FLEXIBEL
1 produkt - 2 användningsområden - 3 styrkor

conditioning smoothing system

COLD SMOOTHING PROCESS:
• Reducerar frissighet och
kontrollerar lockar
• Resultat som varar upp till 3 mån
• 4 enkla steg
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HEAT STRAIGHTENING
PROCESS:
• Avlägsnar och slätar ut
lockar helt rakt
• Ett långvarigt resultat
• 8 enkla steg

GRUNDLÄGGANDE
•

Opti.Smooth lugnar eller avlägsnar oönskade lockar.

•

Lätt logiskt system.

•

Flexibel - två användningsområden – tre styrkor.

•

Unik patenterad formel med Pro-Keratin system som återuppbygger och
konditionerar.

•

Slätt, blankt och lättskött resultat.

•

Cold smoothing behandling – med resultat som varar i upp till 3 månader.

•

Heat straightening behandling med långvarigt resultat.

TEKNOLOGI
PRE TREAT
Används före och under
Opti.smooth behandling.

SMOOTHING CREAM
En effektiv och skonsam
utslätning av hårstrået.

Patenterad teknologi med
Pro- Keratin som stärker
håret under behandlingen.

3 olika styrkor för ett
säkert resultat.

NEUTRALIZER
Fuktgivande ämnen fyller
håret med fukt och gör det
mjukt och formbart.

POST TREAT
Cationic Conditioners
tillsätts för extra skydd och
ger avslutningsvis en slät
och glansig yta.

Extra konditionerande.
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COLD SMOOTHING PROCESS
STEG 1: Förbered håret
• Shamponera håret med Biolage Normalizing shampo, skölj och
handdukstorka. Fäst ett plastskydd över kundens axlar.
• Dela in håret i fyra sektioner, mittbena och från öra till öra.
VIKTIGT!
Vid Cold Smoothing Service använd Pre Treat ENDAST på tidigare
behandlat hår. Det är därför inte nödvändigt att använda Pre Treat vid
förstagångsbehandling.

STEG 2: Applicera Smoothing Cream
• Använd handskar och applicera i snabbt tempo Smoothing Cream.
Appliceringen bör ta 7-10 minuter.
• Börja längst ner i nacken, ta 1,5 cm tunna passéer.
• Applicera generöst Smoothing Cream minst 1,5 cm från hårbotten
med pensel.
• Efter att ha applicerat Smoothing Cream på flera passéer, kamma
i genom med en glestandad kam med minimal spänning.
• Repetera i alla fyra sektionerna.
• Fortsätt att släta ut håret mellan fingrarna med minimal spänning under
hela verkningstiden. Bestäm verkningstiden med hjälp av Cold-Smoothing
tidsschema.
• Skölj sedan håret noggrant med varmt vatten i 7-10 minuter.
• Handdukstorka varsamt.
• Avlägsna eventuellt trassel försiktigt med en glestandad kam.
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COLD SMOOTHING PROCESS
STEG 2: Applicera Smoothing Cream
Smoothing Cream

Verkningstid

Total maxtid inkl. applicering

Sensitizedför känsligt hår

10 minuter

15 minuter

Normal

15 minuter

20 minuter

Resistantför motstånds-kraftigt hår

15 minuter

25 minuter

ÖVERSKRID INTE VERKNINGSTIDEN!

STEG 3: Applicera Neutralizer
• Ta bort plastskyddet och sätt på ett nytt.
• Dela åter igen in håret i 4 sektioner. Börja i nacken och ta 1,5 cm
tunna passéer och applicera Neutralizer med start 1,5 cm från
hårbotten i alla 4 sektionerna.
• Släta ut med glestandad kam och mellan fingrarna.
• Processa i 10 minuter och släta hela tiden ut håret mellan
fingrarna.
• Skölj noggrant med varmt vatten i 5-7 minuter. Tänk på att hålla
håret så slätt som möjligt.
• Handdukstorka varsamt och avlägsna eventuellt trassel med en
glestandad kam.
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COLD SMOOTHING PROCESS
STEG 4: Applicera Post Treat
• Applicera Post Treat jämnt över hela längderna.
• Låt verka i 2-3 minuter, skölj och handdukstorka.
• Torka varsamt slätt.

