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LJUSA UPP! BLONDERA! FÄRGA! 
UTAN KOMPROMISSER.

NYHET





Schwarzkopf Professional presenterar nu sitt första system för att skydda håret från strukturskador under  
blondering, färgning eller höglyftande behandling och skapa bindningar och långvarigt färgskydd.*

**BLONDERING MED FIBREPLEX VS BLONDERING
*REGELBUNDEN ANVÄNDNING AV FIBREPLEX SCHAMPO OCH BOND MAINTAINER NO. 3

LJUSA UPP! BLONDERA! FÄRGA!
UTAN KOMPROMISSER.
Blonderings-, färg- och höglyftande behandlingar är en viktig källa till affärer för varje salong.  
De kan dock stressa och skada hårstrukturen, vilket begränsar potentialen för dessa tjänster.

FRAM TILLS NU...

Tack vare sitt banbrytande skyddande system minimerar FIBREPLEX avbrutna hårstrån med upp till 94%**. 
Därmed behöver inte frisörer oroa sig för att äventyra hårkvaliteten under den kemiska processen.



FIBREPLEX TEKNOLOGI

Oxiderande ingredienser  

med FIBREPLEX  

skyddande teknologi

FIBRE BOND 4.5-TEKNOLOGI
FIBREPLEX skyddar mot skador från blondering, uppljusning eller färgning och kommer att förändra framtiden för 
blonderat och färgat hår. I kombination med vilken kemisk färgbehandling som helst sammanlänkar det högpresterande 
systemet med hårfibrerna för att förstärka och försegla starka strukturella bindningar och minimera avbrutna hårstrån 
under blondering, uppljusning och färgning. Tack vare Fibre Bond 4.5-teknologin  skapar systemet nya bindningar och 
balanserar pH-nivån för att försegla färgpigmenten och ge överlägsen hårkvalitet, långvarigt strålande färg och glans.

Skyddar bindningar



BLONDERINGSRESULTATMED FIBREPLEX

BLONDERINGSRESULTAT UTAN FIBREPLEX

Skapar bindningar   
& färgskydd

• Starka, stabiliserade hårfibrer

• Långvarigt färgskydd

• Fantastisk hårstruktur



FIBREPLEX

STEG

NO 1 BOND BOOSTER

Bond Booster, en tillsats som
• kan blandas i alla blonderings-, färg- eller höglyftande system.
• förstärker hårets bindningar
• minimerar avbrutna hårstrån





FIBREPLEX

SHAMPOO

Schampo som rengör och återställer håret 
• skapar bindningar i hårstammen 
• balanserar pH-nivån för att försegla färgpigmenten
• ger intensiv vård för ett starkt, följsamt hår med glans





FIBREPLEX

NO 2 BOND SEALERNO 2 BOND SEALER

STEG
Bond Sealer, en djupvårdande behandling som
• stabiliserar bindningar som förstärkts i steg 1
•  förseglar den yttre hårytan för långvarig styrka, följsamhet och glans





FIBREPLEX

• hjälper till att bibehålla den märkbart förbättrade hårkvaliteten
• skapar bindningar i hårstamman 
• balanserar pH-nivån för att försegla färgpigmenten 
• ger intensiv vård för ett starkt, följsamt hår med glans
• skyddar mot nya mekaniska skador

NO 3 BOND MAINTAINER

STEG
Bond Maintainer, en hemmabehandling som





BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE
BLONDERINGSBEHANDLINGAR:

HÖGLYFTANDE BEHANDLINGAR:

FÄRGBEHANDLINGAR:

Blanda blonderingspulver och developer som vanligt tills en slät kräm uppnås.

Blanda färgkräm och developer som vanligt tills en slät kräm uppnås.

Blanda färgkräm och developer som vanligt tills en slät kräm uppnås.

Lägg till 6 ml FIBREPLEX No.1 Bond Booster per 30 g blonderingspulver.

Lägg till 9 ml FIBREPLEX No.1 Bond Booster per 60 g färgkräm.

Lägg till 6 ml FIBREPLEX No.1 Bond Booster per 60 g färgkräm.



STEG 1: Blanda FIBREPLEX No.1 Bond Booster och blonderings- eller färgprodukt väl,  
applicera och fortsätt enligt bruksanvisningen. Skölj ur och schamponera håret med  FIBREPLEX Shampoo.

STEG 2: Applicera tillräcklig mängd FIBREPLEX No.2 Bond Sealer,  
ungefär dubbelt så mycket som av No.1.

Låt verka i 5-10 minuter, skölj noggrant och styla håret som vanligt.

STEG 3: För att bibehålla resultatet bör dina kunder använda FIBREPLEX No.3 Bond Maintainer  
två gånger i veckan hemma. Shamponera håret, applicera FIBREPLEX No.3 Bond Maintainer  
från rot till topp, låt verka i 5 minuter, skölj noggrant och styla som vanligt.

ANVÄNDNING FIBREPLEX



VÅRDANDE BEHANDLING FÖR HÅRETS BINDNINGAR
FÖRBEREDELSE:

BEHANDLING:
Borsta håret noggrant för att ta bort trassel och rester av stylingprodukter.

FIBREPLEX handlar inte bara om att uppgradera färgbehandlingar, den gör det också möjligt att erbjuda en unik vårdande 
behandling för hårets bindningar som ger extra starkt hår mellan färgbehandlingarna eller för kunder som inte färgar håret.

