
 
PL: Zestaw do laminowania brwi i rzęs. 
Zestaw zawiera 3 komponenty stosowane w zabiegu: 
1.  Żel permanentny AntuOne Professional Line 10 ml. 
2. Krem neutralizujący AntuOne Professional Line 10 ml. 
3. Regenerujący krem z olejkiem arganowym AntuOne Professional 10 ml. 
 
Pierwszy etap: Permanentny żel do brwi, 10 ml: 
 
Właściwości: zmiękcza, otwiera łuski włosów. W skład żelu permanentnego wchodzi tioglikolan amonu, który aktywnie niszczy wiązania 
tlenowe we włoskach. OSTRZEŻENIE! Zapach wyczuwalny podczas zabiegów wynika z uwalniania szarego wodoru i jest to 
całkowicie normalne przy stosowaniu zabiegów zgodnych z procesami chemicznymi. Obliczyć ilość preparatu w oparciu o strukturę i stan 
włosków klientki (0,3-0,5 ml na 2 brwi). Ilość aplikacji - do 50 zabiegów. 
 
Metoda aplikacji: 
Oczyść skórę i włoski brwi lub rzęs za pomocą szamponu w piance AntuOne. Nałóż składniki na brwi lub rzęsy. Czas ekspozycji wynosi 
od 6 do 12 minut, w zależności od rodzaju włosków. Po upływie tego czasu usunąc pozostałości za pomocą wacika zwilżonego zwykłą 
wodą. 
 
Składniki: 
SKŁADNIKI: Woda, kwas tioglikolowy, wodorotlenek amonu, alkohol cetearylowy, glikol propylenowy, płyn parafinowy, chlorek 
cetrimoniowy, etanoloamina, siarczyn sodu, erytrobinian sodu, ceteareth-20, diazolidynylomocznik (i) metyloparaben (i) propyloparaben, 
EDTA disodowa, hydrolizowana keratyna, linalool, limonen, geraniol, citronellol PH: 9.0-9.4 
 
PL: Drugi etap: Neutralizator do brwi i rzęs, 10 ml: 
 
Lek utrwala włoski w otrzymanej formie, dopełnia utwardzanie keratyny i zachowanie wiązań powstałych we włoskach. Dodatkowo 
zamyka łuski włoskowe oraz dopełnia proces. Należy obliczyć ilość preparatu w oparciu o strukturę i stan włosków klientki (0,3-0,5 ml na 
2 brwi). 
 
Metoda aplikacji: 
Zaaplikować składniki drugiej kompozycji, po zakończeniu pierwszego etapu laminowania przez 6-12 minut, w zależności od rodzaju 
włosków. Po upływie tego czasu usunąc pozostałości za pomocą wacika zwilżonego zwykłą wodą. 
 
OSTRZEŻENIE! Ostrożnie wykonać czynności wskazane w instrukcji! Wyłącznie do użytku profesjonalnego! Zawiera nadtlenek 
wodoru. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody. Zabrania się używania 
jakichkolwiek metalowych przedmiotów podczas pracy z komponentami. Nie stosować na podrażnioną skórę. Wykonać test alergiczny. 
 
Składniki: 
SKŁADNIKI: Woda, alkohol cetearylowy, nadtlenek wodoru, chlorek cetrimonium, ceteareth-20, stearynian etyloheksylu, płynna 
parafina, disodowy EDTA, pirofosforan tetrasodowy, cynian sodu, kwas fosforowy 
PH: 2,5-3 
 
PL: Trzeci etap: Regenerujący krem z olejkiem arganowym, 10 ml: 
 
Marka AntuOne opracowała i wprowadziła do kremu kompleks olejków, które korzystnie wpływają na stymulację wzrostu i końcową 
pielęgnację brwi i rzęs. Składniki wspomagają efekt wewnątrz włoska, zwiększając jego odporność, odbudowując jego strukturę, nadając 
mu sprężystość i jedwabistość. Obliczyć ilość preparatu w oparciu o strukturę i stan włosów klientki (0,3-0,5 ml na 2 brwi). Ilość aplikacji 
- do 90 zabiegów. 
 
Metoda aplikacji: 
Zaaplikować kompozycję nr 3, aby zakończyć procedurę, przez 2-3 minuty dla maksymalnego nawilżenia i utrwalenia efektu. Kompozycja 
nie wymaga zmywania. 
 
OSTRZEŻENIE! Ostrożnie wykonać czynności wskazane w instrukcji! Wyłącznie do użytku profesjonalnego! Unikać 
kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody. Zabrania się używania jakichkolwiek 
metalowych przedmiotów podczas pracy z komponentami. Nie stosować na podrażnioną skórę. Wykonać test alergiczny. 
 
Składniki: 
SKŁADNIKI: Woda, gliceryna, polisorbat 20, guma ksantanowa, fenoksyetanol (i) etyloheksylogliceryna, hydroksypropyloglukonamid 
(i) glukonian hydroksypropyloamoniowy, pantenol, hydrolizowana keratyna, kwas mlekowy, CI 19140, kwas niebieski 43 PH: 8,5-9 
 

 
 


