
Hajkiegyenesítő Nirvel Sraightener 

Egy dobozban 12o ml krém 2 tubusban  + 1 üveg semlegesítő 25o ml.  A tartós 

hajkiegyenesítő hatása 4-5 hónapon keresztül tartja egyenesen a hajszálakat. Ezt a hatást 

növelhetjük, haj ápolása során egyenes hajra való hajápoló termékeket használunk! 

A Tartós hajkiegyenesítő és kreatív hajtő dauer krém azért készült, hogy tökéletesen 

kiegyenesítse a göndör vagy túl hullámos hajat. A hajegyenesítő összetétele gazdagítva jojoba 

olajjal, pálma olajjal és karité vajjal ápolja a haj struktúráját és természetes fényt kölcsönöz a 

hajnak. A tartós hajegyenesítés folyamata ezzel a krémmel egyszerű és gyors. 

A tartós hajegyenesítő szett minden hajtípushoz kiválóan alkalmazható, könnyű használni, és 

tartós eredményt garantál, de ne használja agyonszőkített, vagy roncsolt károsodott 

törékeny hajra! 

Mivel a krém a hatóidő alatt a hajszerkezetét megbontja, így a hajnak ekkor bármilyen formát 

adhatunk, nem csak egyeneset! Ez lehet hullámos is! A krém állaga miatt nem folyik szét, 

ezért jól használható pl. hajtő megemeléséhez, és más kreatív formák létrehozásához is! (hajtő 

dauer) ezeket a formákat a fixálással rögzítjük le! 

Hajkiegyenesítő termékek használata:  

Figyelem! A hajkiegyenesítő műveletet, ugyan úgy mint a hajfestést, befolyásolhatják előre 

nem látható körülmények. A hajkozmetikában a hajápolás folyamata során rengeteg 

készítmény kerülhet a hajra, ( pl.henna, fém sókat tartalmazó hajápolási termékek ) és ezek 

egymásra hatását előre nem lehet meg állapítani, ezen felül gyógyszerszedés és más emberi 

tényezők, hirtelen hormonális elváltozások is befolyásolják a végeredményt, ezért a 

következő próbák elvégzése kötelező! Roncsolt erősen porózus hajon ne használja a 

terméket, előtte a termékcsalád keratint tartalmazó termékeivel javítsa fel a haj állapotát! 

Hajegyenesítő próba! Figyelem! A teljes hajon való hajkiegyenesítés megkezdése előtt 

minden alkalommal végezze el a teljes hajkiegyenesítő folyamatot a használati utasítás szerint 

egy hajtincsen, és végezzen bőrpróbát is! Tartsa be a figyelmeztetéseket! Ezekkel a próbákkal 

kizárható bármilyen előre nem látható károsodás! Csak akkor használja a hajkiegyenesítő 

krémet és fixálót az egész hajon, ha minden tökéletesen sikerült! A próba kihagyása, és a nem 

megfelelő használatból előfordulható problémákért felelősséget nem vállalunk!  

Bőrpróba! - A krémből a fültő mögé egy kis mennyiséget vigyen fel. Amennyiben a krém 

használatánál káros elváltozást, irritációt észlel, azonnal mossa le, vagy ha a következő 24 

órában allergiás reakciókat észlel bőrén, ne használja a terméket! 

A festett, dauerolt, szőkített, száraz, vagy porózus hajakra ajánlott a Nirvel Pre Perm haj 

előkezelő, hajszerkezet javító protector használata is! Ha szükséges, a hajkiegyenesítés előtt 

vigyen fel a hajvégekre és a sérültebb részekre Nirvel Pre Perm Protector-t.  

  

A hajegyenesítés első fázisa: 
Nyomja a hajkiegyenesítő krémet egy nem- fém edénybe, majd kesztyűt viselve egy fésűvel 

vigye fel a száraz hajra tincsenként egészen a haj végekig, vigyázva arra, hogy ne kerüljön a 

hajtőhöz. Egyszer simítsa ki kézzel egyenesre a hajat, majd egy ritka-fogú fésűvel fésülje át 

egyenesre óvatosan a hajat. Ne rángassa, és húzza erősen! A hajkiegyenesítő krémet 5-10 



percig hagyja rajta, a haj minőségétől függően, majd öblítse le vízzel, amíg a krém teljesen el 

nem tűnik.  

  

A hajegyenesítés második fázisa: 
  

Kenje fel a semlegesítő folyadékot, fésülje egyenesre a hajat és hagyja a hajon 10 percig. 

Öblítse le és mossa meg a hajat egy kímélő samponnal. 

  

Figyelem! Nem szabad a hajat addig meghúzni, rángatni, amíg rajta van a 

hajkiegyenesítő krém! 
  

Hajtő dauer és kreatív dauer: 
Csavarja fel 8-10mm csavaróra a hajat, a krémet csak a hajtőre kenje fel. 20 perc után öblítse 

le. Vigye fel a fixálót, hagyjuk a hajon 5 percig. Öblítsünk és mossuk meg a hajat. 

Figyelem! Nem szabad a hajat erősen meghúzni, rángatni, amíg rajta van a kiegyenesítő 

krém, mert a hajszerkezet megbontott állapotban van! A krémtől nem törhet le a haj, csak a 

kíméletlen rángatástól! Csak professzionális felhasználásra! 

Professzionális fodrászcikk, fodrászkellék!  

 


