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e nieuwe lijn gladmakende behandelingen van Sens.ùs,
is verrijkt met diamantpoeder, gemaakt van een van de meest kostbare materialen ter wereld.
Diamanten worden ook om hun fysieke structuur in de meest geavanceerde cosmetica gebruikt.
Door de microkristallen in de Alisa-producten wordt het licht sterker weerkaatst, wat een uitzonderlijk glanzend en
stralend effect oplevert.

Een luxe die je haar verdient!

Sens,ùs heeft altijd nauw samengewerkt met de meest attente en veeleisende kappers.
ALISA is het perfecte instrument om, met zijn mix van organische
zuren, met slechts enkele eenvoudige gebaren kan laten zien
welke vaardigheden de kapsalon te bieden heeft, zowel wat
het disciplineren als wat het volledig gladmaken van het haar
betreft. ALISA is speciaal voor professionele kappers ontwikkeld
om unieke behandelingen te garanderen.

Het ALISA-systeem biedt je de onderstaande 4 nieuwe
behandelingen, waarmee je je aanbod kunt verrijken, meer
producten kunt verkopen w en je imago en je professionaliteit
kunt boosten. Met ALISA zullen je klanten de volgende voordelen
merken:
Beter hanteerbaar haar in het dagelijkse leven
Het haar krijgt een andere textuur
Glanzender en stralender haar
De structuur van het haar wordt, waar nodig, hersteld
Bescherming van het haar tegen vocht
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De dialoog met de klant is een fundamenteel onderdeel van de
behandeling, om te begrijpen wat de klant precies wil en de
meest geschikte ALISA-behandeling voor te stellen.

ANTIKROES/WATERPROOF-EFFECT

3

is bedoeld voor wie glad haar wil dat natuurlijk licht
blijft. Hiermee kan je het haar glad stylen en volume
geven bij de haaraanzet, of je kunt het gewoon met
de föhn drogen en een levendige touch geven door de
punten licht met de borstel of de stijltang te bewerken.
Dit is een behandeling voor wie haar wil dat van nature
sluik lijkt en het haar snel in model wil brengen. Het
effect duurt meer dan 90 dagen.

is het ongewenste kroeseffect van steil, golvend of
krullend haar beter hanteerbaar, tot 70 dagen lang.
De natuurlijke slag of krul wordt niet anders of slapper
en het haar blijft langer in model. Aanbevolen voor
wie makkelijk hanteerbaar haar wil. Dit is de snelste
behandeling, die ook tegelijk met de kleurbehandeling
kan worden uitgevoerd.
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DISCIPLINERENDE/VOLUME REDUCERENDE
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behandeling speciaal voor wie de natuurlijke slagen
of krullen wil houden, maar ze op delicate wijze
wil disciplineren zodat ze wel 70 dagen lang beter
hanteerbaar zijn.
Een behandeling voor wie eenvoudig looks met steil en
krullend haar wil afwisselen. Een snelle behandeling
die op dezelfde dag als die van de kleurbehandeling
kan worden verricht.
SS

NATUURLIJK GLAD HAAR

PERFECT GLAD HAAR

voor maximale controle over het haar. Speciaal voor
wie van perfect en gedefinieerd haar houdt. Geeft een
“stijltang-effect” wanneer het haar simpelweg met
de vrije hand wordt gedroogd. Dit is een behandeling
voor wie het haar thuis snel glad wil kunnen maken.
Op dezelfde dag kunnen geen andere technische
behandelingen worden uitgevoerd. Het effect duurt
meer dan 90 dagen.

DIAMOND BLOW DRY

zorg je er in een handomdraai voor dat het haar beter en langer
in model blijft. Dankzij de delicate omhullende werking wordt
het haar glanzend en zacht. Het effect duurt tot 14 dagen en
verandert de natuurlijke slag of krul van het haar niet.
Als eenmaal de juiste behandeling is gekozen, moet een aandachtige DIAGNOSE worden gesteld. In deze fase worden de kenmerken en
natuurlijke vorm van het haar bepaald. Voor een correcte beoordeling wordt aangeraden een sectie haar op het achterhoofd te wassen
of nat te maken en te drogen. Daarna kan volgens de aanwijzingen en de schema’s van deze gids met de behandeling worden begonnen.
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F.A.Q.
IS ALISA EEN ONTKRULBEHANDELING?

MOET HET HAAR NA HET AANBRENGEN VAN DE ALISA
SUPER STRAIGHTENING FLUID TIJDENS HET INWERKEN RECHT
BLIJVEN?

Nee, ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID zijn geen chemische ontkrulbehandeling,
maar een gladmakende /antikroesbehandeling.

Nee, ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID is geen
traditionele ontkrulbehandeling, en het haar hoeft tijdens het
inwerken dus niet recht te worden gehouden.

VOOR WELKE SOORT HAAR KAN IK ALISA STRAIGHTENING
SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID GEBRUIKEN?

