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SKP Global Färgambassadör

Från Schwarzkopf Professional
Blondering med FIBREPLEX vs blondering

Bonding-teknologi revolutionerar frisörbranschen 
genom att erbjuda salonger obegränsade möjlig- 
heter till behandlingar och produkter som ger 
nya affärsmöjligheter inom färgning. 

Med FIBREPLEX har Schwarzkopf Professional  
introducerat en beskyddare för håret under alla 
färgbehandlingar, vilket gör att du kan blondera, 
ljusa upp och färga med upp till 94% färre  
avbrutna hårstrån*.

Bonding-teknologi har utvecklats från en trend till 
ett måste för alla salonger. Häng med i revolutionen, 
det är Strong Bonds för alla som gäller!

Schwarzkopf Professional har skapat en helt  
ny kategori av produkter med integrerad Bonding- 
teknologi, som ger en överlägsen hårkvalitet  
i samband med alla behandlingar. 

Bredvid FIBREPLEX kommer 2 nya produktserier  
med Bonding-teknologi att släppas på marknaden:
•  IGORA ROYAL HIGHLIFTS: de 1a Cool Blond & Bond  

höglyftande ljusfärgerna**

•  BC FIBRE FORCE: den 1a Bond Connector- 
behandlingen**

Schwarzkopf Professional presenterar stolt  
denna Strong Bonds-bok:
Här hittar du all den information om teknologi och 
produkter som du som frisör behöver för att bli 
en expert inom Bonding och för att kunna ge dina 
kunder de bästa råden och behandlingarna för  
en överlägsen och nyskapande salongsupplevelse.

LEDARE

LEDARE
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PÅVERKANTYP AV BINDNING

Reagerar på vatten och pH-förändring

Reagerar på vatten

Reagerar på kemiska behandlingar som blondering,  
färgning och permanent

Saltbindingar

Vätebindning

Svavelbindningar

SVAVELBINDNING

INRE HÅR- 
STRUKTUREN

Bindningarna håller samman alla komponenter i hårstrukturen; vilket ger håret styrka och spänst.

VARFÖR BEHÖVS DET BINDNINGAR?

NY  
BINDNING

hårets naturliga tillstånd

på grund av olika typer  
av påverkan

med Bonding-teknologin

SVAVELBINDNINGAR

SKADADE BINDNINGAR ÅTERSKAPADE BINDNINGAR

Bonding-teknologin från Schwarzkopf Professional fungerar med hjälp av jonföreningar som kan återskapa 
skadade bindningar och därmed göra hårstråna starkare så att de inte bryts av lika lätt.

HUR ÅTERSKAPAR VI BINDNINGAR?

Att överpreparera håret genom kemiska behandlingar och/eller brist på lämpliga vårdbehandlingar, eller  
överdriven användning av varma stylingverktyg kan försvaga eller bryta bindningarna i hårets struktur  
och leda till skador på håret och hårstrån som lätt går av.

föroreningar, sol, salt- 
vatten, klorerat vatten etc.

YTTRE PÅVERKAN

borstning, föning, varma  
stylingverktyg etc.

 
MEKANISK PÅVERKAN

blondering, uppljusning,  
färgning, permanent etc.

KEMISK PÅVERKAN

VARFÖR BRYTS BINDNINGAR?

VETENSKAPEN OM BINDNINGARVETENSKAPEN OM BINDNINGAR

Den inre hårstrukturen är en komplex konstruktion som är sammanbunden med stabiliserande bindningar.  
Det finns 3 olika typer av bindningar som kan påverkas av de behandlingar som görs i salongen.  
Bonding-teknologin riktar sig till den viktigaste typen, svavelbindningarna.

VAD ÄR BINDNINGAR?

