
Najczęściej zadawane pytania...

1. Na jakiego rodzaju włosach można stosować kurację keratynowego prostowania włosów 
kosmetykami Encanto BKT??
Keratynowe prostowanie Encanto BKT może być wykonane na praktycznie każdym rodzaju
włosów: farbowane, naturalne, kręconych, pasemka itd...

2. Do jakiej temperatury powinna być nagrzana prostownica aby prawidłowo wykonać 
zabieg?
Zaleca się korzystanie z prostownicy o minimalnej temperaturze nagrzania 215°C – 232°C.

3. Chcę również zafarbować moje włosy. Kiedy powinnam to zrobić?
Koloryzację włosów należy wykonać przed zabiegiem (najlepiej ok. 2 tygodnie przed 
kuracją). Jeśli nie jest to możliwe, koloryzację włosów można wykonać w odstępie 
czasowym min. 2 tygodnie po wykonaniu keratynowego zabiegu Encanto BKT. Pamiętaj, że
nigdy nie należy farbować włosów w tym samym okresie co zabieg.

4. Chciałabym, podciąć swoje włosy. Kiedy powinnam to zrobić?
Zaleca się przycinanie lub strzyżenie włosów po przeprowadzeniu kuracji Encanto BKT, 
gdyż czasami, na niektórych rodzajach włosów może być widoczne rozdwojenie końcówek 
po przeprowadzeniu zabiegu keratynowego prostowania.

5. Używałam wcześniej kosmetyków innej marki do keratynowego prostowania włosów. Czy 
mogę zastosować Encanto BKT?
Tak, oczywiście nie ma żadnych przeciwskazań - wybór kosmetyków to całkowicie osobiste
preferencje!

6. Czy kuracja Encanto BKT może być stosowana u dzieci?
Tak, jednak zalecamy stosowanie kuracji u dzieci w wieku powyżej 10 lat.

7. Czy Encanto BKT może być stosowane u kobiet w ciąży?
Nie zalecamy wykonywania zabiegu na kobietach w ciąży lub karmiących piersią.

8. Przez jaki okres utrzymują się efekty zabiegu?
Efekty będą widoczne do 4 miesięcy i zanikają stopniowo z każdym myciem włosów.

9. Po jakim czasie mogę powtórzyć zabieg?
W zależności od indywidualnych preferencji i uwarunkowań, niektóre kobiety nie mają 
potrzeby wykonywać zabiegu częściej niż co 4-5 miesięcy. Jednak niektóre kobiety 
wykonują kurację keratynowego prostowania włosów znacznie częściej. To zależy od 
indywidualnych preferencji i rodzaju włosów.

10. Instrukcja dotycząca prawidłowego wykonywania zabiegu wydaje się być czasochłonna. 
Czy mogę pominąć któryś z kroków?
Nie! Nie! Nie! Ze względu na wykorzystanie w kosmetykach Encanto BKT unikalnej 
formuły, dzięki, której włosy można już umyć tego samego dnia po zabiegu, konieczne jest, 
aby stosować się dokładnie do wszystkich etapów w celu uzyskania odpowiednich 
rezultatów.

11. Ostatnio używałam innej marki kosmetyków do keratynowego prostowania włosów. Po 
zabiegu należało wstrzymać się z umyciem włosów przez ok. 2-4 dni - Czy to samo muszę 
zrobić w przypadku Encanto BKT?
Nie jest to konieczne, możesz umyć włosy już w tym samym dniu!

12. Co mogę zrobić, aby złagodzić ewentualną wrażliwość na nieprzyjemny zapach produktu?
Podstawą jest prawidłowa wentylacja - unikaj małych pomieszczeń, stosuj dodatkową 
wentylację w postaci wentylatorów lub otwartych okien. Ponadto, zawsze należy używać 
rękawiczek i maski ochronnej na twarz.


