
- 70 % zawartości to naturalne, organiczne składniki
- formuła wegańska
- efekt naturalnie prostych włosów
- perfekcyjnie proste włosy do 5 miesięcy

KOMPLEKS AMINOKWASÓW
Działa wewnątrz włókna włosów, modyfikuje mostki
dwusiarczkowe i umożliwia uzyskanie prostych
włosów dzięki ciepłu prostownicy.

PROTEINY HIPLEX
Odnawiają i regenerują strukturę włosów. Zapewniają
im głębokie nawilżenie. Zapobiegają łamaniu. Włosy
stają się zdrowsze, mocniejsze i bardziej elastyczne.

KWAS HIALURONOWY
Zapobiega przesuszaniu się włosów, intensywnie
nawilża.

- maksymalne odżywienie włosów
- efekt jedwabistych i błyszczących włosów
- poprawa nawilżenia włosów

ONLY ONE, to innowacyjna kuracja prostująca z zaawansowanym systemem Hyalurox + proteinami Hiplex +
Kompleksem Aminokwasów. Dzięki takiemu połączeniu, produkt prostuje i rekonstruuje włókno włosa, głęboko
nawilża, eliminuje puszenie się przy jednoczesnej gwarancji uzyskania zdrowych włosów.

EKSTRAKT Z LNU
Posiada właściwości regenerujące i wspomaga efekt
prostych włosów. Eliminuje puszenie się włosów.

Określ rodzaj włosów i sprawdź ich kondycję, aby osiągnąć jak najlepszy efekt kuracji.
Wykonaj test porowatości włosa.

EKSTRAKT Z ALOESU
Regeneruje włosy, zapewnia im nawilżenie i
odżywienie.

EKSTRAKT Z BAMBUSA
Poprawia elastyczność włosów, zapobiega ich
łamaniu. Posiada właściwości regenerujące i
antyoxydacyjne.

OLEJ ARGANOWY
Zapewnia włosom nawilżenie i wzmocnienie.

ONLY ONE – JEDEN PRODUKT PROSTUJĄCY. Kuracja prostująca zawiera kwas hialuronowy, proteiny Hiplex,
aminokwasy, kwas hialuronowy, ekstrakt z bambusa, siemienia lnianego, aloesu i olejku arganowego, w celu
osiągnęcia ultraefektywnego i szybkodziałającego systemu prostowania włosów. 
NIE ZAWIERA FORMALDEHYDÓW ORAZ JEGO POCHODNYCH!

Opis:

Przygotowanie

Plusy i widoczne rezultaty:

Aktywne składniki i komponenty:

prostych
włosów

Piękno
naturalnie 



- Wykonaj 5 sekcji i prostuj każde 0,5 cm pasmo włosów prostownicą ok. 7-10razy, a w niektórych
przypadkach, nawet 15 razy. Dostosuj temperaturę do rodzajów włosów: 220 st normalne włosy, 170-190 st
włosy zniszczone i rozjaśniane.

- pozostaw włosy do ostygnięcia na 10 min.

- Pozostaw produkt na włosach 25-30 min, nakładając czepek termiczny. W przypadku włosów bardzo
porowatych i zniszczonych, zredukuj czas trzymania o 15 min. W przypadku włosów bardzo mocno
kręconych i grubych, trzymaj 45 min.

- Podziel włosy na 4 sekcje. Użyj pędzelka nakładając krem na włosy, zachowując 1 cm
odstępu od skóry głowy.

Pamiętaj: Rozpoczynając zabieg, umyj dwukrotnie włosy SZAMPONEM OCZYSZCZAJĄCYM. Najlepszy w tym przypadku
będzie Szampon Musujący Bubbly lub Greasy z serii Linecure. Przy drugim razie pozostaw na chwilę szampon na włosach.

- Po upływie tego czasu, nakieruj strumień wody nad włosy i szybko przeprowadź go przez włosy, tym
samym spłukując maksymalnie 15% produktu, przypadku włosów normalnych. W przypadku włosów
zniszczonych czy rozjaśnionych, czynność wykonaj dwa razy. Potem przeczesz włosy grzebieniem.

- Rozprowadź krem na włosach równomiernie. Upewnij się, że produkt jest nałożony właściwie.

- Odmierz właściwą ilość krem prostującego ONLY ONE, biorąc pod uwagę długość: 25-35 g w przypadku
krótkich włosów, 45-55 g w przypadku średniej długości włosów, 60-75 g w przypadku długich włosów.