VETENSKAPEN OM BINDNINGAR



FIBREPLEX

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

BC FIBRE FORCE

- 6 - - 7 -

**
*

***

• Säkerställ långvariga resultat
•  Sälj vårdprodukter med  

Bonding-teknologin för  
hemmabruk

3 unika premiumbehandlingar  
som kan öka din omsättning:
•  Skräddarsydd Bond Enforcing  

färgbehandling med FIBREPLEX för  
upp till 94% färre avbrutna hårstrån*

•  Cool Blond & Bond med IGORA ROYAL Highlifts för kalla blonda  
nyanser med minimerat antal avbrutna hårstrån***

•  Stärkande Bond Connector behandling med BC Fibre Force  
för 10 gånger mer motståndskraft mot skador**

ERBJUD FLER BEHANDLINGAR

• Integrerad Bonding-teknologi
• Pålitliga resultat
•  Produkter som är enkla att 

använda gör att alla i salongen  
känner sig trygga

ENKEL  
ANVÄNDNING

Jämfört med höglyftande behandling med IGORA ROYAL 10- och 12- serierna utan Fibre Bond-teknologi

Blondering med FIBREPLEX vs blondering
Vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING

Med nya Bonding-teknologin kan du locka nya kunder 
och erbjuda mer till dina befintliga kunder genom ett 
bredare utbud av behandlingar

NYA KUNDER & ÖKAD LOJALITET

STRONG BONDS I DIN SALONG

1a Bond Connector från  
Schwarzkopf Professional

1a Cool Blond & Bond från  
Schwarzkopf Professional

1a Bond Enforcing System från  
Schwarzkopf Professional

STRONG BONDS
Ge din verksamhet ett lyft genom att erbjuda Bonding-behandlingar för överlägsen hårkvalitet  
utan att kompromissa med din kreativitet.

STRONG BONDS I DIN SALONGSTRONG BONDS
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PATENTED

Vid regelbunden användning av FIBREPLEX Shampoo och No3 Bond Maintainer

Blondering med FIBREPLEX vs blondering

1A BOND ENFORCING SYSTEM  
FRÅN SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

UTVECKLAT FÖR: 
Blondering, uppljusning och färgning

•  Upp till 94% färre avbrutna hårstrån*  
vid kemiska behandlingar

•  Skapar nya bindningar för  
överlägsen hårkvalitet**

• Långvarigt färgskydd**

RESULTAT:

FIBREPLEX
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*

** * Blondering med FIBREPLEX vs blondering

Tack vare Fibre Bond 4.5-teknologin  
skapar systemet nya bindningar och  
balanserar pH-nivån för att försegla färg- 
pigmenten vilket ger både en överlägsen  
hårkvalitet och långvarig färglyster och glans.  
Fibre Bond 4.5-teknologin ingår  
i FIBREPLEX Shampoo, N°2 och N°3

FIBRE BOND 4.5 
TEKNOLOGIN:

FIBREPLEX skyddar håret mot skador 
under blondering, uppljusning och  
färgning. Använd i kombination med  
en kemisk behandling, sammanlänkar 
det avancerade systemet med hår-
fibrerna, för att stärka bindningarna 
i hårstrukturen och minimera antalet 
avbrutna hårstrån under blondering, 
uppljusning och färgning med upp  
till 94%*. Fibre Bond-teknologin  
finns i FIBREPLEX N°1

FIBRE BOND TEKNOLOGIN:

TEKNOLOGI

Regelbunden användning av FIBREPLEX Shampoo och No3 Bond Maintainer

Blondering med FIBREPLEX vs blondering

Blondera, ljusa upp och färga utan kompromisser:  
Med FIBREPLEX Bond Enforcing System med Fibre Bond 4.5-teknologi behöver du inte kompromissa  
på grund av rädslan att äventyra hårkvaliteten, då den skapar nya bindningar vilket  
ger en överlägsen hårkvalitet samt ger långvarigt färgskydd**. 

DET HÄR KAN DU GÖRA MED FIBREPLEX

VAD ÄR FIBREPLEX?
En banbrytande Bond Enforcing-behandling som kraftigt minskar antalet avbrutna hårstrån* vid blondering, 
uppljusning och färgning genom att skydda och skapa bindningar, samt ger ett långvarigt färgskydd.**
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* Blondering med FIBREPLEX vs blondering

FIBREPLEX BONDING CARE BEHANDLING

Steg 1

•  Blanda FIBREPLEX N°1 Bond Booster 10 ml med  
100 ml vatten i en applikatorflaska

• Applicera blandningen passé för passé
• Låt verka i 5 minuter

Steg 2

•  Utan att skölja ur det första steget, applicera generöst  
av FIBREPLEX N°2 Bond Sealer och låt verka i ytterligare 10 minuter

