
THERMO REPAIR инструкция за употреба
THERMO REPAIR  TOP UP  “БОТОКС ЕФЕКТ” ЗА КОСАТА. СТЪПКА ПО СТЪПКА

ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА ЕФЕКТИВНА ТЕРАПИЯ:
1. Измийте косата с ШАМПОАН KERATIN PLUS GOLD (Стъпка 1 ), за да я почистите добре.
2. Третирането на косата зависи от желания резултат според типа на косата. 
THERMO REPAIR TOP UP ЗА ОБЕМ;
THERMO REPAIR TOP UP ЗА ПОДСИЛВАНЕ НА ЦВЕТА;
THERMO REPAIR TOP UP ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСЪМА;
THERMO REPAIR TOP UP EXTREME;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS.
3.Измерете в купичка необходимото количество топла вода, според целта на третирането. 
4. Със съответаната спринцовка от комплекта, поставете от ампулата. Прибавете към водата в купичката. 
5. Разбъркайте с четката, докато получите хомогенна смес. 
Средно дългата коса се нуждае от около 40 ml от сместа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако е необходимо, увеличете концентрацията на сместа: смесете ампулата с по-малко вода.

THERMO REPAIR  TOP UP  ЗА ОБЕМ. СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПОЛЗИ: Увеличава обема на косата благодарение на съживяващото и моментално действие, придавайки жизненост и плътност.  
Подходящ за тънка, накъсана, увредена, гъста или средно гъста коса без обем.
1. ШАМПОАН: Измийте косата с ШАМПОАН KERATIN PLUS GOLD (Стъпка 1).
2. СМЕСВАНЕ: Пригответе 40 ml смес: 5 ml от ампулатаTHERMO REPAIR TOP UP и 35 ml топла вода. Разбъркайте, за да получите хомогенна 
смес;
3. ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанесете на косата с четката на 1 cm от корените, кичур по кичур, внимателно масажирайте и разрешете, за да 
разнесете добре. Оставете за 15 мин. под топлинен източник. Отмийте със студена вода за 10/15 сек. (за тънки коси); по-плътните или 
гъсти коси се отмиват само при наличието на излишен продукт. 
4. ИЗСУШАВАНЕ И ИЗПРАВЯНЕ: Издухайте с четка и сешоар. Изправете косата с преса, за да завършите процедурата. 
Температура при изправяне: за тънки коси - 180°C (356°F). За по-плътна или гъста коса 180°C до 210°C (356°F-410°F).

THERMO REPAIR  TOP UP  ЗА ПОДСИЛВАНЕ НА ЦВЕТА. СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПОЛЗИ: придава блясък и свежест на цвета, подхранва и възстановява фибрите на косъма. 
Подходящ за всеки тип коса (тънка, по-плътна и гъста) боядисана или обезцветена.
1. ШАМПОАН: Измийте боята с  ШАМПОАН ENHANCING.
2. СМЕСВАНЕ: Пригответе 30 ml смес: 5 ml от ампулата THERMO REPAIR TOP UP и 25 ml топола вода (препоръчително количество за средно 
плътна коса). Разбъркайте, за да получите хомогенна смес.
3. ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанесете на косата с четката на 1 cm от корените, кичур по кичур, внимателно масажирайте и разрешете, за да 
разнесете добре. Оставете за 15 мин. под топлинен източник. Отмийте със студена вода за 10/15 сек. (за тънки коси); по-плътните или 
гъсти коси се отмиват само при наличието на излишен продукт. 
4. ИЗСУШАВАНЕ И ИЗПРАВЯНЕ: Издухайте с четка и сешоар. Изправете косата с преса, за да завършите процедурата. Температура при 
изправяне: 180°(356°F).

THERMO REPAIR  TOP UP  ЗА ЗДРАВА КОСА. СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПОЛЗИ: подсилва и укрепва структурата на косата. Освен това, благодарение на интензивното 
си действие възстановява кутикулата и отваря фибрите на косъма.
1. ШАМПОАН: Измийте косата с ШАМПОАН KERATIN PLUS GOLD (Стъпка 1).
2. СМЕСВАНЕ: Пригответе 40 ml смес: 5 ml от ампулата THERMO REPAIR TOP UP и 35 ml топла вода. Разбъркайте, до получаването на 
хомогенна смес.
3. ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанесете на косата с четка на 1 cm от корените, кичур по кичур, нежно масажирайте и разрешете. Отмийте със 
студена вода за около 10/15 секунди за тънка коса; по-плътните илуи гъсти коси, се измиват , само при наличието на излишен продукт. 
4. ИЗСУШАВАНЕ И ИЗПРАВЯНЕ: Издухайте с четка и сешоар. Изправете косата с преса, за да завършите процедурата. 
Температура при изправяне: 180° (356°F) за тънка коса. За по-плътна или гъста коса от 180°C до 210°C (356°F-410°F). За повече мекота минете 
всеки кичур 7 / 8 пъти с пресата.

THERMO REPAIR  TOP UP  ЗА МНОГО УВРЕДЕНИ КОСИ. СТЪПКА ПО СТЪПКА
ПОЛЗИ: възстановява и регенерира изключително увредени коси, които се нуждаят от моментално възстановяване! 

1. ШАМПОАН: ШАМПОАН: Измийте косата с ШАМПОАН KERATIN PLUS GOLD (Стъпка 1).
2. СМЕСВАНЕ: Пригответе 30 ml от сместа: 10 ml от ампулата THERMO REPAIR TOP UP и 20 ml топла вода. Разбъркайте, до получаването на 
хомогенна смес.
3. ПРИЛОЖЕНИЕ: Нанесете на косата с четка на 1 cm от корените, кичур по кичур, нежно масажирайте и разрешете. Оставете да 
престои 15 мин под топлинен източник. Отмийте със студена вода за около 10/15 секунди за тънка коса; по-плътните илуи гъсти коси, се 
измиват , само при наличието на излишен продукт. 
4. ИЗСУШАВАНЕ И ИЗПРАВЯНЕ: Издухайте с четка и сешоар. Изправете косата с преса, за да завършите процедурата.
Температура при изправяне: 180° (356°F) за тънка коса. За по-плътна или гъста коса от 180°C до 210°C (356°F-410°F). 

THERMO REPAIR  TOP UP  ЗА КРАИЩАТА. СТЪПКА ПО СТЪПКА

ПОЛЗИ: хидратира, подхранва, укрепва косата възстановява и придава жизненост по дължините и краищата. 
След процедурата, която сте избрали (според резултата, който искате да постигнете – обем, укрепване на косата или 
подсилванеvблясъка на цвета) продължете с нанасянето на THERMO REPAIR PERFECT ENDS.
1. НАНАСЯНЕ: Нанесете THERMO REPAIR PERFECT ENDS на суха коса най-вече по краищата и по силно увредените зони. Не отмивайте.
2. ИЗПРАВЯНЕ: Минете с пресата от 3 до 5 пъти при температура от 180°C до 230°C (356°F and 446°F) в зависимост от типа на коасата 
(използвайте по-висока температура за по-здрави и тъмни коси, намалете температурата за по-тънки или обезцветени коси. 


