Straightening & Waving System
INSTRUKCJA TECHNICZNA

PROSTOWANIE WŁOSÓW, USUNIĘCIE EFEKTU PUSZENIA SIĘ WŁOSÓW, STWORZENIE MIĘKKICH
LOKÓW W SPOSÓB PEWNY I BEZPIECZNY. FRAMESI STRAIGHTENING&WAVING SYSTEM W
RÓWNYM STOPNIU ZAPEWNIA SKUTECZNOŚĆ ZABIEGU I OCHRONĘ WŁOSÓW, DAJE STYLISTOM
GWARANCJĘ UZYSKANIA DOBRYCH REZULTATÓW I ŁAGODNEGO ZABIEGU NA KAŻDYM RODZAJU
WŁOSÓW.

TECHNOLOGIA
Podstawę obydwu linii stanowi formuła opracowana w celu ochrony części włosów najbardziej narażonych na uszkodzenia
podczas pracy, bez zakłócania procesu łamania / tworzenia mostków siarkowych.
Aby skutecznie chronić integralność włosów, proponujemy innowacyjny kompleks Hydro-Care, na który składają się:
zhydrolizowane białka roślinne pochodzące z soi i ryżu, zawierające aminokwasy o składzie podobnym do keratyny i o różnej masie cząsteczkowej
o średniej i niskiej masie cząsteczkowej jako składniki niezbędne do regeneracji i naprawy zewnętrznej części trzonu kapilary,
o bardzo niskiej masie cząsteczkowej jako składniki niezbędne do wzbogacenia i nawilżenia włosów, wnikające w ich najbardziej wewnętrzne części
organiczny olejek kameliowy, który pomaga lipofilowej części włosów zachować miękkość, połysk i nawilżenie.

FRAMESI STRAIGHTENING&WAVING SYSTEM zawiera wielofunkcyjny spray FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM do stosowania: przed
każdym zabiegiem w celu ochrony najbardziej porowatych części włosa, po spłukaniu w celu ułatwienia rozczesywania oraz podczas
stosowania prostownicy - jako ochrona termiczna. FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM zawiera trehalozę, naturalny cukier,
który chroni strukturę białkową łodygi (trzonu) przed wysokimi temperaturami i zachowuje nawilżenie włosów podczas zabiegu
prostowania i trwałej ondulacji..
Delikatne zapachy i nowe tekstury sprawiają, że zabiegi z wykorzystaniem FRAMESI STRAIGHTENING&WAVING SYSTEM są wyjątkowo
wygodne dla wykonującego usługę i klienta.
Uwaga - FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM MILD ma neutralne pH, nie zawiera czynników alkalizujących, umożliwia bezpieczne wykonanie
usługi, bez szkodliwego oddziaływania, nawet na wyjątkowo zniszczonych włosach i pozwala:
zindywidualizować recepturę w zależności od struktury i stanu włosów klientki poprzez zmieszanie FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM MILD z
FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM REGULAR
 przeprowadzić innowacyjną usługę FRAMESI HYDRO-CARE ANTIFRIZZ w tym samym dniu, w którym wykonano usługę koloryzacji
 powtórzyć usługę z użyciem FRAMESI HYDRO-CARE ANTIFRIZZ raz w miesiącu, aby uzyskać progresywny efekt zapobiegający puszeniu się
włosów.
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Straightening System
Dzięki FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM możliwe jest dostosowanie mocy usługi prostowania dla każdego rodzaju włosów, począwszy od włosów zdrowych do
tych bardzo zniszczonych. Formuła FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM opiera się na technologii bogatej w składniki pielęgnujące i ochronne, które pozwalają
rozprostować włosy bez ich uszkadzania. Dzięki kationowej formule oraz Hydro-Care Complex * włosy pozostają jasne i miękkie, nieuszkodzone.

FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM należy wykorzystać w całości podczas zabiegu. Preparat nakłada się przed kremem prostującym, aby chronić
najbardziej porowate części włosów. Do użycia po spłukaniu kremu prostującego, aby rozplątać włosy i zapewnić im ochronę przed wysoką temperaturą podczas usługi
„Rebonding”.
W ten sam sposób można go wykorzystać do stałej obsługi.

FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM – KTÓREGO PREPARATU UŻYĆ?
Środki ostrożności, które należy zachować przed wykonaniem zabiegu: rozpoznaj typ włosów i wybierz najbardziej odpowiedni dla nich rodzaj FRAMESI
STRAIGHTENING SYSTEM :
dla WŁOSÓW BARDZO OPORNYCH / WŁOSÓW OPORNYCH FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM STRONG
dla WŁOSÓW NORMALNYCH / WRAŻLIWYCH FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM REGULAR
dla WŁOSÓW PODDAWANYCH ZABIEGOM (4 lub więcej zabiegów chemicznych rocznie)  1 część FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM REGULAR +1 część
FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM MILD
dla WŁOSÓW PODDAWANYCH CZĘSTYM ZABIEGOM (8 lub więcej zabiegów chemicznych rocznie)  1 część FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM REGULAR + 2
części FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM MILD
dla WŁOSÓW BARDZO CZĘSTO PODDAWANYCH ZABIEGOM / DEKOLORYZACJI FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM MILD
FAZA NEUTRALIZACJI: do wszystkich rodzajów włosów FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM NEUTRALIZER

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USŁUGI REBONDING I DIGITAL PERM
Krok 1: Umyć włosy szamponem (zalecany Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure) i wysuszyć suszarką.
Krok 2: Nałożyć (spryskać) FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM na najbardziej porowate części włosów i na końcówki.
Krok 3: Podzielić całość włosów na 4 sekcje i spiąć za pomocą odpowiednich klipsów.
Krok 4: Nałożyć FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM STRONG-REGULAR-MILD (zobacz FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM pkt KTÓREGO PREPARATU
UŻYĆ?) w odległości 2 cm od nasady włosów aż po końcówki. Rozczesać włosy grzebieniem o szerokich zębach i wmasować preparat. Unikać ciągnięcia włosów
podczas aplikacji. Kontynuować wygładzanie włosów palcami lub grzebieniem o szerokich zębach podczas zalecanego czasu działania specyfiku wynoszącego 5-25
minut. Nie przekraczać wskazanego czasu działania. Korzystać ze stopera. Przy obliczaniu całkowitego czasu działania należy wziąć pod uwagę także czas aplikacji.
Nakładać preparat z dala od źródeł ciepła. Za pomocą grzebienia od czasu do czasu sprawdzać, czy włosy pozostają dobrze naciągnięte.
Krok 5: Starannie płukać włosy przez 5 minut i dobrze osuszyć ręcznikiem. Nałożyć na włosy (spryskać) FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM i suszyć
suszarką:
• do 100% w przypadku systemu Rebonding
• do 50% w przypadku Digital Perm
Krok 6  Rebonding: użyć prostownicy o temperaturze do170-200°C, aż włosy będą idealnie gładkie.
Krok 6  Digital Perm: nawinąć włosy na wałki i umieścić pod źródłem ciepła w temperaturze 90-180°C. Im wyższa temperatura, tym silniejsze będą loki. Upewnić się,
czy włosy są całkowicie suche.
