EGENSKAPER
Självreglerande permanent
Firm - för fasta lockar till alla hårtyper
FÖRDELAR
Kan användas på hår med varierade kvalitéer i ett och samma hår, ex hår med
utväxt (dock ej alltför blekt).
Återuppbygger och balanserar porositeten i håret för mer jämnt resultat.
Lämpad för alla hårtyper och är mycket lätt att använda.
RESULTAT
Ger en jämn lock på hela hårlängden.
Stämmer väl med spolvalet.
Ger en hållbar, spänstig lock med naturlig känsla.
GÖR SÅ HÄR:
1.
2.

Shamponera med MATRIX Biolage Normalizing shampo CLEAN RESET
På hår som är ojämna i kvalitén eller mer preparerade rekommenderas
MATRIX Total Results 5+Protopak och/eller Total Results Instacure som
förbehandling
3. Vrid av toppen på tuben märkt 1 waving activator och tryck ut hela
innehållet i flaskan märkt 2 waving formula
4. Applicera sedan jämnt över varje spole och täck med medföljande
plasthätta
5. Låt verka:
- färgat (upp till 6%) 15 min i rumstemperatur
- fint/normal 20 min i rumstemperatur
- motståndskraftigt hår 25 min i rumstemperatur
6. Skölj med ljummet vatten i minst 5 minuter
7. Torka varje spole genom att pressa lätt
8. Applicera 2/3 av innehållet i anti-frizz neutralizer på varje spole och låt
verka i 5 minuter
9. Plocka ur spolarna och applicera resterande anti-frizz neutralizer på
topparna och låt verka 1 minut
10. Skölj och torka
50

EGENSKAPER
En mild alkalisk baspermanent i tre styrkor
Sensitized - för känsligt hår (blå)
Normal
- för normalt hår (röd)
Resistant - för motståndskraftigt hår (gul)
FÖRDELAR
Lätt att använda
Pålitlig och förutsägbar
Styrkorna kan kombineras med varandra
EN fixering till alla tre
RESULTAT
Ger hållbara lockar med naturlig ”look”.
GÖR SÅ HÄR:
1. Shamponera med MATRIX Biolage Normalizing shampo
2. På hår som är ojämna i kvalitén eller väldigt preparerade rekommenderas
MATRIX Total Results 5+Protopak och/eller Biolage concentrate som
förbehandling
3. Skruva på applikatortoppen och applicera Opti.wave jämnt över varje
spole och täck med plasthätta
4. Verkningstider:

Opti.wave Sensitized: 10 min i rumstemperatur
Opti.wave Normal:

15 min i rumstemperatur

Opti.wave Resistant: 15 min i rumstemperatur
5. Skölj med ljummet vatten i minst 5 minuter
6. Torka varje spole genom att pressa lätt
7. Applicera Opti.wave fixeringsvätska på varje spole och låt verka i 5
minuter
8. Plocka ur spolarna och massera topparna lätt
9. Skölj och torka/styla håret.
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Q&A
Q. Behöver jag använda förbehandling?
A.Teknologin i permanenterna i Opti.collection innehåller konditionerande
ämnen och är anpassad för hår med varierande kvalitet.
För att jämna ut kvalitén ytterligare före behandlingen rekommenderar vi
MATRIX Total Results Instacure
Q. Bör jag använda någon efterbehandling?
A. Nej, efter neutraliseringen är behandlingen klar.
Q. Går det bra att använda stylingprodukter efter?
A. Ja.
Q. När kan jag tvätta håret efter en permanentbehandling?
A. Det är viktigt att låta håret vila i 48 timmar innan första schamponering.
Det går bra att fukta håret med lite vatten eller tex Total Results Instacure
om det behövs.
Q. Hur länge måste jag vänta om jag vill färga håret?
A. Vi rekommenderar att man väntar minst 48 timmar för bästa resultat.
Efter Opti Smooth rekommenderar vi att man väntar i två veckor med ny
kemisk behandling.
Q. Hur väljer jag permanent om håret är mycket ojämnt i kvalitet?
A. Vi rekommenderar att man väljer permanent efter den delen av håret som
har sämst kvalitet. Man kan istället kompensera med att välja en spolstorlek
mindre än vad man tänkt. Med fördel att bygga upp håret innan med singel
treatment Bond Ultim8. Se kapitel BOND Ultim8.
Q. Kan man använda permanenterna till rakpermanent?
A. Nej, vi rekommenderar Opti.smooth till att släta ut oönskade lockar.
Q. Kan man använda BOND Ultim8 i Opti.Collection?
A. Ja, det går bra. Se kapitel BOND Ultim8.

53