•  Skölj ur noga och schamponera med FIBREPLEX Shampoo.  
Styla håret som vanligt

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

Nyfärgat hår blir omedelbart 
starkare och mer följsamt

efter

efter

efter

efter

före

före

före

före
Steg 1

•  Blanda FIBREPLEX N°1 Bond Booster med färg- eller blonderings- 
blandningen och applicera (enligt FIBREPLEX blandningstabell)

• Skölj ur och schamponera håret med FIBREPLEX Shampoo

Steg 2

•  Applicera lämplig mängd FIBREPLEX N°2 Bond Sealer,  
ungefär dubbelt så mycket som av FIBREPLEX N°1,  
och låt verka i 5-10 minuter

• Skölj noga och styla håret som vanligt

FIBREPLEX BOND ENFORCING FÄRGBEHANDLING

BEHANDLINGAR

Steg 2
Bond Sealer, en intensiv behandling som 
•  Stabiliserar bindningarna som  

stärkts i steg 1
• Skapar bindningar i fiberstammen
•  Balanserar pH-nivån för  

att försegla färgpigmenten
•  Försluter hårytan för långvarig  

styrka, följsamhet och glans

Shampoo,  
som rengör och återställer håret
• Skapar bindningar i fiberstammen
•  Balanserar pH-nivån för att  

försegla färgpigmenten
•  Ger intensiv vård som gör håret 

starkt, följsamt och glänsande

Steg 3
Bond Maintainer, en hemmabehandling som 
•  Hjälper till att bibehålla den märkbart 

förbättrade hårkvaliteten
• Skapar bindningar i fiberstammen
•  Balanserar pH-nivån för att  

försegla färgpigmenten
•  Ger intensiv vård som gör håret 

starkt, följsamt och glänsande
• Skyddar mot nya mekaniska skador

Steg 1
Bond Booster, en tillsats som
•  Kan blandas i alla blonderings-, 

färg- eller höglyftande system
•  Sammanlänkar med hårfibrerna 

för att ge starka strukturella 
bindningar

•  Minimerar antalet  
avbrutna hårstrån*

No3 Bond MaintainerNo2 Bond SealerShampooNo1 Bond Booster

SORTIMENT
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** Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA. Övr. patentsökt

Jämfört med höglyftande behandling med IGORA ROYAL 10- och 12-serierna utan Fibre Bond-teknologi

NYA IGORA ROYAL HIGHLIFTS
1A HÖGLYFTANDE LJUSFÄRGERNA  
MED FIBRE BOND-TEKNOLOGI
UTVECKLAT FÖR: 
De som vill ha coola, kalla blonda resultat

RESULTAT:
• Minimerat antal avbrutna hårstrån!*
• Ingen tillsats behövs i färgkrämen
• De kallaste blonda nyanserna någonsin från IGORA ROYAL! 
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MULTITONAL BLONDE

Flera blonda nyanser skapar ett  
ljusspel som accentuerar formen.

Steg för steg- 
instruktioner

Steg för steg- 
instruktioner

ARCTIC BLONDE

En grafisk färgplacering skapar  
djup och dramatik.

EGENSKAPER:
• 4-5 stegs uppljusning
• Används på utgångsläge 6 och ljusare

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:
1:2 med IGORA ROYAL Oil Developer  
9% (upp till 4 stegs uppljusning) eller  
12% (upp till 5 stegs uppljusning)

VERKNINGSTID:
30-45 min

EGENSKAPER:
• 3-4 stegs uppljusning
• Används på utgångsläge 7 och ljusare

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:
1:1 med IGORA ROYAL Oil Developer  
9% (upp till 3 stegs uppljusning) eller  
12% (upp till 4 stegs uppljusning) 

