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VAALENNA! RAIDOITA! VÄRJÄÄ!  
ILMAN KOMPROMISSEJA.

UUSI





Schwarzkopf Professionalin ensimmäinen hiuksen rakennetta suojaava järjestelmä suojaa hiuksia  
vaurioitumiselta vaalennuksen, raidoituksen tai värjäyksen aikana.*

**VAALENNUSPALVELU  FIBREPLEX VRT. NORMAALI VAALENNUSPALVELU
*SÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ FIBREPLEX SHAMPOO JA BOND MAINTAINER NO. 3

VAALENNA! RAIDOITA! VÄRJÄÄ!
ILMAN KOMPROMISSEJA.
Vaalennus-, raidoitus- ja värjäyspalvelut ovat jokaisen parturi-kampaamon liiketoiminnan pääasiallinen lähde.  
Käsittelyt voivat kuitenkin rasittaa hiuksen rakennetta ja tämä rajoittaa näiden palvelujen mahdollisuuksia.

TÄHÄN ASTI...

Rakennetta suojaavan koostumuksensa ansiosta FIBREPLEX vähentää hiusten vaurioitumista jopa 94 %**, 
joten värjääjien ei tarvitse huolehtia hiusten laadun puolesta kemiallisen käsittelyn aikana.



Hapettavat aineet 

FIBREPLEX:n sidoksia 

vahvistavan 

teknologian kanssa

THE FIBRE BOND 4.5 TEKNOLOGIA
FIBREPLEX suojaa vaalennuksen, raitojen tai värjäyksen aiheuttamilta vaurioilta ja muuttaa vaalennettujen ja värjättyjen hiusten  
tulevaisuuden. Tehokasta Fibre Bond -teknologiaa voidaan käyttää minkä tahansa kemiallisen käsittelyn yhteydessä, jolloin se  
suojaa ja tasapainottaa hiuksen sidoksia vähentäen hiusten vaurioitumista vaalennuksen, raidoituksen ja värjäyksen aikana. Ei 
kompromisseja vaikutusajan, vaalennuksen tai neutralisoinnin suhteen. Kiitos Fibre Bond 4.5 Teknologian, järjestelmä hoitaa 
huiksia ja tasapainottaa hiuksen pH-arvoa suojaten väriä ja varmistaen hyvän hiuslaadun, pitkäkestoisen värin ja kiillon.

Sidoksien suojaus

FIBREPLEX TEKNOLOGIA



Hiuksen suojaus  
& Värinsuojaus

• Vahva hiusrakenne

• Pitkäkestoinen värinsuoja

• Tasapainottaa hiuksen pH-arvoa

VAALENNUSTULOS FIBREPLEX:IA

VAALENNUSTULOS ILMAN FIBREPLEX:IA



FIBREPLEX

NO 1 BOND BOOSTER

VAIHE
Bond Booster, lisäaine, joka
• voidaan sekoittaa mihin tahansa vaalennus-, raidoitus- tai värjäystuotteeseen
• suojaa hiuksen rakennetta
• vähentää hiusten vaurioitumista





FIBREPLEX

SHAMPOO

Shampoo puhdistaa ja suojaa hiuksia
• hoitaa hiuksen rakennetta
• tasapainottaa hiuksen pH:ta ja lukitsee värin hiukseen
• hoitaa hiuksia tehden niistä vahvemmat ja kiiltävät





FIBREPLEX

NO 2 BOND SEALER

VAIHE
Bond Sealer, intensiivinen hoito, joka
• tehostaa tuotteen No.1 vaikutusta
•  hoitaa hiusten pintaa ja tekee hiuksista vahvat, joustavat ja kiiltävät

NO 2 BOND SEALER





FIBREPLEX

• auttaa ylläpitämään kampaamossa saavutettuja tuloksia
• suojaa hiuksen rakenteita
• tasapainottaa hiuksen pH:ta ja lukitsee värin hiukseen 
• hoitaa hiuksia tehden niistä vahvemmat ja kiiltävät
• suojaa uusilta mekaanisilta vaurioilta

NO 3 BOND MAINTAINER

VAIHE
Bond Maintainer, kotona käytettävä hoitotuote, joka





SEKOITUSSUHDE
VAALENNUSPALVELUT:

VAALENNUSVÄRJÄYSPALVELUT:

VÄRJÄYSPALVELUT:

Sekoita vaalennusjauhe ja hapete tavalliseen tapaan tasaiseksi voiteeksi.

