Rennot

luottokiharat

OPAS, JONKA AVULLA LUOT ITSELLESI SUORISTUSRAUDALLA UPEAT KIHARAT!
Ihanaa, että olet saanut tämän oppaan käsiisi! Ylivoimaisesti
kysytyin viimeistely kampaamossa on tällä hetkellä rennot
kiharat. Kiharat korostavat hiusvärin eri vivahteita ja saavat
hiukset näyttämään ihanan ilmavilta. Sormet eivät riitä
laskemaan, kuinka moni asiakas on sanonut, että haluaisi
kihartaa omat hiukset silloin tällöin, mutta kihartaminen ei
koskaan onnistu toivotulla tavalla. Kiharoista tulee herkästi
liian kiharat, mutta silti puolen tunnin päästä hiukset ovat jo
piikkisuorat.

Kestävät

kiharat

ovat

mm.

oikeanlaisen

pohjustuksen, raudan asennon, optimaalisen lämpötilan ja
sopivan kokoisten osioiden summa. Me haluamme, että saat
myös kotona kampauksen, joka kestää parhaimmillaan useita
päiviä!

TÄHÄN OPPAASEEN OLEMME
KOONNEET KAIKKI PIENET VINKIT JA
NIKSIT, JOIDEN AVULLA LOIHDIT
ITSELLESI KAUNIIT, KESTÄVÄT
KIHARAT.

POHJUSTAMINEN
Kaiken perusta on terveet, hyvinvoivat hiukset. Hyvin hoidettuja
hiuksia on helpompi käsitellä ja lopputuloksesta tulee kimmoisa
ja kiiltävä.
Lisää hiuksiin pesun jälkeen kevyt pohjustustuote (esim. Prime
Style Extender) ja harjaa ne huolellisesti läpi. Tuote voi olla
muotovaahto, suihke, tai voide, mutta tärkeintä on, että tuotetta
ei ole liikaa ja että se on levitetty tasaisesti kaikkialle. Liian paljon
tuotetta tai itsessään kovin raskas tuote tekevät myös hiuksista
raskaat, jolloin kiharat suoristuvat nopeammin. Eli vähemmän on
tässäkin asiassa enemmän ja kokeilemalla löydät juuri sinun
hiuksillesi sopivan määrän.
Puhalla hiukset hiustenkuivaajalla kuivaksi, esimerkiksi pää
alaspäin harjaten, jolloin saat myös tyveen kevyen kohotuksen.
Tunnustele hiuksia kauttaaltaan. Hiuksissa on vielä kosteutta,
jos hius tuntuu vähänkään viileältä. Silloin kannattaa jatkaa vielä
kuivaamista, sillä kosteus saa kiharan suoristumaan nopeasti.
Tässä kohtaa hiusten pitäisi olla puhtaat,
mahdollisimman sileät ja helposti hallittavat.

kuivat

ja

HIUSTEN KIHARTAMINEN
Suoristusraudan olisi hyvä olla reunoiltaan pyöreä ja
sellainen, jonka lämpötilaa voit säätää itse (ellei rautaa
ole optimoitu tekemään sitä puolestasi). Sopiva lämpötila
hiusten käsittelyyn on 150 C-185 C. Se on riittävän
kuuma, jotta haluttu tyyli pysyy, mutta ei vahingoita
hiuksia tarpeettomasti.
Jaa hiukset helposti hallittaviin osioihin ja kiinnitä osiot
niin, ettei kiharrettava osio sotkeennu muihin. Voit
esimerkiksi jättää hiukset korvien keskikohdasta
eteenpäin viimeiseksi ja jakaa takaosan vaakasuunnassa
2-3 osaan ja kihartaa hiukset kerroksissa. Yhden
kiharrettavan osion koko kannattaa olla mieluummin
ohuempi kuin paksumpi.
Aloita hiusten kihartaminen niskasta. Osiot voivat olla
niskassa vähän ronskimpia, sillä loivempi kihara säilyttää
hiusten pituusvaikutelman. Näin säästät myös aikaa ja
hermoja näkyvimpiin kohtiin, eli etu- ja pääliosiin. Aloita
suihkuttamalla kiharrettavaan osioon kevyesti siihen
soveltuvaa hiuslakkaa (esim. Control Hairspray) tai
muotoilusuihketta ja kampaamalla läpi. Suihkuta tuote
riittävän kaukaa, jotta hius ei kastu. Varmista, että
tuottessa on ainesosia jotka suojaavat hiuksia lämmön
haittavaikutuksilta.