VERKNINGSTID:
30-45 min

LOOKER

SORTIMENT
12-SERIEN SPECIALBLOND10-SERIEN ULTRABLOND

• Massera varsamt upp färgen med vatten och skölj noga tills vattnet är klart
• Shamponera med FIBREPLEX Shampoo och applicera FIBREPLEX N°2 Bond Sealer 
•  Rekommendera din kund att använda FIBREPLEX Shampoo och FIBREPLEX N°3 Bond Maintainer  

hemma för att bevara resultatet

SKÖLJ UR & VÅRDA COOL BLOND & BOND 
BEHANDLINGAR

TEKNISKA TIPS
• En höglyftande färg ger ej gråhårstäckning
• Tofsarna visar inte slutresultatet eftersom detta är en höglyftande process
•  10-serien (med blandningsförhållandet 1:1 färgkräm till developer) ger en något starkare ton eller neutralisering än 12-serien  

när endast 3-4 stegs uppljusning behövs. Detta beror på en kombination av blandningsförhållandet och att något mindre naturlig  
värme uppkommer på grund av mindre uppljusning

•  12-serien (med blandningsförhållandet 1:2 färgkräm till developer) ger perfekt uppljusningresultat för klara blonda resultat med  
något mindre neutralisering än 10-serien på grund av att blandningen innehåller mer developer

Steg 2  
Efter att färgen sköljts ur, förstärker  
FIBREPLEX N°2 Bond Sealer bindingarna  
och förseglar hårytan för en överlägsen  
hårkvalitet. Dessutom skapas nya  
bindningar på djupet i håret vilket stärker 
och stramar åt hårets struktur ytterligare 
och färgpigmenten förseglas optimalt.

ÖVERLÄGSET RESULTAT MED  
FIBREPLEX VÅRD I SALONGEN

Steg 1  
Nya IGORA ROYAL Highlifts innehåller  
Fibre Bond-teknologi. De aktiva ingredienserna 
tränger in i håret och skapar ett skyddande lager 
runt hårets bindningar. Med hjälp av denna  
skyddande funktion klarar de flesta av bindningarna 
av den höglyftande processen och håret behåller  
sin styrka och elasticitet.

HÖGLYFTANDE BEHANDLING MED  
NYA IGORA ROYAL HIGHLIFTS

TEKNOLOGI

Den inre strukturen hos oskadat, 
obehandlat hår stabiliseras med 
bindningar som håller samman 
fibrillerna inuti fiberstammen.

OBEHANDLAT HÅR

Under den höglyftande processen kan 
hårets struktur skadas genom att 
bindningarna bryts.

HÖGLYFTANDE BEHANDLING 
UTAN FIBREPLEX

Steg 3 & Shampoo  
FIBREPLEX Shampoo och FIBREPLEX N°3  
Bond Maintainer hjälper till att bibehålla 
den överlägsna hårkvaliteten hemma genom 
att ersätta brutna bindningar och försegla 
håret vid varje användning.

BIBEHÅLLET RESULTAT MED  
FIBREPLEX VÅRDPRODUKTER  
FÖR HEMMABRUK
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*

PATENTED*

Vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling vs hår som inte behandlats

från Schwarzkopf Professional

Patentsökt

Upp till 60 dagar vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling och BC Fibre Force Shampoo hemma

Efter applicering av BC Fibre Force produkter vs hår som inte behandlats

1A BOND CONNECTOR BEHANDLING**

RESULTAT:

•  10x mer  motståndskraft mot skador***  
• 100% starkare hår**** 
• Kännbart mjukare hår och mer glans
• Långvarigt resultat i upp till 24 tvättar*****

UTVECKLAT FÖR: 
Överpreparerat och extremt skadat hår

BC FIBRE FORCE
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*

**

*

* Vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling vs hår som inte behandlats

SÅHÄR FUNGERAR DET: 4 ENKLA STEG

Förlänger resultatet av BOND CONNECTOR-behandlingen på salongen 
genom att försegla fjällskiktet och kapsla in de aktiva  
vårdingredienserna för långvarigt resultat.

Magnesiumcitrat & keratinhydrolysat återskapar brutna svavelbindningar 
i den inre hårstrukturen och återställer håret inifrån och ut. Den optimala 
pH-nivån 4,5 stramar åt strukturen extra för ett för ett ännu starkare hår.

SKYDDANDE SKIKT

SKAPAR INRE BINDNINGAR

TEKNOLOGI
Nya BC Fibre Force erbjuder en ny dimension av återuppbyggnad för överpreparerat hår tack vare  
BOND CONNECTOR-teknologin, en kombination av två sammansättningar som återuppbygger på djupet och  
förseglar varje enskilt hårstrå för återställd hårkvalitet och 10x mer moståndskraft mot skador*.