Sekoita vaalentava värivoide ja hapete tavalliseen tapaan tasaiseksi voiteeksi.

Sekoita värivoide ja hapete tavalliseen tapaan tasaiseksi voiteeksi.

Lisää 6 ml FIBREPLEX No.1 Bond Boosteria 30 g vaalennusjauhetta kohti.

Lisää 9 ml FIBREPLEX No.1 Bond Boosteria 60 g värivoidetta kohti.

Lisää 6 ml FIBREPLEX No.1 Bond Boosteria 60 g värivoidetta kohti.



VAIHE 1: Sekoita FIBREPLEX No.1 ja värjäys- tai vaalennusaine hyvin, levitä hiuksiin ja toimi  
käyttöohjeiden mukaisesti. Huuhtele ja pese hiukset FIBREPLEX Shampoolla.

VAIHE 2: Vie hiuksiin FIBREPLEX No.2 Bond Sealeriä  
(määrä: n. 2 x käyttämäsi No.1 määrä).

Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia, huuhtele huolellisesti  
ja muotoile tavalliseen tapaan.

VAIHE 3: Tulosten ylläpitämiseksi asiakkaidesi tulisi käyttää FIBREPLEX No.3 Bond Maintaineria  
kaksi kertaa viikossa kotona. Pese hiukset shampoolla, levitä FIBREPLEX No.3 Bond Maintaineria  
tyvestä latvaan, anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele huolellisesti ja muotoile tavalliseen tapaan.

FIBREPLEX KÄYTTÖ



SIDOKSIA SUOJAAVA HOITOKÄSITTELY
VALMISTELU:

PALVELU:
Harjaa hiukset varovasti selvittääksesi ne ja poistaaksesi muotoilutuotteet.

FIBREPLEX-käsittelyssä ei ole kyse vain väripalveluiden parannuksesta, se tarjoaa myös ainutlaatuisen hiuksen 
rakennetta suojaavan palvelun hiuksille värikäsittelyiden välissä tai asiakkaille, jotka eivät värjää hiuksia.

Kun aika on kulunut, lisää hieman lämmintä vettä, emulgoi ja huuhtele 
huolellisesti.

Pese FIBREPLEX Shampoolla.

2   Älä huuhtele hiuksia vaan levitä runsaasti FIBREPLEX No.2 Bond 
Sealeria, osio osiolta aloittaen niskasta. Hiero FIBREPLEX No.2 Bond 
Sealeria kauttaaltaan varmistaaksesi täydellisen levittymisen. Anna 
vaikuttaa vielä 10 minuuttia.  

Sekoita FIBREPLEX No.1 Bond Boosteria 10 ml ja 100 ml vettä applikaattoripullossa tai puhtaassa suihkepullossa. 

1  Levitä varovasti osio osiolta kuiviin hiuksiin aloittaen niskasta ja edeten 
tyvestä latvoihin. Varmista, että levität ainetta tarpeeksi, jotta se leviää 
tasaisesti hiuksiin. Hiero ja kampaa hiukset tasaisen leviämisen  
takaamiseksi. Jätä hiuksiin viideksi minuutiksi.



EHDOTUKSET & VINKIT:
Erittäin vaurioituneet hiukset: Täydennä palvelua levittämällä  
hiuksiin FIBREPLEX No.3 Bond Maintaineria. Jätä hiuksiin kahdeksi 
minuutiksi ja huuhtele huolellisesti.

Mikäli hiuksissa on paljon muotoilutuotteita (geeliä, vahaa, jne...), 
pese hiukset ensin syväpuhdistavalla shampoolla, kuivaa huolellisesti 
käyttämällä pyyhettä ja jatka yllämainitulla tavalla. 



?

?

?

?

MITÄ FIBREPLEX TARKALLEEN TEKEE?

TARVITSENKO KAIKKI NELJÄ FIBREPLEX TUOTETTA?

TARVITSENKO ERITYISEN KÄSITTELYVAIHEEN?

MITÄ TAPAHTUU, JOS OLEN LISÄNNYT LIIKAA FIBREPLEX NO.1:TÄ VÄRISEKOITUKSEENI?

Schwarzkopf Professional FIBREPLEX on hiuksen rakennetta suojaava järjestelmä, joka suojaa hiuksia mahdollisilta 
vaurioilta kemiallisten käsittelyjen aikana. Vaalennus-, raidoitus- tai väriaineisiin sekoitettuna se auttaa säilyttämään  
hiukset paremmassa kunnossa. 

