3-i-1 Protein Kompleks
Petra protein kompleksserie konfigurerer og nærer håret fra rot til spiss takket være det
intense keratin- og protein innholdet. Håret ditt vil være mer levende, skinnende og
voluminøst. Det forhindrer krus, flirer i håret i 15 uker og gir en rett effekt.
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Rensende og forberedende
Keratin-sjampo

Petra Protein Kompleks Purifying Sjampo er designet for å rense håret effektivt. Den fjerner
skitt og olje forsiktig fra håret. Takket være den spesielle formelen som ikke inneholder sulfat,
paraben og salt, skader det ikke håret ditt. Forbedret formel hjelper med å forhindre flassdannelse. Håret ditt får et mer levende, sunt og skinnende utseende enn før. Den er egnet for
daglig bruk.
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Protein Kompleks

Keratin er et slags protein i håret vårt som får håret vårt til å se glatt, levende og lubben ut.
Petra Protein Kompleks Keratin Pleie Krem hjelper håret ditt med å se livlig og sunt ut ved å
gi håret ditt et naturlig og skinnende utseende takket være proteiner og keratin det inneholder. Med Keratin Pleie tykner de tynnere hårstrengene og får et jevnt utseende. Spesielt behandlet hår vil slites ut etter disse prosessene. Med Keratin Pleie brukes en unik pleie til det altfor
skadede håret ditt. Det forhindrer søl ved å bryte. Det forhindrer at håret går løs og taper ved
å gjøre håret mer elastisk og sterkere. Det gjør at håret ditt ser sunt og sterkt ut ved å lage
botox av hår. Det hjelper håret ditt å kames lett. Petra Protein Kompleks Keratin Konditioner
hjelper med å rette håret. På denne måten kan du holde håret rett i lang tid. For profesjonell
bruk.
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Hårmaske – Keratin

Petra Protein Kompleks Hårmaske gir håret et silkeaktig og skinnende utseende takket være
vitaminproteinet og keratinet i formelen. Takket være de naturlige proteiner og keratin det
inneholder, sliter det ikke håret ditt. Det hjelper deg å ta vare på håret ditt helt. Det forhindrer
slitasje og brudd som kan oppstå fra prosessene som brukes på håret ditt. Det hjelper med å
opprettholde fuktighetsbalansen i håret ditt.Det er egnet for daglig bruk.

Bruksanvisning

1

Raffinering Og Grunning Av
Keratin-sjampo

Vask håret med raffineringssjampoen to ganger. Hold sjampoen på håret i 5 minutter under den
andre vasken. Skyll grundig etter 5 minutter og tørk håret helt.

2

Protein Kompleks

Del håret i små låser. Påfør vårt Keratin Botox-produkt med en fin kam, men ikke bruk på røttene.
Vent i 40 minutter etter påføring av produktet. Tørk deretter håret helt i 5 til 10 minutter etter 40
minutter ved å bruke en hårføner diffusor. Del det tørre håret i små låser igjen og bruk 230 ° trykk en
gang. Trykk to ganger avhengig av hårtypen (hvis veldig krøllete). Etter å ha trykket på håret, vent i
5 minutter (la det avkjøles). Skyll deretter uten å flette håret mye, som om du beveger deg gjennom
permbølger.

3 Hårmaske - Keratin

Etter å ha skyllet håret, påfør fuktighetsgivende maske på det og vent i 5 minutter. Skyll håret grundig igjen og blås tørt for å fullføre hårbehandlingsrutinen.
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