
Nook Movimento permanent. 
 
Innovativ strukturbehandling.  
 
Personlige løsninger som afhænger af: 
 

1. Hårets type 
2. Hårets tilstand 
3. Det ønskede resultat. 

 
Systemet garanterer maksimal beskyttelse for længerevarende hold. 
 
Hvad er nyt?  
 
Systemets specielle formel med hydroliserede aminosyrer fra keratin, cysteamin, 
collagen og elastin - som sikrer enhver hårtype den perfekte blanding af 
bevægelse og pleje: 
 
Keratin: et protein som er højkoncentreret i cellerne som håret er bygget af, 
opbygget af kæder af aminosyrer, inklusiv Cystin. Cystin molekylerne er forenet af 
meget stærke disulfide bindinger som tillader keratinkæderne at forblive stærkt 
sammenhængende - dette giver håret dets form, konsistens, modstandsdygtighed 
og hold.  
 
Cysteamin: et substance udtrukket af Cystein (aminosyre) specielt forlignelig med 
hårets struktur. Det har en iltreducerende effekt som virker på og med 
keratinkæderne. Formlen er helt fri for thioglykol og ammoniak.  
 
Collagen: et naturligt protein som genopbygger hårets styrke, form og fyldighed. 
Antiældnings- og volumeeffekt .  
 
Elastin: et protein der efterlader håret mere stærkt og fleksibelt.  
 

 
 



Fremgangsmåde: 
 

Hvis der er rester af styling i håret, start da med at vaske i Magic Argan Oil Shampoo. 
(Anbefalet)  
 
På fugtigt hår oprulles spoler, og derefter påføres Movimento Uni Perm Lotion. 
Indvirkningstid 5-15 minutter, afhængig af hårets type og tilstand. Brug ikke varme, 
kun hætte. Advarsel: Brug kun produktet på en sund hovedbund.  
 
Efter endt indvirkningstid skylles håret, stadig med spoler på, meget grundigt med 
lunt vand. Vandet duppes af hår og spoler med et håndklæde, og derefter påføres 
Movimento Neutralizer med en svamp og skummes på. Indvirkningstid mindst 10 
minutter. Ved meget langt hår forlænges indvirkningstiden til mindst 15 minutter, og 
behandlingen afsluttes evt med ekstra Neutralizer efter spolerne er fjernet. Skum 
op og skyl grundigt.  
 
Færdiggør processen ved at påføre Magic Argan Oil Shake Biphase spray for at 
stabilisere og pleje håret uden at tynge det. Skylles ikke ud.  
 
 
Vejledende indvirkningstid: 
 

Naturligt, fint hår: 5-12 minutter 

Naturligt, kraftigt hår: 5-10 minutter 

Naturligt, normalt hår: 5-15 minutter 

Behandlet hår: 5-8 minutter 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vejledende vedligehold: 
 
 

Hårets type: Shampoo: Conditioner: Pre-styling: 

Naturligt, fint hår: Nook Magic 
Argan Oil 

Nook Magic Argan 
Shake 

Nook Magic 
Keratin Booster 

Naturligt, kraftigt 
hår: 

Nook Beauty 
Familiy Curl & 
Frizz Shampoo 

Nook Beauty 
Familiy Curl & 
Frizz Pak 

Nook Beauty 
Family Curl & Frizz 
Fluid 

Naturligt, normalt 
hår: 

Nook Beauty 
Familiy Curl & 
Frizz Shampoo 

Nook Beauty 
Familiy Curl & 
Frizz Pak 

Nook Beauty 
Family Curl & Frizz 
Fluid 

Behandlet hår: Nook Beauty 
Familiy Curl & 
Frizz Shampoo 

Nook Beauty 
Familiy Curl & 
Frizz Pak 

Nook Magic 
Absolute One 

 


