SEAMLESS1 VÁM GARANTUJE NAJLEPŠÍ
VÝSLEDOK
DODRŽIAVANÍ
Seamless1 PRI
Vám
garantuje najlepší výsledok
NASLEDUJÚCICH
pri dodržiavaníPOKYNOV
nasledujúcich pokynov.

Starostlivosť
po umytí

• Vyhnite sa umývaniu vlasov 12
hodín po aplikácií.
• Pre dodržanie záručných podmienok a
kvality predĺžených vlasov, používajte
výhradne oficiálne produkty Seamless1.
• Pre udržanie jemnosti vlasov
používajte vyživujúci Šampón a
vlasovú kozmetiku Seamless1.
• Odporúčame používať Hair Sérum –
na končeky vlasov za účelom výživy
Vašich predĺžených vlasov, vyhýbajte
sa použitiu v oblasti nalepených pások.
• Poraďte sa s Vašim kaderníkom o
vhodných produktov pre ochranu Vašich
predĺžených vlasov pred žehlením
(maximálne 180 °C).
• Predlžené vlasy vyžadujú denné
jemné prečesávanie. Priebežne ich po
menších častiach češte za sucha pred

aj po umytí. Vyhnite sa prečesávaniu
mokrých vlasov, nalepená páska je pri
vlhkosti viac náchylná k odpadnutiu.
• Odporúčame znovu aplikovať Vaše
predĺžené vlasy každých 6 – 10
týždňov.
• Chráňte vlasy pred chlórom a morskou
soľou. Pri kúpaní v mori odporúčame
upraviť vlasy do vrkoča. Pri kúpaní v
bazéne odporúčame nosiť kúpaciu
čiapku pre dosiahnutie dlhodobej
kvality a životnosti.
• Pre maximálnu ochranu Vašich vlasov
vysoko odporúčame použiť Hair Sérum,
Care Mask a Leave-in Cream pred
vstupom do bazéna alebo mora.

SEAMLESS1 VÁM GARANTUJE NEJLEPŠÍ
Seamless1
garantuje nejlepší výsledek
VÝSLEDEKVám
PŘI DODRŽOVÁNÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH
při
dodržování POKYNŮ
následujících pokynů.

Péče
po umytí

• Vyhněte se umývání vlasů 12 hodin
po aplikaci.
• Pro dodržení záručních podmínek
a kvality prodloužených vlasů
používejte výhradně oficiální produkty
Seamless1.
• Pro udržení jemnosti vlasů
používejte vyživující Šampon a
vlasovou kosmetiku Seamless1.
• Doporučujeme používat Hair
Sérum – na konečky vlasů za
účelem výživy Vašich prodloužených
vlasů, vyhýbejte se použití v oblasti
nalepených pásek.
• Poraďte se s Vaším kadeřníkem
o vhodných produktech na ochranu
Vašich prodloužených vlasů před
žehlením (maximálně 180°C).
• Prodloužené vlasy vyžadují denní
jemné pročesávání. Průběžně je po

menších částech češte za sucha před
i po umytí. Vyhněte se pročesávání
mokrých vlasů, nalepená páska je při
vlhkosti více náchylná k odpadnutí.
• Doporučujeme znovu aplikovat
Vaše prodloužené vlasy každých 6 –
10 týdnů. Chraňte vlasy před chlórem
a mořskou solí.
• Při koupání v moři doporučujeme
upravit vlasy do drdolu. Při koupání v
bazénu doporučujeme nosit koupací
čepici pro dosažení dlouhodobé
kvality a životnosti.
• Pro maximální ochranu Vašich vlasů
vysoce doporučujeme použít Hair
Sérum, Care Mask a Leave-in Cream
před vstupem do bazénu nebo moře.