Kyllä. Saavuttaaksesi 100 % tuloksen ja tehokkaan hoidon on käytettävä kaikkia neljää tuotetta, 
koska ne toimivat yhdessä nelivaiheisena järjestelmänä.

Ei, erityistä vaihetta ei tarvita. FIBREPLEX lisätään suoraan värimassaan, jolla käsittely  
suoritetaan normaalien käyttöohjeiden mukaan.

Jos värjäystuotteeseen on lisätty liikaa FIBREPLEX No.1:tä, se laimentaa tuotteen tehoa ja tuotteen vaikutus on 
vastaavasti pienempi. Tuloksena hius ei välttämättä vaalene tai värjäydy kunnolla, mutta hiukset eivät vaurioidu.

KYSYMYKSET & VASTAUKSET
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KUINKA VOIN ESITELLÄ TÄMÄN PALVELUN ASIAKKAILLENI?

MITÄ VOIN LASKUTTAA TÄSTÄ LISÄPALVELUSTA?

MIKSI MINUN ON KÄYTETTÄVÄ FIBREPLEX SHAMPOOTA TAVALLISEN POST COLOR SHAMPOON SIJAAN?

MIKÄ ON TARKALLEEN FIBRE BOND 4.5 TEKNOLOGIA JA KUINKA SE TOIMII?

Kysy asiakkailtasi, haluavatko he paremman värjäyspalvelun suojaavalla  
tuotteella, joka vähentää hiusten vaurioitumista jopa 94 %*.
1.  Väripalveluita käyttävät asiakkaasi tulevat kokemaan huomattavasti paremman tuntuiset hiukset.
2.  Väripalveluita karttavat asiakkaat voidaan nyt vakuuttaa värjäyksen eduista.

Lisää hiusten rakennetta suojaava palvelu palveluluetteloosi. Palvelun tyypistä riippuen suosittelemme laskuttamaan 8–15 € 
nykyisen värihinnan lisäksi. Lisämaksun liikkeessä tehtävästä palvelusta (vaiheet 1+2) ei tulisi ylittää 20 % lisäystä nykyiseen 
värjäyshintaan. Kotona käytettävään hoitotuotteeseen yhdistettynä suosittelemme 28–35 € lisämaksua. Kumpikin palvelu 
lisää liikevaihtoasi ja tuottaa lisävoittoa.

FIBREPLEX Shampoo on kehitetty erityisesti tehostamaan FIBREPLEX:n toimintaa. Se puhdistaa hiukset ja  
hiuspohjan varovasti käsittelyjen jälkeen auttaen neutralisoimaan mahdollisia kemikaalijäämiä: Se on osa Fibre 
Bond 4.5 Teknologiaa, joka suojaa hiuksen rakennetta ja auttaa saavuttamaan vahvemmat hiukset. 

Fibre Bond teknologia suojaa hiuksen rakennetta sisältäpäin ja tuo hiukset pH-tasolle 4.5. Se vahvistaa hiuksen 
rakennetta optimaalisella tavalla taaten vahvat hiukset ja pidempikestoisen värilopputulokseen.

*VAALENNUSPALVELU FIBREPLEX VRT. NORMAALI VAALENNUSPALVELU



www.schwarzkopfpro.com

#FIBREPLEXEFFECT
#SKPPRO

PITKÄKESTOINEN VÄRISUOJA**

EI VAIKUTA VÄRILOPPUTULOKSEEN
VAIKUTUSAIKAA EI TARVITSE PIDENTÄÄ
HAPETEVAHVUUTTA EI TARVITSE NOSTAA
VOIT VÄRJÄTÄ NIIN KUIN ENNENKIN

SUOJAA HIUKSEN RAKENNETTA

**SÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ FIBREPLEX SHAMPOO JA BOND MAINTAINER NRO. 3
*VAALENNUSPALVELU FIBREPLEX VRT. NORMAALI VAALENNUSPALVELU

EDUT

LÖYDÄ MEIDÄT:

TOIMII KAIKKIEN VAALENNUS- JA VÄRJÄYSJÄRJESTELMIEN KANSSA
HELPPO SEKOITUSSUHDE

JOPA 94 %* VÄHEMMÄN VAURIOITA
VAALENNUS, RAIDOITUS JA VÄRJÄYS ILMAN KOMPROMISSEJA


