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Makes You Feel Like 
You Just Left The Salon 

Shampoo

300 ml

QiQi Vega 

Thin & Damaged

QiQi Vega 

Wavy & Curly

QiQi Vega 

Thick & Coarse

Goodbye Dry, 
Hello Gorgeous! 
Conditioner

300 ml

Not Just Smooth, 
Insanely Smooth 

Masque

250 ml

Love is in the Hair 
Ultra-cleansing 

shampoo

1000 ml

JUST FOR STYLISTS.

AND PROFESSIONALS.

AND EVERYONE.



Straight… 
Seriously Straight
TEKNISK VEILEDNING

Before

After

FORTSETTER



06 | TØRKING

Tørk håret 100% med bare bruk av 
hender og hårføner.

07 | RETTETANG

Jevn, sammenhengende retting bidrar 
til å oppnå en helt rett finish med høy 
glans og silkeaktig tekstur.

02 | RENS HÅRET

Bruk en dyptrensende sjampo med høy pH 
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 overflødige 
produktrester.

01 | ANALYSER

Vurder tilstanden til håret og 
hodebunnen. 

04 | BRUK AV VARME

Bruk av varme med Qiqi Vega vil 
øke hvor mye den trenger inn i håret, 
redusere tiden med rettetangen og gi 
rettere resultater. 

03 | TØRK OG PÅFØR

Håndkletørk håret grundig til det ikke 
drypper vann. Velg Qiqi Vega-variant 
som passer til kundens hårtype.

08 | SISTE FINPUSS

Hvis kunden din elsker sitt rette, vakre 
og skinnende hår og ikke skal farge 
det, er behandlingen komplett. 

1. Analyser

Vurder tilstanden til håret og hodebunnen.

1. Er ditt hår: 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 Permanent, 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 med høy pH til  
å forberede håret for optimale resultater.
Sjamponer to ganger. Etter første skumming, 
skyll og deretter påfør sjampo en gang til. 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

Håndkletørk håret grundig til det ikke drypper
vann.

1. Velg den Qiqi Vega som passer din klients behov.
2. Rist og masser Vega-posen før åpning
3. Arbeid i tynne seksjoner og påfør 0,5 cm fra 

hodebunn til spissene
4. Påfør rikelig og grundig på hver seksjon 
5. Fordel jevnt med en kam

4. Bruk av varme

Å bruke varme med Qiqi Vega vil øke hvor godt den 
trenger inn i håret, redusere tiden med rettetangen 
og gi rettere resultater.
Benytt en Climazon og sett på kunden en plasthette 
(ikke folie) Tider og temperaturer:

• Thick & Coarse 
(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

Fjerning av overflødige produktrester er nøkkelen til en 
behagelig tørke- og retteopplevelse uten overdreven 
røyk og damp. Middels varme og middels mengde 
vann er veien å gå. 

1. Skyllingen bør være kort og fjerne overflødige 
produktrester

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

liten mengde produktrester bli i håret. Vann skal 
være nesten klart.

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

6. Tørking

Tørk håret 100% med bare bruk av hender og 
hårføner. (Ikke bli fristet til å plukke opp den nydelige 
runde børsten, hendene dine kan gjøre jobben) 

1. Hvis håret føles tungt eller klebrig, anbefaler vi å 
skylle litt mer (vær oppmerksom på å legge igjen 
litt av produktet).

2. Hold føneren slik at den ikke berører håret direkte. 
3. Krøllene skal strekke seg lett under tørking.
4. Pass på at håret er 100% tørt før du går til neste 

trinn.

7. Rettetang

Jevn, sammenhengende retting bidrar til å oppnå en 
helt rett finish med høy glans og silkeaktig tekstur. 
Sjekk ut disse rette-tipsene:

• Bruk en profesjonell rettetang som har en 
justerbar temperatur og som klarer opptil 230 °C. 

• Pass på at strykeplatene er glatte og fri for 
produktrester, riper og/eller sprekker.

• Rene, sammenhengende “gjennomsiktige” 
seksjoner vil gi de beste resultatene. Tykkere 
seksjoner oppnår kanskje ikke ønsket resultat.

• Rett fra rot til mellomlengder 3 ganger før den 
fjerde passerer helt til spissene.

