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SKP Colour Ambassador

Schwarzkopf Professionalilta
FIBREPLEX-vaalennuspalvelu vrt. normaali vaalennuspalvelu

Bonding-teknologiat mullistavat kampaamoalaa  
tarjoamalla parturi-kampaamoille rajattomat  
palvelu- ja jälleenmyyntimahdollisuudet  
liiketoiminnan kasvattamiseksi.

FIBREPLEXin avulla Schwarzkopf Professional  
esittelee hiusten henkivartijan mille tahansa  
väripalvelulle. Tämän henkivartijan käyttö vähentää 
hiusvaurioita vaalennuksen, raidoituksen  
ja värjäyksen aikana jopa 94 %*.

Bonding-teknologiat kehittyvät yksinkertaisesta 
trendistä parturi-kampaamojen pakolliseksi  
tuotekategoriaksi. Joten liity nyt mukaan Strong 
Bonds -vallankumoukseen!

Schwarzkopf Professional loi täysin uuden  
tuotekategorian, johon Bonding-teknologia  
on sisällytetty ja jonka ansiosta hiuslaatu pysyy 
parempana jokaisen palvelun jälkeen.

FIBREPLEXin rinnalle on tuotu kaksi uutta tuotevalikoimaa, 
joihin Bonding-teknologia on sisällytetty:
•  IGORA ROYAL HIGHLIFTS: ensimmäinen  

Cool Blonde & Bond -palvelu**

•  BC FIBRE FORCE: ensimmäinen  
Bond Connector -palvelu**

Schwarzkopf Professional ylpeänä esittelee  
Strong Bonds -kirjan: Kirja sisältää kaikki  
teknologia- ja tuotetiedot, joita parturi-kampaajan 
täytyy tietää tullakseen oikeaksi Strong Bonds 
-asiantuntijaksi sekä tarjotakseen asiakkailleen 
parasta konsultointia ja palveluja paremman ja  
innovatiivisemman kampaamokokemuksen luomiseksi. 

PÄÄKIRJOITUS

PÄÄKIRJOITUS
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HERKKYYSTYYPPI

Reagoi veteen ja pH:n muutokseen

Reagoi veteen

Reagoi kemiallisiin hoitoihin, kuten vaalennukseen,  
värjäykseen ja permanenttiin

Ioninen suolasidos

Vetysidos

Disulfidisidos

DISULFIDISIDOS

HIUSRAKENNE

Sidokset pitävät hiusrakenteen yhtenäisenä ja vahvistavat sitä; ne sitovat kaikki  
rakenneosat vahvasti yhteen.

MIKSI TARVITSEMME SIDOKSIA?

UUSI SIDOS

hiuksen luonnollinen tila

johtuvat erilaisista  
tekijöistä

Bonding-teknologian ansiosta

DISULFIDISIDOKSET

VAURIOITUNEET SIDOKSET VAHVEMPI RAKENNE

Schwarzkopf Professionalin Bonding-teknologia toimii ionisten elementtien ansiosta.  
Nämä elementit vahvistavat ja suojaavat vaurioituneita hiuksia.

MITEN VAHVISTAMME HIUSTEN RAKENNETTA?

Hiusten kuormittaminen toistuvilla kemiallisilla käsittelyillä ja/tai riittävän hoitorutiinin puuttuminen  
ja lämpölaitteiden liikakäyttö saattavat heikentää hiussidoksia ja johtaa hiusvaurioihin sekä katkeiluun.

saasteet, auringonvalo  
ja suola- tai kloorivesi

ULKOISET TEKIJÄT

harjaaminen, muotoilu  
ja lämpölaitteiden liikakäyttö

MEKAANISET  
KÄSITTELYT

vaalennus, raidoitus,  
värjäys, suoristuskäsittely,  
permanentit

KEMIALLISET KÄSITTELYT

MIKSI SIDOKSET KATKEAVAT?

BONDING-TIEDEBONDING-TIEDE

Hiuksen sisäinen rakenne on monimutkainen ja se koostuu tasapainottavista hiussidoksista.  
On olemassa kolmenlaisia sidoksia, jotka voivat vaikuttaa parturi-kampaamossa tarjottavaan palveluun. 
Bonding-teknologian kohteena on näistä tärkeimmät, disulfidisidokset.

MITÄ OVAT SIDOKSET?

BONDING-TIEDE
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***

•  Varmista pitkäkestoinen ja vahva 
hiuslaatu myös kotona

•  Valitse jälleenmyyntiin  
kotihoito-ohjelma, joka sopii 
Bonding-trendiin

Kolme ainutlaatuista laatupalvelua  
lisäämään voittomarginaaliasi
•  Räätälöity väri FIBREPLEXin  

Bond Enforcing -palvelulla ja jopa  
94 % vähemmän hiusvaurioita*

•  IGORA ROYAL Highlifts -sarjan Cool  
Blonde & Bond -palvelu viileän vaaleisiin  
lopputuloksiin ja minimoituihin vaurioihin***

•  BC Fibre Forcen vahvistava Bond Connector -palvelu  
on 10x vastystyskykyisempi hiusvaurioita vastaan**

TARJOTAKSESI ENEMMÄN PALVELUJA

• Integroitu Bonding-teknologia
• Yhtenäisiin lopputuloksiin
•  Yksinkertaisuus antaa  

varmuutta tekemiseen  
myös henkilökunnan  
nuoremmille jäsenille

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN LEVITYS

Verrattuna IGORA ROYAL 10- ja 12-sarjojen vaalennusvärjäyspalveluihin ilman Fibre Bond -teknologiaa

FIBREPLEX-vaalennuspalvelu vrt. normaali vaalennuspalvelu
Noudattamalla BC Fibre Force Bond Bond Connector -hoito-ohjelmaa vrt. käsittelemättömät hiukset

JÄLLEENMYYNTISI LISÄÄMINEN

Uusimman Bonding-teknologian ansiosta voit houkutella 
uusia asiakkaita laajemmalla palveluvalikoimalla

UUDET ASIAKKAAT & PAREMPI ASIAKASUSKOLLISUUS

STRONG BONDS PARTURI-KAMPAAMOSSASI

Schwarzkopf Professionalin ensimmäinen 
Bond Connector -hoito-ohjelma

Schwarzkopf Professionalin ensimmäinen  
Cool Blonde & Bond -palvelu

Schwarzkopf Professionalin ensimmäinen 
Bond Enforcing -järjestelmä

STRONG BONDS
Kehitä liiketoimintaasi tarjoamalla Bonding-palveluja hiusten vahvistamiseksi ja päästä luovuutesi valloilleen.

