
BRUKERVEILEDNING



Produkter 

Reinfuse Shampoo

En dyptrensende shampoo som benyttes til 
forbehandling for alle linjene innenfor 
Nanokeratin systemet. 

Forbehandling

Utglattende smoothere

Den mest utglattende og roende av 
smootherene. Kan benyttes på alle hårtyper 
og er pigmentert med kalde pigmenter for 
å motvirke varme fra underlaget på grunn 
av varme fra det utglattende steget under 
behandlingen.

Refortify

Softere utglattende enn Refortify, men 
allikevel effektiv på uregjerlige og brusete, 
tidligere ubehandlede hår. Spesielt fremstilt 
for hår som tidligere ikke har vært fargekje-
misk behandlet.

Refine



Produkter 

Lettere utglatting med fargebevarende 
egenskaper spesielt fremstilt for farget hår på 
tonehøyde 8 eller mørkere grunnlag.

Uglattende smoothere

Revive

Lettere pigmentert utglatting med 
egenskaper spesielt fremstilt for lysnet hår 
på tonehøyde 8 eller lysere grunnlag

Replenish

Hver smoother komplimenteres av en shampoo og mask 
med underbyggende egenskaper tilpasset behandlingen. 

Etterbehandling

Leave-in conditioner med 
varmebeskyttelse, UV-beskyttelse og ekstra 

utglattende effekt benyttes Insulator.

Insulator



Behandlinger

Complete Keratintreatment
Side 3 

En Complete Keratintreatment er behandlingen de fleste forbinder 
med en keratinbehandling. Håret rengjøres grundig, påføres 
smoother og rettes ut. 

En Complete Keratintreatment etterlater håret glattere, mykere, 
blankere og mer glansfullt og er den perfekte behandlingen for å roe 
vanskelige hår for en enklere styling.

Behandingen har en varighet på 3-6 måneder

Utfør alltid en sensitivitetstest før en behandling



Behandlinger

Quick Fix
Side 6

En Quick Fix behandling er en roende antifrizzbehandling for enten å 
roe et tidligere ubehandlet hår eller for å underbygge en Complete 
Keratintreatment. Behandlingen har en varighet på 2-4 uker. Dette er 
en kurbehandling og ikke en behandling man får full utglatting av. 

Utfør alltid en sensitivitetstest før en behandling



Complete Keratintreatment

STEG 1 RENGJØR

- Start behandlingen med en dyprens av håret. Dette gjør man ved 
å shampoonere med Reinfuse Shampoo som renser hårskaftet for 
stoffer som vil hindre den videre behandlingen å trenge inn. 
Dette steget er derfor svært viktig.

- Påfør en rikelig mengde produkt i fuktig hår. Jobb produktet utover 
i håret og jobb med skjellaget for å unngå floking. La produktet virke 
noen minutter og skyll grundig. Gjenta shampooneringen til håret 
føles helt rent. 

- Ta kunden tilbake til plassen og føn håret helt tørt. Jobb med 
hårstrukturen. Håret må være 100% tørt før man fortsetter til neste 
steg.

Tips: 
Der det brukes håroljer eller pleieprodukter som fyller skjellaget kan 
det være nødvendig med flere enn to shampoooneringer.

STEG 2 PÅFØRING AV SMOOTHER

- Rist flasken med Smoother grundig og hell produktet i en skål.

Merk at det skal påføres nok produkt til å trenge inn i håret men ikke 
like mye produkt som for eksempel ved en fargepåføring. 

Normalt hår i skulderlengde krever vanligvis 60-80 ml produkt. 
Bruk dette som en pekepinn på om du påfører riktig mengde.

- Del inn front til nakke og øre til øre og start påføringen i nakken. 
Ta ut tynne passéer slik at produktet fordeles jevnt over hele 
hårstrukturen. Passéen bør ikke være tykkere enn 0,5 cm.



- Påfør 0,5 cm fra hodebunnen og jobb produktet ut med hendene. 
Sørg for at mengden produkt er jevn fra rot til spiss og merk at 
porøse spisser og lengder trekker raskere enn sunne områder.
Gre igjennom hver passe og gre så passéen sammen med 
foregående passé. Fortsett slik til hele håret er påført.

Complete Keratintreatment

STEG 3 VIRKETID

Nå skal produktet virke slik at det trekker inn i hårstrukturen. Et 
sunnere hår trekker saktere enn et porøst så vær oppmerksom på 
at det er forskjellige virketider utifra hårets kvalitet og struktur.

HÅRSTRUKTUR Porøst Sunt

Volum minimum 30 minutter minimum 50 minutter

Bølger minimum 45 minutter minimum 60 minutter

Krøller minimum 50 minutter minimum 60 minutter

Tips:
På hardere hårtyper og ved kraftig krølltegning er det 
nødvendig med lenger virketid.

