
DETOXIKUJTE VLASY 
Umyjte vlasy se SUPER SMOOTH DETOX SHAMPOO. Tento 
bezsulfátový šampon zajišťuje odstranění všech zbytků, nánosů a 
nečistot z vlasů (v případě potřeby jej lze použít dvakrát). Také 
otevře kutikulu a připraví vlasy na aplikaci SUPER SMOOTH 
TREATMENT. Dobře vysušte ručníkem, abyste
odstranili přebytečnou vlhkost, a vlasy pročešte.

APLIKACE
Do misky s ASP dávkujte potřebné množství SUPER SMOOTH 
TREATMENT: Krátké Vlasy 20g, Střední Vlasy 40g, Dlouhé Vlasy 
80-100g.
Rozdělte vlasy na 4 části. Ošetření aplikujte pomocí velkého 
štětce ASP. Postupně začněte od oblasti šíje a postupujte 
směrem nahoru. Během aplikace držte směs 1-2 cm od pokožky 
hlavy. 
Pročešte část po části hřebenem s jemnými zuby, abyste rozdělili 
a odstranili přebytečný produkt z vlasů. NEPŘESYŤTE.

 

ČAS PŮSOBENÍ
40 minut (pro všechny typy vlasů). 
NEZAKRÝVAT. NEPOUŽÍVEJTE ZDROJ TEPLA.

OPLÁCHNUTÍ
Odstraňte přibližně 80% přípravku – je důležité, abyste 
NEODSTRAŇOVALI veškerý přípravek z vlasů. NEPRÁT v rukou. 
Pokud jsou vlasy obzvlášť dlouhé, NENECHÁVEJTE je v umyvadle - 
odstraní se příliš mnoho produktu a efekt uhlazení by mohl být 
ohrožen. Jemně osušte ručníkem a pročešte. V této fázi 
NEAPLIKUJTE žádný produkt.

VYHLAZENÍ/VYROVNÁNÍ
Vyfoukejte vlasy pomocí rovného kartáče. Vlasy musí být 100% 
suché. Pomocí níže uvedeného návodu přežehlete vlasy. 
Návod na počet přežehlení:

ZÁVER

ZÁVĚR
SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM SEAL IT IN uzavírá kutikulu, 
uzavírá ošetření pro dlouhotrvající výsledky. Poskytuje také super 
lesk bez zatížení vlasů.

.

STUPEŇ POŠKOZENÍ                       

Poškozené vlasy
Středně poškozené             
Bez poškození                    

POČET PŘEŽEHLENÍ

3 - 5
5 - 7                               
5 - 7                               

TEPLOTA

190 - 200°C
210°C
225°C

40
min

DETOX SHAMPOO

TREATMENT

SEAL IT IN

AFTERCARE 
SHAMPOO & CONDITIONER

&

Nakapejte několik kapek do dlaně. Rovnoměrně rozložte po 
střední délce a na koncích. V případě potřeby opakujte – v 
závislosti na délce a tloušťce vlasů. 

DŮLEŽITÁ RADA PRO VAŠEHO KLIENTA NEMYJTE   vlasy alespoň 
24 hodin - pro optimální, déle trvající výsledky počkejte 48 hodin 
po aplikaci SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM. NEUVAZUJTE 
vlasy pevně do gumičky, protože by to mohlo způsobit zamotání 
čerstvě uhlazených vlasů. Výsledky trvají v průměru 3 měsíce za 
předpokladu, že se použije doporučený režim následné péče.

UPOZORNĚNÍ Neaplikujte přímo na pokožku hlavy. Při aplikaci 
používejte ochranné rukavice. Zamezte styku s očima. Pokud se s 
nimi produkt dostane do kontaktu, ihned je opláchněte.
Používejte v dobře větrané místnosti.

Pro zvýšení a prodloužení účinků 
ošetření Super Smooth Amino 
System musí váš klient doma 
používat SUPER SMOOTH AMINO 
SYSTEM AFTERCARE ŠAMPON a 
KONDICIONÉR. 

Jedinečný komplex Amino Acid 
Repair Complex obnovuje a posiluje 
vlasovou strukturu přesně tam, kde je 
to potřebné. Tyto receptury naplněné 
bambuckým máslem, argonovým 
olejem a panthenolem vyživují a 
hydratují vlasy a zanechávají je silné, 
hladké a lesklé. Technologie Color 
Lock a UV filtry pomáhají prodloužit 
životnost barev a chránit před vlivem 
prostředí.



       Q&A
JE SUPER SMOOTH AMINO SYSTÉM 
VHODNÝ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ? 
Ano, je vhodný pro všechny typy vlasů. 
Super Smooth je obzvláště účinný na 
omlazení poškozených, porézních nebo 
chemicky ošetřených vlasů.