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Krok 7  Rebonding: nałożyć FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM NEUTRALIZER, dobrze rozprowadzić i pozwolić produktowi wniknąć we włosy na
całej ich długość, czesząc i masując włosy. Pozostawić na 10 minut. Podczas czasu wskazanego na działanie produktu, nadal wygładzać włosy, aby
pozostały proste. Nie używać źródeł ciepła.
Krok 7  Digital Perm: nałożyć FRAMESI WAVING SYSTEM NEUTRALIZER.
Krok 8  Płukać starannie włosy przez 3 minuty i nałożyć odżywkę (zalecane Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure). Rozczesywać i masować
włosy. Ponownie starannie spłukać.
Krok 9: Suszyć suszarką i / lub z prostownicą, w zależności od oczekiwanego i pożądanego efektu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USŁUGI PROSTOWANIA – ZABIEG NA ZIMNO
Krok 1: Umyć włosy szamponem (zalecany Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure) i wysuszyć suszarką.
Krok 2: Nałożyć (spryskać) FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM na najbardziej porowate części włosów i na końcówki
Krok 3: Podzielić całość włosów na 4 sekcje i spiąć za pomocą odpowiednich klipsów
Krok 4: Zob. Krok 4 rozdziału “INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USŁUGI REBONDING I DIGITAL PERM”.
Krok 5: Starannie płukać włosy przez 5 minut i dobrze osuszyć ręcznikiem.
Krok 6: Zob. Krok 7 rozdziału “INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USŁUGI REBONDING I DIGITAL PERM”.
Krok 7: Płukać starannie włosy przez 3 minuty i nałożyć odżywkę (zalecane Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure). Rozczesywać i masować
włosy. Ponownie starannie spłukać.
Krok 9: Suszyć suszarką i / lub z prostownicą,.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USŁUGI HYDRO-CARE ANTIFRIZZ
Krok 1: Umyć włosy szamponem (zalecany Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure) i osuszyć ręcznikiem..
Krok 2: Nałożyć FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM MILD od nasady po końce włosów, tak jak w przypadku odżywki. Czesać i masować włosy.
Pozostawić na 20 minut.
Krok 3: Starannie płukać włosy przez 5 minut i dobrze osuszyć ręcznikiem..
Krok 4: Nałożyć FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM NEUTRALIZER, czesać i masować włosy, pozostawić na 10 minut.
Krok 5: Płukać starannie włosy przez 3 minuty i nałożyć odżywkę (zalecana Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure). Rozczesywać i masować
włosy. Ponownie starannie spłukać.
Krok 6: Suszyć suszarką i / lub prostownicą.
UWAGA: FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM to profesjonalny produkt, opracowany i przeznaczony wyłącznie dla fryzjerów. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy spowodowane niefachowym użytkowaniem. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed
wykonaniem zabiegu. Podczas stosowania produktu należy zawsze używać jednorazowych rękawiczek. FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM
STRONG/REGULAR/MILD zawiera tioglikolany. FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM NEUTRALIZER zawiera nadtlenek wodoru. Unikać kontaktu
produktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Produkt
przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji na stronie www.framesi.it.