VETENSKAPEN BAKOM: BOND CONNECTOR TEKNOLOGI

Upp till 60 dagar vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling och BC Fibre Force Fortifying Shampoo hemma

Vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling vs hår som inte behandlats

Learn (rekommendera & utbilda)

Live (behandla)

Look (titta, känn & ställ frågor)

Listen (lyssna)

Rekommendera BC Fibre Force produkter för hemmabruk efter behandlingen. Serien är speciellt utvecklad 
för extremt skadat hår och behövs för att bibehålla och underhålla förnyelseprocessen.  
Förklara hur produkterna används och hur regelbunden användning kan återskapa styrkan hos skadat hår 
i upp till 24 tvättar* efter behandlingen. Håret blir följsamt, lätt att reda ut, får naturlig mjukhet, glans och 
spänst - för 10x mer motståndskraft mot skador.**

Gör BC Fibre Force Bond Connector behandling som återställer hårets styrka genom att återskapa bindningar 
i den inre hårstrukturen. Håret får spänst, motståndskraft och styrka, och samtidigt förseglas fjällskiktet 
med ett skyddande skikt så att vårdingredienserna stängs in i hårstråets olika lager, för ett långvarigt 
resultat, naturlig mjukhet och en perfekt bas för framtida behandlingar.

Håret har skadats av blondering, färgning, permanent eller rakpermanent. På grund av starka kemikalier, 
dubbla processer eller upprepade behandlingar med korta mellanrum har håret blivit livlöst och extremt 
skadat. Klassisk hårvård rår inte på de inre och yttre skadorna som gör håret extremt poröst och skört.

Din kund säger att hennes hår inte känns bra, att det är matt och livlöst, svagt, saknar spänst och lätt  
går av. Håret känns strävt och är svårt att forma. Hon vill ha en långsiktig förändring: något som återställer 
håret och ger det ett varaktigt skydd från att bli överpreparerat i framtiden. 

VÅRDFILOSOFI
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*

**

Steg 1: ÅTERSKAPA BINDNINGARNA

•  Blanda BC Fibre Force Bonding Cream (30 ml) +  
BC Fibre Force Bond Connector Infusion (1 tub) i en skål

•  Applicera noga på passé för passé, direkt i torrt  
hår före schamponering

• Låt verka i 5-15 minuter beroende på hur skadat håret är
• Skölj ur noga

Steg 2: FIXERA

• Schamponera håret med BC Fibre Force Fortifying Shampoo

Steg 3: FÖRSEGLA

•  Applicera BC Fibre Force Fortifying Sealer i handdukstorkat 
hår för att skapa ett skyddande skikt runt hårfiberna.  
Skölj ej ur

Steg 4: BIBEHÅLL

•  Underhåll bindningarna hemma med  
BC Fibre Force-serien för ett långvarigt  
resultat i upp till 24 tvättar**

Upp till 60 dagar vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling och BC Fibre Force Fortifying Shampoo hemma

Mer information om ingredienserna finns i BC Ingrediens-ordlista

STEG-FÖR-STEG

BC FIBRE FORCE  
BOND CONNECTOR BEHANDLING

ST
EG

 1:
 ÅT

ER
SK

AP
A B

IND
NIN

GA
R I

 SA
LO

NG
EN SORTIMENT FÖR SALONGSBEHANDLING

BC FIBRE FORCE  
BOND CONNECTOR INFUSION

BC FIBRE FORCE  
BONDING CREAM

BC Fibre Force Bond Connector Infusion säljs i 10 milliliters 
endos-tuber som du blandar med 30 ml BC Fibre Force Bonding Cream. 
Endosförpackningen gör att den perfekta formulan hålls stabil. BC Fibre 
Force Fortifying Shampoo måste alltid användas efter behandlingen.

Behandlingen kan göras en gång i veckan under 4 veckor för att  
förbereda håret för en kemisk behandling. Om håret är extremt  
skadat kan även BC Fibre Force Fortifying Primer användas  
efter behandlingen.

