Dziękujemy za wybranie produktu UBER HAIR!
Zestaw do Keratynowego Prostowania Włosów nadaje się zarówno do stosowania
w profesjonalnych salonach fryzjerskich jak i do indywidualnego, domowego użycia.

Pamiętaj, że będziesz korygować wygląd swoich włosów, a więc ważne jest, aby zrozumieć każdy
krok zabiegu. Jeżeli poświęcisz trochę czasu, będziesz zadowolona z końcowego rezultatu.
Zanim zaczniesz - sprawdź koniecznie kondycję swoich włosów! Zestaw do Keratynowego Prostowania Włosów zawiera białka i składniki odżywcze,
jednakże nie wyklucza to faktu, że podczas zabiegu zachodzi proces chemiczny. Jeśli Twoje włosy nie są w dobrej kondycji, są zniszczone, połamane lub
mocno rozjaśniane, to zastosowanie na nich tego typu preparatu jest niewskazane. Zabieg keratynowego prostowania włosów nie jest również zalecany
w przypadku gdy włosy były farbowane henną lub farbą zawierającą sole metaliczne czy płyny relaksujące stosowane przy włosach typu Afro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czym jest prostowanie włosów metodą japońską, termiczną?
Japońskie, termiczne prostowanie włosów (lub regeneracja termiczna) jest metodą pochodzącą z Japonii, która nie tylko prostuje, ale i wzmacnia
kondycję włosów, dając im elegancki, błyszczący i zdrowy wygląd. Otrzymany rezultat jest permanentny i poza zwykłą pielęgnacją włosów jaką
stosujemy na co dzień, nie wymaga dodatkowych czynności, które podtrzymałyby osiągnięty efekt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czym jest Regularne Prostowanie?
Regularne Prostowanie jest relatywnie prostym i szybkim sposobem na pozbycie się loków i fal. Jest szczególnie odpowiednie dla krótkich, kręconych
męskich włosów lub lekko falowanych włosów, które potrzebują jedynie częściowego wygładzenia i kontroli.
Zestaw Uber do Keratynowego Prostowania Włosów pozwoli Ci na podjęcie decyzji, którą z powyższych metod zastosować. W zależności od pożądanego
rezultatu i rodzaju włosów możesz osiągnąć efekt jaki daje metoda japońska lub regularne prostowanie.

Zanim rozpoczniesz, przygotuj:
- 1 butelkę Szamponu Głęboko Oczyszczającego Uber
- 1 grzebień do rozczesywania loków
- 4-6 klipsów do spinania włosów
- Regularny grzebień z tworzywa sztucznego
- Folię spożywczą
- Suszarkę
\\
- Prostownicę (wysokiej jakości z ceramiczną, teflonową lub turmalinową nakładką)
- Minutnik
Wybrana metoda: Japońskie, Termiczne Prostowanie Włosów
Przy metodzie japońskiego, termicznego prostowania włosów potrzebna będzie pomoc drugiej osoby, z powodu m.in. długości trwania etapu
prasowania włosów prostownicą.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na jakość prostownicy i użycie takiej, której nakładki wykonane są z jednego z wyżej wymienionych materiałów.
Niskiej jakości prostownice (z nakładkami metalowymi) emitują ciepło nierównomiernie, co może doprowadzić do przesuszenia włosów podczas zabiegu
metodą japońską.
WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ PRZED WYKONANIEM ZABIEGU KERATYNOWEGO PROSTOWANIA WŁOSÓW:
-

Ten produkt nie jest przeznaczony do użycia przez dzieci.
Zabieg nie jest wskazany dla włosów zniszczonych lub o słabej kondycji.
Zabieg nie może być przeprowadzony na włosach, na których była stosowana Henna.
Zabieg nie może być przeprowadzony na włosach, na których były stosowane sole metaliczne.
Zabieg nie może być przeprowadzony po użyciu środków rozluźniających stosowanych zazwyczaj na włosach typu Afro.
Jeżeli Twoje włosy maja nawarstwiony silikon lub uszkodzenia silikonowe to nasz produkt nie będzie w stanie się przebić przez niewidoczne warstwy
i zadziałać poprawnie.
Nie farbuj ani nie rozjaśniaj włosów przez 14 dni od zastosowania zabiegu.
Ten produkt nie będzie w pełni efektywny na włosach typu Afro.
Zastosowanie tego produktu zaraz po farbowaniu, może skutkować wyblaknięciem koloru.
Zawsze stosuj zabieg przed farbowaniem, aby uniknąć wystąpienia niechcianych skutków ubocznych typu: utrata koloru,
zniszczenie włosów przez utleniacz zawarty w farbie.
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Zapraszamy na:

www.facebook.com/KeratynoweProstowanieWlosowUberHair

INSTRUKCJE
Przygotowanie:
Najpierw oczyść swoje włosy myjąc je szamponem, który nie zawiera silikonów ani substancji głęboko nawilżających. Kremowe Szampony bywają
skłonne do tworzenia na włosach powłoki, która tworzy pewną barierę ochronną, co z kolei utrudnia ich prostowanie. Po użyciu tego rodzaju szamponu
działanie preparatu może okazać się mniej efektywne.

Krok 1 - Krem Prostujący (Preparat z butelki „A” - Straightening Cream)
Lekko wysusz włosy ręcznikiem, upewniając się, że pozostaną odpowiednio wilgotne. Delikatnie rozczesz włosy
grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach i podziel je na cztery części tak jak pokazano na rysunku.(rys.1)
Upewnij się, że Twój przedziałek znajduje się na właściwym miejscu i okryj ramiona ręcznikiem.
Jeśli końcówki włosów są lekko wysuszone i słabsze, możesz je zabezpieczyć używając małej ilości preparatu z
buteleczki „B” (Part B Keratin Protein). Nałóż niewielką jego ilość na przesuszone końcówki i delikatnie wetrzyj
we włosy. Proteiny zawarte w preparacie „B” ochronią słabsze partie włosów przed chemicznym działaniem
kremu prostującego.
Rys. 1
Zanim rozpoczniesz nakładanie preparatu z butelki „A”, załóż rękawiczki ochronne. Usuń klips spinający tylną partię włosów i rozpocznij nakładanie
preparatu z butelki „A”. Krem należy lekko rozprowadzać po wybranej części włosów. Po nałożeniu niewielkiej ilości kremu, rozczesz włosy powoli je
wygładzając. Użyj palca wskazującego oraz grzebienia i przesuwaj po partii włosów, na której pracujesz, delikatnie ją rozczesując i prostując.

Jak działa preparat „A” po nałożeniu?
Krem prostujący łamie wiązania w strukturze włosa. Bardzo ważne jest, aby podczas nakładania preparatu „A” prostować i wygładzać włosy aż do skutku. Jeśli
po nałożeniu kremu pozostawimy włosy nie do końca rozczesane lub pozostaną lekko falowane, taki sam efekt osiągniemy po zakończeniu zabiegu. Włosy pod
wpływem działania preparatu „A” łamią się i układają w ten sam sposób/wzór w jaki sami je pozostawimy po nałożeniu kremu. Istotną kwestią jest również
rozczesywanie – należy się upewnić, że podczas rozczesywania nie ciągniemy grzebieniem włosów zbyt mocno. Włosy muszą być mocno rozczesane, na gładko,
ale nie agresywnie. Energiczne rozczesywanie może doprowadzić do połamania włosów.
Zaraz po nałożeniu preparatu „A” na pierwszą partię włosów, usuń klips z drugiej partii i rozpocznij nakładanie w ten sam sposób co poprzednio. Zawsze
pamiętaj o tym, żeby nie przesadzać z nakładaną ilością kremu prostującego na włosy. Jedynie małe ilości, tak aby krem nie kumulował się na grzebieniu
podczas rozczesywania. Pracuj w szybkim tempie, bez długich przerw, nie zapominając przy tym o dokładności. Preparat aktywuje się i zaczyna działać
zaraz po zetknięciu z włosami.
Jeśli preparat z części „B” nakładany był na końcówki przesuszonych włosów, powtórz tę czynność również przy tej i przy następnych partiach włosów.
Pamiętaj o nakładaniu niewielkiej ilości preparatu na włosy i bardzo delikatnym rozczesywaniu.
Jak tylko zakończysz nakładanie preparatu na wszystkich partiach włosów oraz wygładzisz i rozczeszesz je najlepiej ja się da (rozczesując wszelkie loki,
fale i zagniecenia we włosach) możesz przejść do kolejnego etapu. Przygotuj długie paski z folii aluminiowej i owiń nimi oddzielnie każdą z partii włosów.
Ciepło, które wytworzy się pod folią pozwoli uzyskać oczekiwany efekt. Trzymaj folię na włosach wg określonego poniżej czasu:
Dla włosów bardzo grubych, gęstych i bardzo kręconych - 25 minut
Dla włosów o średniej gęstości, falowanych i kręconych - 20 minut
Dla włosów farbowanych i cienkich - 15 minut