KAN IK MET ALLEEN DE ACTIEVE FASEN VAN DE
STRAIGHTENING SHAMPOO OF DE SUPER STRAIGHTENING
FLUID HET GEWENSTE RESULTAAT BEREIKEN?

De behandelingen ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO &
SUPER STRAIGHTENING FLUID kunnen voor elke soort haar
worden gebruikt, ook gekleurd en/of ontkleurd haar.

Nee. Om met de ALISA-behandelingen het verwachte
resultaat te bereiken moeten alle in de gids vermelde fasen
worden doorlopen. ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID prepareert
het haar zodat de ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID 100% kunnen werken, terwijl ALISA
RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER de behandeling
voltooien door het haar zijdezacht te maken en de ervoor te
zorgen dat de behandeling effect blijft sorteren.

KUNNEN ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID BETER VOOR OF NA DE KLEURING OP
HET HAAR WORDEN AANGEBRACHT?
Dat hangt af van de te verrichten behandeling.
ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO kan op dezelfde dag worden
gebruikt, meteen na de kleurbehandeling.
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID kan pas 5-7 dagen na de
kleurbehandeling worden gebruikt.

KAN DE ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID ALS EEN
GEWOON REINIGINGSMIDDEL VOOR HET HAAR WORDEN
GEBRUIKT?

KUNNEN AAN ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID PRODUCTEN WORDEN TOEGEVOEGD
OM HET HAAR TIJDENS DE GLADMAKENDE BEHANDELING TE
BESCHERMEN?
Nee, dat is niet nodig. De formules van ALISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID zijn
niet agressief, na de behandeling is het haar zijdezacht en lijkt
het geregenereerd.

Nee, de ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID is de specifieke
voorbehandeling van de ALISA-lijn, en kan niet als een gewone
reinigingsshampoo of voor andere behandelingen worden
gebruikt.
KAN IK AAN HET EINDE VAN DE BEHANDELING NA HET
DROGEN DE STIJLTANG ACHTERWEGE LATEN?
Nee, het gebruik van de stijltang is fundamenteel. Na het
aanbrengen van de producten is het de hitte van de stijltang die
het proces activeert.

WAAROM MOET IK HET HAAR NA DE ALISA PRESTRAIGHTENING FLUID VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK DROGEN
ALVORENS ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID AAN TE
BRENGEN?

HOE DIK MOET DE LOK ZIJN WANNEER HIJ MET DE
STIJLTANG GLAD WORDT GEMAAKT?

Door het haar volledig of gedeeltelijk te drogen hecht de
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID beter aan het haar, waardoor
een beter en gelijkmatiger resultaat wordt gegarandeerd (zie
gids voor details).

Afhankelijk van de behandeling moeten zij 0,5 cm tot 2 cm
dik zijn (zie gids).
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ZIJN AAN HET EINDE VAN DE BEHANDELING DE
SCHEIDINGEN TUSSEN DE MET DE STIJLTANG BEHANDELDE
LOKKEN ZICHTBAAR?
Nee, met de ALISA-behandelingen behoudt het haar zijn
natuurlijke val.
HOE LANG BLIJFT HET HAAR NA DE BEHANDELING GLAD?
Als de ALISA-behandeling volgens de instructies wordt
aangebracht, kan het haar ook meer dan 90 dagen glad blijven.
KAN DE BEHANDELING NA DEZE 90 DAGEN WORDEN
HERHAALD?
Natuurlijk, de behandeling kan naar behoefte worden
herhaald.
IS OM HET EFFECT VAN DE BEHANDELING IN STAND TE
HOUDEN EEN ONDERHOUDSPROGRAMMA NODIG?
Ja, voor de ALISA-behandelingen is onderhoud
noodzakelijk met ALISA RESTORE SHAMPOO & RESTORE
BUTTER om de effecten te garanderen en te zorgen dat zij
lang in stand blijven.

VERSCHILT
HET
GLADMAKENDE
ANTIKROESEFFECT PER SOORT HAAR?

EN

Ja, de resultaten kunnen afhankelijk van het soort
haar iets verschillen, en dat geldt ook voor de inwerktijd
van de ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID (zie de toepassingsinstructies
in de gids).
HOEVEEL BEHANDELINGEN KUNNEN MET EEN FLACON
VAN 500 ML ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID WORDEN GEDAAN?
Met een flacon (500 ml) ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO
of SUPER STRAIGHTENING FLUID zijn 8 tot 12 toepassingen
mogelijk op haar met een gemiddelde hoeveelheid haar en een
gemiddelde lengte.
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ANTIKROES WATERPROOF-EFFECT
1

VOORBEREIDING - PRE STRAIGHTENING FLUID

VERHITTINGSFASE

4

Was het haar met 30 ml PRESTRAIGHTENING FLUID.

Haal elke lok 4 keer door de stijltang. Raadpleeg de tabel
voor de instelling van de temperaturen.