Experten säger:Experten säger:

Mer information: 
Vårdeffekt 5  
(i kombination med BC Fibre Force Bonding Cream)  
pH 4,5

Mer information: 
Vårdeffekt 5  
(i kombination med BC Fibre Force Bond Connector Infusion)  
pH 4,5

Hur det fungerar: 
Blandningen av BC Fibre Force Bonding Cream & BC Fibre Force Bond 
Connector Infusion ger en högeffektiv koncentration av BC Fibre Force 
Bond Connector i kombination med PQ37. Det avancerade systemet 
boostas av anjoniska tensider från BC Fibre Force Fortifying Shampoo 
för en ökad vårdeffekt som varar. 

Användning: 
Blanda 30 ml BC Fibre Force Bonding Cream med 1 tub (10 ml)  
BC Fibre Force Bond Connector Infusion i en skål. Applicera i torrt 
hår före schamponering. (Grovt hår: spraya håret fuktigt med vatten 
före appliceringen). Applicera noggrant passé för passé på längder 
och toppar och massera varsamt varje sektion så att produkten 
fördelas väl. Kamma igenom. Låt verka i 5-15 minuter.  
Skölj noga. Schamponera med BC Fibre Force Fortifying Shampoo.

Ingredienser*:
• PQ-37 
• BOND CONNECTOR-teknologi

Ingredienser*: 
• BOND CONNECTOR-teknologi
• Pantenol

Hur det fungerar: 
Den intensivt återuppbyggande formulan återskapar bindningarna 
som håller samman den inre hårstrukturen och förseglar fjällskiktet.

Vad det gör: 
Förstärker dramatiskt effekten av BC Fibre Force Bonding Cream 
tack vare att en högeffektiv koncentration av PQ-37 frigörs.

Vad det gör: 
Återskapar bindningar så att hårets inre struktur återställs vilket  
ger håret ny styrka och vitalitet. Fyller på håret med keratin. 
Balanserar hårets fuktnivå. Håret blir lättare att reda ut.  
Förseglar hårets yta perfekt och ger glans.

Vad det är:  
En intensiv pre-schampo-infusion med ett system som återskapar 
bindningarna i håret, återställer hårets styrka och kvalitet  
i upp till 60 dagar**. Ska blandas med BC Fibre Force Bonding Cream 
före applicering. Behandlingen fortsätter sedan med  
BC Fibre Force Fortifying Shampoo.

Vad det är:  
En intensiv pre-schampo-treatment med ett system som återskapar 
bindningarna i håret, återställer hårets styrka och kvalitet  
i upp till 60 dagar**. Ska blandas med BC Fibre Force Bond Connector 
Infusion före applicering.



BC FIBRE FORCE BC FIBRE FORCE

- 24 - - 25 -

***

**

*

Experten säger:Experten säger:Experten säger:

Mer information om ingredienserna finns i BC Ingrediens-ordlista

I kombination med BC Fibre Force-behandling

ppm=parts per million/antal per miljon

Den här produkten ska användas en gång i veckan.På väldigt fina hårtyper kan denna produkten 
användas på samma sätt som ett vanligt 
balsam (efter schampo, sköljs ur).

BC Fibre Force Shampoo är även framtaget  
för att förstärka effekten av BC Fibre Force 
Bond Connector behandling: Regelbunden  
användning av BC Fibre Force Fortifying Shampoo 
reaktiverar effekten av behandlingen.

Vad det är:  
Intensiv, rik reparerande mask  
för mycket skört hår.

Vad det är:  
Keratinkoncentrat-serum som stärker  
den inre cellsammanhållningen. Teknologin  
innehåller Stamcellsextrakt från äpple för att  
säkra hårkvaliteten. 

Vad det är:  
En intensivt stärkande milk med värmeskydd.

Vad det är:  
En revitaliserande spray  
conditioner för skört hår.

Vad det är:  
Ett skonsamt men stärkande  
sulfatfritt schampo för mycket skört hår.