Återväxtbehandling
Cold Smoothing
• Återväxten måste vara minst 5cm lång.
• Applicera Pre Treat endast på tidigare behandlat hår.
• Följ instruktionerna för förstagångsapplicering.
• Post Treat kan appliceras på hela längden.
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HEAT STRAIGHTENING PROCESS
STEG 1: Förbered håret
•

Shamponera håret med MATRIX CLEAN RESET Biolage Normalizing
shampo, skölj och handdukstorka. Fäst ett plastskydd över kundens
axlar.

•

Dela in håret i fyra sektioner, mittbena och från öra till öra.

Hår i bra kondition – sparsamt med Pre Treat 1-2 pump per
passé
Hår i sämre kondition – generöst med Pre Treat 3 pump per
passé

STEG 2: Applicera Smoothing Cream
•

Använd handskar och applicera i snabbt tempo Smoothing
Cream
skall appliceras på 7-10 minuter.

•

Börja längst ner i nacken,

•

Applicera generöst Smoothing Cream minst 1,5 cm från
hårbotten med pensel.

•

Efter att ha applicerat Smoothing Cream på flera passéer,
kamma igenom med en glestandad kam med minimal
spänning.

•

Repetera i alla fyra sektionerna.

•

Täck håret med en plasthätta för att hålla håret slätt.

•

Bestäm verkningstiden med hjälp av Heat Straightening
tidsschema.
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HEAT STRAIGHTENING PROCESS
STEG 3: Knuttest
• Gör knuttest efter 10 minuter och därefter var femte minut.
VIKTIGT! Se instruktioner för knuttest här under.
Smoothing Crème

Verkningstid

Sensitized - känsligt hår

10-40 minuter

Normal

20-50 minuter

Resistant - motståndskraftigt hår

20-50 minuter

•

Ta ut en liten hårslinga och torka av överflödig
produkt. Gör en knut 3-4 cm ifrån hårbotten. Dra
varsamt i båda ändar och släpp.

•
•

Om knuten öppnas lätt – längre verkningstid krävs.

•

Testa först där du började appliceringen, där du
avslutade och på ett ställe där emellan.

Om knuten inte öppnas – håret är färdig
processat. Öppna knuten lite grann med hjälp av
baksidan på en pinnkam och låt knuten glida ner
till mittendelen av håret. Upprepa sedan på
toppen.
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HEAT STRAIGHTENING PROCESS
STEG 4: Skölj och applicera Pre Treat
HÅRET ÄR NU KÄNSLIGT OCH SKÖRT, HANTERA VARSAMT
• Skölj noggrant med varmt vatten i minst 7-10 minuter
• Byt plastskydd
• Handdukstorka varsamt och avlägsna eventuellt trassel med
en glestandad kam
• Applicera Pre Treat i 1 cm tunna passéer på hela längden och
handdukstorka
STEG 5: Torka håret till 80%
• Torka håret med fön, mediumvärme/hastighet och bara fingrarna
• Värm upp den keramiska plattången
VIKTIGT! Håret skall ånga men inte fräsa när du plattångar det.
STEG 6: Plattångning
• Dela in håret i 4 sektioner. Börja i nacken och ta tunna passéer. OBS! Max
½ cm tunna.
• Håll håret rakt ut från hårbotten. Plattånga håret i snabba, korta tag och se
till att tången alltid är i rörelse. OBS! Tänk på att få ett jämnt resultat UTAN
brott och veck.
• Håll alltid kammen framför plattången för att hålla håret fritt ifrån trassel.
• Plattånga varje passé 2-3 gånger.
• Håret är färdig plattångat när det är glansigt, silkigt och inte längre känns
strävt.
Använd INTE clips
eller klämmor under
denna del av
behandlingen.
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HEAT STRAIGHTENING PROCESS
STEG 7: Applicera Neutralizer
• Ta bort plastskyddet och sätt på ett nytt.
• Dela återigen in håret i 4 sektioner. Börja i nacken och ta 1,5
cm tunna passeér och applicera Neutralizer med start 1,5 cm
från hårbotten i alla 4 sektionerna.
• Släta ut med fingrarna.
• Processa i 10 minuter och släta hela tiden ut håret mellan
fingrarna och ev. en glestandad kam.
• Skölj noggrant med varmt vatten i 5-7 minuter. Tänk på att
hålla håret så slätt som möjligt.
• Handdukstorka varsamt och avlägsna eventuellt trassel med
en glestandad kam.

