
 

OPRÓCZ STANDARDOWEGO ZABIEGU PROSTOWANIA WŁOSÓW, THE FIRST SHAMPOO 

MOŻEMY STOSOWAĆ TAKŻE NA 7 INNYCH SPOSOBÓW:  

01 Do włosów blond – usunięcie puszenia, wyprostowanie włosów, stonowanie włosów blond.  

- umyj włosy dwukrotnie szamponem oczyszczającym sweet powder shampoo 

- wysusz włosy na 50% za pomocą ręcznika i suszarki 

- dokładnie potrząśnij butelką The First Shampoo 

- wymieszaj 35ml The First Shampoo z 25ml Sweet Hair Toner Shampoo 

- mieszankę nanieś na włosy pasmo po pasmie, upewniając się, że każde pasmo jest dobrze 

nasączone 

- odczekaj 20 minut 

- dokładnie spłucz włosy wodą 

- wysusz włosy suszarką do 100% sucha 

- podziel włosy na partie i prasuj każde pasmo prostownicą o temperaturze 230C. Każde pasmo 5-

7 razy.  

Uwaga! Jeżeli włosy są zniszczone, to zdrową ich część prasuj z temperaturą 230C, część mocno 

zniszczoną 200C a same końcówki 180C 

  

 

 

 

02 Dodatkowa odbudowa i extra odżywienie włosów – zastosowanie na włosach zniszczonych 

zabiegami chemicznymi.   

- umyj włosy dwukrotnie szamponem oczyszczającym sweet powder shampoo 

- wysusz włosy na 50% za pomocą ręcznika i suszarki 



- dokładnie potrząśnij butelką The First Shampoo 

- nanieś The First Shampoo na włosy pasmo po pasmie, upewniając się, że każde pasmo jest 

dobrze nasączone 

- odczekaj 20 minut 

- dokładnie spłucz włosy wodą 

- nanieś na włosy Cronology Hair Cream, pozostaw na 10 minut, następnie spłucz włosy wodą 

- wysusz włosy suszarką do 100% sucha 

- podziel włosy na partie i prasuj każde pasmo prostownicą o temperaturze 230C. Każde pasmo 5-

7 razy.  

Uwaga! Jeżeli włosy są zniszczone, to zdrową ich część prasujemy z temperaturą 230C, część 

mocno zniszczoną 200C a same końcówki 180C 

 

 

03 Naprawa zniszczonych końcówek -  zastosowanie szczególnie na włosach blond, 

zniszczonych rozjaśniaczem. 

- umyj włosy dwukrotnie szamponem oczyszczającym sweet powder shampoo 

- wysusz włosy na 50% za pomocą ręcznika i suszarki 

- dokładnie potrząśnij butelką The First Shampoo 

- nanieś na włosy The First Shampoo dokładnie pasmo po pasmie. Upewnij się, że każde pasmo 

jest dokładnie nasączone 

- odczekaj 20 minut 

- dokładnie spłucz włosy wodą 

- wysusz włosy na 50% za pomocą ręcznika lub suszarki 

- aplikuj S.O.S 1 na uszkodzone partie włosów lub opcjonalnie na całe pasma 



- w celu lepszej aplikacji, możesz sobie pomóc grzebieniem, rozprowadzając produkt od cebulek 

aż po same końce 

- następnie odczekaj 10 minut z S.O.S 1 nałożonym na włosy (NIE SPŁUKUJ S.O.S 1!!!) 

- wysusz włosy suszarką do 100% sucha 

- podziel włosy na partie i prasuj każde pasmo prostownicą o temperaturze 230C. Każde pasmo 5-

7 razy.  

Uwaga! Jeżeli włosy są zniszczone, to zdrową ich część prasujemy z temperaturą 230C, część 

mocno zniszczoną 200C a same końcówki 180C 

 

 

04 Semi Permanent – zastosowanie przy szczególnie opornych na prostowanie włosach, 

uzyskanie efektu botoxu na włosach.  

