GEBRUIKSAANWIJZING
Mengverhouding
Voor het beste resultaat meng je 1 deel Magic Powder Lightener met 3 delen activator naar
keuze. Meng de mix in een niet-metalen bakje totdat een gladde crème-achtige dikte is
bereikt. Let op: de formule dikt iets in dus voeg geen extra poeder toe!
Wanneer er Olaplex en/of Magic olie wordt toegevoegd geldt 1 deel Magic Powder
Lightener met 2,5 deel activator naar keuze.

Het opbrengen
Aangezien Magic geheel ammonia vrij is adviseren wij het om het dik op te brengen op
droog haar. Magic geeft een evenredige oplichting wat inhoudt dat de oplichting direct start
en dat je zelf de inwerktijd kunt bepalen voor de door jou gewenste oplichting. Hoe langer
de inwerktijd, hoe beter de oplichting. Kijk het haar dus na iedere 10 minuten na totdat de
gewenste oplichting is bereikt. Magic kun je gerust 60 minuten laten inwerken.
Let op: wettelijk is toegestaan om tot 6% te gebruiken op de hoofdhuid, dit geldt ook voor
Magic! Voor mensen die snel last hebben van een geïrriteerde hoofdhuid, raden wij het aan
om de hoofdhuid eerst in te smeren met de hand geperste olie.

Handgeperste olie
1) Voor een betere hydratatie van het haar meng je 2 tot 3 ml hand geperste olie met het
voor gemixte bakje. Nadat de olie gemengd is, kun je gerust nog bv Olaplex toevoegen.
2) Om de hoofdhuid te beschermen tegen jeuk en irritaties breng je de olie puur aan met
een watje op de hoofdhuid.
3) Om mooie glanzende highlights te creëren kun je de olie ook puur opbrengen op de
lengtes van het haar voordat je met de highlight behandeling begint.

Gebruik van warmte
Het gebruik van warmte is mogelijk maar hierdoor wordt het proces van de oplichting en de
inwerktijd enorm versneld. Kijk het haar daarom iedere 5 minuten na wanneer warmte
gebruikt wordt. Mocht het haar te geel blijven, dan raden wij het aan om na 50 min. warmte
te gebruiken om net dat extra duwtje te geven. Ook nu geldt; kijk het haar iedere 5 min. na!

Allergie test
Magic mag dan zachter en milder zijn dan iedere andere ontkleuring op de markt maar nog
steeds raden wij het aan om een allergie test te doen voordat gestart wordt met de
behandeling. Doe deze allergie test aan de binnenkant van de ellebogen met de formule
waarmee je wilt gaan werken.