Masseer haar en hoofdhuid zachtjes tot het
product gaat schuimen, en laat het vervolgens 5
minuten inwerken. Spoel het haar goed uit.

SCHEMA SECTOREN VOOR DE VERHITTINGSFASE

Dep het droog met een handdoek.
N.B. Indien de behandeling Antikroes/Waterproof-effect meteen
na de kleurbehandeling wordt verricht, moet het haar niet met
PRE-STRAIGHTENING FLUID, maar met ALISA RESTORE SHAMPOO
worden geprepareerd, met dezelfde werkwijze.
2

TABEL TEMPERATUREN STIJLTANG
Controleer na de eerste lokken in de nek met de stijltang te hebben bewerkt
of de haarkleur minder intens wordt. Als de kleur hetzelfde blijft, verhoog dan
de temperatuur dan met 10°/20°C tot de kleur stabiel blijft of licht verandert
(maximaal ½ toon). Een eventueel minder intense kleur kan worden hersteld met
DIRECT FARD en ALISA RESTORE BUTTER in gelijke doses.

BEHANDELING - STRAIGHTENING SHAMPOO
Trek beschermingshandschoenen aan
alvorens met de behandeling te beginnen.

SOORT HAAR

Giet 20 ml (kort haar), 40 ml (middellang
haar) 60 ml (lang haar) STRAIGHTENING
SHAMPOO in de applicator (een grotere
hoeveelheid in geval van zeer lang haar).

NAT. WEERBARSTIG

Verdeel het pure product gelijkmatig over het haar,
masseer het haar met de handen om romig dik schuim
te creëren (schud de flacon steeds zachtjes vóór het
aanbrengen).
Bedek het haar met een kapje en laat het product 1012 minuten inwerken. Gebruik geen warmtebronnen.

GEKLEURD
OF OPGELICHT <50%

200°C 210°C*

OPGELICHT
ONTKLEURD > 50%

180°C*

GRIJS

160°C*

5

Verhoog de
temperatuur
met stappen
van 10°C, indien
mogelijk, om het
maximale effect
te bereiken

4 Keer
N.B.
1,5 - 2,0 cm
lokken met
een dikte

Controleer
de reactie
op de
eerste
lokken

VOLTOOIING BEHANDELING

De behandeling antikroes/waterproof-effect is nu voltooid.
Het haar is glad en zijdezacht. Als je een natuurlijk effect zonder
kroes wilt, handel dan als volgt:

het haar. Het dient niet voor de hoofdhuid, dus zorg ervoor dat het
product niet rechtstreeks daarop wordt aangebracht.

SPOELEN EN DROGEN

Spoel het haar na de inwerktijd zorgvuldig uit.
Droog het haar volledig. Controleer met een borstel of
een kam of het haar 100% droog is (Deze handeling is
belangrijk. Let men name op lastige zones als de nek, de
haaraanzet, bovenop het hoofd en de voorkant.
4

NATUURLIJK

230°C
Verlaag de temperatuur
indien nodig

MIN. AANTAL KEREN
DOOR DE STIJLTANG

*De aangegeven temperaturen zijn algemene waarden en moeten altijd worden gecontroleerd aan de hand
van de haarstructuur (medium/dun/dik) of eventuele kleurveranderingen van de eerste haarlok, en worden

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO is een schoonheidsbehandeling voor

3

TEMPERATUUR °C

Spoel het haar goed uit.
Dep het haar goed droog met een handdoek,
breng 20g tot 40 g ALISA RESTORE BUTTER
aan en laat het 5 minuten inwerken.
Spoel het haar goed uit.
N.B. Indien nodig kunnen 6 tot 9 pompjes van het

VERHITTINGSFASE

hittebeschermende product Illumyna Thermo Discipline Milk
worden gebruikt. Droog het haar naar wens en breng het in model.

Verdeel het haar met behulp van een
puntkam in 6 sectoren zoals in het Schema.
Begin de verhittingsfase bij de eerste
lokken in de nek, door ze in horizontale
secties met een breedte van 1,5-2,0 cm te
verdelen.
Houd de lok strak met behulp van een
hittebestendige kam [KAM ALISA SENS.ÙS].

ONDERHOUD

Voor correct onderhoud van de ALISA-behandeling
moeten RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER
worden gebruikt. Indien niet op de behandeling
afgestemde producten worden gebruikt, kan de
behandeling, ook zichtbaar, minder effectief zijn.
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DISCIPLINEREND/VOLUME REDUCEREND
1

VOORBEREIDING - PRE STRAIGHTENING FLUID

VERHITTINGSFASE

4

Was het haar met 30 ml PRESTRAIGHTENING FLUID.

Haal elke lok 6 keer door de stijltang. Raadpleeg de tabel
voor de instelling van de temperaturen.

Masseer haar en hoofdhuid zachtjes tot het
product gaat schuimen, en laat het vervolgens 5
minuten inwerken. Spoel het haar goed uit.