Krok 2 - Podnoszenie Proteinami Keratyny. (Preparat z butelki „B” - Keratin Protein)
Po upływie określonego czasu możesz zmyć krem prostujący z włosów. Użyj do tego ciepłej (nie gorącej) wody. Myj głowę przez ok. 3-6 minut,
w zależności od długości włosów. Podczas mycia dokładnie usuń cały nałożony wcześniej krem.
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UWAGA !

Umyj dokładnie klipsy i grzebienie jakie były używane do zabiegu z kremem prostującym i upewnij się,

że nic na nich nie pozostało. W przeciwnym wypadku krem może oddziaływać na włosy podczas ponownego korzystania
z akcesoriów.
Gdy zakończysz mycie włosów owiń je ręcznikiem, delikatnie wklepując w niego nadmiar wilgoci. Ostrożnie rozczesz
grzebieniem proste włosy - uważaj aby nie szarpać i nie ciągnąć włosów podczas czesania. Ponownie podziel włosy na cztery
partie i zepnij klipsami jak poprzednio. (rys. 1)
Ponownie zaczynamy od tej samej, tylnej partii włosów. Usuń klips, wyciśnij na dłoń odpowiednią ilość preparatu B i nałóż na wybraną część włosów.
Za pomocą grzebienia i palca wskazującego dokładnie rozprowadź preparat w tej części włosów.

Jak działa preparat „B” po nałożeniu?
Po tym jak krem prostujący został zmyty z włosów, ich pancerz ochronny pozostał otwarty. W tym momencie łatwiej jest włosom przyjąć preparat odżywczy z
buteleczki B. W tej części wypełniasz włosy keratyną i proteinami, więc upewnij się, że dokładnie i rzetelnie rozprowadzasz preparat po włosach.

Zaraz po nałożeniu preparatu „B” na pierwszą partię włosów, usuń klips z drugiej partii i rozpocznij nakładanie w ten sam sposób co poprzednio. Używaj
tylko tyle preparatu ile potrzebujesz, na koniec pozostaw w buteleczce ok. 25% nieużytego preparatu B.
Po nałożeniu preparatu na wszystkie cztery partie, pozostaw włosy na 10minut, aby preparat mógł się wchłonąć.
Po tym czasie umyj włosy delikatnie ciepłą (nie gorącą) wodą przez ok. 1-3 minut (w zależności od długości) a następnie owiń w ręcznik i usuń z nich
nadmiar wilgoci.

UWAGA! Dla otrzymania stałego efektu przejdź od razu do kroku 4. W przypadku stosowania metody japońskiego, termicznego prostowania włosów przejdź
do kolejnego kroku 3.

Krok 3 - Użycie Prostownicy
Twoje włosy są już gotowe do użycia prostownicy. Na tym etapie pierwotna struktura twojego włosa została złamana i z formy kręconej zmieniona
w formę prostą a proteiny i wartości odżywcze zostały przywrócone. Krok trzeci, zapewnia włosom wyrównanie i utrwalenie ich nowego wyglądu, tak
aby pozostały eleganckie i gładkie. Dodatkowo, użycie prostownicy sprawia, że nałożone w poprzednim etapie proteiny wchodzą głębiej w strukturę
włosa.
Ponownie podziel włosy na cztery części, tak jak ostatnio. Zanim rozpoczniesz prostowanie za pomocą prostownicy, upewnij się, że twoje włosy są suche
jedynie w 80 procentach. W tym celu użyj swojej suszarki i delikatnie skieruj przepływ powietrza na każdą z wydzielonych części. Pamiętaj, że włosy
należy delikatnie suszyć, tak aby się nie poplątały. Możesz użyć w tym celu grzebienia. Staraj się nie ciągnąć i nie szarpać włosów.
Są dwa sposoby prostowania włosów prostownicą podczas zabiegu japońskiego, termicznego prostowania włosów:
a)
b)

Podziel włosy na 4 części a następnie wysusz 1 część w 80-ciu procentach, wyprostuj włosy prostownicą i przejdź do kolejnej partii.
Wysusz wszystkie części w 80-ciu procentach, potem rozpocznij prostowanie. W tym wypadku nie ma konieczności dzielenia włosów na 4 partie.

