAMPON

TRAITEMENT
LISSANT (2)
KIEGYENESÍTŐ

CONDITIONER
NO-RINCE (3)
ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI
KONDÍCIONÁLÓ

CONDITIONER
ENTRETIEN 

HAJÁPOLÓ KONDÍCIONÁLÓ

SHAMPOOING
ENTRETIENT

HAJÁPOLÓ SAMPON

HASZNÁLATI 
UTASÍTÁS

1 CSOMAG = 1 HASZNÁLAT

EZEKET KÉSZÍTSE ELŐ - (NEM TARTOZÉKAI  A CSOMAGNAK)

Stopper Törölköző

Műanyag fésű
széles fogakkal

Hajszárító

Hajvasaló Egy pár kesztyű

Ha a mennyiség nem elegendő, használhat második csomagot. 

GONDOSKODJON RÓLA, HOGY A FENTI ANYAGOK 
EGÉSZ IDŐ ALATT KÉZNÉL LEGYENEK.
Ha hosszú haja van, kérje meg egy 
barátját, hogy segítsen.

MIELŐTT NEKILÁT 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NE HASZNÁLJA A TERMÉKET:

AMIT TUDNIA KELL, MIELŐTT KIEGYENESÍTI HAJÁT:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT

Ez a termék használható 
MINDEN TÍPUSÚ HAJRA. 

Institut Claude Bell
40 rue de l’Alma

59100 - ROUBAIX