SCHEMA SECTOREN VOOR DE VERHITTINGSFASE

Dep het droog met een handdoek.
N.B. Indien de behandeling Disciplinerend/Volume Reducerend

meteen na de kleurbehandeling wordt verricht, moet het haar
niet met PRE-STRAIGHTENING FLUID, maar met ALISA RESTORE
SHAMPOO worden geprepareerd, met dezelfde werkwijze.
2

TABEL TEMPERATUREN STIJLTANG
Controleer na de eerste lokken in de nek met de stijltang te hebben bewerkt
of de haarkleur minder intens wordt. Als de kleur hetzelfde blijft, verhoog dan
de temperatuur dan met 10°/20°C tot de kleur stabiel blijft of licht verandert
(maximaal ½ toon). Een eventueel minder intense kleur kan worden hersteld met
DIRECT FARD en ALISA RESTORE BUTTER in gelijke doses.

BEHANDELING - STRAIGHTENING SHAMPOO
Trek beschermingshandschoenen aan
alvorens met de behandeling te beginnen.
Giet 20 ml (kort haar), 40 ml (middellang
haar) 60 ml (lang haar) STRAIGHTENING
SHAMPOO in de applicator (een grotere
hoeveelheid in geval van zeer lang haar).

SOORT HAAR
NAT. WEERBARSTIG

Verdeel het pure product gelijkmatig over het haar,
masseer het haar met de handen om romig dik schuim
te creëren (schud de flacon steeds zachtjes vóór het
aanbrengen).

GEKLEURD
OF OPGELICHT <50%

200°C 210°C*

OPGELICHT
ONTKLEURD > 50%

180°C*

GRIJS

160°C*

Verhoog de
temperatuur
met stappen
van 10°C, indien
mogelijk, om het
maximale effect
te bereiken

6 Keer
N.B.
1.0 - 1.5 cm
lokken met
een dikte

Controleer
de reactie
op de
eerste
lokken

VOLTOOIING BEHANDELING

5

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO is een schoonheidsbehandeling voor

De Disciplinerende/Volume Reducerende behandeling
is nu voltooid. Het haar is glad en zijdezacht. Als je een
natuurlijk effect zonder kroes wilt, handel dan als volgt:

het haar. Het dient niet voor de hoofdhuid, dus zorg ervoor dat het
product niet rechtstreeks daarop wordt aangebracht.

SPOELEN EN DROGEN

Spoel het haar na de inwerktijd zorgvuldig uit.
Droog het haar volledig. Controleer met een borstel of
een kam of het haar 100% droog is (Deze handeling is
belangrijk. Let men name op lastige zones als de nek, de
haaraanzet, bovenop het hoofd en de voorkant.
4

NATUURLIJK

230°C
Verlaag de temperatuur
indien nodig

MIN. AANTAL KEREN
DOOR DE STIJLTANG

*De aangegeven temperaturen zijn algemene waarden en moeten altijd worden gecontroleerd aan de hand
van de haarstructuur (medium/dun/dik) of eventuele kleurveranderingen van de eerste haarlok, en worden

Bedek het haar met een kapje en laat het product 1520 minuten inwerken. Gebruik geen warmtebronnen.

3

TEMPERATUUR °C

Spoel het haar goed uit.
Dep het haar goed droog met een handdoek,
breng 20g tot 40 g ALISA RESTORE BUTTER
aan en laat het 5 minuten inwerken.
Spoel het haar goed uit.
N.B. Indien nodig kunnen 6 tot 9 pompjes van het
hittebeschermende product Illumyna Thermo Discipline Milk
worden gebruikt. Droog het haar naar wens en breng het in model.

VERHITTINGSFASE
Verdeel het haar met behulp van een
puntkam in 6 sectoren zoals in het Schema.
Begin de verhittingsfase bij de eerste lokken
in de nek, door ze in horizontale secties met een
breedte van 1,0-1,5 cm te verdelen.

ONDERHOUD

Voor correct onderhoud van de ALISA-behandeling
moeten RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER
worden gebruikt. Indien niet op de behandeling
afgestemde producten worden gebruikt, kan de
behandeling, ook zichtbaar, minder effectief zijn.

Houd de lok strak met behulp van een
hittebestendige kam [KAM ALISA SENS.ÙS].

Technical Guide

9

NL

NATUURLIJK GLAD HAAR
1

VOORBEREIDING - PRE STRAIGHTENING FLUID
Was
het
haar
STRAIGHTENING FLUID.

met

3

SCHEMA SECTOREN

PRE-

Masseer haar en hoofdhuid zachtjes
tot het product gaat schuimen, breng het
product opnieuw aan en laat het vervolgens
inwerken volgens de aanwijzingen in de
onderstaande Tabel Soort Haar.