STRONG BONDS PARTURI-KAMPAAMOSSASISTRONG BONDS
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PATENTED

FIBREPLEX Shampoon ja No 3 Maintainerin säännöllinen käyttö

FIBREPLEX-vaalennuspalvelu vrt. normaali vaalennuspalvelu

SCHWARZKOPF PROFESSIONALIN ENSIMMÄINEN 

BOND ENFORCING -JÄRJESTELMÄ 
KEHITETTY: 
Hiuksille, joita halutaan vaalentaa, raidoittaa tai värjätä

•  Jopa 94 % vähemmän hiusvaurioita*  
kemiallisten käsittelyjen aikana

•  Hiusrakenteen vahvistaminen  
ja parempi hiuslaatu**

• Pitkäkestoinen värisuoja**

TULOKSET:

FIBREPLEX
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*

** * FIBREPLEX-vaalennuspalvelu vrt. normaali vaalennuspalvelu

Kiitos Fibre Bond 4.5 -teknologian,  
järjestelmä hoitaa hiuksia ja tasapainottaa  
hiusten pH-arvoa suojaten väriä ja varmistaen  
hyvän hiuslaadun, pitkäkestoisen värin  
ja kiillon. FIBREPLEX N°2, N°3 & Shampoo  
sisältävät Fibre Bond -teknologian.

FIBRE BOND  
4.5 -TEKNOLOGIA:

FIBREPLEX suojaa vaalennuksen,  
raidoituksen tai värjäyksen  
aiheuttamilta vaurioilta sekä muuttaa 
vaalennettujen ja värjättyjen hiusten 
tulevaisuuden. Yhdessä minkä tahansa 
kemiallisen käsittelyn kanssa, tämä 
korkean suorituskyvyn järjestelmä 
suojaa ja tasapainottaa hiusrakennetta 
sekä vähentää hiusvaurioita vaalennuksen, 
raidoituksen ja värjäyksen aikana jopa  
94 %*. FIBREPLEX N°1 sisältää  
Fibre bond -teknologian.

FIBRE BOND -TEKNOLOGIA

TEKNOLOGIA

FIBREPLEX Shampoon ja No 3 Bond Maintainerin säännöllinen käyttö

FIBREPLEX-vaalennuspalvelu vrt. normaali vaalennuspalvelu

Vaalenna, raidoita ja värjää ilman kompromisseja: 
FIBREPLEX Bond Enforcing -järjestelmän Fibre Bond 4.5 -teknologian ansiosta sinun ei tarvitse  
huolehtia hiusten laadun puolesta ja voit taata paremman hiuslaadun pitkäkestoisella värin suojalla**.

MITÄ VOIT TEHDÄ FIBREPLEXILLÄ?

MIKÄ ON FIBREPLEX?
Huippuluokan Bond Enforcing -järjestelmä, joka vähentää hiusten katkeilua dramaattisesti* vaalennuksen, 
raidoituksen ja värjäyksen aikana vahvistaen hiusrakennetta ja antaen pitkäkestoisen värisuojan.**
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* FIBREPLEX-vaalennuspalvelu vrt. normaali vaalennuspalvelu

FIBREPLEX BONDING -HOITOPALVELU

Vaihe 1

• Sekoita FIBREPLEX N°1 Bond Boosteria 10 ml ja 100 ml vettä
• Levitä sekoitus hiuksiin osio osiolta
• Anna vaikuttaa 5 minuuttia

Vaihe 2

•  Älä huuhtele hiuksia vaan levitä FIBREPLEX N°2 Bond Sealeria  
ja anna vaikuttaa vielä 10 minuuttia

• Huuhtele huolellisesti ja pese FIBREPLEX Shampoolla

FIBREPLEX ei ole vain palveluparannus vaan se tarjoaa myös  
ainutlaatuisen Bonding-hoitopalvelun käytettäväksi värikäsittelyjen 
välillä tai asiakkaille, jotka eivät värjää hiuksia.

Juuri värjätyt hiukset, jotka ovat  
heti vahvemmat & sileämmät

jälkeen

jälkeen

jälkeen

jälkeen

ennen

ennen

ennen

ennen
Vaihe 1

•  Sekoita FIBREPLEX N°1 Bond Booster ja värjäys-  
tai vaalennusaine hyvin ja levitä hiuksiin

• Huuhtele ja pese hiukset FIBREPLEX Shampoolla

Vaihe 2

•  Vie hiuksiin vaadittu määrä FIBREPLEX N°2 Bond Sealeria,  
noin kaksi kertaa käyttämäsi FIBREPLEX N°1 määrä,  
ja anna vaikuttaa 5–10 minuuttia

• Huuhtele huolellisesti ja muotoile tavalliseen tapaan

FIBREPLEX BOND ENFORCING -VÄRIPALVELU

PALVELUT

Vaihe 2
Bond Sealer, 
intensiivinen hoito, joka
• Tehostaa tuotteen N°1 vaikutusta
• Vahvistaa hiusrakennetta
•  Tasapainottaa hiuksen  

pH:ta ja lukitsee värin hiukseen
•  Hoitaa hiusten pintaa ja tekee  

hiuksista vahvat, joustavat ja kiiltävät

Shampoo, 
puhdistaa ja suojaa hiuksia
• Hoitaa hiuksen rakennetta
•  Tasapainottaa hiuksen  

pH:ta ja lukitsee värin hiukseen
•  Hoitaa hiuksia tehden niistä  

vahvemmat, joustavat ja kiiltävät

Vaihe 3
Bond Maintainer, 
kotona käytettävä hoitotuote, joka 
•  Auttaa ylläpitämään kampaamossa 

saavutettuja tuloksia
• Vahvistaa hiusrakennetta
•  Tasapainottaa hiuksen  

pH:ta ja lukitsee värin hiukseen
•  Hoitaa hiuksia tehden niistä  

vahvemmat, joustavammat  
ja kiiltävät

• Suojaa uusilta mekaanisilta vaurioilta

Vaihe 1
Bond Booster, 
lisäaine, joka
•  Voidaan sekoittaa mihin tahansa 

vaalennus-, raidoitus- tai  
värjäystuotteeseen

• Suojaa hiuksen rakennetta
• Vähentää hiusten vaurioitumista*

N0 3 Bond  
Maintainer

N0 2 Bond  
Sealer

ShampooNO 1 Bond  
Booster

TUOTEVALIKOIMA
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*

** Saksa, Ranska, Iso-Britannia, USA

Verrattuna IGORA ROYAL 10- ja 12-sarjojen vaalennuspalveluihin ilman Fibre Bond -teknologiaa

UUSI IGORA ROYAL HIGHLIFTS
ENSIMMÄINEN VAALENNUSVÄRJÄYS 
FIBRE BOND -TEKNOLOGIALLA
KEHITETTY: 
Viileille vaaleille ja niistä unelmoiville

TULOKSET:
• Hiusten vaurioituminen on minimoitu!*
• Värivoiteeseen ei tarvitse sekoittaa lisäaineita
• Viileimmät vaaleat värilopputulokset IGORA ROYAL -sarjalta!
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MONISÄVYINEN BLONDI
Monivivahteisissa vaaleissa hiuksissa 

valon leikki tuo hiusten leikkauksen 
muodot upeasti esiin.

Vaiheittaiset 
ohjeet

Vaiheittaiset 
ohjeet

ARKTINEN BLONDI

Yksi graafisesti aseteltu väriosio  
luo syvyyttä ja draamaa.