* Hydro-Care Complex (Hydrolized Soy Protein*, Hydrolized Vegetable Protein*, Camellia Oleifera Seed Oil*)
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Waving System
FRAMESI WAVING SYSTEM został opracowany z wykorzystaniem bogatych składników pielęgnujących i ochronnych, które pozwalają formować włosy w fale bez ich uszkadzania.
Dzięki kationowej formule i Hydro-Care Complex * włosy pozostają jasne i miękkie, nieuszkodzone.
FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM należy wykorzystać w całości podczas zabiegu. Nakładać przed rozpoczęciem usługi, przed nawinięciem włosów na wałki, aby
chronić najbardziej porowate części włosów. Do stosowania po spłukaniu FRAMESI WAVING SYSTEM NEUTRALIZER, aby rozplątać włosy i chronić je przed wysokimi
temperaturami.
W ten sam sposób można go wykorzystać do usługi FRAMESI STRAIGHTENING SYSTEM.

FRAMESI WAVING SYSTEM – KTÓREGO PRODUKTU UŻYĆ?
Środki ostrożności, które należy zachować przed wykonaniem zabiegu: rozpoznaj typ włosów i wybierz najbardziej odpowiedni dla nich rodzaj FRAMESI WAVING
SYSTEM :
dla WŁOSÓW BARDZO ODPORNYCH / WŁOSÓW ODPORNYCH FRAMESI WAVING SYSTEM 0
dla WŁOSÓW NORMALNYCH / LEKKO WRAŻLIWYCH FRAMESI WAVING SYSTEM 1
dla WŁOSÓW PODDAWANYCH ZABIEGOM / WRAŻLIWYCH FRAMESI WAVING SYSTEM 2
FAZA NEUTRALIZACJI: do wszystkich rodzajów włosów FRAMESI WAVING SYSTEM NEUTRALIZER
UWAGA: pierwsza kontrola włosów na wałkach musi być przeprowadzona po upływie minimalnego czasu działania. W przypadku włosów szczególnie porowatych i poddanych
zabiegowi zaleca się przeprowadzenie testu na kosmyku przed przystąpieniem do zabiegu. W przypadku używania czepka czas działania jest odpowiednio krótszy. Nie należy
przekraczać wskazanych czasów działania produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYKONANIA TRWAŁEJ ONDULACJI
Krok 1: Umyć włosy bez masowania skóry (zalecany Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure) i osuszyć.
Krok 2: Nałożyć (spryskać) FRAMESI PERM SYSTEM PROTECTIVE SERUM na najbardziej porowate partie włosów i na końcówki.
Krok 3: Nawinąć włosy na wałki według uznania. Intensywność TRWAŁEJ ONDULACJI zależy od struktury włosów, a kształt loków zależy od liczby i wielkości użytych wałków.
Włosy niepoddające się łatwo trwałej ondulacji, cienkie, normalne i lekko porowate muszą być lekko wilgotne przed zawinięciem na wałki.
Nie należy suszyć włosów porowatych, farbowanych i dekoloryzowanych, lecz pozostawić je wilgotne. Jeśli włosy przeschną, należy lekko zwilżyć je wodą lub FRAMESI PERM
SYSTEM PROTECTIVE.
SERUM. Do nawilżenia włosów nie należy używać balsamu FRAMESI WAVING SYSTEM.
Krok 4: Zaczynając od karku, nałożyć niewielką ilość FRAMESI WAVING SYSTEM 0/1/2 (zob. FRAMESI WAVING SYSTEM DO - KTÓREGO PRODUKTU UŻYĆ?” na każdy
wałek. Powtórnie nałożyć balsam, aby nasycić włosy. Pozostawić na 10-20 minut. Sprawdzić stan włosów i ondulacji. W razie potrzeby pozostaw na kolejne 5 minut.
Krok 5: Starannie spłukać włosy przez 5 minut ciepłą wodą i dobrze osuszyć włosy, bez zdejmowania wałków.
Krok 6: Zaczynając od karku, nałożyć FRAMESI WAVING SYSTEM NEUTRALIZER, uważając, aby obficie nasycić każde pasmo włosów i pozostawić na 10 minut. Zdjąć wałki i
ponownie rozprowadzić FRAMESI WAVING SYSTEM NEUTRALIZER na wszystkich włosach. Pozostawić na kolejne 5 minut i dokładnie spłukać
Krok 7: Zastosować odżywkę (zalecana Morphosis Repair lub Morphosis Re-Structure). Ponownie dokładnie spłukać włosy.
UWAGA: FRAMESI WAVING SYSTEM to profesjonalny produkt, opracowany i przeznaczony wyłącznie dla fryzjerów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek błędy spowodowane niefachowym użytkowaniem. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed wykonaniem zabiegu. Podczas stosowania produktu należy
zawsze używać jednorazowych rękawiczek. FRAMESI WAVING SYSTEM NEUTRALIZER zawiera nadtlenek wodoru. Unikać kontaktu produktu z oczami. W przypadku
kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji
na stronie www.framesi.it.
* Hydro-Care Complex (Hydrolized Soy Protein*, Hydrolized Vegetable Protein*, Camellia Oleifera Seed Oil*)
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WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
WIKPOL s.c.
Rynek Główny 30
31-010 Kraków
Tel. 12 451 45 59
e-mail: biuro@wikpol.com
www.framesi.pl

www.framesi.it

