
Застосування Profi Style Wave Фіксатора для хімічної завивки:  

Profi Style Wave Фіксатор для хімічної завивки використовується з 

препаратом для хімічної завивки Profi Style Wave. 

Хімічна завивка волосся може проводитися тільки після того, як на 

волоссі не залишиться попередньої завивки, тобто після того, як волосся 

зі слідами завивки буде зрізане. 

Profi Style Wave Препарат для хімічної завивки №1 – для жорсткого 

волосся, яке важко піддається завивці;  

Profi Style Wave Препарат для хімічної завивки №2 – для нормального 

здорового волосся, яке легко піддається завивці.  

Проведення завивки: вимите та підсушене рушником волосся 

розділити на пасма. За допомогою поролонової губки спінити засіб та 

змочити їм пасмо волосся. Накрутити прядку на коклюшку. Накручувати 

пасма необхідно з верхньої частини голови, поступово спускаючись 

донизу. Скроневу та лобову частину голови потрібно накручувати в 

останню чергу. Після того, як всі прядки будуть накручені, ще раз 

змочити волосся засобом, уникаючи його потрапляння на шкіру голови. 

Після цього накрити голову косинкою з тонкої плівки або іншого 

матеріалу, що не промокає, а зверху додатково покрити рушником.  

Час витримки: 15-20 хвилин, залежно від типу та стану волосся. Кожні 

5-10 хвилин контролювати рівень завивки, розкручуючи один завиток, 

який повинен мати S-подібну форму. Після закінчення зазначеного часу, 

не знімаючи бігуді, ретельно змити залишки препарату з волосся та 

голови, намагаючись не змішувати локони. Прикласти рушник до 

волосся, щоб він поглинув надлишки вологи.  

Проведення фіксації: після процедури хімічної завивки накручене на 

бігуді волосся змочити фіксатором для хімічної завивки та залишити на 

5-10 хвилин. Після зняття бігуді нанести фіксатор повторно і залишити 

ще на 5 хвилин. Після проведення процедури ретельно промити волосся 

водою.  

Увага! Засоби для хімічної завивки волосся можуть викликати алергічну 

реакцію. З метою безпеки необхідно суворо дотримуватися інструкції по 

застосуванню (дивіться на упаковці) та запобіжним заходам, щоб звести 

до мінімуму ризик виникнення алергічних реакцій. Працювати в 

рукавичках, уникати потрапляння в очі.  

Фіксатор для хімічної завивки Profi Style Wave призначений тільки 

для професійного застосування. 