OMINAISUUDET:
• 4–5 asteen vaalennusteho
•  Käytetään tummuusasteelle  

6 ja sitä vaaleammille pohjille

SEKOITUSSUHDE:
1:2 IGORA ROYAL  
9 % 30 Vol. (jopa 4 asteen vaalennus) tai  
12 % 40 Vol. (jopa 5 asteen vaalennus) hapetteen kanssa 

VAIKUTUSAIKA:
30–45 min

OMINAISUUDET:
• 3–4 asteen vaalennusteho
•  Käytetään tummuusasteelle  

7 ja sitä vaaleammille pohjille

SEKOITUSSUHDE:
1:1 IGORA ROYAL  
9 % 30 Vol. (jopa 3 asteen vaalennus) tai  
12 % 40 Vol. (jopa 4 asteen vaalennus) hapetteen kanssa 

VAIKUTUSAIKA:
30–45 min

PALVELUT

TUOTEVALIKOIMA
12-SARJA SUPERVAALEA10-SARJA ULTRAVAALEA

• Emulgoi ja huuhtele huolellisesti kunnes huuhteluvesi on kirkasta
• Pese hiukset FIBREPLEX Shampoolla ja levitä FIBREPLEX N°2 Bond Sealeria
• Suosittele asiakkaallesi FIBREPLEX Shampoota ja FIBREPLEX N°3 Bond Maintaineria kotona käytettäviksi hoitotuotteiksi

HUUHTELE & HOIDA COOL BLONDE &  
BOND -PALVELUT

TEKNISET VINKIT
• Vaalennusväreillä ei ole harmaanpeittokykyä
• Kartan väritupsut eivät kerro värilopputulosta, vaan ainoastaan vaalennusväreissä käytetyt vivahteet
•  10-sarja (sekoitussuhde 1:1 värivoidetta hapetteeseen) tarjoaa hieman voimakkaamman vivahteen tai neutraloinnin 

kuin 12-sarja. 10-sarjan vaalennusteho on 3–4 astetta. Tämä johtuu sekoitussuhteesta ja siitä, että hiusten  
luonnollinen lämpö ei tule niin paljon esiin matalamman vaalennustehon takia

•  12-sarja (sekoitussuhde 1:2 värivoidetta hapetteeseen) tarjoaa täydellisen vaalennustehon puhtaan vaaleisiin lopputuloksiin.  
Tämä sarja neutraloi vaalennusvärjäyksessä syntyvää lämpöä vähemmän kuin 10-sarja, sillä sekoituksessa on enemmän hapetetta

Vaihe N°2 
Huuhdeltuasi värin, FIBREPLEX N°2 Bond 
Sealer vahvistaa hiusrakennetta ja suojaa 
hiuspinnan paremman hiuslaadun takaamiseksi. 
Lopputuloksena hiusten rakenne on vahvempi  
ja värit säilyvät hiuksissa pidempään.

VAALENNUSVÄRJÄTTY LOPPUTULOS  
FIBREPLEX-PARTURI-KAMPAAMOPALVELULLA

Vaihe N°1 
Uudet IGORA ROYAL vaalennusvärit sisältävät Fibre 
Bond -teknologian. Aktiiviset ainesosat tunkeutuvat 
hiusten rakenteeseen ja näin suojaavat hiusten 
rakenteen sidoksia. Tämän ”henkivartija-toiminnon“ 
ansiosta sidokset kestävät paremmin vaalennusvär-
jäysprosessin, jolloin hiukset säilyttävät paremmin 
vahvuutensa ja kimmoisuutensa.

VAALENNUSVÄRJÄYS UUSIEN IGORA  
ROYAL VAALENNUSVÄRIEN KANSSA

TEKNOLOGIA

Hiuskuitujen väleissä olevat sidokset 
tasapainottavat ja ylläpitävät  
käsittelemättömien hiusten  
luonnollista rakennetta.

KÄSITTELEMÄTÖN HIUS

Vaalennusvärjäysprosessin aikana 
hiusrakenne saattaa vaurioitua sisäisten 
hiussidosten rikkoutumisen takia.

VAALENNUSVÄRJÄYS ILMAN 
FIBREPLEXIÄ

Vaihe N°3 & Shampoo 
FIBREPLEX Shampoo ja FIBREPLEX N°3 Bond 
Maintainer auttavat ylläpitämään  
kampaajalla saavutettuja tuloksia. Nämä 
kotihoitotuotteet täydentävät hiusrakennetta 
ja suojaavat hiuksia jokaisella käyttökerralla.

VAALENNUSVÄRJÄTTY  
LOPPUTULOS FIBREPLEX-KOTIHOIDON KANSSA
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*

PATENTED*

BC Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjelman käyttö vrt. käsittelemättömät hiukset

Schwarzkopf Professionalilta

Patentteja haettu

Jopa 60 päivää, kun BC Fibre Force -parturi-kampaamopalvelun hoitoteho yhdistetään kotona käytettävään BC Fibre Force vahvistavaan shampooseen

BC Fibre Force -tuotteiden levityksen jälkeen vrt. käsittelemättömät hiukset

ENSIMMÄINEN BOND CONNECTOR 
-HOITO-OHJELMA**

TULOKSET:

•  10x vastustuskykyisempi  hiusvaurioita vastaan***  
• 100 % vahvemmat hiukset**** 
• Käsin kosketeltava pehmeys ja kiilto
• Pitkäkestoinen lopputulos, joka kestää jopa 24 pesua*****

KEHITETTY: 
Ylikäsitellyille ja erittäin vaurioituneille hiuksille

BC FIBRE FORCE
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*

**

*

* Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjelman käyttö vrt. käsittelemättömät hiukset

NÄIN SE TOIMII: 4 HELPPOA VAIHETTA

Ylläpitää parturi-kampaamossa toteutetun hoito-ohjelman  
vaikutuksia sulkemalla hiuspinnan ja lukitsemalla aktiiviset  
ainesosat hiukseen saavuttaen pitkäkestoisen lopputuloksen.  
Se toimii AMS-kopolymeerin kanssa. 

Magnesiumsitraatti ja keratiinihydrolysaatti vahvistavat välittömästi 
hiusrakenteen disulfidisidoksia ja täydentävät hiuksia sisältä ulospäin. Hoito 
palauttaa hiukset optimaaliselle pH-tasolle 4.5 tehden niistä erittäin vahvat.

SUOJAKILPI

SISÄINEN HIUSRAKENNE

TEKNOLOGIA
Uusi BC Fibre Force tarjoaa uuden ulottuvuuden ylikäsiteltyjen hiusten hoitoon. Tästä voimme kiittää  
BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIAA: kahden kompleksin yhdistelmä, joka sulkee jokaisen yksittäisen hiuksen  
pintakerroksen ja tekee hiuksista 10x vastustuskykyisemmät vaurioitumista vastaan*.

