CSILLÁMLÓ & RAGYOGÓ

Haj dekorálás

Káprázatos hajköltemények! Szín, csillám & strassz!
Csillogó
hajlakk

Haj sablonok

Hajstrassz

Hajhosszabbítás

Hajszínező

SZÍNEZD!

DOBD FEL CSILLÁMMAL!

Színezd be!

Színes hajhosszabbítás!

1. Mielőtt felteszed a vagány csíkokat, fésüld ki a hajad.
2. Vedd le a kupakot a hajszínező tollról, válassz egy kisebb tincset, majd
azt feszesen tartva, színezd be.
3. Vagy végy egy 1-2 cm széles hajtincset, fogd meg a végét és csavard
meg, majd így színezd be. Ismételd meg addig, amíg a szín olyan erős
nem lesz, mint szeretnéd.
4. Engedd ki a hajtincset, majd fésüld ki egy hajkefével.

1. Válaszd ki, hova szeretnéd tenni a hajban.
2. Válassz ki egy tincset és a hajtőhöz közel fésüld bele a
hajhosszabbítást. Engedd el a hajat és kész is!
Eltávolítás: Egyszerűen csak fésüld ki a hajból. Lehet
szükséged lesz egy felnőtt segítségére.

Ragyogásra fel!
1. Kísérletezz több színnel. Kövesd a leírt színkombinációkat, vagy légy
kreatív és alkoss saját stílust!
2. Alkoss akár bulizós és ünnepi stílust!

Sablonnal is színezhetsz!
1. Válassz ki egy tetszőleges sablont, és húzd le a lapról. Több sablon
kombinálásával egyedi mintákat is készíthetsz.
2. Győződj meg róla, hogy a sablon jól tapad a
hajhoz.
3. A hajszínező toll segítségével színezd be a hajat
a sablon mintáján keresztül, majd távolítsd el a
sablont a hajról. A hajszínezés 1-2 napig, vagy
az első hajmosásig tart.
Megjegyzés: A sötét hajat érdemes bevizezni,
hogy a szín jól látszódjon.

Strasszkövezz!
1. A strasszkövekkel igazán káprázatos lehetsz! A
strasszkövek felhelyezéséhez, húzd le őket a lapról és
nyomd rá őket a hajra.
2. Ne fésüld ki a hajad, ha a strasszkövek már benne
vannak.
Eltávolítás: Egyszerűen húzd ki
a hajból. Lehet szükséges lesz
egy felnőtt segítségére.

Csillogó hajlakk!
1. Használat előtt rázd fel a hajlakkot.
2. Használatkor a hajlakkot 15-20
centiméterre tartsd a hajtól.
Nyomd le a tetejét és fújj egy kicsit.
Szemtől és szájtól távol tartandó.
3. Hagyd száradni legalább 5 percig.
Fújd a hajszínezőre egy varázslatos
hajkölteményért!

A hajszínező nem tartós. A színek a haj típusától függően
eltérhetnek. A hajszínező samponnal kimosható, azonban
eltávolítása függhet a haj típusától. Ha aggódik haja, vagy bőre
elszíneződése miatt, tesztelje a terméket kis hajfelületen.
Ne használja a hajszínezőt más hajápoló/hajszínező termékekkel
egyszerre.
Megjegyzés: A hajszínező olyan színezéket tartalmaz, mely foltot
hagyhat a ruhán, bútoron, ágy és egyéb felületeken.
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