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Vitenskap Helse Skjønnhet

Nanokeratin System 

Behandlingssett med

behandlingsskål, kam

og silikonbørste

Verktøy

Nanokeratin System 

Befri Børste



Et nyskapende system med avansert teknologi for gjenoppretting utglatting og retting. Systemet 

inneholder ikke formaldehyd eller aldehyder og det oppstår ingen kjemisk avgassing hverken 

under eller etter behandling. Produktene er basert på banebrytende molekylær og biomimetisk 

teknologi og komplimenteres av pleieprodukter for å ivareta et perfekt resultat hjemme.

Refortify gir maksimal utglattende effekt, selv på svært krøllete hår.

All  hairtypes



Soft Smoothing Service

Trinn
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Påfør Smoother

Shampooner og tørk
Trinn
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Trinn
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Skyll og Tørk

Glatt ut

Shampooner og påfør Mask

Påfør Insulator og tørk

Trinn

04

Trinn

05

Trinn
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Utfør alltid en sensitivitetstest før behandling. 

Shampoonerog tørk

• Shampooner to ganger med

nanoSmooth pure Reinfuse Shampoo

• La produktet virke 1-2 minutter og skyll

grundig i 3-5 minutter

• Bruk ikke conditioner eller treatment

• Føn håret helt tørt
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Trinn

Påfør Smoother

• Rist flasken med valgt  Smoother grundig

• Del inn håret i fire: øre til øre, front til nakke

• Påfør produktet ved hjelp av silikonbørsten med 0,5 cm avstand fra

hodebunnen. Begynn påføringen i nakken

• Påfør mer produkt om nødvendig

• Når produktet er påført gres håret godt for jevn fordeling

Bruk hendene om nødvendig

• NB. Refortify kan etterlate et lilla skjær på hår

lysere enn tonehøyde 8
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Gre igjennom håret hvert tiende minutt under virketiden

Ubehandlet hår Virketid

Volum 40-50 minutter

Bølger 50-60 minutter

Krøller 60-90 minutter

Farget hår Virketid

Volum 40 minutter

Bølger 40-50 minutter

Krøller 60-80 minutter

Blondt  hår Virketid

Volum 30-40 minutter

Bølger 40-50 minutter

Krøller 60-80 minutter

Trinn
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Skyll og tørk

• Skyll lett. Det skal være igjen mellom 70% og 90% produkt i

håret. Det skal være en tydelig produktfølelse på håret

• Føn håret 100% tørt med rundbørste eller BeFri børste
03
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• Føn håret med kaldluft

• Vent til håret er kaldt

* For  fint hår - vent 10 minutter

* For  normalt/grovt hår – vent 15 minutter

Utglatting

• Ta ut tynne passéer og glatt ut. Start i nakken og still inn

tangen i følge tabellen under

• Rett ut hver passé 6 til 10 ganger eller til håret er blankt
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Farget hår

Blondt hår

Fint hår Normalt/Grovt hår

210°C 230°C

Fint hår Normalt/Grovt hår

180°C 220°C

Fint hår Normalt/ Grovt hår

170°C 200°C opptil 220°C

Ubehandlet hår

VIKTIG

Skyllingen på Trinn 3 er IKKE den avsluttende utskyllingen av behandlingen.   

Det er ytterst viktig at det er igjen produkt, altså smoother, i håret. Den 

resterende smootheren legger seg utenpå hårskaftet og i kombinasjon med 

varmebehandlingen i Trinn 4 er det dette som gir det sluttmessige resultatet.     

