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Ragyogás és színek MESÉS HAJAK!
Alkoss csillogó frizurákat! Színek, sablonok és tündöklő effektek!
Hajgél

Sablonok

Hajcsillám

Póthajak
Habszivacs applikátor

Színezd tarkára!

1. Ahhoz, hogy lélegzetelállító melírokat tegyél a hajadba,
először alaposan fésülködj meg, amíg egy gubanc sem marad.
2. Vedd le a hajkréta kupakját, válassz ki egy tincset, tartsd
feszesen, és színezd ki.
3. Másik lehetőség, hogy válassz ki egy tincset, és a végénél
fogva csavargasd meg. Satírozd addig a feltekert részt, amíg el
nem éred a kívánt intenzitást.
4. Engedd ki a hajad, és fésüld át egy széles hajkefével.

Legyél egyedi!

1. Bátran kísérletezz többféle színnel egyszerre! Kövesd az
általunk illusztrált képeket, vagy legyél kreatív,és találj ki sajátos
kombinációkat!
2. Használj hajsütővasat vagy kreppelőt az extra hatás
érdekében!
3. Formázd a hajad többféleképpen: készíts kontyot, vagy fond
be a különböző bulikra és ünnepségekre!

Csillámra fel!

Válaszd ki, melyik sablont szeretnéd használni, és különítsd el.
Akár személyre szabott sablonokat is gyárthatsz, a meglévők
felhasználásával.
Egyenletesen illeszd az alaposan kifésült hajadra.
Csillámozd
A habszivat applikátor segítségével
kend be hajgéllel a hajad a sablon
mentén belül. Alaposan szórd be
csillámmal a géllel bekent területet.
Távolítsd el a sablont a hajról, és
óvatosan rázd meg a fejed, hogy a
felesleges csillámok lehulljanak.

Hajkréták

Sablonok használata hajkrétával
A sablonokat hajkrétával is
használhatod: hajgél helyett színezd
ki a sablon belsejét olyan színnel,
amilyennel csak szeretnéd!

Színes póthajak!

A hajkreációk 1-2 napig tartanak, de
samponos hajmosással azonnal
eltüntethetőek.

Válassz külön egy ticnset a saját hajadból, ahová szeretnéd illeszteni
a póthajat. Csatold fel, közel a fejbőrhöz. Hagyd, hogy az eredeti
hajaddal együtt könnyedén a válladra omoljon!
MEGJEGYZÉS: A sötétebb hajat érdemes kicsit benedvesíteni, mielőtt
hajkrétával színezed, hogy jobban látszódjon.
A hajkréták célja, hogy ideiglenesen színezd vele a tincseidet. A
színeredmény hajtípustól függően eltérő lehet. A hajkréta samponnal kimosható, de a hajtípusok között lehet különbség. Ha aggódsz a
színek miatt, először csak egy kis felületen próbáld ki, milyen
árnyalatra számíthatsz.
Nem ajánlott a hajkrétát egyidejűleg használni más hajápolókkal,
zselékkel, gélekkel, balzsamokkal, sprayk-kel, tartós hajfestékkel,
hajszínezőkkel, vagy bármi hasonlóval.
MEGJEGYZÉS: A kréták színezéket tartalmaznak, amik beszennyezhetik a ruházatot vagy a környezetet. (Bútorokat, ágyneműt,
törölközőket…)

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN:
Ne együk meg. Csak a leírtaknak megfelelően használjuk. Szem környékén ne alkalmazzuk. Csak külső használatra. Kiütés, bőrpír, vagy viszketés jelentkezése esetén
fejezzük be a termék használatát. Keresse fel kezelőorvosát, amennyiben az irritáció a használatot követően is fennáll. Kisgyermekek elől elzárva tartandó. 6 éves
kortól. A termék használata során felnőtt felügyelete ajánlott. FIGYELEM: ÉRZÉKENY BŐRRE, SZEM ÉS SZÁJ KÖRNYÉKÉN NE HASZNÁLJUK.
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CSILLÁM ÖSSZETEVŐK: POLIETIÉLEN TEREPHTALÁTUM, ALUMINIUM, EPOKÓRINOK.
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