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Mit jelent a méregtelenítő hatás?

A méregtelenítés (detoxikáció) a különböző hajformázó szerek maradványainak eltávolítása. A haj és a fejbőr mélytisztítása, melynek eredményeként 
tiszta, puha és selymes hajat kapunk. Megtisztítja a hajat és a fejbőrt

Hogyan kell használni a sampont?

Masszírozzuk a készítményt a nedves hajba, képezzünk dús habot, majd alaposan öblítsük le. Ezután használjuk az ugyanebbe a termékcsaládba tartozó kondicionálót..

Hogyan kell használni a kondicionálót?

Miután hajat mostunk a samponnal, a kondicionálót egyenletesen vigyük fel a nedves hajra. Hagyjuk hatni 3 percig, majd alaposan öblítsük le.

Hagyhatom 3 percnél hosszabb ideig is hatni a kondicionálót?

Igen. Ez nem befolyásolja a hajat, és nem is okoz semmilyen kárt neki. A hatás azonban néhány perc elteltével csökken. 
A legjobb eredmény eléréséhez a 3 perces hatóidő elegendő.

Alkalmasak ezek a termékek a mindennapi használatra?

Mindkét termék alkalmas a mindennapi használatra..

Naponta kell használnom a termékeket?

Nem. A Carbon Detox termékek alkalmazása ideális esetben nem lépi túl a szokásos hajápolási rutin kereteit. 
Szükség esetén a készítményeket akár naponta is használhatjuk
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Használhatom a termékeket külön-külön is, vagy csak együtt?

Mindkét termék használható önmagában is. A legjobb hatás elérése érdekében azonban javasolt együtt használni őket.

Más készítményekkel kombinálva is működnek a termékek?

Igen. Használatuk nem zárja ki bármely más hajápoló szer alkalmazását és remekül kombinálhatók. Emellett természetesen tökéletesen 
alkalmasak az egyéb Urban Alchemy termékekkel való kombinálásra..

Az Urban Alchemy Carbon Detox alkalmazásai között használhatok más hajápoló szereket is?

Igen. Más készítmények használata nem befolyásolja az eredményt. Emellett az egyéb hajápoló és formázó termékek maradványait az 
Urban Alchemy Carbon Detox méregtelenítő hatása révén tökéletesen eltávolítja.

Használhatók a termékek szőkített hajra is?

Igen. A Carbon Detox termékek nem befolyásolják a szőkített haj viselkedését és, nem is változtatják meg a haj színét..

Okozhatják ezek a termékek a hajszín besötétedését?

Nem. A termékek sötét színe csak az aktív hatóanyagnak, azaz a szénpornak köszönhető. A haj színét ez egyáltalán nem befolyásolja. 
A legjobb eredményt a termékek alapos leöblítésével érhetjük el.