I slutet av verkningstiden, tillsätt lite vatten, massera upp och skölj ur 
noga.

Schamponera med FIBREPLEX Shampoo.

2   Utan att skölja ur det första steget, applicera generöst av FIBREPLEX No.2 
Bond Sealer, passé för passé, börja i nackområdet. Massera in FIBREPLEX 
No.2 Bond Sealer i varje passé för att säkerställa perfekt fördelning. Låt  
verka i ytterligare 10 minuter. 

Blanda FIBREPLEX No.1 Bond Booster 10 ml med 100 ml vatten  
i applikatorflaska eller en flaska med spraymunstycke.

1  Applicera blandningen varsamt, passé för passé med början i nackområdet, 
från rot till topp i torrt hår. Applicera tillräcklig mängd av blandningen så att 
varje hårstrå blir mättat. Massera in i varje passé och kamma igenom för 
jämn fördelning. Låt verka i 5 minuter.



TIPS & TRIX:
Extremt skadat hår: Komplettera behandlingen med FIBREPLEX No.3 
Bond Maintainer. Låt verka 2 minuter och skölj ur noga.

Om håret är överpreparerat med mycket stylingprodukter (gel, wax, 
etc…),schamponera först håret med ett djuprengörande schampo, 
handdukstorka därefter väl och fortsätt sedan enligt ovan.
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FRÅGOR & SVAR
EXAKT VAD GÖR FIBREPLEX?

BEHÖVER JAG ALLA KOMPONENTER I FIBREPLEX -SORTIMENTET?

BEHÖVER JAG ETT EXTRA APPLICERINGSSTEG?

VAD HÄNDER OM JAG LAGT TILL FÖR MYCKET FIBREPLEX NO.1 TILL MIN FÄRGBLANDNING?

Schwarzkopf Professional FIBREPLEX är ett skyddande system för att motverka eventuell skada som kan  
uppstå under kemiska processer. Blandat med blondering, uppljusnings- eller färgprodukter bevaras  
garanterat kvaliteten på håret. 

Ja. För att garantera 100% resultat och bevara hårets kvalitet måste  
alla komponenter användas då de samverkar i ett system.

Nej, ett extra steg är inte nödvändigt. FIBREPLEX blandas direkt i färgblandningen  
som sedan kommer att appliceras enligt bruksanvisningen.

Om för mycket FIBREPLEX tillsätts kommer blandningsförhållandet mellan FIBREPLEX och blonderingspulver/ 
färgkräm samt developer i skålen förändras. Detta medför att vi inte kan garantera perfekt uppljusningsresultat  
och skydd.
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HUR KAN JAG INTRODUCERA DENNA BEHANDLING TILL MINA KUNDER?

VAD KAN JAG TA BETALT FÖR DENNA UPPGRADERADE BEHANDLING?

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA FIBREPLEX SHAMPOO ISTÄLLET FÖR MITT VANLIGA FÄRGSCHAMPO?

VAD EXAKT ÄR FIBRE BOND 4.5-TEKNOLOGIN OCH HUR FUNGERAR DEN?

Fråga dina kunder om de önskar uppgradera sin färgbehandling med  
ett skydd som skulle minimera avbrutna hårstrån med upp till 94 %*.
1.  Dina existerande färgkunder kommer att uppleva en märkbart förbättrad hårkänsla.
2.  Kunder som normalt inte färgar sitt hår kan nu lättare övertygas att prova.

Lägg till FIBREPLEX skyddande behandling till din behandlingsmeny. Beroende på typ av behandling  
rekommenderar vi ett pålägg på 100-150 kr på ditt nuvarande pris för färgning. Vår rekommenderade  
pris för produkten för hemmabruk är ca 229 kr.

FIBREPLEX schampot är speciellt utvecklat för att samverka med FIBREPLEX. Det rengör hår och hårbotten 
varsamt efter kemiska behandlingar, hjälper till att neutralisera eventuella kemikaliterester:  
Fibre Bond 4.5-teknologin skapar bindningar i hårstammen för ett starkare hår.

Fibre Bond-teknologin skapar bindningar i den inre hårstrukturen, ger håret ett pH-värde på 4,5 och sluter  
håret på ett optimalt sätt, vilket säkerställer ett starkt hår och långvarigt hållbara färgresultat.

*BLONDERING MED FIBREPLEX VS BLONDERING



www.schwarzkopfpro.com

#FIBREPLEXEFFECT
#SKPPRO

FÖLJ OSS:

LÅNGVARIGT FÄRGSKYDD**

INGA URSKILJBARA FÄRGSKIFTNINGAR
INGEN EXTRA VERKNINGSTID BEHÖVS
INGET BEHOV AV ATT ÖKA DEVELOPERNS STYRKA
INGEN FÖRÄNDRING I DIN FÄRGNINGSRUTIN BEHÖVS

SKAPAR NYA BINDNINGAR

**REGELBUNDEN ANVÄNDNING AV FIBREPLEX SHAMPOO OCH BOND MAINTAINER NO. 3
*BLONDERING MED FIBREPLEX VS BLONDERING

FUNGERAR MED ALLA BLONDERINGS- OCH FÄRGSYSTEM
ENKELT BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

MINIMERING AV AVBRUTNA HÅRSTRÅN MED UPP TILL 94 %*

BLONDERA, LJUSA UPP OCH FÄRGA UTAN KOMPROMISSER

FÖRDELAR MED