- Unikaj kontaktu ze skórą.

-Wysusz włosy suszarką kompletnie (ustaw na mocne ciepło). Używaj szczotki.

PAMIĘTAJ: Kiedy skończysz powyższy etap pracy z ONLY ONE, spłucz produkt i nałóż odżywkę (rekomenujemy
odżywkę Hydro Sense z serii Linecure). Po chwili spłucz dokładnie wodą. Nie myj włosów szamponem. Wysusz
włosy suszarką, przy użyciu szczotki.

DELIKATNE
FALOWANE

GRUBE
KRĘCONE

 
NORMALNE
KRĘCONE

DELIKATNE
KRĘCONE

dla różnych typów włosów i rezultatów
Typ włosów Suchość włosów

przed nałożeniem
kremu

Czas trzymania
Procent
zmycia

Produktu*
Metoda suszenia

Temp.
prostownicy

Ilość
przeciągnięć

50% suche

100% suche

75% suche od
nasady, w środku i
na końcach 50%

suche

45"

35" - 45"

30" - 35"

25" - 30"

20" - 25"

15%

15%

25%

15% -25%

25% - 50%

230 ºC

230 ºC

180 ºC - 190 ºC

190 ºC - 220 ºC

220 ºC - 230 ºC 

15 razy
każdą
sekcje

(*) % Zmycia kremu prostującego

REKOMENDOWANE UŻYCIE KREMU PROSTUJĄCEGO

Tylko
prostownica

Szczotka +
prostownica

Aplikacja:

 
NORMALNE
FALOWANE

100% suche

75% suche

Szczotka +
prostownica

Szczotka +
prostownica

Tylko
prostownica

15 razy
każdą
sekcje

10-15 
razy każdą

sekcje

10 razy
każdą
sekcje

5-10
razy każdą

sekcje



- Używaj rękawiczek.

- Zwróć szczególną uwagę na włosy bardzo zniszczone i porowate.

• Butelka 500ml → kod produktu 6565 

- W każdym przypadku, gdy produkt przedostanie się do oczu, płucz dużą ilością wody oraz skonsultuj się z
lekarzem.

- Jeśli zauważysz reakcję uczuleniową, przestań wykonywać kurację. Nie używaj także, gdy skóra głowy jest
podrażniona lub klient poinformował Cię o alergii, na składniki produktu.

- Nie myj włosów przez 48 godz. po zabiegu.

- Nie wykonuj kuracji, gdy uprzednio został nałożony inny produkt.

Myj włosy szamponem bez siarczanów. Najlepszy do tego celu będzie szampon Sensitive z serii Linecure. Możesz
polecić klientce odżywkę do użytku domowego z serii Linecure, dopasowaną do rodzaju i potrzeb włosów.

- Unikaj kontaktu kremu prostującego ze skórą, bowiem produkt posiada bardzo niskie PH, pomiędzy 1,5 a 2.

- Stosuj się do zaleceń ulotki informacyjnej, wykonaj diagnozę włosa, odmierz odpowiednią ilość preparatu,
przestrzegaj czasu trzymania, ilości przeciągnięć i temperatury prostownicy i innych zmiennych.

Zalecenia:

Środki ostrożności:

Pielęgnacja domowa:

Sposób pakowania/oznaczenie

- Podczas wykonywania zabiegu, używaj wyłącznie plastikowych materiałów. Nie używaj metalowych
szpikulców, miseczek itp.

- Odcień włosów może się nieznacznie zmienić po zabiegu, np. w przypadku blondów, może stać się
bardziej złocisty

- Produkt przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

- Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

- Do mycia włosów stosuj szampon bez siarczanów (SENSITIVE LINECURE)

- Nie używaj gumek i nie spinaj włosów

- ONLY ONE kuracja prostująca jest odpowiednia dla każdego typu i rodzaju włosów – rozjaśnianych,
farbowanych i z pasemkami.

- Jeśli musisz zafarbować lub rozjaśnić włosy, odczekaj kolejne 24 godziny

- Jeśli podczas kąpieli włosy narażone zostaną na działanie pary wodnej, a także kiedy na dworze jest bardzo
wilgotno lub kiedy zmokniesz, natychmiast wysusz włosy kompletnie i przeprostuj je prostownicą. Od tego
momentu znów musisz odczekać 48 godz, zanim umyjesz włosy szamponem.