TIEDE KAIKEN TÄMÄN TAKANA: BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA

60 päivään asti käyttämällä BC Fibre Force -parturi-kampaamopalvelua ja BC Fibre Force shampoota kotona

BC Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjelman käyttö vrt. käsittelemättömät hiukset

KÄYTÄ

KOE

KATSO

KUUNTELE

Valitse räätälöidyn BC Fibre Force Bond Connector -palvelun jälkeen BC Fibre Force -kotihoito-ohjelma, joka on kehitetty 
erityisesti ylikäsitellyille hiuksille ja joka ylläpitää hiuslaatua kotona. Selitä, kuinka säännöllinen käyttö voi vahvistaa  
vaurioituneita hiuksia ja ylläpitää parturi-kampaamossa toteutettua hoito-ohjelmaa jopa 24 pesun ajan*.  
Tämä näkyy hiusten parempana kammattavuutena, luonnollisena pehmeytenä, kiiltona ja taipuisuutena sekä näiden  
lisäksi hiukset ovat 10x vastustuskykyisemmät vaurioitumista vastaan.**

Räätälöi parturi-kampaamossa toteutettava BC Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjelma asiakkaasi tarpeiden mukaan. 
Schwarzkopf Professionalin vaurioita korjaava hoito-ohjelma vahvistaa hiusten rakennetta. Hiusrakenne on hoidon jälkeen 
joustavampi, kimmoisampi ja vahvempi. Hoito-ohjelma sulkee hiusten pintakerroksen: ainesosat lukittautuvat hiusten  
jokaiseen kerrokseen, jolloin saavutetaan pitkäkestoinen lopputulos. Hiukset ovat sileät ja näin ollen luovat täydellisen 
pohjan seuraaville käsittelyille.

Hiuksiin on tehty useita vaurioittavia käsittelyjä, kuten vaalennus-, raidoitus- ja värjäyskäsittelyjä. Äärimmäisistä  
kemikaaleista, kaksoiskäsittelyistä tai jatkuvista hoidoista johtuen hiukset ovat elottomat ja erittäin vaurioituneet.  
Hiusten sisäistä ja ulkoista eroosiota ei voida kompensoida perinteisellä hiusten hoidolla.

Asiakkaasi sanoo hiustensa olevan huonossa kunnossa, tylsät ja elottomat, ne ovat heikot, niistä puuttuu taipuisuus  
ja ne katkeilevat helposti. Hiukset tuntuvat karheilta ja niitä on vaikea muotoilla. Hän pyytää pitkäkestoista muutosta:  
jotakin, joka välittömästi korjaa hänen hiuksensa ja suojaa niitä pitkäkestoisesti tulevilta ylikäsittelystä johtuvilta vaurioilta.

HOITOFILOSOFIA



BC FIBRE FORCE BC FIBRE FORCE

- 22 - - 23 -

*

**

Vaihe 1: VAHVISTAMINEN

•  Sekoita kulhossa BC Fibre Force vahvistava voide (30 ml) +  
BC Fibre Force Bond Connector Infusion (1 tuubi)

• Levitä suoraan kuiviin hiuksiin ennen shampoota
•  Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia vaurioitumisen tasosta riippuen
• Huuhtele huolellisesti

Vaihe 2: HOITO

• Pese hiukset BC Fibre Force vahvistavalla shampoolla

Vaihe 3: SINETÖINTI

•  Levitä ja jätä BC Fibre Force vahvistava suojavoide  
kosteisiin hiuksiin, jolloin se muodostaa suojaavan  
kilven hiusten ympärille

Vaihe 4: KOTIHOITO

•  Kotona tuloksia ylläpidetään  
BC Fibre Force -hoito-ohjelmalla pitkäaikaisia,  
jopa 24 pesua kestäviä, tuloksia varten**

Jopa 60 päivää, kun BC Fibre Force -parturi-kampaamopalvelun hoitoteho yhdistetään kotona käytettävään BC Fibre Force vahvistavaan shampooseen

Katso lisätietoja kaikista ainesosista BC-sanastosta

PALVELU

BC FIBRE FORCE BOND CONNECTOR -HOITO-OHJELMA  
PARTURI-KAMPAAMOSSA
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BC FIBRE FORCE  
BOND CONNECTOR INFUSION

BC FIBRE FORCE  
VAHVISTAVA VOIDE

BC Fibre Force Bond Connector Infusion on pakattu 10 ml kerta-annoksen 
sisältäviin ampulleihin ja se sekoitetaan 30 ml BC Fibre Force vahvistavaa 
voidetta. Tämä yhden annoksen sisältävä pakkaus varmistaa tuotteen 
täydellisen tasaisuuden ja vakauden. Hiukset on pestävä BC Fibre Force 
vahvistavalla shampoolla tämän sekoituksen levittämisen jälkeen.

Tämä palvelu voidaan toteuttaa kerran viikossa valmistelemaan hiukset 
kemiallista käsittelyä varten neljä viikkoa aikaisemmin. Jos hiukset 
ovat erittäin heikot, BC Fibre Force vahvistavaa pohjustajaa voidaan 
käyttää lisähoitona tämän käsittelyn jälkeen.

Asiantuntijan näkemys:Asiantuntijan näkemys:

Lisätiedot: 
Hoitotaso 5 (yhdessä BC Fibre Force vahvistavan voiteen kanssa)  
pH 4.5

Lisätiedot: 
Hoitotaso 5 (yhdessä BC Fibre Force Bond Connector Infusionin kanssa)  
pH 4.5

Miten se toimii: 
BC Fibre Force vahvistavan voiteen ja BC Fibre Force Bond Connector 
Infusionin sekoitus tarjoaa erittäin tehokkaan BC Fibre Force Bond  
Connector -pitoisuuden yhdistettunä PQ-37-polymeeriin. BC Fibre 
Force vahvistavan shampoon anioniset tensidit lisäävät tämän  
monimutkaisen hiusrakennetta vahvistavan järjestelmän vaikutusta.

Miten sitä käytetään: 
Sekoita 30 ml BC Fibre Force vahvistavaa voidetta ja yksi tuubi  
(10 ml) BC Fibre Force Bond Connector Infusionia kulhossa.  
Levitä kuiviin hiuksiin ennen shampoopesua. (Paksut hiukset:  
kastele hiukset suihkepullolla ennen levitystä.) Levitä varoen  
osio osiolta hiusten pituuksiin ja latvoihin, hiero jokaista osiota 
varmistaaksesi tasaisen levittymisen. Kampaa hiukset.  
Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia. Huuhtele huolellisesti. Pese hiukset  
BC Fibre Force vahvistavalla shampoolla.

Ainesosat*:
• PQ-37
• BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA

Ainesosat*:
• BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA
• Pantenoli

Miten se toimii: 
Intensiivisesti vahvistava koostumus suojaa ja tasapainottaa  
hiusrakennetta sekä sulkee hiuspinnan.

Mitä se tekee: 
Erittäin tehokkaan PQ-37-polymeerin ansiosta tämä tuote täydentää 
huomattavasti BC Fibre Force vahvistavan voiteen vaikutusta.