- umyj włosy dwukrotnie szamponem oczyszczającym sweet powder shampoo 

- wysusz włosy na 50% za pomocą ręcznika i suszarki 

- dokładnie potrząśnij butelką The First Shampoo 

- nanieś The First Shampoo na włosy pasmo po pasmie, upewniając się, że każde pasmo jest 

dobrze nasączone 

- odczekaj 20 minut 

- dokładnie spłucz włosy wodą 

- wysusz włosy za pomocą suszarki na 80%  

- nanieś na włosy Sweet Lovely Step 2 

- odczekaj 15 minut, po czym dokładnie zmyj włosy wodą 

- wysusz włosy na 100% za pomocą suszarki 

- podziel włosy na partie i prasuj każde pasmo prostownicą o temperaturze 230C. Każde pasmo 5-

7 razy.  



Uwaga! Jeżeli włosy są zniszczone, to zdrową ich część prasujemy z temperaturą 230C, część 

mocno zniszczoną 200C a same końcówki 180C 

 

05 Nabłyszczenie włosa – zastosowanie jako dodatkowe odżywienie włosa i nadanie mu extra 

połysku oraz świeżości.  

- umyj włosy dwukrotnie szamponem oczyszczającym sweet powder shampoo 

- wysusz włosy na 50% za pomocą ręcznika i suszarki 

- dokładnie potrząśnij butelką The First Shampoo 

- nanieś The First Shampoo na włosy pasmo po pasmie, upewniając się, że każde pasmo jest 

dobrze nasączone 

- odczekaj 20 minut 

- dokładnie spłucz włosy wodą 

- nanieś na włosy Sweet Step 3 Touch of SILK  

- odczekaj 10 minut 

- dokładnie spłucz włosy wodą 

- wysusz włosy suszarką na 100%  

- podziel włosy na partie i prasuj każde pasmo prostownicą o temperaturze 230C. Każde pasmo 5-

7 razy.  

Uwaga! Jeżeli włosy są zniszczone, to zdrową ich część prasujemy z temperaturą 230C, część 

mocno zniszczoną 200C a same końcówki 180C 



 

 

06 Koloryzacja – po uprzednim wykonaniu pełnego zabiegu z użyciem The First Shampoo (patrz 

punkt 1), nanieś farbę zgodnie z instrukcją producenta. Odczekaj odpowiednią (zalecaną przez 

producenta) ilość czasu i umyj włosy wodą. Dla zwiększenia trwałości oraz mocy koloru oraz 

ochrony koloru przed czynnikami atmosferycznymi  zalecane jest  zakończenie zabiegu z użyciem 

Sweet Touch of Silk lub Sweet Cronology Hair Cream . W obu przypadkach na mokre włosy 

nakładamy produkt (Sweet Touch of Silk lub Sweet Cronology Hair Cream). Wybrany produkt 

trzymamy 15 minut, następnie spłukujemy włosy wodą i suszymy do sucha suszarką.  

 

 

07 Dekoloryzacja - po uprzednim wykonaniu pełnego zabiegu z użyciem The First Shampoo (patrz 

punkt 1), umyj włosy szamponem i odżywką (zalecane są produkty Sweet), wysusz włosy suszarką 

a następnie rozpocznij zabieg dekoloryzacji. Na koniec zabiegu w celu trwałości zalecane jest 

zakończenie z użyciem Sweet Touch of Silk lub Crolology Hair Cream. W obu przypadkach na 

mokre włosy nakładamy produkt (Sweet Touch of Silk lub Sweet Cronology Hair Cream). Wybrany 

produkt trzymamy 15 minut, następnie spłukujemy włosy wodą i suszymy do sucha suszarką. 



 

*** Uwaga, powyższe zabiegi są przedstawione w skrócie. Po szczegółowe instrukcje 

ZAWSZE należy zaczerpnąć informacji od naszych instruktorów.  

 


