the KEVIN.MURPHY

TREAT.ME
menu
TEKNISK GUIDE

K E V I N . M U R P H Y T R E AT M E N T S
Använd det bästa från naturen och tekniken kombinerat med hudvårdsingredienser
som papaya, orkideé och lotusblomma. De naturliga, aktiva ingredienserna tillför
ny fukt och styrka för att förbättra hårets struktur, ge det lyster, och stärka hår och
hårbotten. Håret blir mjukt, följsamt och glänsande.
Välj bland våra anpassade behandlingar som är utvecklade för att passa olika
behov; REPARATION, FUKT, STYRKA, ANTI-AGEING eller FÖRTJOCKNING, alla med
fördelen av extra färgskydd. Ge din kund en ansiktsbehandling för håret med
KEVIN.MURPHY EXPERIENCE (KMX).
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Treat.Me
MOISTURE
FÖR HÅR SOM ÄR
TORRT, FRISSIGT ELLER
KEMISKT BEHANDLAT

1.

Förbered kunden/modellen vid schamponeringen genom att
blöta håret

2.

Häll en generös klick MAXI.WASH i händerna och fördela över
hår och hårbotten, tryck lätt mot hårbotten. Jobba in produkten
med hand-över-hand-massage. Massera försiktigt hår och
hårbotten utan att skrubba

3.

Täck huvudet med en varm handduk och pressa försiktigt med
handflatorna i 1 minut, vänta tills handduken har svalnat

4.

Dra handduken mot dig med en torkande rörelse. Detta
avlägsnar det mesta av schampot. Skölj försiktigt

5.

Rengör med HYDRATE-ME.WASH

6.

Blanda MOISTURE med 10 droppar* av ELIXIR-flaskan

7.

Dela in håret i sektioner och spraya blandningen på hårbotten,
längder och toppar. Utför en skön huvudmassage i 10 minuter
medan kuren verkar

Tillför håret viktlös fukt, glans och mjukhet
med denna personliga salongsbehandling.
8.

Lägg på en ny varm handduk, låt svalna och ta bort med en
torkande rörelse mot dig för att avlägsna produkten

omstrukturera, de bygger upp håret inifrån

9.

Skölj noga

och ut utan att tynga ner det. Resultatet är

10. Applicera lämplig RINSE eller följ upp med HYDRATE-ME.
MASQUE för en extra kraftfull behandling

Exklusiva oljor och växtextrakt gör mer
än att bara återfukta, återskapa och

ett följsamt och föryngrat hår.

*För hår som är extremt torrt eller kemiskt behandlat, använd upp till
20 droppar* av ELIXIR-flaskan för en intensivare, djupt återfuktande
behandling
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Treat.Me
STRENGTH

FÖR PÅFRESTAT HÅR
SOM ÄR SVAGT, SKÖRT
OCH SKADAT

1.

Förbered kunden/modellen vid schamponeringen genom att
blöta håret

2.

Häll en generös klick MAXI.WASH i händerna och fördela över
hår och hårbotten, tryck lätt mot hårbotten. Jobba in produkten
med hand-över-hand-massage. Massera försiktigt hår och
hårbotten utan att skrubba

3.

Täck huvudet med en varm handduk och pressa försiktigt med
handflatorna i 1 minut, vänta tills handduken har svalnat

4.

Dra handduken mot dig med en torkande rörelse. Detta
avlägsnar det mesta av schampot. Skölj försiktigt

5.

Tvätta med ANGEL.WASH

6.

Blanda STRENGTH med 10 droppar* av ELIXIR-flaskan

7.

Dela in håret i sektioner och spraya blandningen på hårbotten,
längder och toppar. Utför en skön huvudmassage i 10 minuter
medan kuren verkar

8.

Lägg på en ny varm handduk, låt svalna och ta bort med en
torkande rörelse mot dig för att avlägsna produkten

9.

Skölj noga

Ge tillbaka håret dess styrka, tjocklek och
elasticitet med en kombination av stärkande
proteiner och aminosyror.
Denna personliga behandling hjälper hår som
är svagt, skört och skadat. Håret revitaliseras,
blir mjukare och mer elastiskt samtidigt som
volym och styrka ökar och motverkar den
dagliga påfrestning som håret utsätts för.

10. Applicera ANGEL.RINSE eller följ upp med ANGEL.MASQUE för en
extra kraftfull behandling
*För hår som är extremt torrt eller kemiskt behandlat, använd upp
till 20 droppar* av ELIXIR-flaskan för en intensivare, djupt stärkande
behandling
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Treat.Me
ANTI-AGEING

FÖR HÅR SOM UTSATTS
FÖR ÅLDRANDE EFFEKTER
TILL FÖLJD AV HORMONER,
MILJÖFAKTORER ELLER
KEMIKALIER

1.

Förbered kunden/modellen vid schamponeringen genom att
blöta håret

2.

Häll en generös klick MAXI.WASH i händerna och fördela över
hår och hårbotten, tryck lätt mot hårbotten. Jobba in produkten
med hand-över-hand-massage. Massera försiktigt hår och
hårbotten utan att skrubba

3.

Täck huvudet med en varm handduk och pressa försiktigt med
handflatorna i 1 minut, vänta tills handduken har svalnat

4.

Dra handduken mot dig med en torkande rörelse. Detta
avlägsnar det mesta av schampot. Skölj försiktigt

5.

Tvätta med YOUNG.AGAIN.WASH

6.

