
MULTI PROTEIN SMOOTHING SYSTEM

Ett innovativt og allsidig hårbehandlingsystem 
for alle typer hår, uansett tekstur og kvalitet.



ProAddiction innovative behandlingssystem er 100% Form-
aldehyd fritt og kan brukes for å oppnå alle former for rett 
hår - fra enkel fjerning av frizz til totalt slett hår.  ProAddiction 
er det sunneste utrettingsproduktet på markedet idag. Det 
gjennoppretter aktivt proteiner i håret, gjennoppbygger og gjør 
det sterkere. Behandlingen kan utføres så ofte man ønsker.

Fordi alt produkt er vasket ut av håret før styling vil ikke 
behandlingen etterlate noen rester og dermed gjøre etterbe-
handligen minimal.  Vi anbefaler å bruke ProAddiction Hydra-
ting Shampoo og Hydrating Conditioner, samt en gang i uken 
ProAddiction Hydrating Mask. 

Ingen livsstilendringer er nødvendig for å vedlikeholde behand-
lingen: Kunden kan style håret på alle måter, og bade i svøm-
mebaseng eller saltvann uten å kompromisse på ProAddiction 
effekten



Vask med ProAddiction Purefying Shampoo 2 ganger (start i 
kronepartiet og sørg for å benytt rikelig med produkt). Skyll 
godt med varmt vann, til håret er helt fritt for Shampoo. 
Utfør knirketesten.

Tørk håret 100%. Rist flasken med produkt godt og hell en 
liten del i en plastikkskål. Påfør 0,5 cm fra hodebunnen med 
pensel passè for passè fra nakken og opp. Emulgèr godt opp 
og pass på at alt håret har påført produkt! Sett håret opp i 
en topp (benytter du klype, KUN plast). Tildekk håret med 
en plasthette.* La virke 30-60 min* uten varme *

Skyll ut. NB: En tynn film av produkt skal sitte igjen i håret. 
Skyll over med lunkent vann. Når fargen på vannet kun har 
et slør av farge igjen er du ferdig. Klem ut vannet.

Blås håret 100% tørt.
 

Bruk en profesjonell rettetang som går til 230 grader. Rett på 
tynne passer fra nakken og opp. Rett sakte og vær nøye med 
å rette fra bunn til spiss ( 7-12 ganger)*. 

La håret avkjøles 10 min!

Shamponer håret godt med ProAddiction Hydrating 
Shampoo. håndkletørk lett. Påfør ProAddiction Hydratig 
Masque. la denne virke 10 minutter. Skyll og blås håret tørt.

Opptil 100% rett hår.
Passer til alle hårtyper!
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Hår typer

Tynt & Ødelagt

Bølgete & Krøllete

Grovt & Teksturert

Tid og antall rettinger

30min, 7-10 rettinger

45 - 60min, 10-12 rettinger

60min, 12 rettiger

Temperatur Rettetang:
Slitt hår 180-200 grader
Behandlet 210-230 grader
Sunt hår 230 grader

Tykke, grove hårstrå samt veldig teksturert hår anbefales å 
sitte første halvdel av virketiden i varme (første 30 minutter)



Homecare system
Vedlikeholder behandlingen

Hydrating Shampoo
Rehydration - from root to tip

Hydrating Conditioner
Infuse your hair with nourishment

Hydrating Mask
Revitalize - in just 5-10 minutes

Den unike formelen til ProAddiction Hydrating Shampoo vil 
bevare hårets naturlige PH nivå, samtidig som den skånsomt 
vasker håret rent, tilfører fukt og pleie.

Den er laget spesielt for å benyttes etter en ProAddiction 
behandling. Pro Addiction Hydrating Shampoo kan også 
benyttes som en del av din daglige hårpleierutine.

Tilgjengelig i 250ml og i 1 Liter

ProAddiction Conditioneren er dyptvirkende, pleiende og 
styrker håret. Den reduserer også frizz.

ProAddiction Hydrating Conditioner tilfører fukt, gjør håret 
shiny og lett å gre. 

Den er utviklet spesielt for å benyttes etter en ProAddiction 
behandling. Pro Addiction Hydrating Conditioner kan også 
benyttes til din daglige hårrutine.

Tilgjengelig i 250 ml og i 1 Liter. 

Fuktighetsgivende og dyptvirkende, men tynger ikke håret. 
Den er «packed» med naturlige ingredienser. ProAddiction 
Hydrating Masque reparerer skadet hår, forbedrer hårkvalite-
ten og håret blir lettere å gre, blankt og sterkere og mindre 
frizzy.

Den er laget spesielt for å benyttes etter en ProAddiction 
behandling, ProAddiction Hydrating Masque kan også 
benyttes som en del av din ukentlige hårrutine.

Tilgjengelig i 250ml og 500ml.