• Fortsett å stryke fra rot til spissene til seksjonen er 
blank og myk å ta på. 

• Pass på å legge det samme trykket på hvert drag 
med rettetangen fra rot til spiss. 

*Hvis du føler motstand når du retter eller at håret er klebrig, må du 
gjenta trinn 5 og 6 da overflødig produkt fortsatt finnes i håret. 

8. Siste finpuss 

1. Hvis kunden din elsker sitt rette, vakre og 
skinnende hår og ikke skal farge det, er 
behandlingen komplett. *

2. Klienten bør bruke Makes You Feel Like You Just Left 
The Salon Shampoo, Goodbye Dry, Hello Gorgeous! 
Conditioner og Not Just Smooth, Insanely Smooth – 
Masque hjemme for å opprettholde fuktighet og 
glans.

3. Hvis man også skal farge:
• 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.
• Etter farging og sjamponering, plei håret ved å 

kombinere Goodbye Dry, Hello Gorgeous! og Not Just 
Smooth, Insanely Smooth i 5 minutter, skyll deretter 
grundig.

* Klienter kan bruke sjampo og balsam når som helst etter behandling, 
men for svært slitte, veldig krøllete hårtyper, anbefaler vi å vente mer 
enn 24 timer før sjamponering. I løpet av denne tiden er det ingen 
begrensninger som å sette håret i en hestehale eller annen styling. 

Temperatur-Guide

• Hår som er sunt og friskt  
Sunt, helt, normalt og motstandsdyktig 
430°F - 450°F / 220°C - 230°C *

• Middels slitt hår  
Moderat porøst, farget  
eller tidligere behandlet 
410°F - 430°F / 210°C - 220°C

• Veldig slitt hår  
Bleket, veldig tynt eller skadet 
350°F - 410°F / 180°C - 210°C 

*kan forårsake en liten fargeendring



Reclaiming 
my time!
TEKNISK VEILEDNING

Before

After

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  
med høy pH 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.



Curls Just 
Wanna Have Fun!
TEKNISK VEILEDNING

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.

Before

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 med høy pH 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 & Coarse - 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 & Coarse 
(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.



1. Analyser

Vurder den generelle tilstanden til hår og hodebunn.

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 med høy pH 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 krølltype.

• Thick & Coarse - for grovere korketrekkere og krøller
• Wavy & Curly - for moderate teksturkrøller og krøller 
• Thin & Damaged - for små krøller / overbehandlet hår

3. Rist og masser vegaposen før du åpner.
4. Arbeid i tynne seksjoner, påfør 0,5 cm fra hodebunn til spissene.
5. Mett hver seksjon grundig og fordel jevnt med kam

• Med grovere korketrekkere og krøller, former og definerer du hver under-seksjon mens  
du påfører.

•  Med moderate teksturkrøller og krøller, klem og gjenskap krøllene etter påføring på hver seksjon.
• Med små krøller, gjenskap hele seksjonen etter at du har påført. Tvinn rundt fingeren for litt 

skadede krøller.

4. Bruk av varme

Å bruke varme med Qiqi Vega vil øke hvor godt den trenger inn i håret for optimale  resultater. 

Benytt en Climazon og sett på kunden en plasthette (ikke folie) 
Tider og temperaturer:

• Thick & Coarse 
(turkis pose) 30 minutter; Høy varme

• Wavy & Curly 
(grønn pose) 25-30 minutter; Middels til høy varme

• Thin & Damaged 
(gul pose) 20 minutter; Lav til middels varme

5. Skyll

Middels varme og middels mengde vann er veien å gå.

1. Skyll av 100% av produktrestene fra håret

2. Påfør sjenerøs mengde Not just smooth…Insanely Smooth masque og form krøller. La det absorbere 
i 10 minutter og deretter skyll.

3. Style håret etter ønske. 

02 | RENS HÅRET

Bruk en dyptrensende sjampo  
med høy pH 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 overflødige 
produktrester.

01 | ANALYSER

Vurder den generelle tilstanden for hår 
og hodebunn

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-variant 
som passer til kundens hårtype.