Mitä se tekee: 
Auttaa vahvistamaan hiusrakennetta parantaen hiussolujen koheesiota 
ja tehden hiuksista kestävämmät ja vahvemmat. Hoitaa hiuksia  
keratiinilla. Tasapainottaa hiusten kosteuspitoisuutta. 
Selvittää ja parantaa kammattavuutta. Sulkee hiusten  
pintakerroksen täydellisesti ja antaa hiuksille kiiltoa.

Mikä se on: 
Hiuksen kuitukerrosta pitkäkestoisesti vahvistavan järjestelmän 
sisältävä esihoito, joka sulkee hiuksen pinnan saavuttaen upean 
hiuslaadun jopa 60 päiväksi**. Sekoitetaan BC Fibre Force vahvistavan 
voiteen kanssa ja pestään tämän jälkeen BC Fibre Force vahvistavalla 
shampoolla.

Mikä se on: 
Hiuksen kuitukerrosta pitkäkestoisesti vahvistavan järjestelmän 
sisältävä esihoito, joka sulkee hiuksen pinnan saavuttaen upean  
hiuslaadun jopa 60 päiväksi**. Sekoitetaan BC Fibre Force Bond 
Connector Infusionin kanssa ennen levitystä.
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Asiantuntijan näkemys:Asiantuntijan näkemys: Asiantuntijan näkemys:

Katso lisätietoja ainesosista BC-sanastosta

Yhdessä BC Fibre Force -hoito-ohjelman kanssa

(miljoonasosaa)

Tätä tuotetta tulisi käyttää kerran viikossa.Voidaan käyttää myös pois huuhdeltavana 
tuotteena erittäin hennoille hiustyypeille.

BC Fibre Force vahvistava shampoo on suunniteltu 
tehostamaan BC Fibre Force -parturi-kampaamopalvelua: 
BC Fibre Force vahvistavan shampoon säännöllinen käyttö 
aktivoi parturi-kampaamossa toteutetun BC Fibre Force 
-hoito-ohjelman vaikutukset.

Mikä se on: 
Intensiivinen tehohoito viikoittaiseen  
käyttöön erittäin hauraille hiuksille.

Mikä se on: 
Hiusten rakennetta vahvistava keratiiniuute.  
Teknologia sisältää omenan kantasolu-uutetta 
hiuslaadun parantamiseksi.

Mikä se on: 
Tehokkaasti vahvistava hiuksiin jätettävä hoito.

Mikä se on: 
Hetkessä elvyttävä hiuksiin jätettävä hoitoaine 
päivittäiseen käyttöön hauraille hiuksille.

Mikä se on: 
Hellävarainen ja vahvistava sulfaatiton 
shampoo erittäin hauraille huiksille.

BC FIBRE FORCE 
VAHVISTAVA TEHOHOITO

BC FIBRE FORCE  
SMART SEERUMI

BC FIBRE FORCE  
VAHVISTAVA SUOJAVOIDE

BC FIBRE FORCE  
VAHVISTAVA POHJUSTAJA 
(HOITOSUIHKE)

BC FIBRE FORCE  
VAHVISTAVA SHAMPOO

Lisätiedot: 
Hoitotaso 4 
pH 4.5

Lisätiedot: 
Hoitotaso 3 
pH 3.5–4.0

Lisätiedot: 
Hoitotaso 3 
pH 4.5

Lisätiedot: 
Hoitotaso 3 
pH 3.0–3.5

Lisätiedot: 
Hoitotaso 2.5 
pH 4.5

Miten se toimii: 
Täyteläinen koostumus, johon on lisätty  
BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA, sisältää hoitavia 
ainesosia, jotka keskittyvät heikkojen  
alueiden hoitamiseen.

Miten se toimii: 
Keratiini hydrolysaatti (konsentraatio: 10 000 ppm***) 
hoitaa hiusten rakennetta. Omenan kantasolu-uutteen 
konsentraatio on 2 000 ppm ja se puolestaan hoitaa 
tyvialuetta. Muut ainesosat auttavat kosteuttamaan 
hiuksia ja hiuspohjaa.

Miten se toimii: 
Täyteläinen koostumus sisältää kationisia hoitavia 
ainesosia, jotka tasoittavat hiuspinnan huokoisia 
alueita parantaen pintakerroksen sileyttä  
ja tasaisuutta.

Miten se toimii: 
Hoitavien ainesosien yhdistelmä suojaa  
ja vahvistaa hiusrakennetta sisältäpäin.  
Se sulkee hiuspinnan ja lukitsee aktiiviset 
ainesosat hiukseen saavuttaen pitkäkestoisia 
tuloksia.

Miten sitä käytetään: 
Levitä pyyhekuivien hiusten pituuksiin  
ja latvoihin ja hiero. Kampaa hiukset.  
Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia. Huuhtele 
huolellisesti. Soveltuu viikoittaiseen käyttöön.

Miten sitä käytetään: 
Levitä hiuksiin muutama pisara ja hiero  
hellävaraisesti hiuspohjaa ja hiuksia. Hiuksiin  
jätettävä. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi,  
käytä yhdessä koko BC Fibre Force -hoito-ohjelman kanssa.

Miten sitä käytetään: 
Levitä pyyhekuivien hiusten pituuksiin ja latvoihin. 
Hiero hiuksia ja kampaa ne. Hiuksiin jätettävä. Muotoile 
haluamallasi tavalla. Soveltuu päivittäiseen käyttöön.

Miten sitä käytetään: 
Ravista hyvin (tämän tuotteen sisältämät 
kaksi faasia tulee sekoittaa keskenään ennen 
levitystä). Levitä pyyhekuivien hiusten  
pituuksiin ja latvoihin. Kampaa hiukset. Hiuksiin 
jätettävä. Soveltuu päivittäiseen käyttöön.

Miten sitä käytetään: 
Levitä kosteisiin hiuksiin. Hiero tuote hiuksiin 
niin, että se vaahtoaa, ja anna vaikuttaa  
1–2 minuuttia. Huuhtele huolellisesti.  
Lisää shampoota, jos tarpeellista. Seuraa  
BC-hoito-ohjelman seuraavia vaiheita.  
Soveltuu päivittäiseen käyttöön.

Ainesosat*:
• BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA
• Kationiset hoitavat ainesosat
• Pantenoli

Ainesosat*:
•  Omenan kantasolu-uute  

(Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract)
• Hydrolysoitu keratiini
• Pantenoli
• Glyseriini
• Kitosaani

Ainesosat*:
• BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA
• Kationiset hoitavat ainesosat
• Pantenoli
• Hoitavat silikoniöljyt

Ainesosat*:
• Hydrolysoitu keratiini
• Pantenoli
• Kationiset hoitavat ainesosat
• Hoitavat silikoniöljyt

Ainesosat*:
• Sulfaatiton vaahtoava järjestelmä
• BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA
• Marulaöljy
• Pantenoli

Miten se toimii: 
Vahvistava koostumus puhdistaa ja tukee 
hiusrakennetta. Ioniset tensidit edistävät 
parturi-kampaamossa toteutetun BC Fibre 
Force -hoito-ohjelman vaikutusta.

