
A termékek innovatív technológiai megoldása lehetővé teszi, hogy a valóban tartós tartóshullám 
anélkül készüljön el, hogy az anyag sértené a fejbőrt, vagy károsítaná a haj szerkezetét. A kellemetlen 
szag is távol marad a fodrászszalontól.

A rendkívül kíméletes rendszer formulái nem tartalmaznak ammónium-tioglikolátot és illatmentesek. 
Rugalmas és jól kezelhető göndör vagy hullámos hatás lesz a folyamat eredménye, minden irritációtól 
mentesen. Érzékeny hajra és fejbőrre is nagy biztonsággal alkalmazható. 

A három lépcsős rendszer jellemzője a gyors és egyszerű alkalmazás, a magyarázatot nem igénylő, 
hagyományos felhasználás mellett a változatlan technológiai sorrend és a rövid hatóidő.

KC Perm Multiwave Sensitive
Ammónia-, és illatmentes tartóshullámosító
Hullámosító folyadék háromféle erősségben: 
A, B és C változat a haj típusának és állapotának 
megfelelően. Az egységes hatóidőnek 
köszönhetően egyidőben alkalmazható akár 
különböző tulajdonságú hajterületekeken is. 
Speciális formulája nem tartalmaz ammóniát és 
illatanyagot.

Hatóidő: 10 perc  
100% ősz, vagy durva szálú, nehezen 
hullámosítható hajon a hatóidő 15 perc is lehet.

KC Perm Multiwave Sensitive Neutralizer
Illatanyagmentes fixáló
Semlegesíti a hullámosító anyagot, és fixálja az 
eredményt. Speciális összetétele megújult, 
hígítás nélkül használható.

Hatóidő: 5+5 perc

Multiwave Sensitive Keratin Hardener
Keratinos folyamatlezáró
Ez a keratinos erősítő öblítés semlegesíti a még hajban maradó kémiai 
maradványokat, véglegesíti a hullámok formáját, és megbízhatóan 
tartóssá teszi az eredményt. Az anyag keratintartalma markánsan 
javítja a hajszerkezet stabilitását, és segít fenntartani a haj természetes 
egyensúlyi állapotát. 

Hatóidő: 3 perc

Tartóshullám érzékeny 
bőrre, sérülékeny hajra
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Ammónia-, és illatmentes tartóshullámosító
A hajtípusnak leginkább megfelelő erősségben:
A/  Natúr vagy vastag szálú, nehezen hullámosítható, ellenálló hajra
B/  Normál és festett, könnyen hullámosítható hajra
C/  Vékonyszálú vagy kémiailag kezelt, festett vagy szőkített, 

melírozott hajra

ALKALMAZÁS
A tartóshullám készítésénél szokásos módon történik, de a rövid 
hatóidő letelte után az anyag hosszabb öblítést igényel! 

Illatanyagmentes fixáló
Az illatanyagmentes fixáló a háromlépcsős KC PERM Mutiwave Sensitive  
tartóshullámosító rendszer 2. lépése.

ALKALMAZÁS
Öblítsük le a csavarókat, 5-10 percig mossuk vízzel, majd törölközővel alaposan itassuk fel 
a felesleges vizet, és egyenletesen oszlassuk el a csavarókon a fixáló folyadékot. Hagyjuk 
hatni 5–10 percig, majd óvatosan távolítsuk el a csavarókat. Vigyük fel a fixálót még egyszer, 
és hagyjuk hatni újabb 5 percig. A hatóidő letelte után alaposan öblítsük le a hajat. 

FIGYELEM! Ne használjuk a KC PERM Multiwave Sensitive család fixálóját más 
tartóshullámosító készítményekkel együtt!

Keratinos folyamatlezáró
Illatanyagmentes folyamatlezáró kezelés a KC Perm Multiwave Sensitive tartóshullám 3. lépése, 
a kimagasló eredmény eléréséért. Hullámosítás utáni kondicionáló, amely visszaállítja a haj 
természetes egyensúlyát.

ALKALMAZÁS
Legalább 30 ml folyadékot egyenletesen oszlassunk el törölközőszáraz hajon a fixáló 
használata után. Hagyjuk hatni nem több, mint 3 percig. Porózus hajnak ennél rövidebb 
hatóidő is elegendő. A hatóidő letelte után alaposan öblítsük le a hajról.

FIGYELMEZTETÉS! 
Kizárólag professzionális 
használatra. Kövessük 
figyelmesen a használati 
utasítást! Gyermekektől 
távol tartandó. Szembe 
ne kerüljön. Amennyiben 
szembe kerülne, 
alaposan öblítsük ki 
bő vízzel, és forduljunk 
orvoshoz! Használjunk 
megfelelő védőkesztyűt!
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