For maksimal utglatting kan skyllingen hoppes over. Man må være oppmerksom 

på at det vil utvikles mer damp når det ikke skylles.
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Shampooner og påfør Mask

• Shampooner med Refortify Shampoo

• Jobb shampooen inn, men massér ikke

• Gre igjennom

• La virke i 2 minutter

• Skyll grundig

• Shampooner igjen. Jobb  shampooen inn, men massér ikke

• Gre igjennom

• La virke i 5 minutter

• Skyll håret grundig

• Tørk med et håndkle. Ikke frottér

• Påfør en rikelig mengde Refortify Mask

• Gre igjennom for en jevn fordeling

• Virketid:

* Fint hår - 5 minutter

* Normalt/Grovt hår - 7 minutter

• Skyll, men la det være igjen noe produkt i håret

• Tørk  med et håndkle. Ikke frottér

VIKTIG
Om behandlingen skal etterfølges av en fargebehandling, gjør 

som følger: Shampooner med Refortify Shampoo. Jobb  

shampooen inn, men ikke massér.

• Shampooner med Refortify Shampoo. Jobb shampooen inn,

men ikke massér

• Føn håret 100% tørt

• Utfør fargebehandlingen

• Fortsett med steg 5

Påfør Insulator og tørk

• Påfør nanoSmooth pure no.03 Reinvent Insulator i følgende

mengde:

* Kort hår/bob - 2 pump

* Medium langt hår - 3 pump

* Langt hår - 4 pump

* Ekstra langt hår – 5 pump

• Fordel produktet mellom hendene og påfør jevnt gjennom håret

• Gre igjennom for jevn fordeling

• Føn håret tørt

• Style håret som ønsket

Ved å benytte Refortify og Reinvent produkter for hjemmebruk ivaretas 

resultatet av behandlingen i salongen lenger.
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Complete Smoothing Service

(Straightning)

Trinn

03

Påfør Smoother

Shampooner og tørk
Trinn

01

Trinn

02

Skyll og Tørk

Glatt ut

Shampooner og påfør Mask

Påfør Insulator og tørk

Trinn

04

Trinn

05

Trinn

06

Utfør alltid en sensitivitetstest før behandling. 

Trinn

02

Shampooner og tørk

• Shampooner to ganger med

nanoSmooth pure Reinfuse Shampoo

• La produktet virke 1-2 minutter og skyll

grundig i 3-5 minutter

• Bruk ikke conditioner eller treatment

• Føn håret helt tørt
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Påfør Smoother

• Rist flasken med valgt Smoother grundig

• Del inn håret i fire: øre til øre, front til nakke

• Påfør produktet ved hjelp av silikonbørsten med 0,5 cm

avstand fra hodebunnen. Begynn påføringen i nakken

• Påfør mer produkt om nødvendig

• Når produktet er påført gres håret godt for jevn fordeling.

Bruk hendene om nødvendig

• NB. Refortify kan etterlate et lilla skjær på hår

lysere enn tonehøyde 8
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Gre igjennom håret hvert tiende minutt under virketiden

Ubehandlet hår Virketid

Volum 50-60 minutter

Bølger 60-70 minutter

Krøller 70-100 minutter

Farget hår Virketid

Volum 40-60 minutter

Bølger 60-70 minutter

Krøller 70-90 minutter

Blondt hår Virketid

Volum 40-50 minutter

Bølger 50-60 minutter

Krøller 60-90 minutter

Trinn
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Skyll og tørk

• Skyll lett. Det skal være igjen mellom 70% og 90% produkt. Det

skal være en tydelig produktfølelse på håret

• Føn håret 100% tørt med rundbørste eller BeFri børste
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• Føn håret med kaldluft

• Vent til håret er kaldt

* For  fint hår - vent 10 minutter

* For  normalt/grovt hår – vent 15 minutter

Utglatting

• Ta ut tynne passéer og glatt ut. Start i nakken og still inn

tangen i følge tabellen under

• Rett ut hver passé 8 til 12 ganger eller til håret er blankt
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Farget hår

Blondt hår

Fint hår Normalt/Grovt hår

210°C 230°C

Fint hår Normalt/Grovt hår

180°C 220°C

Fint hår Normalt/ Grovt hår

170°C 200°C opptil 220°C

Ubehandlet hår

VIKTIG

Skyllingen på Trinn 3 er IKKE den avsluttende utskyllingen av behandlingen.   