Schud de flacon en giet 30 tot 50 gram ALISA
SUPER STRAIGHTENING FLUID in een plastic kom (de
benodigde hoeveelheid product hangt af van de lengte
en de massa van het haar)

Spoel het haar goed uit.Dep het droog met een
handdoek.
TABEL SOORT HAAR
SOORT HAAR

AANTAL
KEREN
WASSEN

AANBEVOLEN
INWERKTIJD

N A T .
WEERBARSTIG
NATUURLIJK

3-4 Hkeer PreStraightening Fluid
aanbrengen

(laatste aanbrenging
Pre-Straightening Fluid)

GEKLEURD OF
OPGELICHT
<50%

2-3 Hkeer PreStraightening Fluid
aanbrengen

(laatste aanbrenging
Pre-Straightening Fluid)

O P G E L I C H T/
ONTKLEURD >
50%
GRIJS

1-2 Hkeer PreStraightening Fluid
aanbrengen

(laatste aanbrenging
Pre-Straightening Fluid)

6-8 min.

3-5 min.

2-3 min.

Begin met het aanbrengen in de nek: verdeel het
haar in horizontale secties van 0,5 cm, en breng ALISA
SUPER STRAIGHTENING FLUID aan met behulp van een
harde kwast.

N.B.
Niet helemaal
uitspoelen, laat
ongeveer 50%
schuim tussen
de verschillende
keren dat
Pre-Straightening
Fluid wordt
aangebracht.
Spoel het haar
pas volledig uit
na de laatste
shampoobeurt.

Breng ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID aan
vanaf 0,5 cm van de hoofdhuid tot aan de punten.
Masseer elke lok zachtjes met de handen om het
product goed te verdelen, zodat de hele lok wordt bedekt

De inwerktijden zijn indicatief en verschillen naargelang de diagnose

2

Draai het haar wanneer elke sector klaar is voorzichtig in een
streng en zet hem vast met een klem. Zo houdt het haar over de
hele lengte de juiste vochtigheidsgraad.
Laat het product inwerken zonder het haar te bedekken, volgens
de aanwijzingen in de onderstaande Tabel Inwerktijden.

DROGEN

Om het haar tijdens de stappen van de behandeling
beter hanteerbaar en beter doorkambaar te maken
en voor een optimaal effect van de ALISA SUPER
STRAIGHTENING FLUID, raden wij aan een kleine
hoeveelheid T@b>u Heat Shield over het vochtige
haar te vernevelen, met name op de meer gevoelige
of beschadigde punten. Droog het haar daarna volgens
de aanwijzingen in de onderstaande tabel.

SOORT HAAR

TABEL VOOR HET DROGEN
SOORT HAAR
NATUURLIJK

OPGELICHT/ONTKLEURD > 50% GRIJS

Houd de punten vochtig.

35’

NATUURLIJK

30’

GEKLEURD OF OPGELICHT <50%

25’

WAARSCH.

SPOEL HET HAAR
LICHT (max 15’’)
NA DE INWERKTIJD

15’ - 20’

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID is een schoonheidsbehandeling
voor het haar. Het dient niet voor de hoofdhuid, dus zorg ervoor
dat het product niet rechtstreeks daarop wordt aangebracht.

Droog het haar volledig 100%.
Droog het haar tot 70%.

INWERKTIJD

NAT. WEERBARSTIG

OPGELICHT/ONTKLEURD > 50% GRIJS

ADVIES

GEKLEURD OF OPGELICHT <50%

3

BEHANDELING - SUPER STRAIGHTENING FLUID

4

SPOELEN EN DROGEN

Spoel het haar na de eventuele inwerktijd licht met
lauw water (zie Tabel Inwerktijden hierboven), om
eventueel overtollig product te verwijderen.

BEHANDELING - SUPER STRAIGHTENING FLUID
Trek beschermingshandschoenen aan
alvorens met de behandeling te beginnen.
Verdeel het haar met behulp van
een puntkam in 5 sectoren zoals in
het schema. Zo kan het product ook in
de moeilijkste zones optimaal worden
verspreid.

Droog het haar volledig. Controleer met een borstel of een
kam of het 100% droog. (Deze handeling is belangrijk. Let men
name op lastige zones als de nek, de haaraanzet, bovenop het
hoofd en de voorkant.
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SPOELEN EN DROGEN
Als het haar moeilijk doorkambaar is, breng dan T@
b>u Heat Shield aan om het haar tijdens de stappen
van de behandeling beter hanteerbaar en doorkambaar
te maken, en om een optimaal effect te bereiken.
4

VOLTOOIING BEHANDELING

Spoel het haar goed uit, breng ALISA
RESTORE SHAMPOO aan, masseer het haar
zachtjes en spoel het uit.

VERHITTINGSFASE

5

Controleer alvorens met de verhittingsfase te beginnen of
het haar volledig droog is.

In deze fase hoeft de shampoo niet in te
werken.