STEG 8: Applicera Post Treat
• Applicera Post Treat jämnt över hela längderna.
• Låt verka i 2-3 minuter, skölj och handdukstorka.
• Torka varsamt slätt, låt vila i 48 timmar.

Återväxtbehandling
Heat Straightening
• Återväxten måste vara 10 cm eller längre.
• Följ instruktionerna för förstagångsapplicering, applicera Smoothing
Cream och Neutralizer endast på återväxten.
• Pre Treat och Post Treat kan appliceras på hela längden.
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VAL AV FORMULA
Tre saker tas hänsyn till när du ska välja Smoothing Cream.
• Kondition på håret – Naturligt eller tidigare behandlat
• Kvalitet på håret – Fint, Normalt eller Grovt
• Intensitet i locken
Opti.Smooth Sensitized formula:
Rekommenderas för hår som är färgade med permanent hårfärg (max
6%), upp till 30 % slingade hår (blekning med max 6%) eller
permanentade hår.
För hår som är färgade med högre styrka än 6% görs lämpligen en
testslinga.
Opti.Smooth Normal formula:
Rekommenderas på obehandlade hår med normal kvalitet, hår som är
toningsbehandlade eller färgade med Color Sync. Även till hår som är i
god kondition och tidigare rakpermanentade.
Om du är osäker på konditionen rekommenderas alltid att göra en
testslinga.
Opti.Smooth Resistant fromula:
Rekommenderas på motståndskraftiga och obehandlade hår.
Rekommenderas även till motståndskraftiga hår som är
toningsbehandlade eller färgade med Color Sync.

VIKTIGT Opti.Smooth rekommenderas INTE på:
• Hår som har mer än 30 % slingor, helblekta hår eller höggradigt
ljusfärgade hår.
• Hår som är tidigare rakpermanentade med permanent baserad på Sodium
Hydroxide, vanligt förekommande i rakpermanenter avsedda för afro hår.
OM du av någon anledning skulle behöva göra om en Opti.smooth
behandling ska du alltid vänta minst två veckor. Därefter om du som
professionell frisör bedömer att kvalitén på håret tillåter det göra en ”kall”
behandling bör du iakttar försiktighet med applicering och verkningstid.
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VAL AV FORMULA OCH BEHANDLING

N = Normal Smoothing Cream
R = Resistant Smoothing Cream
S = Sensitized Smoothing Cream

Cold Smoothing

Heat Straightening

Typ av lockighet
Vågigt & lugnt

N

Vågigt & frissigt

Obehandlat, lätt färgat eller lätt preparerat

Färgat och
preparerat

Fin kvalitet

Alla hårtyper

Normal kvalitet

Grov kvalitet

-

N

-

R

N

S

S

N

-

N

N

R

N

S

S

Lockigt

N

N

N

N

R

R

S

S

Lockigt & frissigt
Mycket lockigt

R

N

R

R

R

R

S

S

Afro

Ej att rekommendera

Kundens önskemål

Typ av behandling

Avlägsna frissighet

Cold-Smoothing

Reducera lockar och behålla viss vågrörelse

Cold-Smoothing

Helt rakt resultat som består

Heat-Straightening
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GENVÄGAR TILL FRAMGÅNG

