
Super Smooth 
Super Smooth Amino System transformeert alle haartypes in ongelooflijk gezond uitziend, 
kroesvrij haar dat gladder, steiler en sterker is. Na slechts één behandeling zal deze 
voedende behandeling uw haar tot 12 weken veranderen en het van binnenuit versterken 
en beschermen.  
 

Voordelen: 

• Vegan Friendly 

• Langdurige resultaat 

• Beter kleurbehoud 

• Zachte geur 

• Weinig damp bij steilen 

• Versnelt de droogtijd  

• Geen verandering van kleur 

• Geen warmte nodig 

• Eenvoudig in gebruik 

• Geschikt voor alle haartypes 
 

Tips: 

• Het is niet nodig om het haar te 
drogen voordat u de Super Smooth    
Treatment aanbrengt 

• Geen voorbehandelingssprays nodig 
om de eiwitbalans te reguleren 

• Het is niet nodig om uit te spoelen 
met een conditioneringsbehandeling 

• 1 ontwikkeltijd voor alle haartypes 

• 1 formule voor alle haartypes 

• 40 minuten inwerktijd voor alle 
haartypes 

• Dezelfde stappen voor alle klanten 

• Wacht 3 dagen voor het kleuren van 
uw haar na de behandeling of kleur 
het vooraf. Als u eerder kleurt, kan 
dit tot 1 kleurhoogte terug kleuren 

 

Stap 1 DETOX SHAMPOO Het haar ontgiften  

• Was het haar met SUPER SMOOTH DETOX SHAMPOO. Indien nodig twee keer 
wassen. 
Deze sulfaatvrije shampoo zorgt ervoor dat alle onzuiverheden uit het haar worden 
verwijdert en opent de schubbenlaag. 

• Maak het haar handdoekdroog om overtollig vocht te verwijderen en kam het haar 
door. 

 

Stap 2 TREATMENT Behandeling aanbrengen  

 

Kort haar 20g 

Medium lengte 40g 

Lang haar 80-100g 

 

• Maak een kruisafdeling  

• Breng het product aan met een grote kwast  
LET OP Niet direct op de hoofdhuid aanbrengen. Draag geschikte handschoenen. Vermijd 
contact met de ogen. Spoel onmiddellijk af als het product ermee in contact komt. 
Gebruik in een goed geventileerde ruimte. 

• Pasees van 1 cm dik 



• Blijf 1-2 cm van de hoofdhuid! 

• Kam het haar laag voor laag door met een fijne kam om overtollig product te 
verwijderen en het product goed te verdelen 

• Laat het product 40 min. inwerken 

• Uitspoelen  
LET OP Verwijder ongeveer 80% van het product. het is belangrijk dat u NIET al het 
product uit het haar verwijdert. NIET wassen of conditioneren. Breng in dit stadium 
GEEN enkel product aan. Als het haar erg lang is, laat het dan NIET in uw wastafel 
zitten er wordt dan te veel product verwijderd en het gladmakende effect kan in het 
gedrang komen.  

• Zachtjes handdoek droog maken en doorkammen.  

• Föhn het haar met een platte borstel 

• Het haar moet 100% droog zijn 

• Stijl het haar volgens onderstaand schema 
 

Conditie van het haar Het aantal pasees De warmte van de tang 

Ernstig beschadigd haar  3-5 190-200 graden 

Licht beschadigd haar  5-7 210 graden 

Gezond haar 5-7 225 graden 

 

Stap 3 Nabehandeling 
SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM SEAL IT IN sluit de schubbenlaag en sluit de behandeling af 
voor langdurige resultaten. Het zorgt ook voor super veel glans zonder het haar te 
verzwaren. 

• Plaats een paar druppels in de palm van je hand. Wrijf tussen de handen en verdeel 
gelijkmatig over het haar. Herhaal indien nodig - afhankelijk van de haarlengte en -
dikte. 

 
 
BELANGRIJK ADVIES VOOR UW KLANT  
Was het haar gedurende 48 uur NIET voor een optimaal en langdurig resultaat na het 
aanbrengen van HET SUPER SMOOTH AMINO SYSTEM. Zet het haar NIET stevig vast tot na 
de eerste wasbeurt, omdat dit knikken kan veroorzaken.  Het resultaat duurt gemiddeld 3 
maanden, mits het aanbevolen nazorgadvies wordt gehanteerd. 
 
Om de effecten van Super Smooth Aminosysteembehandeling te verbeteren en te 
verlengen, moet uw cliënt Super Smooth Amino System Aftercare Shampoo en Super 
Smooth Amino System Aftercare Conditioner thuis gebruiken. 
Het unieke Amino Acid Repair Complex herstelt en versterkt de haarschacht precies waar 
nodig. Doordrenkt met sheaboter, arganolie en panthenol voeden en hydrateren deze 
formules het haar, waardoor het sterk, glad en glanzend blijft. Colour Lock-technologie en 
UV-filters helpen de levensduur van kleuren te verlengen en beschermen tegen het milieu. 

 
 