     Vega Tips & Triks for 
Veldig slitt, Skadet og 
Blondt Hår

Vega kan brukes på alle hårtyper

Nedenfor er noen tips og triks for å oppnå  
optimale resultater for:

1 Veldig Slitt eller Veldig Skadet Hår

2 Porøst Hår

3 Unngå Lilla Toner

4 Ved Overpigmentering

For kunder som har veldig skadet eller veldig slitt hår, anbefaler vi at man utfører behandlingen 

Reclaiming My Time. Denne behandlingen vil gi rette resultater til veldig slitt hår. Den vil også gi

fuktighet, gi glans og glatte.

Behandlingsoversikt (se guider for detaljert informasjon)

1. Vask håret 2. Tørk og påfør 3. Bruk varme 4. Skyll 5. Føn med en rundbørste

1. Bruk rettetang på områder med normal porøsitet med høyeste varmeinnstilling som  

 passer til hårtypen. Opptil 230°C.

2. Bruk lavere temperaturer og færrest mulig drag med rettetangen på områder som  

 er veldig porøse og slitt.

3. Temperaturer på rettetangen kan være mellom 175°C–230°C. Bruk temperaturer  

 som passer til tilstanden på håret. Husk at det kan være nødvendig å bruke forskjellig 

 temperatur på forskjellige deler av håret.

4. Hvis håret er tidligere behandlet og er så rett som ønskelig, skal Vega kun påføres på 

 etterveksten. Det er ikke nødvendig å påføre på endene som tidligere er behandlet.

1 Veldig Slitt eller Veldig Skadet Hår

2 Porøst Hår



WHEN EXCELLENCE 

IS EXPECTED

Vega inneholder lilla pigmenter som

forhindrer gule toner.

For å forhindre at altfor porøst blondt hår

blir overpigmentert, følg disse

retningslinjene*.

* om håret tar opp for mye lilla pigment,  

se korrigerende tiltak under

1. Hold håret litt ekstra fuktig ved påføring av Vega. Dette er IKKE anbefalt på normalt til

 moderat porøst hår, eller mørkt hår.

2. Bruk en sprayflaske til å tilføre ekstra fuktighet om håret tørker før påføringen av Vega.

 Dette er IKKE anbefalt på normalt til moderat porøst hår, eller mørkt hår.

3. For hår med mye porøsitet, eller som er veldig skadet, kan behandlingstiden forkortes til

 20-30 min.

1. Etter fullført behandling med Vega service, sjamponer håret med Makes You Feel Like You
 Just left the Salon.
2. Bland like deler Not Just Smooth, Insanely Smooth Masque og hvilken som helst 6% vannstoff.

3. Påfør blandingen på områder som har blitt overpigmentert og arbeid med fingrene med

 jevne mellomrom i 10-15 min. for å fjerne uønsket pigment.

4. Om fargen ikke endres nok, bland 30 g av ditt favoritt blekemiddel i en skål uten vannstoff

 og 45 g balsam. Påfør blandingen på områder med for mye farge. Denne prosessen går

 raskt, og skal ta under 10 min.

5. Etter at ønsket resultat er oppnådd, sjamponer og bruk balsam før du styler som ønskelig.

*Selv om der er best å unngå dette tilleggsarbeidet med retningslinjene ovenfor, vil dette steget ikke

påvirke resultatet av Vega-behandlingen og vil kun fjerne uønsket pigment. Sørg for at kunden bruker

Qiqi sjampo, balsam og kur for å bevare glans og fuktighet.

Vær oppmerksom på at denne informasjonen bare gjelder for veldig slitt, porøst og veldig

blondt hår.

3 Unngå Lilla Toner

4 Ved Overpigmentering*



VANLIGE 
SPØRSMÅL
1. Fungerer Qiqi Vega på alle hårtyper?

Ja. Qiqi Vega tilbyr 3 unike varianter for alle hårtyper og tilstander på håret. 

2. Hva er forskjellen mellom Qiqi Vega og andre rettebehandlinger tilgjengelig i 
markedet?

Qiqi Vega er et unikt system med sur pH laget med organiske komponenter og 
med egenskapene til en rettetang eller anti-permanent, men reagerer trygt med 
disulfidbindinger uten sterke kjemikalier. Vega kan være i håret i opptil 4 timer uten å 
skade. I motsetning til japanske behandlinger eller anti-permanenter som skader hår med 
høy alkalitet og ikke kan brukes over lang tid. Det er ikke kjent at Vega forårsaker hårskader 
eller brudd. 