Etter endt virketid skal overskuddsprodukt skylles av håret. 
Dette forhindrer at det dannes store mengder damp under 
utglattingen. Sett kunden til vasken, still inn temperaturen på 
vannet med håret utenfor vasken, legg håret i vasken og før 
hånddusjen raskt over hele håret. Jobb opp produktet. 
Gjenta denne raske skyllingen til produktet som man kan klemme 
ut av håret har en konsistens og et utseende som melk. 
Følelsen skal være som om det er conditioner i håret. 
Klem ut overskudd av vann med et håndkle.  



Complete Keratintreatment

STEG 4 TØRKING OG UTGLATTING

- Føn håret på frihånd til det er nesten helt tørt. Føn alltid 
skjellaget. Føn så håret 100% tørt med rundbørste. Det er ikke 
nødvending å føne håret til form, hensikten er å rette ut så mye be-
vegelse så mye. Om man lar varmen fra føneren mykjøre 
produktet på børsten er det ikke nødvendig å ”dra” i håret for å få 
børsten igjennom passéen.

- Når håret er 100% tørt skal det rettes ut med tangen. Høy 
temperatur er avgjørende for et godt resultat. Det er allikevel noen 
hensyn man må ta. Er håret svært porøst vil for høy temperatur 
påvirke håret negativt. Det er derfor kanskje ikke mulig å oppnå like 
glatte resultater på et skadet hår som på et sunt hår. 
Temperaturene i tabellen under er derfor veiledende. Test alltid 
temperaturen på en passé og se hvordan håret reagerer. 

Fint/Skadet hår Sunt/Normalt hår Grovt/Sterkt hår
190° til 200° 200° til 220° Opptil 230°

Ta ut tynne passéer, maksimalt 0,5 cm tykke, og rett ut hver passé til 
håret er blankt og produktfølelsen forsvinner. Dette krever 
vanligvis 8-12 gjennomglattinger, men er det skylt lite i forrige steg 
vil det kreves mer utglatting og det vil også utvikles mer damp.
Jobb rolig og tenk på at det er den mekaniske påvirkningen fra 
tangen i kombinasjon med temperaturen som gir resultatet. Det er 
er derfor viktig å ikke rette for fort og svært viktig at hele passéen, 
fra rot til spiss, behandles på samme måte.

Jobb gjennom hele håret, grundig og nøye. Når hele håret er         
rettet, føn det med kaldluft for å låse det i sin nye form før neste  
steg utføres.

Det ligger tutorials på Frends.no/Opplæring/Nanokeratin som viser 
prosessen.



Complete Keratintreatment

STEG 5 AVSLUTTENDE PLEIE OG STYLING

Ta kunden til vasken og shampooner med shampoo i samme 
linje som valgt Smoother. Påfør rikelig med produkt og jobb 
det utover i håret. La shampooen virke i 1-2 minutter og skyll 
grundig. Gjenta.

Påfør Mask i samme linje som valgt Smoother, jobb produktet 
grundig inn og gre gjerne igjennom med en grov kam. 
La produktet virke i 10 minutter. 

Etter endt virketid, skyll grundig og håndkletørr.

Påfør Insulator fra rot til spiss og gre igjennom. Mengden 
avgjøres av hårets tykkelse. Et normalt hår krever 5 pump.

Føn og style som ønsket. 

For å ivareta resultatene fra behandlingen bør det benyttes 
nanoSmooth produkter hjemmepleie



Quick Fix

STEG 1 TØRKING OG UTGLATTING

Shampooner 2 ganger med Reinfuse Shampoo
Tørk så med et håndkle uten å frottére.

STEG 2 PÅFØRING

Rist valgt smoother grundig og bland like deler smoother og mask i 
en skål. Påfør blandingen på det fuktige håret og gre igjennom for 
jevn fordeling. Det skal også her benyttes en tilstrekkelig mengde 
men ikke mer enn at håret er dekket og ikke for mye produkt. 
Tenk som ved bruk av en hårkur.

STEG 3 VIRKETID

La produktet virke i 10 minutter for en lett pleie og 20 minutter for 
dyp pleie. Føn så håret tørt med produktet i håret.

STEG 4 AVSLUTNING

Skyll håret grundig. Tørk med et håndkle uten å frottére. Påfør 
Insulator, tørk og rett ut.

Tips:
Shampooner med  Refortify Shampoo etter 24 timer. Påfølgende 
bruk av nanoSmooth pure hjemmepleie ivaretar behandlingen.



Hjemmepleie

For maksimalt langvarige resultater må 
hjemmepleie fra Nanokeratin System benyttes



For mer informasjon se Frends.no/Opplæring/Nanokeratin


