
 
 
 

2 in 1 Treatment 
    
FILLER THERAPY Keratin Smoothing Treatment 
Anti-frizz og/eller udglattende salon behandling til krøller, krus og uregerligt hår.  
Kombinationen af Keratin og Aloe Vera tæmmer og plejer håret, samtidig reparereres, blødgøres 
og styrkes håret og efterlades blankt, smukt og glat.  
En mirakelbehandling uden kemi.   
 
 

UDGLATTENDE BEHANDLING med FILLER THERAPY Keratin Smoothing Treatment 
Brugsanvisning: 
 
1: Vask håret I ARMONIA afrensende shampoo  
2: Tør håret helt tørt. Opdel derefter håret i 4-6 sektioner. Alt efter hårets tykkelse og længde. 
3: Keratin Smoothing Treatment hældes op i en skål.  
 

Langt hår 60-70 g 
Mellem længde 50 g 
Kort hår 40 g 

 
4: Påfør produktet fra bund til spids med en pensel og red håret igennem med en fintandet kam. 
Produktet skal fordels jævnt og ikke i for store mængder. (håret må ikke blive for vådt)  
Sektionernes brede må maksimum være 0.5 cm. Anvend altid handsker. 
 
5: Indvirkningstid: 20 min 
 
6: Efter endt indvirkning, føntørres håret helt tørt. Anvend IKKE børst, kun finger tørring. 
 
7: Herefter glattes håret med glattejern. Maksimum tykkelse på sektionerne 0.5 cm. 
 

HÅR TYPE GLATTEJERNS TEMPERATUR ANTAL GENTAGELSER AF 
GLATNING 

Kraftigt og svært modtageligt 
hår 

200 - 210 grader 15 -18 gange 

Normalt hår 190 - 200 grader 12 - 15 gange 
Farvet hår 170 - 180 grader 10 - 12 gange 
Fint og porøst hår 160 - 170 grader 6 -8 gange 

 
8: Når hele håret er glattet igennem skylles håret grundigt (brug IKKE shampoo) Der kan afsluttes 
med Nashi Filler Restorative Conditioner hvis det ønskes. 
 
9: Style herefter håret som ønsket og der må gerne anvendes styling produkter og glattejern hvis 
det ønskes. 
 
Holdbarhed: Op til 3 mdr. 



ANTI-FRIZZ BEHANDLING med FILLER THERAPY Keratin Smoothing Treatment  
 
 
!: Vask håret I ARMONIA afrensende shampoo  
2: Tør håret helt tørt. Opdel derefter håret i 6-8 sektioner. Alt efter hårets tykkelse og længde. 
3: Hæld Keratin Smoothing Treatment op i en skål.  
 

Langt hår 60-70 g 
Mellem længde 50 g 
Kort hår 40 g 

 
4: Påfør produktet fra bund til spids med en pensel og red håret igennem med en fintandet kam. 
Produktet skal fordels jævnt og ikke i for store mængder. (håret må ikke blive for vådt)  
Sektionernes brede må maksimum være 0.5 cm. Anvend altid handsker. 
 
5: Indvirkningstid: 20 min 
 
6: Efter endt indvirkning, føntørres håret helt tørt. Anvend gerne en børste og hvis nødvendigt kan 
håret glasses med et glattejern.  
Hvis glattejernet anvendes, deles håret ind i 0.5 cm tykke sektioner og der glattes max 1-2 gange 
på hver sektion. 
 
7: Når hele håret er tørt, skylles håret grundigt (brug IKKE shampoo) Der kan bruges Filler 
conditioner hvis det ønskes. 
 
9: Style herefter håret som ønsket, der må gerne anvendes styling produkter og glattejern hvis det 
ønskes. 
 
Holdbarhed: ca 1 mdr. 
 
 
 
 
De aktive ingredienser:  
 
 Aloe Vera er rig på vitaminer og aminosyrer. Hårets fibre styrkes og 
 mættes af de markant fugtgivende egenskaber som samtidig plejer og blødgør håret. 
  Antioxidanter beskytter og beroliger håret.           
 
                             
 
 Hydrolyseret keratin som udvindes af protein, trænger ind i de mikroskopiske små 
 huller i hårets skællag og reparerer alle lag helt ind til Cortex. Skader minimeres og 
                        håret styrkes. Skællaget blødgøres og overfladespænding på håret beroliges. 
                         
 


