brushing très longue tenue : lissage,
volume et souplesse
very long lasting blow drying: straightening,
volume and smoothness

les gestes de votre coiffeur chez vous
your hairdresser’s skills at home

tosan a tartozékot.

MAGYAR

HASZNÁLATA
A hajkefe 4 pozícióval rendelkezik:
0 (kikapcsolt), I (közepes fúvás), II
(normál fúvás) és III (erős fúvás). A
közepes fúvás ideális a vékony szálú, az erős fúvás pedig az erősebb
szálú hajnak.
A különálló „hideg levegő” gombbal könnyen előidézhet egy hideg
fúvást a simítás vagy befésülés
után a hajtincsek mozgásának rögzítésére és a „tartós” hatás elérése
céljából.

Multistyle 1200 - új partnerre talált a szépségápolásban!
Ez az új szárító és simító kefe 4
tartozékból áll, amelyek mindegyike fontos ahhoz, hogy fodrásza mozdulatait otthon meg
tudja ismételni.
A Multistyle 1200 ideális eszköz
arra, hogy nagyon könnyen befésülje a haját és elkészíthesse a legmerészebb frizurákat is.
A négy tartozékkal ellátott kefével
simíthatja a hajat és egy kézfordulattal dússá teheti és formát adhat
neki.
/BHZ UFMKFTÓUNÏOZÏOFL LÚT[ÚOIFtően (1200W) tartozék nélkül gyorsan szárítja vagy előszárítja a hajat.

Használja a hajszárító és simító
kefét enyhén nedves és teljesen
kifésült előszárított hajra.
A hajjal szakaszonként dolgozzon,
csipesszel rögzítse a fejtetőn. Kezdje az alsó tincsekkel. Legfeljebb 2
cm vastag és a lehető legegyenletesebb hajtincsekkel dolgozzunk.
Mindig a haj tövétől a hajvégek
felé haladjon és húzza lassan végig
a hajtincsen a kefét.

Az Ionic technológia segítségével
(kék LED) szabályozható a statikus
elektromosság és erősíti a nem
leöblített hajápoló szerek hatékonyságát. Megkönnyíti a haj formázását, csillogóvá és selymessé
UFT[J B IBKBU 3ÚQLÚEǮ IBKUJODTFL
nélkül könnyebb lesz a fésülés és
formázás.

BE LISS HAJSIMÍTÓ FEJ
Tökéletes simítás és ragyogás!
t7ÈMBTT[B LJ B IBKUÓQVTÈOBL NFHfelelő feszítést a Tensio Control
System segítségével® (1. hullámos haj, 2. göndör haj, 3. nagyon
göndör haj, 4.fürtös (nagyon
göndör).
A fodrász tanácsai
- Az első használatnál válassza az
1es feszítést (a legkisebb feszítés),
hogy megszokja a BE Liss brushing
hajsimító használatát.
- Ezután fokozatosan növelje a feszí-

A tartozékok felhelyezése és eltávolítása
Illessze a kefét és a simító fejet a
készülék testébe úgy, hogy a két
tartozék vezetősíneit egymásba
helyezi és kattanásig benyomja.
A tartozékok levételéhez nyomja
meg a készülék két oldalán lévő
kioldó gombokat és húzza le óva38

forgó mozgás a hajtöveket a lehető legjobban fellazítja!
t*TNÏUFMKF NFH B NǻWFMFUFU NJOden hajtincsen, és ne felejtse el a
hajtincset átfújni hideg levegővel
az erősebb tartás érdekében.

tést addig, amíg az Önnek legmegfelelőbbet meg nem találja.
'JHZFMFN "[ BMLBMNB[PUU TJNÓUÈTtól függetlenül javasoljuk, hogy a
tartsa a simítani kívánt tincs végét
a másik kezével, biztosítva így a haj
egyenletes eloszlását a simítófej fogai között. Minden simítási mozdulat után gondosan helyezze bele a
hajtőnél a vékony tincset a fésűbe,
majd lassan és egyenletesen húzza
lefelé a készüléket, a másik kezével
tartva a hajtincs végét.

