
POWER IN THE HAIR



Az innovatív professzionális kezelés,
amely minden technikai kezeléssel 
szinergiában javítja azok kozmetikai hatásait
és megakadályozza a hajszálak károsodását 
és töredezését

TERMÉSZETES EREDETŰ 
INNOVATÍV VÉDETT MOLEKULÁT TARTALMAZ
KIFEJEZETTEN ÚGY LETT KIFEJLESZTVE, 
HOGY HATÁSÁT MIND A HÁROM FŐ ALAP SZINTRE FEJTSE KI HATÁSÁT, 
AMELYEK FELELŐSEK A HAJ HATÁSERŐSSÉGÉÉRT ÉS SZÉPSÉGÉÉRT:

A MEGNYÚLÁSRA 
VALÓ ELLENÁLLÁS

RUGALMASSÁG KOPÁSELLENÁLLÁS



+
POWERPLEX

TELJESÍTMÉNY

 KÖNNYEN BEHATOL A HAJSZÁLBA, ÚJ KÖTÉSEK LÉTREHOZVA 
A HAJ FEHÉRJE SZERKEZETÉVEL.

 MEGVÉDI A HAJAT ÚJ ERŐT ÉS VITALITÁST ADVA, JAVÍTJA 
A KÁROSODOTT SZERKEZETET ÉS A KEZELÉSEK SORÁN NÖVELI A 
SZOLGÁLTATÁS KOZMETIKAI HATÁSÁT.

TECHNIKAI 
SZOLGÁLTATÁS  

EGYSZERŰSÉG

A megjelölt mérő pumpa lehetővé teszi, hogy a legnagyobb pontossággal 
kiadagolhatja az ajánlott mennyiséget.

A használat során az oxidáló töménységét és a keverési arányt 
a technikai termékeknél nem kell megváltoztatni. 

A hatóidők sem változnak.



TARTÓS 
HAJFESTÉS 

SZŐKÍTÉS DAUER 
SPRAY 

SZÍNEZÉS

HOGY VALAMENNYI 
TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ 

HASZNÁLJUK, 
A HATÁSOK JAVÍTÁSÁRA:

KÜLÖNLEGES ÖSSZETÉTELE 
MEGENGEDI,

    
DAUER

SOKOLDALÚ,



TARTÓS 
HAJEGYENESÍTÉS

DAUER 
SPRAY 

SZÍNEZÉS

HOGY VALAMENNYI 
TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSHOZ 

HASZNÁLJUK, 
A HATÁSOK JAVÍTÁSÁRA:

KERATINOS TARTÓS 
HAJEGYENESÍTÉS 

SZERKEZET 
JAVÍTÁS

DAUER
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N°1 N°2

100 ml - 500 ml

100 ml - 1000 ml

100 ml - 1000 ml

100 ml - 1000 ml

PROFESSZIONÁLIS SZOLGÁLTATÁS
2 EGYSZERŰ LÉPÉS

OTTHONI FENNTARTÓ KEZELÉS
Az innovatív szabadalmazott molekula és a Jojoba olaj együttesen, a professzionális kezelést követően is biztosítja a képződött fehérje 
kötéseket, amelyek jellemzik POWERPLEX No. 1 és 2 hatását, és így megnövelik a szalonban elért kozmetikai eredményeket.

POWERPLEX SAMPON 
Gyengéden tisztítja, táplálja és élénkíti a hajat és a fejbőrt, miközben 
meghosszabbítja Powerplex technikai kezelés pozitív hatását 

POWERPLEX MASZK 
Táplálja és kondicionálja a hajat és a fejbőrt, meghosszabbítva Powerplex 
technikai kezelés pozitív hatását. Garantálja a haj hidratáltságát, tápláltságát, 
így a haj puhább, rugalmasabb és fényesebb marad.

A TERMÉKEKET A POWERPLEX TECHNIKAI 
KEZELÉSEK SORÁN A SZALONBAN KELL HASZNÁLNI, VALAMINT OTTHON 

HAGYOMÁNYOS SAMPONKÉNT ÉS PAKOLÁSKÉNT HETI 2/3 ALKALOMMAL.

ÚJ KÖTÉSEKET LÉTESÍT 
A MEGLÉVŐ HAJSZERKEZETBEN. MEGVÉDI ÉS ERŐSÍTI A HAJ ROSTOKAT A 
FESTÉS, SZŐKÍTÉS, DAUEROLÁS ÉS EGYÉB TARTÓS FORMA VÁLTOZTATÁS SORÁN.
CSÖKKENTI A TÖREDEZETTSÉGET ÉS A KÁROSODÁST.

