


PRODUKTENE

REFORTIFY SMOOTHER
Utglattende krem med dyp pleie som 
styrker og endrer hårstrukturen for 
maksimal smidighet og mykhet.

REFORTIFY SHAMPOO
Pleiende shampoo som ivaretar og 
forsterker virkningen fra behandlingen 
med smoother. Benyttes som et ledd i 
den utglattende behandlingen i salong.

REFORTIFY MASK
Dyptpleiende maske som ivaretar 
resultatet fra den utglattende 
behandlingen og styrker hårets indre
struktur. Håret etterlates smidig, glansfullt
og velpleiet



REINFUSE SHAMPOO
Rensende shampoo som kan 
benyttes som forbehandling dersom 
håret er skittent for å sikre 
maksimal effekt og som et ledd i 
behandling av svært krøllete hår.

REINVENT INSULATOR
Leave-in etterbehandling med 
utglattende effekt som sikrer best 
mulig resultat over tid. I tillegg gir 
Insulator beskyttelse mot varme, 
forurensning og høy luftfuktighet 
samtidig som hårets farge ivaretas



FREMGANGSMÅTE 1
FINT/NORMALT. SLETT TIL KRØLLETE.

Del inn håret i fire områder, øre til øre og front til  
nakke.Rist flasken med Refortify Smoother grundig 
og start påføringen i nakken. Del inn i tynne 
passèer og påfør. Gre igjennom hver passé med 
en grov kam. Påfør nok produkt til at det føles på 
håret men ikke så mye at det blir synlig produkt på 
kammen. Fortsett på samme måte gjennom alle          
fire paneler.

Merk: Produktet bør ikke påføres direkte på 
hodebunnen. Det vil også utvikles mer damp 
under utglattingen om det påføres mye produkt.

La virke i 45 minutter og føn deretter håret med 
rundbørste. Dette er første ledd i utglattingen og er  
viktig for et perfekt sluttresultat. Målet er et så glatt 
hår som mulig før utglatting med tangen.

Del på nytt inn fra øre til øre, front til nakke. Ta ut 
tynne passéer, ca 0,5 cm, og glatt igjennom 6-10 
ganger til håret er blankt. Temperaturen stilles inn 
mellom 200° og 230°, hvor lavere temperatur 
benyttes på finere hårtyper mens høyere temperatur 
benyttes på grovere utgangspunkt.
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Shampooner med Refortify Shampoo, håndkletørr 
og påfør Reinvent Insulator fra rot tll spiss.
Føn med børste og avslutt med rettetang om 
nødvending

Om håret er av grovere type kan man påføre        
Refortify Mask og la denne virke i 10 minutter, før 
man skyller og påfører Reinvent Insulator.

Dersom det skal utføres en fargebehandling er det alltid 
anbefalt å gjøre denne før behandling med Nanokeratin. 
Keratinbehandlinger kan påvirke hårfargen.
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FREMGANGSMÅTE 2
NORMALT/GROVT. KRØLLETE TIL SVÆRT KRØLLETE

Shampooner med Reinfuse Shampoo. Gjenta til 
håret føles helt rent.

Rist flasken med Refortify Smoother grundig. 
Del inn håret i fire, øre til øre og front til nakke
Påfør produktet med 0,5 cm avstand fra 
hodebunnen. Begynn påføringen i nakken. 
Gre igjennom hver passé.

La virke i opptil 90 minutter avhengig av hårtype. 
Normale hårtyper krever opptil 60 minutter, mens 
grovere og mer krøllete hår krever opptil 90 minutter.

Skyll til det føles som det er en conditioner i 
håret. Ikke all smoother skal skylles ut.
Føn håret tørt og glatt med rundbørste

Ta ut tynne passéer, ca 0,5 cm, og glatt ut 6-12 
ganger til håret er blankt Temperaturen skal ligge på 
mellom 200° og 230° avhengig av hårkvalitet. 
Jo grovere og mer krøllete hår, dess høyere 
temperatur. Når alt hår er glattet vent til håret er helt 
kaldt før neste ledd i behandlingen utføres. 
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Shampooner to ganger med Refortify Shampoo. 
La virke 2-3 minutter ved hver shampoonering.

Påfør Refortify Mask og la virke i 10 minutter. 
Skyll og håndkletørr.

Påfør Reinvent Insulator fra rot til spiss, føn håret tørt 
med en børste. Avslutt med rettetang dersom det er 
nødvending
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Dersom det skal utføres en fargebehandling er det alltid 
anbefalt å gjøre denne før behandling med Nanokeratin. 
Keratinbehandlinger kan påvirke hårfargen.



FRENDS.NO