Aseta suoristusrauta lähelle tyveä pystyasennossa,
käännä reilu 180" ja liu'uta rautaa rauhallisesti
pystyasennossa alaspäin kohti latvaa. Suihkuta päälle
keyvesti lakkaa ja anna jäähtyä. Älä harjaa kiharaa
auki. Pidä käsiteltävä osio aina helposti hallittavana ja
sileänä.
Pro tip: Rennon rantalaineen tavoittelija voi vetää
valmista kiharaa kevyesti alaspäin ja suoristaa
viimeisen 3cm latvasta.
Takaosa kannattaa kihartaa siten, että joka toinen osio
kiharretaan eteenpäin ja joka toinen taaksepäin. Näin
hiukset pysyvät paremmin erillään ja lopputulos
näyttää
moniulotteiselta.
Hiukset
pyrkivät
luonnostaan lähelle toisiaan, jonka vuoksi samaan
suuntaan kiharrettuna ne muodostavat yhden raskaan
kiharan, joka painonsa vuoksi suoristuu helposti.

RAUDAN PITÄMINEN VAAKATASOSSA
KIHARTAESSA SAA AIKAAN SUUREN,
PYÖREÄN KIHARAN, KUN TAAS
PYSTYASENNOSSA KIHARASTA TULEE
LITTEÄMPI JA LOPPUTULOKSESTA
RENNOMPI.

Jaa myös etuosat vaakasuunnassa muutamaan kerrokseen.
Etuosan suortuvat kannattaa kihartaa pienissä osioissa kasvoilta
poispäin. Tarkista lopuksi ettei missään ole kihartamatta jääneitä
suortuvia.
Kun kaikki hiukset on kiharrettu, anna viimeistenkin suortuvien
jäähtyä n. 3min. Tämän jälkeen voit avata kiharat haromalla niitä
kevyesti sormin tai harvalla kammalla.
Tämän jälkeen voit halutessasi lisätä tyveen kevyttä
rakennesuihketta (esim. Dry Volume Blast) tai hiuspuuteria ja
pöyhiä hiukset omaa silmää miellyttävään asentoon. Latvoihin
voit suihkauttaa kuivahoitoainetta (esim. Instant De-Frizzer) tai
kiiltosuihketta. Viimeistele suihkuttamalla lopuksi kevyesti
lakkaa kauttaaltaan.
Ole itsellesi armollinen, jos et heti ensimmäisillä kerroilla
onnistu. Omien hiusten kihartaminen vaatii vähän
kärsivällisyyttä mutta harjoittelmalla opit sen ihan varmasti!

KERROSTA MIELUUMMIN PIENIÄ MÄÄRIÄ USEAMPIA
TUOTTEITA, KUIN PALJON YHTÄ TUOTETTA
ÄLÄ KÄYTÄ YLI 185 C LÄMPÖTILAA
PIDÄ RAUTA PYSTYASENNOSSA
VAIHTELE KIHAROIDEN SUUNTAA
MUISTA RIITTÄVÄN PIENET OSIOT

TUOTTEET AVUKSI
LIVING PROOF PRIME STYLE EXTENDER
Pohjustusvoide, joka sulkee hiuksen pinnan luoden
optimaalisen pinnan muotoilulle ja kaksinkertaistaa
kampauksen keston!
LIVING PROOF CONTROL HAIRSPRAY
Hiuskiinne, joka sopii joustavuutensa ansiosta
käytettäväksi myös ennen kihartamista. Tuotteessa on
tehokas lämpö- ja kosteussuoja.
LIVING PROOF NO FRIZZ
INSTANT DE-FRIZZER
Painoton kuivahoitoaine, joka poistaa hiuksista
ylimääräisen pörröisyyden ja antaa hiuksille upean kiillon.
LIVING PROOF FULL DRY VOLUME BLAST
Tuote antaa välittömästi pitkäkestoista, täysin
painotonta volyymiä ja tekstuuria hennoimpinkiin
hiuksiin. Tällä viimeistelet tyylin ilmavaksi, ilman
tupeeraamista.
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