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING MASK

BC FIBRE FORCE  
SCALP & HAIR SMART  
RESET SERUM

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING SEALER

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING PRIMER  
SPRAY CONDITIONER

BC FIBRE FORCE  
FORTIFYING SHAMPOO

Mer information: 
Vårdeffekt 4  
pH 4,5

Mer information: 
Vårdeffekt 3  
pH 3,5 - 4,0

Mer information: 
Vårdeffekt 3  
pH 4,5

Mer information: 
Vårdeffekt 3  
pH 3,0 - 3,5

Mer information: 
Vårdeffekt 2,5  
pH 4,5 

Hur det fungerar: 
Utöver BOND CONNECTOR-teknologin innehåller 
den rika formulan extra vårdande ingredienser 
som riktar sig till svaga delar av håret och  
ger långvarig återuppbyggnad på djupet.

Hur det fungerar: 
Keratinhydrolysat (koncentration: 10 000 ppm***) 
verkar på hårets struktur. Stamcellsextrakt av äpple 
i en koncentration av 2000 ppm verkar på rötterna. 
Ytterligare ingredienser hjälper till att återfukta  
hår och hårbotten.

Hur det fungerar: 
Den rika formulan innehåller katjoniska vårdingredienser 
som fyller de porösa delarna på fjällskiktet  
för att återställa en slät och jämn håryta.

Hur det fungerar: 
Kombinationen av vårdande ingredienser 
återställer och stärker hårets inre struktur. 
Fjällskiktet förseglas så att de aktiva 
vårdingredienserna kapslas in och ger  
ett långvarigt resultat.

Användning: 
Applicera på längder och topparna  
i handdukstorkat hår och arbeta in noga. 
Kamma igenom. Låt verka i 5-10 minuter.  
Skölj noga. Passar för användning  
en gång per vecka.

Användning: 
Applicera några få droppar och massera varsamt 
över hela hårbotten och i håret. Skölj ej ur.  
För bästa resultat, kombinera med övriga  
BC Fibre Force-serien. 

Användning: 
Applicera på längder och topparna i handdukstorkat 
hår. Fördela jämnt genom att massera längderna  
lätt och kamma igenom. Skölj ej ur. Styla efter 
önskemål. Passar för daglig användning..

Användning: 
Skaka väl före applicering så att produktens 
2 faser blandas. Spraya på längder och  
topparna i handdukstorkat hår. Kamma igenom. 
Skölj ej ur. Passar för daglig användning.

Användning: 
Applicera i vått hår. Arbeta varsamt upp ett 
rikt lödder och låt verka i 1-2 minuter. Skölj 
noga. Schamponera igen vid behov. Passar  
för daglig användning.

Ingredienser*: 
• BOND CONNECTOR-teknologi
• Katjoniska vårdingredienser
• Pantenol

Ingredienser*: 
•  Stamcellsextrakt av äpple  

(Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract) 
• Hydrolyserat Keratin
• Pantenol
• Glycerin
• Kitosan

Ingredienser*: 
• BOND CONNECTOR-teknologi
• Katjoniska vårdingredienser
• Pantenol
• Vårdande oljor

Ingredienser*: 
• Hydrolyserat Keratin 
• Pantenol
• Katjoniska vårdingredienser
• Vårdande oljor

Ingredienser*: 
• Sulfatfritt löddrings-system 
• BOND CONNECTOR-teknologi
• Marulaolja
• Pantenol

Hur det fungerar: 
Den stärkande formulan rengör och bidrar 
samtidigt aktivt till att återställa bindningarna. 
Joniska tensider förstärker effekten av 
BC Fibre Force Bond Connector behandling.

Vad det gör: 
Tränger in i håret och fyller håligheter  
i kittet med keratin. Skapar bindningar i den 
inre strukturen och förseglar fjällskiktet. 
Stärker hårfibrerna och ger glans. Reder  
ut och gör håret lättkammat. Tynger inte ner.

Vad det gör**: 
Penetrerar djupt in i försvagat hår för att stärka  
cellbindningarna. Fyller håret med keratin för  
ökad motståndskraft och minskad risk för avbrutna 
hårstrån. Hjälper till att bevara kvaliteten hos 
obehandlat hår vid rötterna. Håret känns starkt, 
silkeslent med fantastisk glans.

