
To do:
Benytt alltid ProAddiction shampoo og conditi-
oner (og ProAddiction hårkur en gang pr uke.) 
når du vasker håret ditt hjemme.

Disse produktene vil tilføre håret den pleien 
håret trenger for å bevare effekten av behand-
lingen lengst mulig! Disse produktene er utviklet 
spesielt med tanke på å redusere frizz, tilføre fukt 
og styrke, uten å tynge håret.

Benytt alltid ProAddiction hårkuren om du: 
Bader i saltvann, klorvann, bleker håret eller er 
i solen ( eller andre ting som tørker ut håret). 
Benytt alltid ProAddiction hårkur som vil tilføre 
keratiner og fukt til håret slik at håret bygges 
videre opp samtidig som behandlingen bevares 
lengst mulig.

Not to do:
Unngå klorvann og saltvann! Klorvann og salt-
vann vil slite vekk behandlingen.

Unngå sulfat i dine hårprodukter da disse også vil 
slite vekk behandlingen.

Must do:
For å oppnå et frizzfritt resultat må du etter 
hver hårvask føne/blåse håret 100% tørt.

Can do:
Følger du rådene over kan du glede deg over et 
shiny, frizzfritt og sunt hår i ukene som kommer. 
For hver gang du utfører denne behandlingen vil 
resultatene bli bedre og bedre! Resultatene vil 
også vare lenger for hver eneste gang du utfører 
behandlingen.

Vi anbefaler deg å ta ny behandling før den du 
nå har tatt har gått ut av håret for å forlenge 
effekten av neste behandling.

Du kan nå:
Vaske håret 15 minutter etter at behandlingen 
er utført!
Sette håret i strikk, spenner.
Krølle håret med krølltang eller benytte andre 
stylingmetoder etter eget ønske!

Farge/bleke håret:
Farging eller bleking av håret bør skje 14 dager 
før eller etter ICE behandlingen.

Gratulerer med ditt nye ICE-hår
For at du skal få størst mulig glede av den fantastiske behandlingen du nå har 
utført hos en ICE-salong anbefaler vi deg å lese og følge disse enkle rådene.