Opcja B jest metodą szybszą, jednakże opcja A daje lepsze rezultaty, gdyż pracujemy na mniejszych partiach. Metodę A używa się w salonach, gdzie stosuje się
metodę japońskiego, termicznego prostowania włosów.

Gdy rozpoczniesz prostowanie, pamiętaj aby zacząć od włosów słabszych lub tych bardziej suchych.
Upewnij się jednocześnie, że prostownica nie jest zbyt mocno nagrzana a temperatura jest
ustawiona na niższą.
Rys. 2
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Prostowanie włosów prostownicą utrwala efekt wykonywanego zabiegu. Jest to również etap najbardziej czasochłonny.
Kluczem do osiągnięcia perfekcyjnie prostych włosów jest praca na małych pasmach. Należy dobierać na tyle cienkie
pasemka aby podczas prostowania można było przez nie zobaczyć własne palce lub grzebień. Jeśli nie zastosujesz
się do tego polecenia i będziesz operować grubymi pasmami, to tak naprawdę pod wpływem ciepła znajdą się tylko
jego zewnętrzne partie a środkowa gruba warstwa zostanie nienaruszona i niewyprostowana.
Jeśli Twoim celem są bardzo proste i gładkie włosy, to zredukowanie gęstości na pasemku jest kluczowe. Jeśli masz stosunkowo cienkie lub uszkodzone
włosy to zalecane jest aby pasemka były nieco grubsze (pełniejsze). Jednakże nie mogą być przesadnie grube. Ciepło powinno przedostawać się do
każdego, indywidualnego włosa w pasemku. Przy bardzo grubych i długich włosach, proces prostowania może zająć nawet kilka godzin, w tym wypadku
potrzebna będzie pomoc drugiej osoby.
Podczas prostowania zawsze porządnie rozczesuj włosy (od razu po przeciągnięciu prostownicą). Prowadź prostownicę pewnie i gładko po włosach
i pamiętaj, że dla uzyskania efektu gładkich włosów jedno pasmo będzie wymagało od 6 do 12 przeciągnięć prostownicą.

Krok 4 - Krem Umacniający (preparat z butelki „C” – Fixing Cream)
Teraz możesz przejść do kolejnego etapu i nałożyć krem prostujący. Na tym etapie Twoje włosy są nadal plastyczne i jeszcze nie uzyskały permanentnego
efektu prostych włosów (pomimo, iż tak właśnie mogą wyglądać). Nałożenie Kremu Umacniającego przyciągnie te wszystkie łączenia we wnętrzu włosa
do nowego wzoru, który właśnie teraz został utworzony. Umacnianie jest istotnym etapem tego zabiegu, który utrwala i daje długoterminowy, stały
rezultat. Upewnij się, że krem nałożony został dokładnie, na wszystkie pasemka.
Używając klipsów podziel włosy na cztery części (jak na rysunku nr 1) i rozpocznij aplikację kremu na każdej z części, nakładając go od góry do dołu. Dla
dokładniejszego nałożenia użyj grzebienia i palców, delikatnie rozprowadzając i wcierając krem wzdłuż kolejnych partii. Upewnij się, że każdy włos został
pokryty przez krem umacniający. Po nałożeniu, pozostaw krem na włosach przez ok. 10 minut a następnie zmyj. Dokładnie myj włosy przez kilka minut.

Zakończenie
Po zmyciu kremu umacniającego, nałóż na włosy pozostałości preparatu z Buteleczki B o wielkości nie większej niż OLIWKA. Delikatnie rozczesz włosy od
połowy długości do końca, zostaw na 1 minutę a następnie spłucz. W tym momencie Twoje włosy powinny być miękkie i jedwabiste. Płucz włosy przez
kolejne 2 minuty, po czym owiń je ręcznikiem.
Pomimo, iż Twoje włosy będą teraz proste, musisz zakończyć zabieg wysuszeniem i ułożeniem.
Wysusz swoje włosy suszarką a następnie przygotuj prostownicę i wyprostuj je raz jeszcze, po kolei pasmo po paśmie.
Ten etap uszczelnia włosy i jest zakończeniem zabiegu Keratynowego Prostowania.