Mitä se tekee: 
Tunkeutuu hiukseen ja vahvistaa sitä  
keratiinilla. Vahvistaa hiusrakennetta,  
sulkee hiuspinnan ja antaa hiuksille kiiltoa.  
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta. 
Ei kuormita edes hennompia hiustyyppejä.

Mitä se tekee**: 
Tunkeutuu syvälle hiukseen ja vahvistaa hiusten 
rakennetta. Täyttää hiukset keratiinilla suojaten  
niitä ja vähentäen niiden katkeilua. Auttaa suojaamaan 
käsittelemättömien hiusten laatua. Hiukset tuntuvat 
vahvoilta, silkkisiltä ja ne ovat kiiltävät.

Mitä se tekee: 
Vahvistaa hiusrakennetta. Sulkee hiuspinnan  
ja muodostaa suojaavan kilven hiuksen ympärille.

Mitä se tekee: 
Vahvistaa hiuskuituja. Sulkee hiuspinnan  
täydellisesti ja antaa hiuksille kiiltoa.  
Selvittää hiukset ja parantaa kammattavuutta. 
Sisältää lämpösuojan föönin kuumuutta vastaan.  
Ei kuormita edes hennompia hiustyyppejä.

Mitä se tekee: 
Puhdistaa hellävaraisesti hauraat  
ja ylikäsitellyt hiukset. BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA 
vahvistaa hiusten rakennetta ja sulkee hiuspinnan. 
Parantaa hiusten vahvuutta ja suojaa niitä.  
Ei kuormita edes hennompia hiustyyppejä.  
Suunniteltu erityisesti tukemaan, ylläpitämään  
ja pitkittämään parturi-kampaamossa toteutettua  
BC Fibre Force -hoito-ohjelmaa.
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FIBREPLEX

FIBREPLEX

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

BC FIBRE FORCE
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FIBREPLEX BC FIBRE FORCE BC COLOR FREEZE BC REPAIR RESCUE

**

***

*

Korjaus, hoitoVärin suojausPitkäkestoista vahvuutta  
ja kimmoisuutta

Hiukset tuntuvat  
pehmeiltä

Hiukset tuntuvat  
pehmeiltä

Hiukset ovat luonnollisen 
pehmeät

Hiukset ovat tasapainoiset  
ja niissä on pitoa

•  Korjaa 3 vuoden  
hiusvauriot***

• 90 % vahvemmat hiukset
•  Ei näkyvää värin  

haalistumista 12 pesun jälkeen

•  10x vastustuskykyisempi 
hiusvaurioita vastaan**

• 100 % vahvemmat hiukset

•  Jopa 94 % vähemmän 
hiusvaurioita*

•  Hiusrakenteen  
vahvistaminen  
ja pitkäkestoinen värin 
suojaus**

15 min15 min10 min – 25 min
10 min – 20 min

Ei ylimääräistä aikaa  
värjäyksen aikana;  

Hoitopalvelu

Hiusrakenteen  
vahvistaminen  

vaalennuksen, raidoituksen 
ja värjäyksen aikana 

Reversilane-teknologia4.5 pH Perfect -teknologiaBond Connector 
-teknologia

Fibre Bond -teknologia 
Fibre Bond 4.5 -teknologia

PALVELUN JÄLKEEN

HYÖDYT

PALVELUN KESTO

TOIMINTA

TEKNOLOGIA

PALVELUTYYPPI

YLELLISET BONDING-HOITO-OHJELMAT

FIBREPLEX-vaalennuspalvelu vrt. normaali vaalennuspalvelu

Hiusten katkeilu, kaksihaaraiset ja huono kammattavuus korjaantuvat käyttämällä shampoota ja hoitoainetta

Noudattamalla BC Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjlmaa vrt. käsittelemättömät hiukset

KORJAA & VAHVISTA!VÄRIN SUOJAUS!

PARTURI-KAMPAAMOSSA TEHTY HOITOPALVELU

COOL BLONDE & BOND -PALVELU

BOND CONNECTOR -PALVELUBONDING-HOITOPALVELU

BOND ENFORCING -VÄRIPALVELU

RAIDOITA!
PARTURI-KAMPAAMOSSA TEHTY VÄRIPALVELU

VAALENNA! RAIDOITA! VÄRJÄÄ!

VALIKOIMAN YLEISKATSAUSKÄYTTÖ:

TUOTTEIDEN EROTTUOTTEIDEN EROT



CLIENT INSPIRATION
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VÄRIPALVELU

BOND ENFORCING  
-PALVELU

KOTIHOITO

LEIKKAUS

BOND CONNECTOR  
-PALVELU

HINTAAN

KOTIHOITO

HINTAAN

“Hinnoittelen palvelun 15 euroon kaikille hiusten pituuksille. Kuinka myyn sitä: Lähes kaikki asiakkaani  
valitsevat tehohoidon, jonka hinta on 10 €, värjäyksen jälkeen. Kysyn, haluavatko he suojaavan palvelun  
jo värjäyksen aikana hintaan 5 €. Lähes kaikki asiakkaat vastaavat myöntävästi alhaisen 5 € hinnan kuultuaan.“

KAMPAAJAN KOKEMUS

VÄRIPALVELU HOITOPALVELU

Linkitä jälleenmyyntituotteet palveluun, jotta asiakkaasi voivat ylläpitää saavutettuja tuloksia myös kotona. 
Tämä lisää keskimääräistä kulutusta ja antaa asiakkaallesi kokonaisen palvelukokemuksen.

HINNASTOT VOIVAT OLLA TODELLA TEHOKKAITA,  
JOTEN EDISTÄ LIIKETOIMINTAASI ERITYISTARJOUKSILLA

ASIAKASINSPIRAATIO

KUINKA MYYDÄ ENEMMÄN  
JA KASVATTAA TULOJA

Innostava digitaalinen  
kokemusmaailma, jossa mukana 
sesongin uusimmat trendit  
ja paljon, paljon muuta!

ESSENTIAL  
LOOKS SOVELLUS

UUDET  
TRENDIKKÄÄT TYYLIT

Vaiheittaiset ohjeet erittäin  
trendikkäiden tyylien saavuttamiseksi 
parturi-kampaamossasi!

ESSENTIAL LOOKS A2Z

Asiakkaiden inspiroimiseen 

• Esittelee muodin suuntauksia
•  Omaa luokkaansa olevia Essential 

Looks -trendikuvia

ESSENTIAL LOOKS 
THE MAGAZINE

INSPIROI HEITÄ SESONGIN UUSIMMILLA TRENDEILLÄ JA TYYLEILLÄ

ASIAKKAAT RAKASTAVAT UUSIA IDEOITA
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MAINOSTA PALVELUJA IKKUNASSA HINNASTON KERA:
• Bond Enforcing -väripalvelu
• Cool Blonde & Bond -palvelu
• Bond Connector -palvelu

OPTIMOI TÄRKEIMMÄT OSTOVYÖHYKKEET PARTURI-KAMPAAMOSSASI
Pesupaikka: Jos kerrot asiakkaallesi, mitä tuotteita käytät, se vaikuttaa suoraan hänen ostopäätökseensä  
myöhemmin. Kerro hänelle, että jälleenmyyntituotteet on kehitetty erityisesti pitkittämään  
parturi-kampaamossa saavutettuja tuloksia kotona.

