
LEE STAFFORD my BiG FAT HAiR hajdúsító  
ajándékcsomag 

A BArdOt uP frizura: 

 

Készítsd elő a hajat a Dry ShaMPOO 

termék befújásával a hajtőre, ami így dús 

hatást és textúrát eredményez. Alaposan 
dörzsöld be, majd fésüld át a hajat. 
 

1. lépés: 



Tupírozd fel a 

koronarész körül, 

majd minden 

feltupírozott részt 

fésülj vissza, hogy 
hátul találkozzanak. 
 

2. lépés: 

Válaszd kétfelé  

a hajat a két 
copfnak. 
Biztosítsd 

mindkettőt 4-5 

cm-re a végétől  

a rózsaszín 

hajgumikkal. 

3. lépés: 

A pálcikák 

segítségével 

helyezd az egyik 

copfot a bal 

oldalra és kezd 

betekerni a 

középrész felé 

addig, amíg eléri 
a fejet. 

4. lépés: 



Tartsd a felcsavart hajat a helyén, húzd ki a 

pálcikát és rögzítsd a hajat a rózsaszín 
csattal. 

Ismételd meg a 4. és 5. lépéseket a 

jobb oldalon is, úgy, hogy a felcsavart 

hajak középen találkozzanak. 

Befejezésképp kartávolságnyira fújd be 
a HoLD TiGHT™ HAiRSPRaY termékkel a  

tartós frizura érdekében.  

5.lépés: 

6. lépés: 



2. A BiG ‘n’ bouncY  

 

Vidd fel a RooT BooST 

terméket a törülköző 

száraz haj tövére, 

hajtsd le a fejed és 

szárítsd meg. 
Javaslom, hogy a  
BLow DRy Your Hair 
FASTER 
hajszártásgyorsítót is  
használd. 
 
 

 

2. lépés: 

Oszlasd szét a 

hajad a 

rózsaszín 

hajcsavarókra. 

Minden 

csavaróra kb. 5 

cm szélességű 

hajat vigyél fel 

és tartsd 

függőlegesen. 

Tartsd a 

csavarót a haj 

mögött, az 

ujjaidat a végén 

tartva, biztosítva 

azt, hogy a 

csavarón 

maradjanak, 

ahogy elkezded 

a fej felé 
csavarni.  
 

 

1. lépés: 



Helyezz négy csavarót      

a halántéktól a korona 

vonalában hátrafelé és 

egyet-egyet oldalra. 

Miután mindet 

felhelyezted, fújd be a 
HoLD TiGHT™ HAiRSPRaY 

termékkel. Hagyd a 

csavarókat fent ameddig 

csak lehetséges, de 
legalább 15 percig.  
 

 

3. lépés: 



Hajsütővel formázd 

meg lazán a hajat, 

ahol nem rögzítetted 

a csavarókkal. Fújd 
be a HoLD TiGHT™ 
HAiRSPRaY termékkel 

és fésüld ki a 

hullámokat, hogy 
puha és „BiG ‘n’ 
bouncy” legyen.  
 
 
 

 

4. lépés: 



Egyesével vedd ki a csavarókat és vidd végig az 

ujjaidat a hajon. Fésüld át a hajtőtől a korona 

részig, hogy dús méretű legyen. Rögzítsd hátul a 

rózsaszín hajgumikkal, majd a rózsaszín csattal 
erősítsd a fejhez. 

 

5. lépés: 
Most vegyél el hajat oldalról, húzd hátra, hogy hátul 

középen találkozzanak és eltakarják a rózsaszín 

hajgumit. Mindkét részt rögzítsd a rózsaszín hajcsattal. 

A hosszan tartás érdekében kartávolságnyira fújd be a 
hajat a HoLD TiGHT™ HAiRSPRaY termékkel.  

6. lépés: 


