
2 egyszerű lépése: 
 
 
Step 1 Bond Creator - kötéseket képező 
Új kötéseket képez, védi és erősíti a hajat a hajfestési, szőkítési, dauerolási és tartós hajegyenesítési műveletek alatt, megelőzve a 
haj sérülését és töredezését.  
Step 2 Bond Fortifier- kötéseket erősítő 
Erősíti a Powerplex 1 (Bond Creator) termékkel képzett új kötéseket, táplálja és hidratálja a hajat, kiemelve a szolgáltatás 
esztétikai eredményét.  

 
Powerplex használatai 
Tartós hajfestés esetén 
Készítse el a hajfestéket és oxidáló emulzió keverékét a hajfestékre vonatkozó használati utasításában előírtak szerint. Adjon 
hozzá 4 ml Powerplex n. 1 terméket, függetlenül a keverési aránytól és a keverék mennyiségétől (120 gr-ig), majd vegyítse el. 
Vigye fel az így kapott keveréket, és hagyja hatni a hajfestékre vonatkozó használati utasításában előírt ideig. Ezt követően öblítse 
le a hajat egészen addig, amíg a víz színtelen nem lesz. Folytassa a Powerplex n. 2. felvitelével. Ossza el egy fésűvel a haj egész 
hosszán, és hagyja 10 percig hatni. Ezt követően bő vízzel öblítse le. 
A kívánt frizura kialakításával folytassa a műveletet. 
Ugyanezt az eljárást kell követni a szuperszőkítők esetén is.  
 

Szőkítés esetén 
Készítse el a szőkítő és oxidáló emulzió keverékét a szőkítő használati utasításában előírtak szerint. Adjon hozzá 4 ml Powerplex 
n.1 terméket a keverék minden 45 grammjára számítva, a keverési aránytól függetlenül, majd keverje el. Nagyon károsult haj 
esetén ajánlatos a Powerplex n.1 termék mennyiségét 8 ml-re emelni. Vigye fel az így kapott keveréket és hagyja hatni a szőkítő 
használati utasításában előirányzott ideig. Ezt követően bő vízzel öblítse le. Folytassa a Powerplex n. 2 felvitelével. Ossza el egy 
fésűvel a haj egész hosszán, és hagyja 10 percig hatni. Ezt követően bő vízzel öblítse le. 
A kívánt frizura kialakításával folytassa a műveletet.  
 

Tartós hajegyenesítés esetén 
Adagoljon 8 ml Powerplex n. 1 terméket a tartós hajegyenesítő termék minden 70 grammjára számítva és keverje össze. Kövesse 
a tartós hajegyenesítő kezelés használati utasítását. Bő vízzel öblítse le, és egy törülközővel törölje át. Keverjen el 16 ml 
Powerplex n. 1 terméket 90 ml vízzel és ossza el a hajon. Hagyja 10 percig hatni. Öblítés nélkül vigye fel a Powerplex n. 2 
terméket, és egy fésűvel ossza el a haj egész hosszán. Hagyja 10 percig hatni. Öblítés nélkül folytassa a semlegesítővel a tartós 
hajegyenesítő kezelés használati utasítását követve.  
 

Dauer esetén 
Keverjen el 4 ml Powerplex n. 1 terméket a dauer minden 50 grammjára számítva. Nagyon érzékeny, károsult haj esetén ajánlatos 
a Powerplex n. 1 termék mennyiségét 8 ml-re emelni. Kövesse a dauer termék számára előírt használati utasítást. 
 

Dauer Spray esetén 
Az előkészítő samponos hajmosást követően keverjen el 4 ml Powerplex n. 1 terméket 50 ml vízzel, és vigye, fel a törülközőszáraz 
hajra. Hagyja 5 percig hatni. Törölje át és folytassa a dauerolást öblítés nélkül.  
 

Szerkezet építésre 
Mossa meg a hajat egy mélytisztító, kelátképző samponnal. Keverjen el 16 ml Powerplex n. 1 terméket 90 ml vízzel. Vigye fel a haj 
egészére, és egy fésűvel egyenletesen ossza el. Hagyja a haj állapotától függően 5 és 10 perc közötti időtartamra hatni. Öblítés 
nélkül vigye fel a Powerplex n. 2 terméket, és ossza el egy fésűvel a haj egész hosszán. Hagyja 10 percig hatni. Öblítse le, és 
folytassa a kívánt frizura kialakításával.   
 

Direkt hajszínezés esetén 
Adagoljon 1 ml Powerplex n. 1 terméket minden 6 ml Direkt színezőre számítva. Vigye fel a keveréket, és hagyja hatni a használt 
termék használati utasításában megadott hatóideig. Bő vízzel öblítse le. Majd a Powerplex n. 2 termék alkalmazásával folytassa a 
kezelést, úgy hogy egy fésűvel a haj egész hosszán ossza el és hagyja 10 percig hatni. Bő vízzel öblítse le, majd a kívánt frizura 
kialakításával folytassa a műveletet. 
 

Keratinos hajegyenesítő kezelések esetén 
Keverjen el 4 ml Powerplex n. 1 terméket a hajegyenesítő folyadék minden 50 ml-ére számítva. Kövesse a Keratinos 
hajegyenesítő kezelés használati utasítását. Amennyiben a hajegyenesítő kezelés egy utolsó hajpakolás alkalmazását írja elő, 
ajánlatos azt a Powerplex n. 2 termékkel helyettesíteni.  
 