Stel de temperatuur van de stijltang in zoals
aangegeven in de onderstaande tabel. De ingestelde
temperatuur is fundamenteel voor een optimaal
resultaat, daarom is het noodzakelijk om de
STIJLTANG SENS.ÙS met instelbare temperatuur te
gebruiken.

Dep het haar goed droog met een handdoek, breng
20g tot 40 g ALISA RESTORE BUTTER aan en laat het 5
minuten inwerken. Spoel het haar goed uit.
Indien de weerschijn en kleurtoon zwakker worden,
meng dan gelijke doses ALISA RESTORE BUTTER en Direct
Fard van de kleur die het meest geschikt is om eventueel
kleurverlies te herstellen. Bedek het haar in dit geval met
een kapje en laat het onder een warmtebron 5-10 minuten
inwerken, en spoel het haar vervolgens uit.

Verdeel het haar met behulp van een puntkam in 6 sectoren
zoals in het Schema.
SCHEMA SECTOREN VOOR DE VERHITTINGSFASE

Na het haar te hebben uitgespoeld en drooggedept met een
handdoek kan de hittebescherming Illumyna Thermo Discipline
Milk worden gebruikt (6 tot 9 pompjes).
Droog het haar vervolgens terwijl de föhn van onderen
naar boven blaast, en begeleid het zachtjes met de
handen.
N.B. Na het drogen is de behandeling nog actief. Indien de

Controleer na de eerste lokken in de nek met de stijltang te hebben bewerkt of de haarkleur minder
intens wordt. Als de kleur hetzelfde blijft, verhoog dan de temperatuur dan met 10°/20°C tot de
kleur stabiel blijft of licht verandert (maximaal ½ toon). Een eventueel minder intense kleur kan
worden hersteld met DIRECT FARD en ALISA RESTORE BUTTER in gelijke doses.

SOORT HAAR

TEMPERATUUR °C

MIN. AANTAL KEREN
DOOR DE STIJLTANG

NATUURLIJK
RÉSISTANTS
NATUURLIJK

230°C
Verlaag de temperatuur
indien nodig

10

GEKLEURD
OF OPGELICHT <50%

200°C 210°C*

7

OPGELICHT
ONTKLEURD > 50%

180°C*

GRIJS

160°C*

Verhoog de
temperatuur
met stappen
van 10°C, indien
mogelijk, om het
maximale effect
te bereiken

moeilijkste zones een lichte slag houden, raden wij aan deze
zones nog 5 keer met de stijltang te behandelen met dezelfde
werkwijze en dezelfde temperatuur als hierboven vermeld.

6

ONDERHOUD

Voor correct onderhoud van de ALISA-behandeling
moeten RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER
worden gebruikt. Indien niet op de behandeling
afgestemde producten worden gebruikt, kan de
behandeling, ook zichtbaar, minder effectief zijn.

Controleer
de reactie
op de eerste
lokken

5

*De aangegeven temperaturen zijn algemene waarden en moeten altijd worden gecontroleerd aan de hand
van de haarstructuur (medium/dun/dik) of eventuele kleurveranderingen van de eerste haarlok, en worden

Begin met de verhittingsfase in de nek, door het haar in
horizontale secties met een breedte van 0,5 cm te verdelen.
Houd de lok strak met behulp van een hittebestendige kam
[KAM ALISA SENS.ÙS], en haal hem vanaf de basis
tot de punten door de stijltang. Controleer elke keer
het resultaat, of de juiste temperatuur is ingesteld en
of de kleur behouden blijft (zie de onderstaande Tabel
Temperaturen Stijltang).
Zorg ervoor dat, alvorens de stijltang te gebruiken, de lok
loodrecht op het hoofd staat zodat bij de haaraanzet ook de
eerste centimeter goed kan worden behandeld.
De moeilijkste zones (nek en voorkant) moeten vaker door
de stijltang worden gehaald.
Technical Guide
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PERFECT GLAD HAAR
1

VOORBEREIDING - PRE STRAIGHTENING FLUID
Was
het
haar
STRAIGHTENING FLUID.

met

3

SCHEMA SECTOREN

PRE-

Masseer haar en hoofdhuid zachtjes
tot het product gaat schuimen, breng het
product opnieuw aan en laat het vervolgens
inwerken volgens de aanwijzingen in de
onderstaande Tabel Soort Haar.

Schud de flacon en giet 30 tot 50 gram ALISA
SUPER STRAIGHTENING FLUID in een plastic kom (de
benodigde hoeveelheid product hangt af van de lengte
en de massa van het haar)

Spoel het haar goed uit.Dep het droog met een
handdoek.
TABEL SOORT HAAR
SOORT HAAR

AANTAL
KEREN
WASSENA

AANBEVOLEN
INWERKTIJD

N A T .
WEERBARSTIG
NATUURLIJK

3-4 Hkeer PreStraightening Fluid
aanbrengen

(laatste aanbrenging
Pre-Straightening Fluid)

GEKLEURD OF
OPGELICHT
<50%

2-3 Hkeer PreStraightening Fluid
aanbrengen

(laatste aanbrenging
Pre-Straightening Fluid)

O P G E L I C H T/
ONTKLEURD >
50%
GRIJS

1-2 Hkeer PreStraightening Fluid
aanbrengen

(laatste aanbrenging
Pre-Straightening Fluid)

6-8 min.