Kassapiste: Aseta myyntiteline ja tuotteet kassapisteen läheisyyteen tai tuotteiden pienet koot  
kassapisteelle, jotta asiakkaiden on helppo ottaa ne mukaan.
Työpisteellä: Mainosta parturi-kampaamopalveluja:

•  Cool Blonde & Bond -palvelun palvelumainoksella,  
joka esittelee molemmat trendikkäät tyylit

•  Käytä pöytädisplaytä mainostamaan  
Bond Connector -palvelua

HERÄTÄ IKKUNASI HENKIIN!
Ikkunasi on näyttämösi, se antaa ensivaikutelman asiakkaallesi, 
joten näytä, että olet Strong Bonds -parturi-kampaamo:

Käytä ikkkunasomistetta ja ikkunatarraa korostamaan profiiliasi 
ja osaamistasi

PÖYTÄDISPLAY

PALVELUMAINOS

IKKUNATARRA

IKKUNASOMISTE

... JA JÄLLEENMYYNTITARJONTAASIKUINKA MAINOSTAT PARTURI-KAMPAAMOASI, PALVELUITASI ...

Tee siitä virallista, osallistu Schwarzkopf Professionalin Strong Bonds -koulutuksiin 
ja valmistu päteväksi Strong Bonds -asiantuntijaksi! Kysy lisää sähköpostitse osoitteesta  
koulutus.osasto@henkel.com.

KOULUTTAUDU STRONG BONDS -ASIANTUNTIJAKSI!

JÄLLEENMYYNTITELINE

LUO NÄYTTÄMÖ
Lisää jälleenmyyntiäsi jälleenmyyntitelineen avulla. Se esittelee tuotevalikoiman ja lisää myyntiä.

ASIAKASINSPIRAATIOASIAKASINSPIRAATIO
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1.  Mitä tapahtuu, jos kulhossa sekoitetaan FIBREPLEX N°1 Bond Boosteria suositeltua määrää  
enemmän tai vähemmän?

Tuote laimentaa aktiivisia ainesosia ja näin vähentää vaalennustehoa, jos sitä sekoitetaan liikaa. 
Jos puolestaan tuotetta sekoitetaan liian vähän, sen hiusvaurioita ehkäisevä teho laskee.

2. Voiko FIBREPLEXiä käyttää itsenäisenä hoitopalveluna?
Kyllä

1)  Sekoita FIBREPLEX N°1 Bond Boosteria 10 ml ja 100 ml vettä levityspullossa tai puhtaassa  
suihkepullossa. Levitä seos varovasti osio osiolta kuiviin hiuksiin aloittaen niskasta ja edeten latvoihin. 
Varmista, että levität ainetta tarpeeksi, jotta se leviää tasaisesti hiuksiin. Hiero ja kampaa hiukset  
tasaisen levittymisen takaamiseksi. Jätä hiuksiin viideksi minuutiksi.

2)  Älä huuhtele hiuksia vaan levitä runsaasti FIBREPLEX N°2 Bond Sealeria, osio osiolta aloittaen niskasta. 
Hiero Bond Sealeria kauttaaltaan varmistaaksesi täydellisen levittymisen. Anna vaikuttaa vielä  
10 minuuttia. Kun aika on kulunut, lisää hieman lämmintä vettä, emulgoi ja huuhtele huolellisesti.  
Pese FIBREPLEX Shampoolla.

3. Voiko sitä käyttää permanenttiin?
FIBREPLEXiä voidaan käyttää permanenttituotteiden kanssa antamaan kiharoille pehmeyttä,  
rakennetta & kimmoisuutta.

• Aloita permanentin tekeminen normaalisti
• Huuhtele normaalisti, kun haluttu kihara on saavutettu
• Levitä 20–30 ml FIBREPLEX N°1 Bond Boosteria levityspullon avulla jokaiseen rullaan
• Anna vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhtele
• Levitä kiinniteaine ja seuraa normaaleja käyttöohjeita
• Viimeistele FIBREPLEX N°2 Bond Sealerilla
• Käytä FIBREPLEX N°3 Bond Maintaineria kotona ohjeiden mukaisesti

HUOMIO: Lisää ylimääräiset 15–20 minuuttia permanenttipalvelun kokonaisaikaan.

4.  Kuinka paljon lisään FIBREPLEXiä käyttäessäni BLONDME Premium vaalennusjauhetta +  
Bleach & Tonea sekoitussuhteessa 35+15?

Sekoitettavan FIBREPLEXin määrä riippuu käytettävän jauheen tai voiteen kokonaismäärästä. 
Tässä tapauksessa 50 g (35 g + 15 g). Koska vaalennus on tässä tapauksessa hallitseva tuote,  
käytä FIBREPLEX sekoitustaulukon vaalennuksen sekoitussuhdeopasta (35 g jauhetta sekoitetaan 7 ml FIBREPLEXiä).

5. Kuinka paljon FIBREPLEXiä lisätään käytettäessä IGORA Vibrance (1:2) &  
IGORA Vibrance Gloss & Tone (1:1) -tuotteita?
Lisää 3 ml FIBREPLEXiä jokaiseen 30 g IGORA Vibrancea. Huomioithan, että kevytvärit aiheuttavat  
vain vähäisiä hiusvaurioita, joten FIBREPLEXin vaikutus ei ole niin näkyvä.

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

FIBREPLEXYLEISTÄ

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

1. Mitä on Bonding?
Hiuksen sisäinen rakenne on vahva disulfidisidosten ansiosta. Oksidatiivisen prosessin aikana nämä 
sidokset voivat katketa ja hiukset menettävät sisäisen vahvuutensa. Fibre Bond -teknologian aktiiviset 
ainesosat FIBREPLEX N°1 ja IGORA ROYAL Highlifts -tuotteissa suojaavat hiusrakennetta niin, että se säilyttää 
sisäisen vahvuutensa. Tästä huolimatta jotkin sidokset saattavat katketa.  
FIBREPLEX N°2 ja parturi-kampaamossa tehty BC Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjelma  auttavat  
vahvistamaan hiusrakennetta ja korjaavat hiusta sisältäpäin. Samalla tuotteet silottavat ja sulkevat  
hiuspinnan. Lopputuloksena on pitkäkestoinen vahvuus ja värin suojaus. FIBREPLEX N°3, FIBREPLEX Shampoo  
ja BC Fibre Force -kotihoitotuotteet ylläpitävät hiusten vahvempaa rakennetta ja auttavat suojaamaan hiuksia 
ulkoisten tekijöiden, kuten föönauksen ja harjaamisen, aiheuttamilta vaurioilta.