Formázás
A BE Liss simító feje tökéletesen
alkalmas a mindennapi kis fésülködésre: meg kell szelídítenie egy
rakoncátlan fürtöt, frizurájából hiányzik a vitalitás stb. Két perc alatt
visszaadhatja frizurája ragyogását
és dús vitalitását a fentiekben már
leírt technika alkalmazásával, ezúttal száraz hajon.
Ideális útitárs utazásnál!

Egyenes simítás vagy dúsító simítás?
t" EÞT IBK UÏSGPHBUÈOBL DTÚLLFOtéséhez helyezze a simító fésűket
a hajtincs fölé és csúsztassa finoman végig a hajtincsen felülről
lefelé, a hajtő felől kiindulva.
t" WÏLPOZ T[ÈMÞ WBHZ MFMBQVMU IBK
térfogatának növeléséhez helyezze a simító fésűket a hajtincs
alá, ekkor a simítás közben szétválasztja egymástól a hajtöveket,
ami dúsító hatást eredményez.
t*TNÏUFMKF NFH B NǻWFMFUFU NJOden hajtincsen, és ne felejtse el
átfújni hideg levegővel az erősebb tartás érdekében.

A 38 MM-ES MELEGÍTETT KEFE
KERÁMIA BEVONATTAL rendelkezik a tökéletes csúszás és hajának
jobb védelme érdekében.
A „hajkefe-hajszárító” kombináció
forradalmasítja a beszárítás műveletét!
Ez a BaByliss által ajánlott ideális
kefeátmérő anélkül fejti ki simító és dúsító hatását, hogy a hajat
összekócolná, a leghatékonyabb
beszárítással a lágy, selymes haj
érdekében.
A készülék meleg levegője felmelegíti a tartozékok fémcsövét. A hő tehát
közvetlenül érintkezik a hajjal, ezáltal haja lágy és sima lesz.

Dúsító hatás a hajtőnél
t7FHZFO FHZ LÚSàMCFMàM  DN T[Ïles hajtincset és helyezze a simító
fésűket a lehető legközelebb a
hajtőhöz, a hajtincs alá. Ügyeljen
arra, hogy a fésűk jól behatoljanak a hajba..
t'PSHBTTB FM #& -JTT LÏT[àMÏLFU
körülbelül 45°-kal közben lassan
csúsztassa a hajvégek felé. Ez a

20 MM-es KEREK VADDISZNÓSÖRTE KEFEL
Ez az átmérő elsősorban az utolsó
eldolgozásokra alkalmas: ez a kefe
kiemeli egyes hajtincsek, vagy a
39

frufru, a hajvégek vagy a hajtő formáját.
Használata változó lehet a haj
hosszúságától függően:
- rövid hajnál a forgó fejet vízszintesen használjuk a lágy és természetes hatás érdekében, befelé
vagy kifelé fésülve.
- hosszú hajnál függőlegesen használjuk, ekkor a hajvégeknél göndörödő loknikat kapunk.
KEREK KIFÉSÜLŐ KEFE
Ezt a hajkefét száraz vagy nedves
hajra használjuk és tökéletesen
alkalmas hullámok készítéséhez
vagy dús hatás eléréséhez!
Válasszon ki egy hajtincset és kefélje a hajkefével a hajtövektől a
haj vége felé, majd tekerje fel a
hajat rá. Tartsa körülbelül 15-20
másodpercig, a tincs vastagságától függően. Kifésülés előtt hagyja
a hajat teljesen lehűlni.
A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
t)Þ[[B LJ B LÏT[àMÏLFU B LPOOFLtorból és hagyja teljesen lehűlni,
mielőtt megtisztítja vagy elteszi.
t"[U KBWBTPMKVL  IPHZ UJT[UÓUTB B
simító fejet és a keféket rendszeresen, hogy a hajszálak, hajápoló
szerek stb. ne halmozódjanak fel.
A kefében maradt hajszálakat fésűvel távolítsa el. Használjon száraz, vagy egészen enyhén nedves
rongyot a műanyag és kerámia
felületekhez.
t" LÏT[àMÏLFU NBHÈU ÏT B UBSUPzékokat a következő használatig
tartsa a tároló tasakban.
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