
DETOXIKUJTE VLASY 
Umyte vlasy so SUPER SMOOTH DETOX SHAMPOO. Tento 
bezsulfátový šampón zaisťuje odstránenie všetkých zvyškov, 
nánosov a nečistôt z vlasov (v prípade potreby ho možno použiť 
dvakrát). Taktiež otvorí kutikulu a pripraví vlasy na aplikáciu 
SUPER SMOOTH TREATMENT. Dobre vysušte uterákom, aby ste 
odstránili prebytočnú vlhkosť, a vlasy prečešte.

APLIKÁCIA
Do misky s ASP dávkujte potrebné množstvo SUPER SMOOTH 
TREATMENT: Krátke Vlasy 20g, Stredné Vlasy 40g, Dlhé Vlasy 
80-100g.
Rozdeľte vlasy na 4 časti. 
Ošetrenie aplikujte pomocou veľkého štetca ASP. Postupne 
začnite od oblasti šije a postupujte smerom nahor.
Počas aplikácie držte zmes 1-2 cm od pokožky hlavy. Prečešte 
časť po časti hrebeňom s jemnými zubami, aby ste rozdelili a 
odstránili prebytočný produkt z vlasov. NEPRESÝŤTE.
 

ČAS PÔSOBENIA
40 minút (pre všetky typy vlasov). 
NEZAKRÝVAŤ. NEPOUŽÍVAJTE ZDROJ TEPLA. 

OPLÁCHNUTIE
Odstráňte približne 80 % prípravku – je dôležité, aby ste 
NEODSTRAŇOVALI všetok prípravok z vlasov. NEPRAŤ v rukách. 
Ak sú vlasy obzvlášť dlhé, NENECHÁVAJTE ich v umývadle - 
odstráni sa príliš veľa produktu a efekt uhladenie by mohol byť 
ohrozený. Jemne osušte uterákom a prečešte. V tejto fáze 
NEAPLIKUJTE žiadny produkt.

VYHLADENIE/VYROVNANIE
Vyfúkajte vlasy pomocou rovnej kefy. Vlasy musia byť 100% 
suché. Pomocou nižšie uvedeného návodu prežehlite vlasy.
Návod na počet prežehlení:

ZÁVER

ZÁVER
SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM SEAL IT IN uzatvára kutikulu, 
uzatvára ošetrenie pre dlhotrvajúce výsledky. Poskytuje tiež super 
lesk bez zaťaženia vlasov.

.

STUPEŇ POŠKODENIA           

Poškodné vlasy
Stredne poškodené             
Bez poškodenia                    

POČET PREŽEHLENÍ

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

&

Nakvapkajte niekoľko kvapiek do dlane.  Rovnomerne rozložte po 
strednej dĺžke a na koncoch. V prípade potreby opakujte - v 
závislosti od dĺžky a hrúbky vlasov.

DÔLEŽITÁ RADA PRE VÁŠHO KLIENTA NEUMÝVAJTE   vlasy aspoň 
24 hodín - pre optimálne, dlhšie trvajúce výsledky počkajte 48 
hodín po aplikácii SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM. 
NEUVIAZUJTE vlasy pevne do gumičky, pretože by to mohlo 
spôsobiť zamotanie čerstvo uhladených vlasov. Výsledky trvajú v 
priemere 3 mesiacov za predpokladu, že sa použije odporúčaný 
režim následnej starostlivosti.

UPOZORNENIE Neaplikujte priamo na pokožku hlavy. Pri aplikácií 
používajte ochranné rukavice. Zabráňte kontaktu s očami. Ak sa s 
nimi produkt dostane do kontaktu, ihneď ich opláchnite. 
Používajte v dobre vetranej miestnosti.

Na zvýšenie a predĺženie účinkov 
ošetrenia Super Smooth Amino 
System musí váš klient doma 
používať SUPER SMOOTH AMINO 
SYSTEM AFTERCARE ŠAMPÓN a 
KONDICIONÉR.

Jedinečný komplex Amino Acid 
Repair Complex obnovuje a posilňuje 
vlasovú štruktúru presne tam, kde je 
to potrebné. Tieto receptúry naplnené 
bambuckým maslom, arganovým 
olejom a panthenolom vyživujú a 
hydratujú vlasy a zanechávajú ich 
silné, hladké a lesklé. Technológia 
Color Lock a UV filtre pomáhajú 
predĺžiť životnosť farieb a chrániť pred 
vplyvom prostredia.



       Q&A
JE SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM 
VHODNÝ PRE VŠETKY TYPY VLASOV? 
Áno, sú vhodné pre všetky typy vlasov. 
Super Smooth je obzvlášť účinný na 
omladenie poškodených, poréznych 
alebo chemicky ošetrených vlasov.

ZABRÁNI SUPER SMOOTH AMINO 
SYSTEM KREPOVATENIU VLASOV? Áno, 
je úžasný pri regenerácií proti 
krepovateniu vlasov ale aj nepoddajných 
vlasov.