3. Er Qiqi Vega-behandlinger permanente?

Ja. Qiqi Vega endrer hårstrukturen permanent. Avhengig av hvordan den brukes, kan den 
skape permanente retteresultater som vil skape en markert linje. Dette er betinget av at 
håret er sunt nok til å absorbere behandlingen, i tilfeller av veldig skadet hår før en Vega-
behandling, kan resultatene vare opptil 4 måneder. 

4. Inneholder Qiqi Vega formaldehyd?

Qiqi Vega inneholder ikke formaldehyd og er laget av organiske komponenter som er trygt 
å bruke uten farlige reaksjoner. 

5. Er det mulig å bruke farge samme dag som Qiqi Vega? 

Ja! Farg kundens hår etter behandlingen. Du bør vente minst 20 minutter etter 
behandlingen.

6. Er det mulig å lysne / bleke håret før du bruker Qiqi Vega? 

Ja, du kan bruke Qiqi Vega etter å ha tatt en lysning eller bleking. Bleking kan utføres før 
en Vega-behandling, men anbefales ikke de 14 første dagene etter behandlingen, og det er 
viktig å utføre en test av hårkvalitet før bleking igjen. 

7. Endres fargene Qiqi Vega hårfargen? 

Qiqi Vega kan endre profesjonelt farget hår opptil et halvt nivå. På mange ikke-
profesjonelle fargermerker, noen motefarger som rød, bleket, tonet eller fargekorrigert hår 
kan det se litt endret ut, men fargen kan påføres på nytt etter behandling. 

8. Hvor ofte kan behandlingen gjøres?

Selv om behandlingene er langvarige, kan den utføres på nytt etter fire uker.

9. Hvordan brukes påfølgende behandlinger? 

Qiqi Vega basen kan påføres på endene/spissene hver gang, men retting bør bare utføres 
til områder med ny vekst. En eller to dragninger for å fullføre stilen er akseptabelt, men 
hold retting til et minimum for å forhindre overdreven retting. 

10. Kan Qiqi Vega behandlinger utføres trygt på gravide / ammende kvinner?

Selv om det ikke er noen kjente bivirkninger, anbefales det alltid å konsultere en lege før 
enhver hårbehandling. 

11. Er det mulig å klippe håret før eller etter behandlingen? 

Vi anbefaler å klippe håret etter behandlingen. 

12. Er det mulig å utføre behandlingen på hår med anti-permanent?

Ja, så lenge hodebunnen er sunn. Påfør Vega basen på endene/spissene, men retting bør 
begrenses til områder som er ubehandlet med anti-permanent, og med minimal retting til 
det tidligere anti-permanent behandlede håret. 

13. Kan Qiqi Vega påføres tidligere kjemisk behandlet hår?

Ja, det kan du. Vi anbefaler at du tar en test av hårkvalitet før du bruker produktet. 

14. Påvirker klor eller saltvann resultatene av behandlingen?

Nei, Qiqi Vega er motstandsdyktig mot klor og saltvann. 

15. Er det mulig å bruke noen styling hårprodukter på håret umiddelbart etter 
behandlingen?

Ja, stylingprodukter vil ikke påvirke resultatene av Qiqi Vega. 

16. Hvor lenge må du vente med å vaske håret etter behandlingen?

Det er ingen ventetid, håret kan vaskes 10 minutter etter at behandlingen er fullført.

17. Kan håret settes i hestehale eller flettes etter Qiqi Vega?

Ja, Qiqi Vega har ingen stylingbegrensninger etter behandling.

18. Hvorfor anbefaler vi på det sterkeste å bruke varme i virketiden? 

Oppvarming i virketiden vil øke hvor godt av Vega som trenger inn i fiberlaget (også kalt 
korteks) og bidra til å oppnå et mer rett resultat. I tillegg vil det forkorte rettetiden. Bruk en 
varmekilde som gir en jevn varme i virketiden.

19. Kan du overmette håret med Vega?

Vega må ha så mye kontakt med håret som mulig, så grundig metning anbefales. Siden 
det skylles av håret før det fønes tørt og rettes, er det ingen problemer med mye røyk og 
damp på grunn av for mye produktrester.

- Vega



Distributør