NEM TARTALMAZNAK: 
EDTA ÉS SZÁRMAZÉKAIT, TARTÓSÍTÓSZEREKET MELYEK 

FORMALDEHIDET KÉPEZNEK, PARABÉNEKET, ÉS ÁLLATI EREDETŰ ÖSSZETEVŐKET.

MEGERŐSÍTI AZ ÚJ KÖTÉSEKET 
BIZTOSÍTJA A HAJ TÁPLÁLÁSÁT ÉS HIDRATÁLÁSÁT 
ERŐSÍTI A KÉMIAI KEZELÉS KIMÉLŐ HATÁSÁT.
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Miért beszélünk kötésekről?
A haj főként keratinból áll, ami egy hosszú láncú rostos fehérje, mely 18 aminosavat tartalmaz. A kém-
iai kezelések megváltoztathatják vagy károsíthatják a keratin szerkezetet, ami fehérje kötegek törését 
és így a haj törését is eredményezheti.
POWERPLEX megvédi a fehérje kötegeket, gyógyítja a korábbi kezelések során károsított szerkeze-
tet, új kötések alkotva az aminosav láncokban.

Szükséges megmosni a hajat a step 2 lépés után?
Nem szükséges samponnal megmosni a hajat, a 2 lépés után elég, ha a hajat leöblítjük. Amennyiben 
a hajnak nagyobb fokú tisztításra van szüksége, a POWEPLEX sampon és maszk használatát javasoljuk.

Vajon a POWERPLEX befolyásolja az adott technikai kezelés hatását?
A POWERPLEX nem csökkenti a termékek a hatékonyságát. Éppen ellenkezőleg, megnöveli a szol-
gáltatás kozmetikai eredményét.

Szükséges-e megnövelni a hajfesték/szőkítő esetén a gyártó által javasolt oxidáló 
emulzió erősségét?
Nem a POWERPLEX nem változtatja meg a technikai termékek használatához előírt használati 
utasításokat. 
  
Szükséges-e megnövelni a hajfesték, szőkítő, dauer, vagy tartós hajegyenesítés 
esetén a gyártó által javasolt hatóidőt?
Nem a POWERPLEX nem változtatja meg a technikai termékek használatához előírt használati 
utasításokat.
  
Lehet-e PowerPlex használni kezelt hajon?
Igen. POWERPLEX ideális kezelt és károsodott hajon, hiszen további védelmet és vitalitását biztosít a 
hajnak.

 Hány kezelést lehet megtenni egy szettel (100ml step1 + 200ml step2)?
1 szett átlagosan 15 kezelésre elegendő.

Hogyan kell a kötésképző step 1.-t keverni a hajfestékhez, ha a keverési arány 
nem 1: 1? 
Nincs különbség a step 1. mennyiségének használatában a különböző keverési arányoknál, akár 
legyen az 1:1, 1: 1,5 vagy 1: 2 leverési arány. Javasoljuk, hogy használjon 4ml step 1. függetlenül 
az alkalmazott keverési aránytól és a keverék mennyiségétől (átlagosan 30 és 120ml keverékhez 
viszonyítva).

Hogyan mérjük ki a megfelelő kötésképző step 1 mennyiségét ”ml-t”?
A step 1 mennyisége könnyen mérhető a jelölt adagolóval, mely mindegyik szett csomagolásában 
megtalálható.
  
A kötéserősítő step 2. alkalmazása során, hogyan határozzam meg a szükséges 
mennyiséget?
A step 2. felhasználásának mennyisége függ a haj hosszától, mennyiségétől és porozitásától.
“A Megfelelő Mennyiség” azt jelenti, hogy a hajat át kell itatni, mint egy hajpakolás vagy kondi-
cionáló használat esetén. Általában 10ml elég lehet közepes hosszúságú, míg a 12 / 15ml elegendő 
nagyon hosszú és sűrű hajra.

  Vannak-e ajánlásokat a PowerPlex hőforrással történő használatára?
Nem szükséges hőt használni, azonban ha a technikai termékhez ajánlott, vagy szükséges, nincsenek 
külön mutatók, mert a hatásmechanizmusokat nem változtatja meg.

Melyek a Powerplex pH-értékei?
a kötésképző step 1. semleges 5-6 pH- így nem zavarja a technikai termék pH-értékét. 
a kötéserősítő step 2.  pedig savas 3-4,5 pH értékű.
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