
➢ Voor klanten met onhandelbaar- en 
sterk krullend haar.

➢ Voor klanten die gladder haar willen, 
zonder dat hun haar sterk op blijft 
krullen.

➢ Duur van de behandeling ca. 90 
minuten.

➢ Houdbaarheid ca. 40 wasbeurten.
➢ Actieve product = Fles Shampoo.



➢ Voor klanten met normaal- tot 
droog haar dat sterk pluist, dof en 
vochtgevoelig is.

➢ Eindresultaat; pluisvrij, glanzend en 
handelbaar haar dat 
vochtbestendiger is. 

➢ Duur van de behandeling ca. 45 
minuten.

➢ Houdbaarheid circa 10-15 
wasbeurten.

➢ Actieve product = Fles MASK.



1. Was het haar 1 á 2 keer met de 
Powergold purifying shampoo (witte 
fles shampoo).

2. Maak het haar handdoekdroog.

3. Breng de Powergold Mask (Gouden 
fles) aan op het handdoekdroge 
haar vanuit de nekpartij tot aan de 
kruin.

4. Bedek met plastic folie of mutsje, en 
plaats 15 minuten onder 
warmtebron.

5. Spoel goed uit met lauw water.

6. Breng een ampul Powergold deep
repair leave-inn aan vanaf 
middenpartij en kam door tot in 
punten. (blauwe bij lichtblond haar).

7. Föhn het haar droog met polijst 
techniek.

8. Let op: de Mask licht het haar 1 tot 1,5 tint op 
vanwege de organical acids in het actieve masker.



Powergold Shampoo ontkrullende keratine treament

Speciale keratine treatment in de vorm van een shampoo. 
De vloeistof is geformuleerd uit organische zuren, met gladmakende ingrediënten en 
vloeibaar goud om het haar van binnen uit gladder, rustiger en minder krullend te maken.

De kleine micro gekristalliseerde moleculen van de organische zuren zijn in staat om de 
cuticula binnen te dringen tot in de kern van de cortex. Met behulp van warmte zijn de 
moleculen  in staat zich te verbinden met vloeibare keratine.  

Door het haar te behandelen de stijltang en 
eventueel nog te föhnen wordt het haar glad, 
glanzend en handelbaar. Het haar is vervolgens 
heel eenvoudig glad te houden door thuis met 
föhnborstel of stijltang na te behandelen.

De behandeling is circa 40 wassingen houdbaar.



➢ Was het haar een of twee keer met de diep reinigende Cleansing Shampoo en maak het haar 
handdoek droog.

➢ Breng ongeveer 50 ml POWER GOLD SHAMPOO aan op het haar, en voeg geen water toe, 
maar emulgeer het als een shampoo door het gehele haar.  Gebruik een cirkelvormige 
massage om schuim te creëren.

➢ Dek het haar af met een plastic folie of mutsje en plaats het 30 minuten onder een 
warmtebron zoals droogkap of climazon.

➢ Spoel het haar grondig uit.

➢ Blaas het  haar volledig droog met een föhn. Verdeel in dunne passés en gebruik een 
professionele stijltang met variabele hitte instelling. Tang het haar vanaf de aanzet tot in de 
middenpartij minimaal 6x per passé of tot het haar begint te glanzen. Voor het behandelen 
van de punten verlaag de temperatuur met gemiddeld 30 graden en behandelen deze met 
voorzichtigheid. ( Laat het haar altijd beoordelen op kwaliteit door een professional en 
beoordeel de conditie van het haar voor de temperatuur en herhaling van de toepassing).

✓ Om de effecten van de behandeling te behouden, follow-up met de speciale home 
maintenance pack. 

✓ Gebruik altijd sulfaat-vrije Gold shampoo, Gold haarmasker, en keratine Gold Mask.


