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HLC Amino Perm  
 
HLC Amino Perm Lotion är en cystamine baserad permanenet i 3 olika styrkor, en för var typ av hår.  

Amino Balance perm Lotion innehåller aminosyror vilka är kroppens egna byggstenar. 

Aminosyran ger extra spänst åt lockarna och gör att permanenten håller längre. 

HLC Balance permanent waving system är ett permanentsystem för Dig med mycket höga krav.  

HLC Balance produkter innehåller särskilt utvalda hårvårdande ämnen vilka garanterar att produkterna 
uppfyller de absolut högsta kraven på ett permanentsystem. 

BRUKSANVISNING 
Verkningstid 
Soft (2) För blekta, preparerade och och strukturskadade hår. 10 Min 
Amino Perm 2 (soft) är en mild permanentvätska utan ammoniak. 

Normal (1) För fina och preparerade hår utan strukturskador. 10 Min 
Strong (0) För opreparerade, tjocka och svårpermanentade hår. 15 Min 
 
 
1. Tvätta håret. 
2. Rulla upp håret var noga med att det behålls fuktigt under 
upprullningsprocessen, annars kan resultatet bli ojämnt. 
3. Applicera rätt styrka Amino Perm jämt över spolarna minst två gånger. Undvik 
kontakt med hårbotten. Täck över spolarna med en hätta (extra värme 
rekommenderas ej). Låt verka exakt den tid som anges. Provlock behövs ej (tar 
Ni provlock kan den väntade s-formationen utebli). Spänsten och lockigheten 
uppstår under fixeringen. 
4. Blanda 1 dl Instant Rinse med 3 dl ljummet vatten. Efter verkningstidens slut 
hälls den färdigblandade Instant Rinsen över spolarna, skölj därefter ur 
permanenten med ljummet vatten i 5 minuter. Om ej Instant Rinse används 
krävs 7-10 minuters sköljtid. 
5. Efter sköljningen, torka bort överflödigt vatten med en handduk. 
6. Blanda HLC balance 1+1 Fix med lika delar ljummet vatten HLC Balance 1+1 fix 
med lika delar vatten. 
7. Applicera rikligt med fixering över spolarna, börja alltid i nacken. 
Låt fixeringen verka i 7 minuter, var noga med att fixeringen tränger in till 
centrum av spolen. 
8. Tag ur spolarna och efterfixera med eventuell överbliven fixering. Låt verka ett 
par minuter och skölj noga i ca 4 minuter. 
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