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Krøllete jenter elsker krøllene sine og vil kun 
ha den beste versjonen av krøllene sine. Qiqi 
fremhever det beste i bølgete og krøllete 
hår eller for de med korketrekkere.
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WWAANNNNAA  
HHAAVVEE  FFUUNN!!
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After

1. Analyser
Vurder tilstanden til håret og hodebunnen.
1. Er håret ditt: Ubehandlet? Sunt?

Overbehandlet? Porøst? Hodebunn uten
irritasjon, rødhet eller hudskade?*

2. La oss bli kjent med hårhistorien din.
• Er håret ditt: Farget? Bleket? Kjemisk

behandlet med permanenter,
anti-permanent, glatte-behandlet, keratin-
behandlet, rettetang etc.? **

3. Når og hva var din siste behandling?

*behandling anbefales ikke på hodebunn i dårlig
tilstand.
** Qiqi Vega er trygg for alle hårtyper og tidligere
kjemiske behandlinger. Velg Vega-formelen basert
på hårtilstand og ønsket resultat.

2. Rens håret
Bruk en dyptrensende sjampo til å forberede 
håret for optimale resultater.
1. Sjamponer to ganger.
2. Etter første skumming, skyll og deretter påfør

sjampo for andre gang.
3.  På den andre sjamponeringen, la sjampoen

virke basert på hårtypen:
• Grovt / sunt motstandsdyktig hår

Sjamponer to ganger og la virke i 5
minutter

• Bølget / gjennomsnittlig hår
Sjamponer to ganger og la virke i 3
minutter

• Fint / bleket / skadet hår
Sjamponer to ganger og la virke i 2
minutter

3. Tørk og påfør
1. Håndkletørk håret grundig til det ikke drypper

vann.

2. Velg Qiqi Vega som passer til kundens hårtype.
• Thick & Afro - for grovere hårtyper
• Wavy & Curly - for moderat tekstur
• Thin & Damaged - for tynt, fint hår

3. Rist og masser Vega-posen før åpning
4. Arbeid i tynne seksjoner, påfør 0,5 cm fra

hodebunn til spissene.
5. Mett hver seksjon grundig og fordelt jevnt

med kam

4. Bruk av varme
Å bruke varme med Qiqi Vega vil øke hvor godt
den trenger inn i håret, redusere stylingtiden og 
gi jevnere resultater.
Benytt en Climazon og sett på kunden en 
plasthette (ikke folie).

Times and Temperatures:
• Thick & Afro

(turkis pose)
60 minutter – Høy varme.

• Wavy & Curly
(grønn pose)
45-60 minutter – Middels til høy varme.

• Thin & Damaged
(gul pose)
40-45 minutter – Lav til middels varme.

5. Skyll
Middels varme og middels mengde vann er 
veien å gå. 
1. Skylling bør være kort og fjerne overflødige

produktrester
2. Arbeid lett fra hårlinjen og til nakken.
3. Skyll 80-90% av behandlingen ut av håret, og

la en liten mengde produktrester bli i håret.
Vannet skal være nesten klart.

4. Emulger de gjenværende restene gjennom
håret med hendene og kam med en
bredtannet kam.

6. Tørk
Tørk hår 100% med stor rund børste og hårføner. 
(Størrelsen på børsten kan variere avhengig av 
lengde og grad av krøll.) 
1. Hold føneren slik at den ikke berører håret

direkte.
2. Krøllene skal strekke seg lett under tørking.

7. Siste finpuss
1. Retting er ikke nødvendig, men å ta de siste

detaljene med en rettetang for å style håret
er helt greit.

2. Klienten bør ta med Makes You Feel Like You
Just Left The Salon Shampoo, Goodbye Dry, Hello
Gorgeous! Conditioner og Not Just Smooth, 
Insanely Smooth Masque hjem for å bevare
behandlingens fantastiske resultat.

3. Hvis man også skal farge etter behandlingen:
•  La håret avkjøles i 5-10 minutter før

sjamponering.
•  Vask håret med QiQi Makes You Feel Like You

Just Left The Salon Shampoo.
• Håndkletørk grundig og påfør farge som

anvist.
4. Etter farging og sjamponering, plei håret

ved å kombinere Goodbye Dry, Hello Gorgeous!
Conditioner og Not Just Smooth, Insanely 
Smooth Masque i 5 minutter, skyll deretter
grundig.
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Dette er en behandling som er flott for kunder 
som ønsker å gjenvinne kontroll over håret uten 
å gjøre det altfor rett. Behold fylde og volum, 
øk glansen og håndterbarheten samtidig som 
du fjerner frizz og bevarer krøllene.

06 | TØRKING
Tørk håret 100% med stor rund børste 
og hårføner

02 | RENS HÅRET
Bruk en dyptrensende sjampo til 
å forberede håret for optimale 
resultater.

05 | SKYLL
Middels varme og middels mengde 
vann er veien å gå. Skylling bør 
være kort og fjerne overflødig 
produktrester.

01 | ANALYSER
Vurder tilstanden til håret og 
hodebunnen

04 | BRUK AV VARME
Å bruke varme med Qiqi Vega vil øke
hvor godt den trenger inn i håret, 
redusere stylingtiden og gi glattere 
resultater.

03 | TØRK OG PÅFØR
Håndkletørk håret grundig til det 
ikke drypper vann. Velg Qiqi Vega som
passer til kundens hårtype.

07 | SISTE FINPUSS
Retting er ikke nødvendig, men å ta de 
siste detaljene med en rettetang for å 
style håret er helt greit.

SSTTRRAAIIGGHHTT......  
SSEERRIIOOUUSSLLYY  
SSTTRRAAIIGGHHTT
Before

After

PERMANENT 
STRAIGHTENING

Vega

INNSALGSTILBUD



INNSALGSTILBUD

25% LANSERINGSRABATT

Produkt

QIQI Vega Thin & Damaged

QIQI Vega Wavy & Curly

QIQI Vega Thick & Afro

QIQI Shampoo

QIQI Conditioner

QIQI Masque

QIQI Ultra-Cleansing Shampoo

Størrelse

150 g

150 g

150 g

300 ml

300 ml

250 ml 

1000 ml

Antall

1

2

3

4

4

4

1

Innpris:

495,-

495,-

495,-

174,50

174,50

174,50

299,-

TOTALVERDI     =   5.363,-

PAKKEPRIS     =   3.995,-

Anb. utpris

349,-

349,-

349,-



Straight… 
Seriously Straight

Before

After


