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LISAP ULTIMATE

7z 10-ti žen si stěžuje na své krepaté vlasy a nemají rády své kudrliny a vlny. Jejich účesy
jsou nepoddajné, obzvlášť pokud se nachází ve vlhkém prostředí nebo při výkyvech teplo chlad. Také vlasy tendenčně hladké mohou zkrepatět, pokud struktura vlasového kmene není
dostatečně silná a zdravá. Šupinatá vrstva u suchých vlasů je narušená, a tudíž propouští více
vlhkosti. Používání nekvalitních anebo agresivních vyrovnávacích přípravků, výrazně
zhoršuje problém dehydratace vlasů a ty se stávají křehkými.

Řešení pro ty, kteří chtějí vlasy bezvadně rovné je Lisap Ultimate - exkluzivní permanentní
vyrovnávací péče s Kerasil Complexem a efektem Nulového krepu, pro vlasy zářivě hladké!
S LISAP ULTIMATE můžete získat dvojí výsledek: permanentní hladkost nebo kontrolu
objemu jakéhokoli typu vlasů.
Jak?
Díky Kerasil Complexu, inovativního souboru aktivních látek, který obsahuje:
- Trojrozměrné Silikonové polymery, které obnovují poškozené vlasy a zvyšují jejich
odolnost proti lámání. Dodávají vlasům vynikající kondici a lesk i po opakovaném mytí.
- Keratin - protein skládající se z dlouhých řad aminokyselin, který je jednou z hlavních
složek vlasů. Díky vysokému obsahu síry, přiléhá na jejich vnější strukturu, zvětšuje objem a
zhušťuje proteinová vlákna.
- Ceramid A2, podobný ceramidu 2, který je uvnitř vlasového vlákna, ochraňuje vlasy během
ošetřování, stimuluje jejich buněčnou komunikaci a obnovuje strukturu. Výsledkem jsou
silnější a zdravější vlasy.
LISAP ULTIMATE zajišťuje:
- Obnovu a zesílení vlasového vlákna, díky vyšší vnitřní buněčné soudržnosti
- Hloubková obnova, hydratace a výborné rozčesávání
- Brilantní lesk i po opakovaném mytí
- Ochrana během stylingu
- Perfektní dlouhotrvající hebkost
LISAP ULTIMATE je k dispozici v baleních pro různé typy vlasů:
KIT 1: Na vlasy normální nebo silné - obsahuje krém na vyrovnání vlasů v tubě 250 ml +
Fixační mléko 250 ml.
KIT 2: Na vlasy barvené nebo citlivé - obsahuje krém na vyrovnání vlasů v tubě 250 ml +
Fixační mléko 250 ml.
STRAIGHT FLUID: hydratační revitalizační
sprej pro perfektně rovné vlasy, který obnovuje
vlasovou strukturu a chraní vlasy před teplem
pomocí žáruvzdorných ochraných složek.
Během žehlení vlasy zpevňuje a pomáhá při
ochraně vlasů díky vysokému obsah keratinu,
silikonů a poslední generace kationtových kondicionérů, které dodávají vlasům ochranu a lesk.

w w w. l i s a p m i l a n o . c z

8 JEDNODUCHÝCH FÁZÍ PRO ABSOLUTNÍ HLADKOST!
Fáze 1. Mytí hlavy

• Umyjte vlasy šamponem vhodným pro konkrétní typ vlasů. V případě potřeby hydratujte Straight
Fluidem.
• Vlasy rozdělte na 4 - 6 sekcí, od temene k týlu a od ucha k uchu.
• Na základě struktury a stavu vlasů určete sílu vyrovnávacího krému k aplikaci.

Fáze 2. Aplikace vyrovnávacího krému

• Použijte jednorázové rukavice. Vyrovnávací krém namíchejte v
1
plastové misce. • Začněte od temene hlavy. Rozdělte vlasy na pramínky
široké 1 cm. Prsty rychle naneste dostatečné množství vyrovnávacího
krému, který nanášejte asi 1 cm od pokožky hlavy a důkladně pročesávejte. Pramínky vlasů
připevněte pomocí pásky tak, aby vlasy zůstaly rovně natažené a nehybné. Pokračujte v aplikaci na
zbývajících sekcích. • Po ukončení aplikace,vyrovnejte vlasy hřebenem a prsty směrem dolů. Nechte
působit po dobu, která je stanovená v níže uvedené tabulce.
3-4

Síla vyrovnávacího krému

Krém pro normální nebo silné vlasy
Krém pro barvené nebo citlivé vlasy

Doba působení
20 - 40 minut
20 - 30 minut

2

Fáze 3. Test na uzlu vlasů
• Po uplynutí doby působení, si k testu vyberte tenký pramínek vlasů a prsty odstraňte přebytečný
krém. • Asi 3-4 cm od pokožky hlavy smotejte uzel a velmi jemně vytáhněte dva konce pramínku.
• Koncem plastového hřebene se pokuste uzel uvolnit. Pokud se uzel uvolní, vlasy potřebují delší
dobu působení. Opakujte test po 5-ti minutách. Jestliže se uzel neuvolní,
přejděte k fázi mytí. Poznámka: Test musí být proveden nejdříve v místě,
kde jste začali s aplikací vyrovnávajícího krému, vzápětí v té, kde jste s
aplikací skončili a nakonec ve střední části.

Fáze 4. Mytí
• Oplachujte vlasy velmi důkladně vlažnou vodou. Přípravek odstraňujte prsty, kterými zároveň vlasy
vyrovnávejte směrem dolů. Doba oplachování musí trvat 8-10 minut, použijte časoměřič • Po
skončení vlasy velmi jemně vysušte ručníkem v narovnané poloze.
Fáze 5. Vysušení fénem
7 • Hydratujte vlasy správným množstvím Straight fluidu.
5-6
• Vlasy vyfoukejte pomocí kartáče. • Je velmi důležité tuto pasáž vykonávat velmi pečlivě a šetrně.
Fáze 6. Žehlení vlasů
• Nyní si vlasy rozdělte na tenké pramínky a vyrovnávejte je žehličkou. Začněte od spodních pramenů, postupujte až k temeni a poté k čelní zóně. Důležité: žehlete důkladně, neboť konečný
výsledek závisí na tom, jakým způsobem postupujete v této fázi.
Fáze 7. Fixace
• Vlasy rozdělte na menší pramínky a nyní je fixujte. Začněte od spodních pramínků, postupujte až k
temeni a poté k čelní zóně.
• Aplikujte velké množství fixačního mléka a vlasy pečlivě pročesávejte.
Pramínky skládejte vyrovnaně jeden na druhý. Fixace je ukončena, jakmile je fixační mléko naneseno na
všechny vlasy. Nechejte působit asi 10 minut a poté oplachujte alespoň 5 minut. V tomto okamžiku, jsou
vlasy jsou perfektně vyrovnané, mají hedvábný vzhled a jsou zrekonstruované. Vysušte velmi šetrně
ručníkem a dejte pozor, aby se vlasy nemačkaly.
Fáze 8. Hydratace a závěrečné žehlení
Naneste Straight fluid a vlasy vysušte fénem. Po vysušení dokončete úpravu vlasů žehličkou.
DŮLEŽITÉ: Vlasy v následujících 48 hodinách nešamponujte e nesmotávejte je do uzlu !!!
8
POZOR: Čtěte důkladně návod k použití pro obeznámení se se všemi detaily
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TRADICE STYL INOVACE

www.lisapmilano.cz - lisap@lisapmilano.cz - tel: 736 774 725 , 773 150 402