Pamiętaj !
-

Nie myj włosów przez pierwsze 3 dni po zabiegu.
Jeśli Twoje włosy zostaną zmoczone (deszcz/wilgoć) natychmiast wysusz je i wyprostuj prostownicą.
Nie pływaj przez pierwsze 3 dni po zabiegu (nawet w czepku).
Nie związuj włosów gumką, opaską itp. przez pierwsze 3 dni po zabiegu (unikamy ugniatania włosów).

Zestaw do Keratynowego Prostowania Włosów jest zaprojektowany dla osób, które posiadają naturalnie mocno kręcone włosy, odporne, silne
i o zdrowej kondycji i chcą uzyskać trwały efekt perfekcyjnie gładkich i prostych włosów bez konieczności prostowania ich każdego dnia.

Typ włosów

Rezultat

Proste, ale niesforne

Super proste

Falowane, kędzierzawe

Super proste

Mocne loki

Proste, bardzo luźne fale

Bielone, rozjaśniane, typu Afro

Nie zalecane
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Pytania i Odpowiedzi:
1. Czy mogę zakręcić moje włosy po zastosowaniu zabiegu Keratynowego Prostowania Włosów?
Tak, natomiast zaleca się odczekanie 7 dni od zabiegu, zanim rozpocznie się ponowne zakręcanie włosów lokówką lub
wałkami.

2. Dlaczego nie mogę umyć włosów, zmoczyć ich na deszczu lub związać gumką przez 3 dni od zabiegu?
Ponieważ przez pierwsze 3 dni włosy nie są w 100% odporne a rezultat permanentny utrwala się nawet do 72h po
zabiegu. Wystawienie włosów na deszcz, mycie lub związywanie ich w tym czasie może wpłynąć na zmienioną strukturę
włosa i popsuć efekt jaki chcieliśmy osiągnąć.

3. Jeśli moje włosy zetkną się z wodą w okresie 3 dni od zabiegu, czy to oznacza, że proces
keratynowego prostowania został zaprzepaszczony?
Nie, jeśli włosy zostaną niezwłocznie wysuszone suszarką i wyprostowane prostownicą. Takie działanie zazwyczaj pozwala
uniknąć problemu.

4. Po przebudzeniu po dniu zabiegu włosy mam w całkowitym nieładzie. Nie mogę ich umyć ani nawet
zmoczyć aby poprawić ich wygląd – co mogę zrobić w tym wypadku?
Postaraj sie wyprostować włosy przeczesując je grzebieniem i to powinno przywrócić porządek na Twojej głowie.

5. Po jakim czasie od zastosowania zabiegu Keratynowego Prostowania Włosów mogę użyć farby?
Należy odczekać 2 tygodnie zanim rozpoczniemy nakładanie farby na włosy.

6. Czy Keratynowe Prostowanie Uber może byś zastosowane na włosy po trwałej ondulacji?
TAK, ale należy sprawdzić ich kondycje przed zabiegiem.

7. Czy Keratynowe Prostowanie Uber może być zastosowane na włosy typu Afrykańskiego/Karaibskiego Afro?
Keratynowe Prostowanie Uber nie jest zalecane na taki typ włosów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
- Nie używać preparatu w wypadku gdy skóra głowy należy do wrażliwych, występują swędzenia, otarcia, rany lub jest
podczas leczenia dermatologicznego.
- Unikać kontaktu z oczami.
- W przypadku kontaktu preparatu z oczami, natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarza.
- Załóż okulary ochronne podczas stosowania preparatu z etapu A oraz C.
- W przypadku podatnych i czułych włosów zawsze podejmuj test na wybranym ich fragmencie.
- Jeśli brak Ci pewności czy Twoje włosy są zdrowe, zastosuj test na wybranym paśmie włosów przed rozpoczęciem zabiegu
na całej głowie.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci.

ZAWARTOŚĆ I SKŁADNIKI:
1. Buteleczka A - Krem prostujący
2. Buteleczka B - Proteiny Keratyny
3. Buteleczka C - Krem umacniający
4. Foliowe rękawiczki
5. Instrukcja

MASZ PYTANIE? Odwiedź BLOG na www.uber.com.pl
lub napisz na contact@uber.com.pl
Zapraszamy na: www.facebook.com/KeratynoweProstowanieWlosowUberHair
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