2.  Mitä eroa on parturi-kampaamossa tehdyllä BC Fibre Force Bond Connector -hoito-ohjelmalla  
ja FIBREPLEXin parturi-kampaamossa tehdyllä Bonding -hoitopalvelulla?

BC Fibre Force yhdistää kationisen PQ-37-polymeerin BC Fibre Force vahvistavan shampoon anionisiin 
tensideihin muodostaakseen suojaavan kilven hiusten ympärille ja tehostaakseen hiuspinnan sulkevaa 
ominaisuutta. Parturi-kampaamossa tehty FIBREPLEX Bonding -hoitopalvelu vahvistaa vaalennettuja  
tai värjättyjä hiuksia ja suojaa väriä.

3.  Miten BC Fibre Forcen ja FIBREPLEXin parturi-kampaamossa tehdyt Bonding-käsittelyt eroavat  
toisistaan niiden hiuksiin jättämän tunteen perusteella? 

• BC Fibre Force -käsittelyn jälkeen hiukset tuntuvat pehmeän silkkisiltä
• FIBREPLEX-käsittelyn jälkeen hiukset ovat karkeammat
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1.  Miksi BC Fibre Force Bond Connector Infusionin ja BC Fibre Force vahvistavan voiteen sekoitus  
levitetään hiuksiin ennen shampoopesua?

Ennen shampoota levitettävän parturi-kampaamopalvelun sisältämien kationisten PQ-37-polymeerien  
ja BC Fibre Force vahvistavan shampoon anionisien tensidien yhdistelmä muodostaa monimutkaisemman  
ja vahvemman suojakilven hiusten ympärille ja näin lisäävät suojan suorituskykyä.

2. Miten BC Fibre Force BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA toimii?
BOND CONNECTOR -TEKNOLOGIA toimii kahdella tasolla:

1)  Se vapauttaa positiivisia magnesiumioneja (Mg2+) hiusrakenteeseen pH-tasolla 4.5. Tässä tietyssä  
kemiallisessa ympäristössä Mg2+-kationeilla on kyky vahvistaa vaurioituneita sidoksia.

2) Vastaavasti hydroloitu keratiini täyttää hiusrakennetta.

3.  Miten BC Fibre Force vahvistavan shampoon säännöllinen käyttö aktivoi ennen shampoota käytettävän 
parturi-kampaamopalvelun tehon?

Shampoon anioniset tensidit tukevat tarvittavissa kohdissa aktiivista PQ-37-polymeeriä shampoopesun aikana.

4. Voinko käyttää BC Fibre Force vahvistavaa voidetta ilman BC Fibre Force Bond Connector Infusionia?
Kyllä, mutta tällöin teho ei ole niin voimakas.

3. Voinko sekoittaa BC Fibre Force Bond Connector Infusionia toisiin BC-hoitoihin?
BC Fibre Force Bond Connector Infusion on kehitetty sekoitettavaksi BC Fibre Force  
vahvistavan voiteen kanssa, jonka jälkeen hiukset pestään BC Fibre Force vahvistavalla shampoolla.

6. Voinko sekoittaa FIBREPLEX N°2 Bond Sealerin parturi-kampaamossa tehtävään BC Powershot -hoitoon?
Tätä ei suositella, sillä tämä saattaa vaarantaa väriä suojaavan tehon. Näin ollen  
käytä FIBREPLEXiä jälkeenpäin, jos haluat lisähoitoa.

7. Voinko käyttää BC Powershot -hoitoa FIBREPLEX N°2 jälkeen?
Jos haluat lisäsuojan hiuksille, voit käyttää hoitoa. Huomioi kuitenkin, että molempien  
tuotteiden käyttö saattaa ylikuormittaa etenkin hentoja hiustyyppejä.

1. Mitä hyötyä on siitä, että FIBREPLEX N°1 on jo sisällytetty uuteen IGORA ROYAL Highlifts -värivoiteeseen?
• Se on erittäin käytännöllinen ja helppokäyttöinen
• Ei enää sekoittamista eikä mittaamista 
• Hyödyt ovat samat kuin FIBREPLEX-palvelussa, lisänä vain uudet viileät värisuuntaukset

2. Mitkä ovat FIBREPLEX N°2 Bond Sealerin tarkat ominaisuudet käytettäessä Cool Blonde & Bond -palveluja?
FIBREPLEX N°2 on vastuussa hiusrakenteen vahvistamiseta, se korjaa rakenteessa FIBREPLEX N°1 tai uuden  
IGORA ROYAL Highliftsin käytöstä huolimatta tapahtuneita vaurioita. HUOMIO: FIBREPLEX N°1 tai uuden  
IGORA ROYAL Highliftsin Fibre Bond -teknologian käyttö vähentää hiusvaurioita vaalennusprosessin aikana,  
FIBREPLEX N°2 puolestaan vahvistaa hiusrakennetta, sulkee hiuspinnan ja suojaa väriä.

3.  Mitkä ovat FIBREPLEX Shampoon ja FIBREPLEX N°3 Bond Maintainerin tarkat ominaisuudet  
käytettäessä Cool Blonde & Bond -palveluja?

Suosittele asiakkaillesi FIBREPLEX Shampoon ja FIBREPLEX N°3 Bond Maintainerin käyttöä ylläpitävänä  
kotihoito-ohjelmana, joka korjaa rakenteellisia esimerkiksi föönauksesta, lämpötyökaluista ja harjaamisesta  
aiheutuneita vaurioita. Tämä sulkee hiuspinnan ja auttaa pitämään värin kirkaan näköisenä mahdollisimman pitkään.

4. Muuttaako Fibre Bond -teknologian sisällyttäminen värivoiteeseen käyttöohjeita?
Ei. Levitys, sekoitussuhde ja vaikutusaika ovat täysin samat.

5. Voinko sekoittaa vielä FIBREPLEX N°1 Bond Boosteria uuteen IGORA ROYAL Highliftsiin?
Ei, tämä ei ole suositeltavaa. Uusi IGORA ROYAL Highlifts sisältää jo valmiiksi FIBREPLEX N°1 Bond Boosterin. 
Joten lisäämällä sitä värivoiteeseen kaksinkertaistat N°1 määrän ja näin ollen laimennat värivoidetta.  
Tämä vaikuttaa vaalennustehoon ja neutraloinnin määrään. Mitä enemmän FIBREPLEX N°1 Bond Boosteria  
sekoitat värivoiteeseen, sitä enemmän vaalennusteho ja neutralointi pienenevät, jolloin väristä tulee  
tummempi ja lämpimämpi. Jos haluat ehdottomasti sekoittaa FIBREPLEX N°1 värivoiteeseen  
demonstrointiefektinä, käytä vain pisara FIBREPLEX N°1 Bond Boosteria. Mitä vähemmän lisäät,  
sitä vähemmän värilopputulos muuttuu.
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