Blanda ANTI.AGEING med 10 droppar* av ELIXIR-flaskan och
fördela jämnt över håret

7.

Utför en skön huvudmassage i 10 minuter medan kuren verkar

8.

Lägg på en ny varm handduk, låt svalna och ta bort med en
torkande rörelse mot dig för att avlägsna produkten

9.

Skölj noga

Föryngra håret, återskapa glansen och
förbättra hårkvaliteten och elasticiteten.
Stamceller från frukt bidrar till att reparera
och ger revolutionerande anti-ageing och
återskapande av ungdomlig lyster och glans
hos torrt, sprött hår. Hjälper till att reparera
och återställa håret från skador av värme,
UV-exponering och kemisk behandling.

10. Applicera YOUNG.AGAIN.RINSE och försök lämna kvar cirka 10
till 15 % av produkten i håret för extra glans och följsamhet
*För hår som är extremt torrt eller kemiskt behandlat, använd upp
till 20 droppar* av ELIXIR-flaskan för en intensivare, djupt stärkande
behandling

4

1.

Förbered kunden/modellen vid schamponeringen genom att
blöta håret

2.

Häll en generös klick MAXI.WASH i händerna och fördela över
hår och hårbotten, tryck lätt mot hårbotten. Jobba in produkten
med hand-över-hand-massage. Massera försiktigt hår och
hårbotten utan att skrubba

3.

Täck huvudet med en varm handduk och pressa försiktigt med
handflatorna i 1 minut, vänta tills handduken har svalnat

4.

Dra handduken mot dig med en torkande rörelse. Detta
avlägsnar det mesta av schampot. Skölj försiktigt

5.

Tvätta med PLUMPING.WASH

6.

Blanda THICKENING med 10 droppar* av ELIXIR-flaskan och
fördela jämnt över håret

Samma teknik som används för att göra

7.

Utför en skön huvudmassage i 10 minuter medan kuren verkar

ögonfransar tjockare och tätare ger

8.

Lägg på en ny varm handduk, låt svalna och ta bort med en
torkande rörelse mot dig för att avlägsna produkten

9.

Skölj noga

Treat.Me
THICKENING
FÖR HÅR SOM ÄR
TUNT, SVAGT ELLER
FALLER AV

omedelbart fylligt hår, förbättrad densitet och
volym medan stamceller från frukt bidrar
till att motverka håravfall, vilket ökar
hårväxtens kvalitet.
Stimulera hårets tillväxt och styrka med denna
omvandlande salongsbehandling som gör att
håret känns starkare och mer vitalt.

10. Applicera PLUMPING.RINSE och försök lämna kvar cirka 10 till
15 % av produkten i håret för extra styrka, fukt och volym
11.

Fortsätt med BODY.MASS för återskapande och stärkande
egenskaper

*För hår som är extremt torrt eller kemiskt behandlat, använd upp
till 20 droppar* av ELIXIR-flaskan för en intensivare, djupt stärkande
behandling

THE KEVIN . MURPHY E XPERIENCE (KMX)
Vår speciella KEVIN.MURPHY EXPERIENCE (KMX) är uppbyggd på samma sätt som en
hudvårdsrutin och fungerar som en ansiktbehandling för håret. Börja med en lätt peeling,
fortsätt med en tvätt utvald för kundens specifika hårtyp, och därefter en djupverkande
inpackning. Avsluta med en skön huvudmassage och ett omslag med en varm handduk.

STEG-FÖR-STEG:
1.

Förbered kunden/modellen vid schamponeringen genom att blöta håret

2.

Häll en generös klick MAXI.WASH i händerna och fördela över hår och hårbotten, tryck lätt
mot hårbotten. Jobba in produkten med hand-över-hand-massage. Massera försiktigt hår och
hårbotten utan att skrubba

3.

Täck huvudet med en varm handduk och pressa försiktigt med handflatorna i 1 minut, vänta
tills handduken har svalnat

4.

Dra handduken mot dig med en torkande rörelse. Detta avlägsnar det mesta av schampot.
Skölj försiktigt

5.

Tvätta med rekommenderad WASH och RINSE

6.

Applicera rekommenderad MASQUE

7.

Utför en skön huvudmassage i 10 minuter medan kuren verkar

8.

Lägg på en ny varm handduk, låt svalna och ta bort med en torkande rörelse mot dig för att
avlägsna produkten

9.

Skölj noga

10. Applicera rekommenderad RINSE och försök lämna kvar cirka 10 till 15 % av produkten i håret
för extra mjukhet och följsamhet.
* Om tiden är begränsad kan du välja att erbjuda en expressbehandling genom att utesluta massagen.

ANGEL KMX

För fint, skört, platt hår
som saknar volym

Produkter:
Steg 1: MAXI.WASH
Steg 2: ANGEL.WASH
& ANGEL.RINSE
Steg 3: ANGEL.MASQUE

HYDRATE-ME
KMX

Produkter:
Steg 1: MAXI.WASH
Steg 2: HYDRATE.ME WASH
& HYDRATE.ME RINSE
Steg 3: HYDRATE.ME MASQUE

YOUNG.AGAIN
KMX

Produkter:
Steg 1: MAXI.WASH
Steg 2: YOUNG.AGAIN.WASH
& YOUNG.AGAIN.RINSE
Steg 3: YOUNG.AGAIN.MASQUE

För torrt, svagt,
sprött hår

För glanslöst, åldrat hår
som behöver nytt liv

WWW.KEVINMURPHY.COM.AU