Det er ytterst viktig at det er igjen produkt, altså smoother, i håret. Den 

resterende smootheren legger seg utenpå hårskaftet og i kombinasjon med 

varmebehandlingen i Trinn 4 er det dette som gir det sluttmessige resultatet.     

For maksimal utglatting kan skyllingen hoppes over. Man må være oppmerksom 

på at det vil utvikles mer damp når det ikke skylles.
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Trinn Shampooner og påfør Mask

• Shampooner med Refortify Shampoo Jobb  shampooen inn,

men ikke massér.

• Gre igjennom

• La virke i 2 minutter

• Skyll grundig

• Shampooner igjen. Jobb  shampooen inn, men ikke massér

• Gre igjennom

• La virke i 5 minutter

• Skyll håret grundig

• Tørk med et håndkle. Ikke frottér

• Påfør en rikelig mengde Revive Mask

• Gre igjennom for en jevn fordeling

• Virketid:

* Fint hår - 5 minutter

* Normalt/Grovt hår- 7 minutter

• Skyll, men la det være igjen noe produkt i håret

• Tørk med et håndkle. Ikke frottér

VIKTIG
Om behandlingen skal etterfølges av en fargebehandling, gjør 

som følger:

• Shampooner med Refortify Shampoo. Jobb shampooen inn,

men ikke massér

• Føn håret 100% tørt

• Utfør fargebehandlingen

• Fortsett med steg 5

Påfør Insulator og tørk

• Påfør nanoSmooth pure no.03 Reinvent Insulator i følgende

mengde:

* Kort hår/bob - 2 pump

* Medium langt hår - 3 pump

* Langt hår - 4 pump

* Ekstra langt hår – 5 pump

• Fordel produktet mellom hendene og påfør jevnt gjennom håret

• Gre igjennom for jevn fordeling

• Føn håret tørt

• Style håret som ønsket

Ved å benytte Refortify og Reinvent produkter for hjemmebruk ivaretas 

resultatet av behandlingen fra salongen lenger.
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Intensive One Step Treatment

Trinn

03

Påfør Smoother med Mask

Shampooner
Trinn

01

Trinn

02

Påfør Insulator og style

Skyll

Trinn
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Shampooner

• Shampooner 2 ganger med Refortify Shampoo

• Tørk med et håndkle. Ikke frottér

• Gre igjennom for jevn fordeling

• La virke 10-20 minutter

• Tørk håret 100% med føner

Hårlengde Smoother Mask

Kort 5 ml 5 ml

Medium 7 ml 7 ml

Langt 10-12 ml 10-12 ml
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Insulator / Styling

• Påfør nanoSmooth Insulator gjennom hele håret

• Gre igjennom for jevn fordeling

• Rett ut håret

Påfør Smoother med Mask
• Rist valgt Smoother grundig

• Bland Refortify Smoother med Refortify Mask

• Påfør blandingen på fuktig hår med en silkonpensel, begynn

påføringen i nakken. Bruk følgende mengder:
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Trinn Skyll

• Skyll håret

• Tørk med et håndkle. Ikke frottér

Tips : Shampooner med  Refortify Shampoo etter 24 timer. Påfølgende bruk 

av nanoSmooth pure Home Care-serien ivaretar behandlingen gjort i salong.
Utfør alltid en sensitivitetstest før behandling
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OM NANOKERATIN SYSTEM

Nanokeratin System ble etablert i 2009 og er en global 
bioteknologisk pionér med fokus på forskning og utvikling av 
innovative og nyskapende pleieteknologier. 

Produktene er inspirert av naturens naturlige prosesser og er 
basert på patenterte biomimetiske teknologier. Dette betyr at 
Nanokeratin Systems utviklere har studert hårets naturlige 
prosesser og hvordan naturlig, sunt hår fungerer. 
Utifra denne kunnskapen kan vi gi skadet hår det verktøyet som 
trengs for å ta det tilbake til  en naturlig, sunn tilstand. 
Med enzymlignende festeevne til hårstrukturen stimuleres 
håret til å gjenoppbygging.