3-5 min.

2-3 min.

Begin met het aanbrengen in de nek: verdeel het
haar in horizontale secties van 0,5 cm, en breng ALISA
SUPER STRAIGHTENING FLUID aan met behulp van een
harde kwast.

N.B.
Niet helemaal
uitspoelen, laat
ongeveer 50%
schuim tussen
de verschillende
keren dat
Pre-Straightening
Fluid wordt
aangebracht.
Spoel het haar
pas volledig uit
na de laatste
shampoobeurt.

Breng ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID aan
vanaf 0,5 cm van de hoofdhuid tot aan de punten.
Masseer elke lok zachtjes met de handen om het
product goed te verdelen, zodat de hele lok wordt
bedekt

De inwerktijden zijn indicatief en verschillen naargelang de diagnose

2

Draai het haar wanneer elke sector klaar is voorzichtig in een
streng en zet hem vast met een klem. Zo houdt het haar over de
hele lengte de juiste vochtigheidsgraad.
Laat het product inwerken zonder het haar te bedekken, volgens
de aanwijzingen in de onderstaande Tabel Inwerktijden.

DROGEN

Om het haar tijdens de stappen van de behandeling
beter hanteerbaar en beter doorkambaar te maken
en voor een optimaal effect van de ALISA SUPER
STRAIGHTENING FLUID, raden wij aan een kleine
hoeveelheid T@b>u Heat Shield over het vochtige
haar te vernevelen, met name op de meer gevoelige
of beschadigde punten. Droog het haar daarna volgens
de aanwijzingen in de onderstaande tabel.

SOORT HAAR

TABEL VOOR HET DROGEN
SOORT HAAR
NATUURLIJK

ADVIES

Droog het haar tot 70%.

OPGELICHT/ONTKLEURD > 50% GRIJS

Houd de punten vochtig.

T.DE POSE

WAARSCH.

NATUURLIJK

35’

NIET UITSPOELEN.

GEKLEURD OF OPGELICHT <50%

30’

ÉCLAIRCIS/ DÉCOLORÉS >50%
GRIJS

20’ - 25’

SPOEL HET HAAR LICHT
(max 15’’)
NA DE INWERKTIJD

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID is een schoonheidsbehandeling
voor het haar. Het dient niet voor de hoofdhuid, dus zorg ervoor
dat het product niet rechtstreeks daarop wordt aangebracht.

Droog het haar volledig 100%.

GEKLEURD OF OPGELICHT <50%

3

BEHANDELING - SUPER STRAIGHTENING FLUID

4

SPOELEN EN DROGEN

Spoel het haar na de eventuele inwerktijd licht met
lauw water (zie Tabel Inwerktijden hierboven), om
eventueel overtollig product te verwijderen.

BEHANDELING - SUPER STRAIGHTENING FLUID
Trek beschermingshandschoenen aan
alvorens met de behandeling te beginnen.
Verdeel het haar met behulp van
een puntkam in 5 sectoren zoals in
het schema. Zo kan het product ook in
de moeilijkste zones optimaal worden
verspreid.

Droog het haar volledig. Controleer met een borstel of een
kam of het 100% droog. (Deze handeling is belangrijk. Let men
name op lastige zones als de nek, de haaraanzet, bovenop het
hoofd en de voorkant.
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6

SPOELEN EN DROGEN
Als het haar moeilijk doorkambaar is, breng dan T@
b>u Heat Shield aan om het haar tijdens de stappen
van de behandeling beter hanteerbaar en doorkambaar
te maken, en om een optimaal effect te bereiken.
4

VOLTOOIING BEHANDELING

Spoel het haar goed uit, breng ALISA
RESTORE SHAMPOO aan, masseer het haar
zachtjes en spoel het uit.

VERHITTINGSFASE

5

Controleer alvorens met de verhittingsfase te beginnen of
het haar volledig droog is.

In deze fase hoeft de shampoo niet in te
werken.

Stel de temperatuur van de stijltang in zoals
aangegeven in de onderstaande tabel. De ingestelde
temperatuur is fundamenteel voor een optimaal
resultaat, daarom is het noodzakelijk om de
STIJLTANG SENS.ÙS met instelbare temperatuur te
gebruiken.

Dep het haar goed droog met een handdoek, breng
20g tot 40 g ALISA RESTORE BUTTER aan en laat het 5
minuten inwerken. Spoel het haar goed uit.
Indien de weerschijn en kleurtoon zwakker worden,
meng dan gelijke doses ALISA RESTORE BUTTER en Direct
Fard van de kleur die het meest geschikt is om eventueel
kleurverlies te herstellen. Bedek het haar in dit geval met
een kapje en laat het onder een warmtebron 5-10 minuten
inwerken, en spoel het haar vervolgens uit.

