
MUK KERATIN  

Application Process

SHAKE THOROUGHLY PRIOR TO USE

Begin with a thorough consultation to ensure hair is healthy enough  

1. SHAMPOO Gently cleanse the hair with muk prepare  
pre-treatment shampoo twice.  Shampoo with flat hands.  
Do not massage or rub scalp.  Rinse thoroughly.  DO NOT apply 
conditioner.  Towel dry and detangle with a wide tooth comb.

2. DRY hair directionally straight with a paddle brush or wide tooth 
comb until 75 – 100% dry.

3. SECTION hair into 6 parts using plastic section clips.

4. SHAKE THOROUGHLY  and pour the required amount of muk 
Keratin Smoothing Treatment into a non-metallic bowl.  Amount of 
treatment needed based on length, texture and density of the hair:

SHORT HAIR 15g – 25g

MEDIUM HAIR 28g – 45g 

LONG HAIR 30g – 60g 

5. APPLICATION Start at the nape, take small sections (1/2 to 1cm) 
and apply muk Keratin Smoothing Treatment with a tint brush 
and massage into the hair.  Avoid contact with the scalp.  Comb 
through, using a fine tooth plastic tail comb making sure all 
hair has been saturated.  Drop each section onto the previously 
applied section below and comb through again with the fine tooth 
comb to combine.  Work up the head, repeating the application 
until the entire head is complete.  To ensure saturation, comb 
the entire head again with the fine tooth comb and reapply the 
treatment to hairlines and porous ends.

6. PROCESS for 30 – 60 minutes depending on the hair type and the 
desired result.

7. RINSE After processing, rinse hair with lukewarm water 
and low pressure for 10 – 15 seconds to remove excess 
treatment.  A SMALL AMOUNT OF RESIDUE TREATMENT 
MUST BE LEFT IN THE HAIR.  DO NOT SHAMPOO OR 
CONDITION.   
If ends are porous, hold them out of the water until 
almost finished rinsing.  Towel dry to remove excess 
water.

8. INTENSIFIER For extra smoothing, additional curl 
reduction and longevity, spray in muk Keratin Intensifier 
evenly and generously from roots to ends.  Comb through 
with a fine tooth comb to distribute evenly.   
DO NOT RINSE OUT.

9. BLOW DRY Meticulously blow dry with as much tension 
as possible, using the muk Blow 3900-IR and a round 
brush.  Blow dryer should be set to medium heat and 
highest fan speed.  Higher heat may be required for 
coarse / resistant hair.  Finished blow dry should be 
completely straight, smooth and 100% dry.  This is a 
critical step for successful smoothing.  Hair must be very 
smooth and straight before ironing process begins.

10. IRON Section hair front and back.  Use either the muk 
Style Stick 230-IR or 230-IR wide plate.  Use glove to 

HAIR TYPE PROCESSING TIME 

FINE – MEDIUM TEXTURE 30 – 45 minutes

protect hand.

From the nape work up and finish at the front taking small sections 
(no more than 1cm). Hair must be flat ironed meticulously with 
multiple passes until it develops a glassy smooth shine, which 
indicates the hair is adequately sealed with treatment.  Pay particular 
attention to the root area by tapping the iron multiple times before 
pulling through to the mid lengths and ends 6 – 10 times.  Continue 
this process until the entire head is complete.  Once the ironing is 
finished, blow hair with a cool dryer set on a low fan setting for 60 
seconds. The process is now complete.

Wear protective clothing during use.  Use in well ventilated area.

HOME CARE:

• muk Spa Argan Oil Repair Shampoo + Conditioner  

• Leave 7 days prior to colouring 

• No sea salt spray

• Avoid swimming in salt water

• No excessive exercising for 24 hours – tie hair up tightly if 
sweating

• No shampoo 24 - 48 hours after muk Keratin Smoothing 
Treatment

IN-SALON MAINTENANCE SMOOTHING SERVICE

Use post treatment as 4 weekly maintenance:

1. Spray in muk Keratin Intensifier evenly and generously from roots 
to ends, and comb with a fine tooth comb to distribute evenly. Do 
not rinse out.

2. Blow dry hair completely smooth and 100% dry using the muk 

HAIR TYPE STYLE STICK 230-IR TEMP SETTING 

Fine texture

Highlift / Bleach blonde 

Double processed

Very damaged

170 – 200  C

400  F 

Normal medium texture

Coloured hair 

200 – 220  C

410 – 420  F

HAIR TYPE STYLE STICK 230-IR TEMP SETTING 

Fine texture

Highlift / Bleach blonde 

Double processed

Very damaged

170 – 200  C

400  F 

Normal medium texture

Coloured hair 

200 – 220  C

410 – 420  F

FOR ASSISTANCE PLEASE CALL THE TECHNICAL HOTLINE 1300 014 929
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CZAS TRWANIA

delikatna i średnia tekstura 30-45 minut

RODZAJ WŁOSÓW

RODZAJ WŁOSÓW

muk STYLE STICKE 230-IR
ustawienia temperatury

170-200 oC

200-220 oC

Cienkie, Delikatne

Rozjaśniane

Kolejny zabieg keratynowy

Mocno zniszczone

Średnia Tekstura

Farbowane

Instrukcja Techniczna

WSTRZĄŚNIJ PRZED UŻYCIEM

Zacznij od konsultacji, żeby upewnić się, że włosy są 
wystarczająco zdrowe

Przed zabiegiem dwukrotnie umyj włosem szamponem muk Prepare 
Pre Treatment Shampoo. Nie należy masować i pocierać skóry 
głowy.  Dokładnie spłukać. 
NIE stosować odżywki.  Osuszyć ręcznikiem i rozczesać włosy za 
pomocą grzebienia o szeroko rozstawionych zębach.

