
» Loton Bazowy i Aktywujący doskonale ze sobą współpracują. Zostały specjalnie zaprojektowane  
dla uzyskania niezawodnych efektów przekształcenia.

» Inter-Fluid doskonale dba o wygląd loków przez utrzymanie zrównoważonej wartości pH. 
» Self Balancing System pomaga wyrównać porowatość włosów umożliwiając całkowite wnikanie lotonu  

dla równomiernych efektów fal.

EVOLUTION
Twój sposób tworzenia loków i fal.

TO CZAS NA LOKI  
I POWRÓT FAL!
Goldwell evolution dla naturalnie wyglądających, 
pięknych loków, pełnych elastycznej sprężystości  
i połysku.

GOLDWELL EVOLUTION –  
NEUTRALNA FALA

» Dobrze znana technologia  
neutralnego przekształcenia dla efektywnych  

i długotrwałych fal.
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KRĘĆ LUB FALUJ
Wybierz swoich faworytów do loków lub fal.

KANAŁ NA YOUTUBE  
GOLDWELL EDUCATION PLUS

APLIKACJA  
GOLDWELL EDUCATION PLUS

Zostań prawdziwym ekspertem stylizacji dzięki inspirującemu katalogowi fryzur  
oraz inteligentnemu połączeniu technik, narzędzi i produktów.

DUALSENSES
Twoja idealna podstawa  
do nawilżenia loków i fal.

STYLESIGN
Nadzwyczajna elastyczność  

w stylizacji loków i fal.

OTWARTE MOSTKI 
DWUSIARCZKOWE

MOSTKI
DWUSIARCZKOWE

WODÓR

TLEN

WODA 

2
Loton do Przekształceń  

otwiera mostki  
dwusiarczkowe.

4
Zakończenie zabiegu 

trwałego przekształcenia 
przez zamknięcie mostków  

za pomocą Utrwalacza  
i przypieczętowanie  

nowego kształtu.

3
Otwarte mostki oraz  

odpowiednie naprężenie 
nawiniętych na wałki włosów 

zapewniają nadanie 
pożądanego kształtu.

1
Zabieg trwałego 

przekształcenia zaczyna się 
od nawinięcia włosów na 

wałki.

Więcej informacji uzyskasz u swojego Przedstawiciela Handlowego Goldwell. | www.goldwell.pl

Goldwell jest częścią Kao Salon Division.

Czyni życie piękniejszym dla salonów, stylistów i ich klientów.
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CO NOWEGO?  
KONWERSJA!

Wszystko, czego potrzebujesz, to 3 rodzaje produktów.
Zaprojektowane zgodnie z poziomem uszkodzenia włosa dla intuicyjnego wyboru.

DOTYCHCZASOWY ASORTYMENT 
EVOLUTION

NOWY 
ASORTYMENT EVOLUTION
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1Jeśli ich stan na to pozwala. 2Zniszczenie spowodowane przez wysoką temperaturę urządzeń do termostylizacji.   
3Nie dotyczy: odcieni Colorance MAX Reds, Colorance @Elumenated, Colorance Cover Plus, Colorance Express Toning.

0

Dla włosów naturalnych,  
opornych. 

1 LOTON BAZOWY
1 LOTON AKTYWUJĄCY
1 UTRWALACZ

1

Dla włosów cienkich lub po zabiegach 
chemicznych (np. permanentnej, semi - 
lub demi - permanentnej koloryzacji).

1 LOTON BAZOWY
1 LOTON AKTYWUJĄCY
1 UTRWALACZ
1 INTER-FLUID (KURACJA POŚREDNIA)

2

Dla włosów porowatych, po zabiegach 
chemicznych (np. rozjaśnianych1 lub 
bardzo zniszczonych2).