Verdeel het haar met behulp van een puntkam in 6 sectoren
zoals in het Schema.
SCHEMA SECTOREN VOOR DE VERHITTINGSFASE

Na het haar te hebben uitgespoeld en drooggedept met een
handdoek kan de hittebescherming Illumyna Thermo Discipline
Milk worden gebruikt (6 tot 9 pompjes).
Droog het haar vervolgens terwijl de föhn van onderen
naar boven blaast, en begeleid het zachtjes met de
handen.
N.B. Na het drogen is de behandeling nog actief. Indien de

Controleer na de eerste lokken in de nek met de stijltang te hebben bewerkt of de haarkleur minder
intens wordt. Als de kleur hetzelfde blijft, verhoog dan de temperatuur dan met 10°/20°C tot de
kleur stabiel blijft of licht verandert (maximaal ½ toon). Een eventueel minder intense kleur kan
worden hersteld met DIRECT FARD en ALISA RESTORE BUTTER in gelijke doses.

SOORT HAAR

TEMPERATUUR °C

MIN. AANTAL KEREN
DOOR DE STIJLTANG

NATUURLIJK
RÉSISTANTS
NATUURLIJK

230°C
Verlaag de temperatuur
indien nodig

12

GEKLEURD
OF OPGELICHT <50%

200°C 210°C*

8

OPGELICHT
ONTKLEURD > 50%

180°C*

GRIJS

160°C*

Verhoog de
temperatuur
met stappen
van 10°C, indien
mogelijk, om het
maximale effect
te bereiken

moeilijkste zones een lichte slag houden, raden wij aan deze
zones nog 5 keer met de stijltang te behandelen met dezelfde
werkwijze en dezelfde temperatuur als hierboven vermeld.

7

ONDERHOUD

Voor correct onderhoud van de ALISA-behandeling
moeten RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER
worden gebruikt. Indien niet op de behandeling
afgestemde producten worden gebruikt, kan de
behandeling, ook zichtbaar, minder effectief zijn.

Controleer
de reactie
op de eerste
lokken
NB
0,5 cm

6

*De aangegeven temperaturen zijn algemene waarden en moeten altijd worden gecontroleerd aan de hand
van de haarstructuur (medium/dun/dik) of eventuele kleurveranderingen van de eerste haarlok, en worden

Begin met de verhittingsfase in de nek, door het haar in
horizontale secties met een breedte van 0,5 cm te verdelen.
Houd de lok strak met behulp van een hittebestendige kam
[KAM ALISA SENS.ÙS], en haal hem vanaf de basis
tot de punten door de stijltang. Controleer elke keer
het resultaat, of de juiste temperatuur is ingesteld en
of de kleur behouden blijft (zie de onderstaande Tabel
Temperaturen Stijltang).
Zorg ervoor dat, alvorens de stijltang te gebruiken, de lok
loodrecht op het hoofd staat zodat bij de haaraanzet ook de
eerste centimeter goed kan worden behandeld.
De moeilijkste zones (nek en voorkant) moeten vaker door
de stijltang worden gehaald.
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DIAMOND BLOW DRY
1

VOORBEREIDING - RESTORE SHAMPOO
Breng na het haar nat te hebben
gemaakt RESTORE SHAMPOO aan.
Masseer haar en hoofdhuid zachtjes.
Laat het product schuimen en spoel het
haar goed uit.
Herhaal de handeling indien nodig.
Dep het haar na het uitspoelen met een handdoek.

BEHANDELING - STRAIGHTENING SHAMPOO +
RESTORE SHAMPOO 5ml+5ml
2

Trek beschermingshandschoenen aan
alvorens met de behandeling te beginnen.
Giet 5 ml STRAIGHTENING SHAMPOO + 5
ml RESTORE SHAMPOO in de applicator (een
grotere hoeveelheid in geval van zeer lang
haar).
Breng het gelijkmatig over het hele haar aan, en
masseer alleen het haar – niet de hoofdhuid – om rijk en
dik schuim te creëren (schud de flacon zachtjes voor het
aanbrengen).
Laat het product 5 minuten inwerken zonder het
haar af te dekken. Gebruik geen warmtebronnen.
N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO is een schoonheidsbehandeling
voor het haar. Het hoeft niet rechtstreeks op de hoofdhuid te worden
aangebracht.

3

SPOELEN
Spoel het haar na de inwerktijd
zorgvuldig uit.
Dep het haar goed met een handdoek,
breng 20 g tot 40 g ALISARESTORE BUTTER
aan en laat het 5 minuten inwerken.
Spoel het haar goed uit.

Het haar kan nu worden gedroogd en naar wens
in model worden gebracht: steil, met slagen of met
krullen.
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