•

Stanna med din kund under hela behandlingen

•

Handdukstorka håret innan och efter Pre Treat

•

Om du har starkare lockar på vissa delar av huvudet, ex vid hårfästen så
kan du med fördel börja din applicering där

•

Be din kund sitta med huvudet svagt lutat framåt under behandlingen för
så jämnt resultat som möjligt

•

Applicera i snabbt tempo, Smoothing Cream skall vara applicerad inom
7-10 minuter

•

Tänk på att inte sträcka håret för mycket i Opti.smooth Cold

•

Om topparna processar fortare än resten av hårlängden, fukta topparna
och torka av för att sakta av eller stoppa processen

•

Post Treat kan appliceras i shamponeringen

•

Håret är 80% torrt när det ångar vid plattångningen men inte fräser

•

För kunder som vill behålla en aning volym, börja plattånga cirka 2½ cm
från hårbotten

•

Ungefärlig tid för plattångning är mellan 15 minuter och 1 timme

•

Håret ska på 48 timmar INTE: schamponeras, blötas, fästas upp med
spännen, snoddar eller liknande

•

Håret ska INTE färgas med oxidationsfärg, blekas eller utsättas för
permanent/rakpermanent inom 2 veckor efter en Opti.Smooth
behandling

VIKTIGT!
Smooting Cream ska appliceras minst 1,5
cm från hårbotten så produkten INTE
kommer i kontakt med hårbotten.
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Q&A
Q. Kan jag göra servicen på blekt/slingat hår?
A. Opti.Smooth Sensitized har en formula som är säker för hår som är blekta/slingade upp till
30%. Gör en testslinga.

Q. Kan man använda BOND Ultim8 i Opti.Smooth?
A. Ja, det går bra. Se kapitel BOND Ultim8.

Q. Kan jag göra servicen på ett hår som redan slätats ut med sodium
hydroxide?
A. Det är inte rekommenderat att använda Opti.Smooth på ett hår som redan har genomgått en
utslätande service med sodium hydroxide. Om du tvivlar om hårets kemiska historia är det alltid
säkrast att göra ett slingtest innan service fullföljs.

Q. Kan jag blanda de olika styrkorna av smoothing créme för att
skräddarsy servicen?
A. Det är inte rekommenderat att blanda de olika styrkorna med varandra. För att nå det avsedda
resultatet är det viktigt att alltid följa de bifogade instruktionerna, som med alla kemiska produkter.
Däremot kan man använda starkare styrka på motståndskraftigare delarna av håret och en
svagare styrka där håret är mindre motståndskraftigt.

Q. Hur länge håller resultatet av Opti.Smooth service?
A. Hur länge resultatet från Opti.Smooth service håller varierar beroende på hårets porositet och
uthållighet/styrka, styrkan på formulan och när servicen genomförs. Heat Smoothing service har
ett mycket lång hållbarhet och ColdSmoothing service upp till 3 månader.

Q. Behöver jag använda en speciell plattång vid Heat Smoothing
service?
A. Det är rekommenderat att använda en keramisk plattång under Heat Smoothing service som
blir minst 200 grader varm. Rengör plattången noga från styling rester så det inte plattas in i
hårstråt.

Q. Vilken är den aktiva ingrediensen?
A. Den aktiva ingrediensen är di-thioglycolate som känner av tiden och förebygger
överpreparering.

Q. Kan jag fortfarande styla håret med en locktång efter en Heat
Smoothing service?
A. Om du är ute efter att ha olika hårlooks, är det rekommenderat att göra en Cold Smoothing
service istället för en Heat Smoothing service.
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