Należy podsuszyć włosy suszarką Muk Blow 3900 IR, używając 
płaskiej szczotki lub grzebienia o szeroko rozstawionych zębach, 
do uzyskania od 75 do 100% suchości. 

PODZIEL włosy na 6 sekcji i zepnij je za pomocą klipsów.

Dokładnie potrząśnij butelkę i wlej wymaganą ilość muk Keratin 
Smoothing Treatment do niemetalowej miski. 
Wymagana ilość preparatu określana jest na podstawie długości, 
tekstury i gęstości włosów.

Należy zacząć od karku, wydzielając małe części (0,5 do 1 cm)                    
i nałożyć muk Keratin Smoothing Treatment, a następnie 
wmasować preparat we włosy. Unikać kontaktu ze skórą. Rozczesać, 
używając delikatnego, plastikowego grzebienia, upewniając się, że 
wszystkie włosy zostały precyzyjnie pokryte. 

Opuszczać każdą nową partię włosów na poprzednio pokrytą                           
i ponownie delikatnie przeczesać włosy grzebieniem do połączenia 
się obu partii. Po zakończeniu aplikacji upewnić się, że na wszystkich 
pasmach jest odpowiednia ilość produktu. W razie konieczności 
dołożyć preparat, przeczesując następnie włosy grzebieniem. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na długości i uwrażliwione końce.

CZAS TRWANIA - w zależności od rodzaju włosów i pożądanego 
efektu, proces trwa od 30 do 60 minut.

Po zakończeniu procesu, spłukać włosy letnią wodą z niskim 
ciśnieniem przez 10 - 15 sekund, aby usunąć nadmiar preparatu. 
NIEWIELKA ILOŚĆ PREPARATU MUSI POZOSTAĆ NA WŁOSACH. 
NIE UŻYWAĆ SZAMPONU ANI ODŻYWKI. 
Jeśli końcówki są zniszczone, należy spłukać je na samym końcu. 
Osuszyć włosy ręcznikiem.

Dla dodatkowego wygładzenia i redukcji skrętu włosów oraz dla 
przedłużenia efektu – należy rozpylić muk Keratin Intensi�er 
równomiernie i ob�cie, od nasady po końcówki.
Precyzyjnie rozprowadzić grzebieniem. 
Nie spłukiwać. 

Należy starannie wysuszyć włosy z możliwie największą mocą, 
używając suszarki muk Blow 3900-IR i okrągłej szczotki. 
Suszarkę należy ustawić na średni poziom ciepła i najwyższą moc. 
Wyższy poziom ciepła jest wskazany dla włosów grubych                                   
i opornych.
Efektem końcowym powinny być całkowicie wygładzone i w 100% 
suche włosy. 
Włosy muszą być całkowicie gładkie, zanim rozpoczniesz pracę 
prostownicą.

Biorąc niewielkie pasma włosów, ok. 1 cm, należy zacząć 
prostowanie od karku kierując się do przodu.
Włosy muszą być prostowane z dużą dokładnością, aż do uzyskania 
lśniącego i gładkiego efektu. Jest to potwierdzenie, że włosy są 
odpowiednio pokryte preparatem keratynowym. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na obszar włosów u nasady, 
domykając prostownicę, zanim przeciągniesz ją do połowy długości           
i końcówek. Powtórzyć 6–10 razy.  
Po zakończeniu prostowania, „przesusz” włosy za pomocą suszarki 
ustawionej na chłodny poziom i niską moc, przez 60 sekund. 

PIELĘGNACJA DOMOWA - aby uzyskać jak najlepsze efekty, należy:

Stosować szampon i odżywkę muk SPA Repair Shampoo + muk 

SPA Repair Conditioner.

Przez 7 dni po zabiegu nie farbować włosów.

Nie używać spray’u na bazie soli morskiej.

Unikać kąpieli w słonej wodzie.

Nie stosować nadmiernego wysiłku �zycznego przez 24 godziny - 

delikatnie zwiąż włosy, jeśli się pocisz.

Nie myj włosów przez 24 do 48 godzin.

Podtrzymanie efektu – zabieg wygładzający w salonie

Użyj zabiegu podtrzymującego efekt po 4 tygodniach.

Należy rozpylać muk Keratin Intensi�er równomiernie i ob�cie od 

nasady po  końcówki.

Delikatnie rozprowadzić preparat grzebieniem.

Nie spłukiwać.

Z użyciem suszarki muk Blow 3900-IR całkowicie wysuszyć włosy, 

używając okrągłej szczotki.

Po zakończeniu suszenia podziel włosy na 4 sekcje i rozpocznij 

proces prostowania, używając muk Style Stick 230-IR.

Proces prostowania każdej sekcji należy powtórzyć 3 razy.
 

włosy krótkie

włosy średnie

włosy długie