1 LOTON BAZOWY
1 LOTON AKTYWUJĄCY
1 UTRWALACZ
1 INTER-FLUID (KURACJA POŚREDNIA)

0

Dla opornych włosów

1

Dla naturalnych włosów, 
od normalnych po deli-

katne

2

Dla włosów po zabie-
gach farbowania lub  
z pasemkami do 50%

1 soft

Dla włosów po zabie-
gach tonowania lub  

z pasemkami do 30%

2 soft

Dla włosów 
rozjaśnianych przez far-
bowanie, rozjaśnianych 

lub z pasemkami 
powyżej 50%

USŁUGA EVOLUTION

PRZYGOTOWANIE 
»  Umyj włosy łagodnym szamponem Goldwell  

bez masowania skóry głowy.
»  Użyj nawilżającego serum w sprayu Dualsenses 

Curls & Waves do ochrony porowatych obszarów 
włosów w celu uzyskania bardziej równomiernego 
efektu skrętu.

»  Nawiń włosy tak, aby uzyskać pożądany efekt 
skrętu. Nie zwilżaj włosów.

PŁUKANIE + OSUSZANIE 
»  Po zakończeniu czasu działania dokładnie spłukuj 

Loton do Przekształceń z włosów przez co najm-
niej 3 minuty.

»  Ostrożnie osusz każdy wałek ręcznikiem lub 
ręcznikiem papierowym. 

Nie używaj Lotonu Bazowego bez Lotonu 
Aktywującego! Nie używaj Lotonu 
Aktywującego w postaci koncentratu!

PRZEKSZTAŁCENIE Z KOLORYZACJĄ  
(COLOR PERMING)
Zamień drugie utrwalanie na Colorance3. 
Pozostaw na włosach odcień Colorance na 
5-15 min bez dodatkowego źródła ciepła.

AKTYWACJA LOTONU DO PRZEKSZTAŁCEŃ 
»  Wyciśnij całą zawartość tuby Lotonu 

Aktywującego (ACTIVATOR) do butelki Lotonu 
Bazowego (BASE LOTION).

»  Zakręć mocno butelkę i kilkakrotnie delikatnie 
odwróć ją do góry nogami. Nie potrząsaj!

APLIKACJA 
»  Dokładnie nasącz nawinięte na wałki włosy – 

zaczynając od karku – kilka razy.
»  Jakiekolwiek zabrudzenia produktem na skórze 

usuń wilgotnym wacikiem.

CZAS DZIAŁANIA

0
» 15-25 min z dodatkowym źródłem ciepła.

1
»  10-25 min bez dodatkowego źródła ciepła 

(przykryć plastikowym czepkiem i ręcznikiem).
» 10-25 min z dodatkowym źródłem ciepła.

2
»  6-20 min bez dodatkowego źródła ciepła 

(przykryć plastikowym czepkiem i ręcznikiem).
» 4-15 min z dodatkowym źródłem ciepła.

Określ czas działania, wykonując kilka testów 
skrętu na wałkach próbnych, zaczynając od naj-
krótszego zalecanego czasu działania.

KURACJA POŚREDNIA (INTER-FLUID) - tylko dla 
evolution typu 1 i 2 
»  Nanieś INTER-FLUID na nawinięte na wałki 

włosy.
»  Pozostaw na czas działania 3 minut. Nie spłukuj!
»  Usuń nadmiar płynu ręcznikiem lub ręcznikiem 

papierowym.

UTRWALANIE KROK 1 
»  Utrwalacz (NEUTRALISER) jest gotowy do 

użycia i można go nakładać bezpośrednio  
z butelki lub za pomocą gąbki.

»  Nałóż około 2/3 Utrwalacza na zawinięte włosy  
i pozostaw na czas działania 5 minut.

UTRWALANIE KROK 2 
»  Ostrożnie rozwiń włosy z wałków i utrwal je po-

nownie za pomocą reszty Utrwalacza. Pozostaw 
na kolejne 5 minut.

»  Dokładnie wypłucz Utrwalacz z włosów.

ZAKOŃCZENIE USŁUGI 
»  Zastosuj odpowiedni produkt bez spłukiwania, 

np. INTENSYWNE SERUM ODŻYWCZE  
DUALSENSES CURLS & WAVES dla dodatkowej 
pielęgnacji i nawilżenia.