AKO DLHO MUSÍM POČKAŤ S 
FARBENÍM PO POUŽITÍ SUPER 
SMOOTH? Aspoň 3 dni. Potom nebude 
vaša vyhladzujúca kúra ovplyvnená.

V AKOM PORADÍ? NAJPRV FARBENIE 
ALEBO SUPER SMOOTH? Je to na vás. 
Po 3 dňoch od ošetrenia Super Smooth 
si môžete vlasy bezpečne farbiť. 
Farbenie pred úpravou Super Smooth 
môže niekedy viesť k zníženiu farby až o 
1 úroveň. 
MÔŽEME VLASY PO OŠETRENÍ 
ZVIAZAŤ? Nie, až po prvom umytí, 
pretože vlasy by ste mohli poznačiť, ak 
by ste ich tesne po ošetrení zviazali 
alebo zastrihli. 
ČO SA STANE, AK PRI OPLACHOVANÍ 
ODSTRANÍM VŠETOK PRODUKT 
VYHLADZUJÚCEJ KÚRY?
Môže to ohroziť výsledok vyhladenia.

 

VYROVNÁ MI TO VLASY ÚPLNE? 

Super Smooth Amino System zjemní a 
uvoľní zvlnenie vlasov, odstráni 
krepovatenie, dodá super lesk a skvelú 
kondíciu. Tiež uľahčuje úpravu vlasov. Je 
navrhnutý tak, aby pracoval s prirodzenou 
textúrou vlasov a funguje na všetkých 
typoch vlasov.

SKRÁTI SA DOBA SUŠENIA MOJICH 
VLASOV PO OŠETRENÍ? Áno skráti čas 
potrebný na vysušenie vlasov.

AK MÁM VEĽMI POŠKODENÉ VLASY, 
POTREBUJEM SKRÁTIŤ ČAS 
PÔSOBENIA? Nie, doba pôsobenia bude 
vždy 40 minút, bez ohľadu na typ a stav 
vlasov.

ČO SA STANE, AK SI VLASY UMYJEM 
SKÔR AKO 24 HODÍN PO? Môže byť 
ovplyvnená životnosť liečby. Pre 
optimálne a dlhšie trvajúce výsledky 
umývajte vlasy aspoň 48 hodín po 
ošetrení Super Smooth.

MUSÍM POUŽIŤ NAJPRV SUPER 
SMOOTH AMINO SYSTEM DETOX 
SHAMPOO? Áno, tento šampón má 
špecifické pH, ktoré pripravuje vlasy pre 
správne prijatie ošetrenia Super 
Smooth – odstráni všetky nečistoty a 
usadeniny.
Môže byť potrebné umyť vlasy týmto 
šampónom dvakrát, aby sa úplne 
odstránili všetky nečistoty.

ČO SA STANE AK ŽEHLIČKA NEBUDE 
MAŤ SPRÁVNU TEPLOTU?
Vyhladzujúci efekt nemusí byť taký 
účinný.

ČO AK NEVYKONÁM DOSTATOČNÝ 
POČET PREŽEHLENÍ? Skráti sa životnosť 
vyhladzujúceho efektu.

AKO DLHO KÚRA VYDRŽÍ? 
V závislosti od typu vlasov môže 
vyhladzujúci efekt trvať až 12 týždňov.

DETOXIKOVAŤ
Umyte vlasy so SUPER 
SMOOTH DETOX SHAMPOO. 

APLIKÁCIA
Správne množstvo nájdete v 
návode na druhej strane SUPER 
SMOOTH TREATMENT. 
Nanášajte štetcom ASP.
Dôležité Udržujte produkt vo 
vzdialenosti 1-2 cm od pokožky 
hlavy.

ČAS PÔSOBENIA
40 minút (všetky typy vlasov). 
Nezakrývajte. 
Nepoužívajte zdroje tepla. 

OPLÁCHNUTIE
Odstráňte približne 80% 
produktu.
Dôležité NEODSTRAŇUJTE 
všetok prípravok z vlasov.

VYHLADENIE /
VYROVNANIE
Vyfúkajte vlasy pomocou kefy. 
Vlasy MUSIA byť 100% suché. 
Prežehlite vlasy profesionálnou 
žehličkou na vyrovanie vlasov.

ZAKONČENIE
Naneste 1 alebo 2 kvapky 
SUPER SMOOTH SEAL IT IN v 
závislosti od hrúbky a dĺžky 
vlasov. Tým sa kutikula uzavrie a 
ošetrenie sa uzavrie pre 
dlhotrvajúce výsledky.

ČESANIE 
Prečešte časť po časti 
hrebeňom s jemnými zubami, 
aby ste rozdelili a odstránili 
prebytočný produkt z vlasov.

Hair & Salon s’ s.r.o., Oravická 614/14, 028 01 Trstená
+421 907 825 631, info@hair-salons.sk

ASPhair.sk

NÁVOD NA POUŽITIE POZRITE SI 
CELÉ VIDEO


