3-in-1 Eiwitcomplex
Petra Eiwitcomplex serie structureert en voedt het haar van wortel tot punt dankzij de intensieve keratine en eiwit die erin zit. Je haar zal levendiger, glanzend en volumineuzer worden.
Voorkomt 15 weken lang het gebruis en klitten in je haar en maakt het haar stijl.
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NL

NO:1

Zuiverende En Preparatieve
Keratine Shampoo

Petra Eiwitcomplex zuiverende Shampoo is ontworpen om je haar effectief te reinigen. Het
verwijdert voorzichtig vuil en vet uit het haar. Het beschadigt je haar niet dankzij de speciale
formule die geen sulfaat, parabenen en zout bevat. De verbeterde formule helpt roosvorming te voorkomen. Je haar krijgt een levendiger, gezonder en glanzend uiterlijk dan voorheen. Geschikt voor dagelijks gebruik.

NL

NO:2

Eiwitcomplex

Keratine is een soort eiwit in ons haar die verzorgd dat ons haar er glad, levendig en vol
uitziet. Petra Eiwitcomplex Keratine Conditioner helpt je haar er levendig en gezond uit te
laten zien door je haar een natuurlijke en glanzende uitstraling te geven dankzij de eiwitten
en keratine die erin zitten. Met Keratine verzorging worden dunnere haardraden dikker en
krijgen ze een glad uiterlijk. Speciaal behandeld haar zal na deze processen slijten. Met
Keratine Verzorging wordt een unieke verzorging aangebracht op uw overmatig beschadigd
haar. Het voorkomt haaruitval door breken. Het voorkomt de eenvoudige haarbreuk en
haaruitval door je haar elastischer en sterker te maken. Het laat je haar er gezond en sterk
uitzien door haarbotox te maken. Het helpt om je haar gemakkelijk te kammen. Petra Eiwitcomplex Keratine Conditioner helpt je haar stijl te maken. Op deze manier kan je je haar
lange tijd stijl houden. Is voor professioneel gebruik.

NL

NO:3

Haarmasker – Keratine

Petra Eiwitcomplex Haarmasker geeft je haar een zijdeachtig en glanzend uiterlijk dankzij het
vitamine-eiwit en keratine in de formule. Dankzij de natuurlijke eiwitten en keratine die erin
zitten, slijt het je haar niet. Het helpt je om je haar volledig te verzorgen. Het voorkomt de
haarslijtage en -breuk die kunnen ontstaan door de processen die op je haar worden aangebracht. Helpt de vochtbalans in je haar te behouden. Het is geschikt voor dagelijks gebruik.

Applicatie-Instructie

1

Zuiverende En Voorbereidende
Shampoo Keratine

We wassen het haar 2 keer met zuiverende shampoo. Bij de tweede was laten we de shampoo 5
minuten in het haar. Na 5 minuten wachten, spoelen we goed en drogen het haar volledig.

2

Eiwitcomplex

We scheiden het haar in fijne plukjes. We passen ons Keratin Botox-product toe met behulp van een
fijne kam zonder de hoofdhuid aan te raken. We wachten 40 minuten na de toepassingsproces. We
drogen het haar dat wij 40 minuten lieten wachten met vigo 5 – 10 minuten lang zodat zodat het
niet vochtig blijft. We passen een enkele laag pers van 230 graden toe op het haar dat we drogen
door het opnieuw in dunne plukjes te scheiden, we passen 2 lagen pers toe op basis van het
haartype (als het haar erg krullend is). We laten het 5 minuten rusten nadat het persproces voorbij is
(laten afkoelen). Daarna spoelen we het haar gedurende 5-6 minuten zonder te mengen zoals perm
shakes.

3 Haarmasker – Keratine

We brengen een hydraterend masker aan op het gespoeld haar en laten het 5 minuten staan. Daarna
spoelen we het haar opnieuw en beeindigen we het proces door het haar steil te föhnen.
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