TEOPLEX
Dvoufázové profesionální ošetření, které vlasy obnovuje a chrání během chemických procesů
(barvení, zesvětlování, trvalá)
Aktivní složky
Olej z meruňkových jader: s hydratačními a vyživujícími vlastnostmi.
Hydrolyzát z perel: bohatý na aminokyseliny s anti-aging působením.
Proteiny kašmíru: s rekonstrukční akcí.
Vitamínový mix: posiluje vlasové vlákno.
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BOND REBUILDER Profesionální ochranné a obnovující ošetření vlasů během chemických procesů, které se přidává
přímo do barvicí nebo jiné chemické směsi.
BOND PERFECTOR Profesionální ošetření vlasů pro uzavření kutikuly a pro posílení jejich kondice. Dokončuje proces
přípravku BOND REBUILDER. Vlasy hloubkově vyživuje.

BARVENÍ VLASŮ
Doporučené dávkování: 10 % BOND REBUILDER vzhledem k použitému množství barvicího krému.
Příklad: Do 50 gramů barvicího krému přidejte 5 ml produktu BOND REBUILDER.
Postup: Smíchejte barvicí krém s oxidační emulzí. Odměřte požadované množství produktu BOND REBUILDER, který
následně přidejte do směsi. Dobře promíchejte. Proveďte barvení vlasů jako obvykle. Poté vlasy důkladně opláchněte
vodou, BEZ POUŽITÍ ŠAMPONU, a vysušte ručníkem. Poté do délek a konečků vlasů naneste dostatečné množství BOND
PERFECTOR. Nechejte působit 10 minut. Poté důkladně opláchněte a vlasy umyjte šamponem a pokračujete v konečné
úpravě vlasů jako obvykle.
TEOPLEXPLEX KIT je vhodný pro všechny oxidační barvy a přímé barvy se zachováním předepsaných poměrů
s oxidační emulzí.
ZESVĚTLOVÁNÍ VLASŮ
Doporučené dávkování: 25 % BOND REBUILDER vzhledem k použitému množství zesvětlujícího prášku.
Příklad: Do 30 gramů zesvětlujícího prášku přidejte 7,5 ml produktu BOND REBUILDER.
Postup: Zesvětlující prášek smíchejte s oxidační emulzí. Odměřte požadované množství produktu BOND REBUILDER
který následně přijde do směsi. Dobře promíchejte. Pokračujte se zesvětlováním vlasů jako obvykle. Poté vlasy důkladně
opláchněte vodou, BEZ POUŽITÍ ŠAMPONU, a vysušte ručníkem. Poté do délek a konečků vlasů naneste dostatečné
množství produktu BOND PERFECTOR. Nechejte působit 10 minut. Poté důkladně opláchněte a vlasy umyjte šampónem
a pokračujete v konečné úpravě vlasů jako obvykle.
Doporučení: Pro zachování stejných výsledků zesvětlování vlasů doporučujeme použít o 3 % silnější oxidační emulzi.
Proces zesvětlování vlasů vždy důkladně sledujte.
TRVALÁ ONDULACE
Proces trvalé proveďte jako obvykle. BOND REBUILDER použijte až po neutralizéru.
Normální/barvené vlasy: smíchejte 30 ml BOND REBUILDERu s 90 ml vody. Naneste na vlasy bezprostředně po použití
neutralizéru. Nechejte působit 10 minut. Poté sundejte natáčky a vlasy opláchněte.
Barvené/zesvětlované vlasy: smíchejte 30 ml BOND REBUILDERu s 90 ml vody. Naneste na vlasy bezprostředně po
použití neutralizéru. Nechejte působit 5 minut. Poté směs opět aplikujte a nechejte působit dalších 5 minut. Aplikaci
opakujte potřetí a nechejte opět působit dalších 5 minut. Sejměte natáčky a vlasy opláchněte.
Extrémně poškozené vlasy: Aplikujte neutralizér na každou natáčku a nechejte působit 5 minut. Po 5 minutách reaplikujte BOND REBUILDER a nechejte působit dalších 5 minut. Sejměte natáčky a vlasy opláchněte.
VYHLAZUJÍCÍ KERATINOVÉ OŠETŘENÍ VLASŮ
Před aplikací keratinového ošetření vlasů doporučujeme použít posilující ošetření TEO PLEX. Do láhve s rozprašovačem
si připravte roztok: smíchejte 15 ml BOND REBUILDERu s 90 ml vody. Nástřikem rovnoměrně aplikujte do délek a
nechejte působit 5 minut. Poté vlasy neoplachujte a přímo naneste BOND PERFECTOR. Vlasy pročešte pro zajištění
rovnoměrného rozprostření přípravku. Nechejte působit 10/20 minut. Poté důkladně opláchněte a pokračujte
keratinovým ošetřením vlasů v podobě čisticího šamponu a dalších keratinových produktů.
OBNOVA VLASŮ
Metoda 1 (se zdrojem tepla): v misce smíchejte 20 ml BOND REBUILDERu s 30 ml BOND PERFECTORu. Pomocí štětce
rovnoměrně aplikujte do umytých a ručníkem vysušených vlasů od kořínků po konečky. Nechejte působit 10 minut
s přídavným teplem a poté opláchněte. Naneste BOND PERFECTOR od kořínků po konečky a nechejte působit 5 minut.
Vlasy opláchněte a pokračujte v konečné úpravě jako obvykle.
Metoda 2: do láhve s rozprašovačem přidejte 15 ml BOND REBUILDERu a 85 ml vody. Aplikujte nástřikem do délek
vlasů. Nechejte působit 5 minut a poté bez oplachu vlasů použijte BOND PERFECTOR. Nechejte působit 20 minut a
důkladně opláchněte. Pokračujte v konečné úpravě vlasů jako obvykle.
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