ZABRÁNÍ SUPER SMOOTH AMINO 
SYSTEM KREPOVACENÍ VLASŮ?  Ano, je 
úžasný při regeneraci proti krepovacení 
vlasů ale i nepoddajných vlasů.

JAK DLOUHO MUSÍM POČKAT 
SBARVENÍM PO POUŽITÍ SUPER 
SMOOTH?  Alespoň 3 dny. Potom 
nebude vaše vyhlazující kúra ovlivněna.

V JAKÉM POŘADÍ? NEJPRVE BARVENÍ 
NEBO SUPER SMOOTH? Je to na vás. 
Po 3 dnech od ošetření Super Smooth si 
můžete vlasy bezpečně barvit.
Barvení před úpravou Super Smooth 
může někdy vést ke snížení barvy až 
o 1 úroveň. 
MŮŽEME VLASY PO OŠETŘENÍ 
SVÁZAT?  Ne, až po prvním umytí, 
protože vlasy byste mohli poničit, pokud 
byste je těsně po ošetření svázali
nebo zastřihli. 
CO SE STANE, POKUD PŘI OPLACHO-
VÁNÍ ODSTRANÍM VŠECHEN PRODUKT 
VYHLAZUJÍCÍ KÚRY?
Může to ohrozit výsledek vyrovnání.

 

VYROVNÁ MI TO VLASY ZCELA? 
Super Smooth Amino System zjemní a 
uvolní zvlnění vlasů, odstraní krepovacení, 
dodá super lesk a skvělou kondici. Také 
usnadňuje úpravu vlasů. Je navržen tak, 
aby pracoval s přirozenou texturou vlasů a 
funguje na všech typech vlasů.

ZKRÁTÍ SE DOBA SUŠENÍ MÝCH VLASŮ 
PO OŠETŘENÍ?  Ano zkrátí čas potřebný 
k vysušení vlasů.

POKUD MÁM VELMI POŠKOZENÉ 
VLASY, POTŘEBUJI ZKRÁTIT ČAS 
PŮSOBENÍ?  Ne, doba působení bude 
vždy 40 minut, bez ohledu na typ a stav 
vlasů.

CO SE STANE, POKUD SI VLASY UMYJU 
DŘÍVE JAK 24 HODIN PO?  Může být 
ovlivněna životnost kúry. Pro optimální a 
déle trvající výsledky myjte vlasy alespoň 
48 hodin po ošetření Super Smooth.

MUSÍM POUŽÍT NEJPRVE SUPER 
SMOOTH AMINO SYSTEM DETOX 
SHAMPOO? Ano, tento šampon má 
specifické pH, které připravuje vlasy pro 
správné přijetí ošetření Super
Smooth – odstraní všechny nečistoty a 
usazeniny. 
Může být nutné umýt vlasy tímto
šamponem dvakrát, aby se úplně 
odstranili všechny nečistoty.

CO SE STANE POKUD ŽEHLIČKA 
NEBUDE MÍT SPRÁVNOU TEPLOTU?
Vyhlazující efekt nemusí být tak účinný.

CO SE STANE POKUD NEUDĚLÁM 
DOSTATEČNÝ POČET PŘEŽEHLENÍ? 
Zkrátí se životnost vyhlazujícího efektu.

JAK DLOUHO KÚRA VYDRŽÍ?
V závislosti na typu vlasů může 
vyhlazující efekt trvat až 12 týdnů.

DETOXIKOVAT
Umyjte vlasy se SUPER
SMOOTH DETOX SHAMPOO.

APLIKACE
Správné množství naleznete v
návodu na druhé straně SUPER
SMOOTH TREATMENT.
Nanášejte štětcem ASP.
Důležité! Udržujte produkt ve
vzdálenosti 1-2 cm od pokožky
hlavy.

ČAS PŮSOBENÍ
40 minut (všechny typy vlasů). 
Nezakrývejte. 
Nepoužívejte zdroje tepla. 

OPLÁCHNUTÍ
Odstraňte přibližně 80%
produktu.
Důležité! NEODSTRAŇUJTE
všechen přípravek z vlasů.

VYHLAZENÍ /
VYROVNÁNÍ
Vyfoukejte vlasy pomocí 
kartáče. Vlasy MUSÍ být 100% 
suché. Přežehlete vlasy 
profesionální žehličkou na 
vyrování vlasů.

ZAKONČENÍ
Naneste 1 nebo 2 kapky
SUPER SMOOTH SEAL IT IN v
závislosti na tloušťce a délce
vlasů. Tím se kutikula uzavře a
ošetření se uzavře pro
dlouhotrvající výsledky.

ČESÁNÍ
Pročešte část po části
hřebenem s jemnými zuby,
abyste rozdělili a odstranili
přebytečný produkt z vlasů.

Andopa s.r.o., Vídeňská 1010/22c, 639 00 Brno
+420 727 886 960, info@andopa.cz

ASPhair.cz

NÁVOD NA POUŽITÍ  
CELÉ VIDEO