Vad det gör: 
Skapar bindningar i den inre hårstrukturen för  
att stärka hårfibrerna. Förseglar fjällskiktet  
och skapar ett skyddande skikt runt fibern.  
Reder ut och gör håret mer lättkammat.  
Ger värmeskydd. Gör håret slätt, mjukt och ger glans.

Vad det gör: 
Stärker hårfibrerna. Sluter hårytan och  
ger glans. Reder ut och gör håret lättkammat. 
Skyddar mot fönvärme. Tynger inte ner håret.

Vad det gör: 
Rengör varsamt och återställer skört och 
överpreparerat hår. BOND CONNECTOR-teknologin 
skapar bindningar i den inre hårstrukturen 
och förseglar fjällskiktet. Stärker och 
skyddar hårfibrerna. Tynger inte ner håret. 
Speciellt utvecklat för att fixera, bevara och  
förlänga effekten av BC Fibre Force Bond 
Connector behandling.
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FIBREPLEX BC FIBRE FORCE BC COLOR FREEZE BC REPAIR RESCUE

**

***

*

Reparation & näringFärgbevarande
Skapar bindningar,  

ger långvarig styrka &  
motståndskraft

Mjuk känslaMjuk känslaNaturlig mjukhetStärkt hår med grepp

•  Reparerar upp till  
3 års slitage***

•  Noll avmattning; 
perfekt färgbevaring 
i upp till 12 tvättar

•  10x mer motståndskraft 
mot skador**

•  Återställer hårets  
styrka 100%

•  Upp till 94% färre  
avbrutna hårstrån*

•  Skapar bindningar  
och ger långvarigt 
färgskydd**

15 min15 min10 - 25 min
10 - 20 min

Ingen extra tid under  
färgning. Vårdbehandling:

Skyddar bindningar under 
blondering & färgning + 

skapar bindningar

Reversilane- 
teknologi

pH 4.5 Balancer- 
teknologi

Bond Connector- 
teknologi

Fibre Bond-teknologi  
Fibre Bond 4.5-teknologi

HÅRKÄNSLA EFTER 
BEHANDLINGEN

FÖRDELAR

BEHANDLINGSTID

EFFEKT

TEKNOLOGI

TYP AV BEHANDLING

PREMIUM BONDING-SERIER

Blondering med FIBREPLEX vs blondering

Avbrutna hårstrån, kluvna toppar och svårt att reda ut. Vid användning av Shampoo och Conditioner

Vid användning av BC Fibre Force Bond Connector behandling vs hår som ej behandlats

REPARERA & STÄRK!FÄRGSKYDD!

VÅRDBEHANDLINGAR I SALONGEN

COOL BLOND & BOND BEHANDLING

BOND CONNECTOR BEHANDLINGBONDING CARE BEHANDLING

BOND ENFORCING FÄRGBEHANDLING

LJUSA UPP!
FÄRGBEHANDLINGAR I SALONGEN

BLONDERA! LJUSA UPP! FÄRGA!

BEHANDLINGSÖVERSIKTVAD ANVÄNDS NÄR?

SAMMANFATTNINGSAMMANFATTNING
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FÄRGNING

FIBREPLEX 
BOND ENFORCING  

SYSTEM

PRODUKTER FÖR 

HEMMABRUK

KLIPPNING

BOND  
CONNECTOR  
BEHANDLING

PAKETPRIS:

PRODUKTER FÖR 
HEMMABRUK

PAKETPRIS:

“Jag gör ett påslag för behandlings-uppgraderingen på 150 kronor. Det gäller för alla hårlängder.  
Hur jag säljer den? Nästan varje kund väljer redan en djupvårdande behandling för 100 kronor efter  
sin färgning. Så jag frågar om de vill ha en skyddande behandling under sin färgning för bara 50 kronor  
extra. De flesta tackar ja eftersom det är väldigt prisvärt.”

FRISÖRENS TIPS

FÄRGBEHANDLING VÅRDANDE BEHANDLING

Inkludera produkterna för hemmabruk i behandlingen så att kunderna kan bibehålla resultatet hemma.  
Det ökar genomsnittssumman per köp och ger samtidigt kunden en komplett behandlingsupplevelse.

BEHANDLINGSMENYER ÄR ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT  
LYFTA FRAM SPECIALERBJUDANDEN

KUNDINSPIRATION

HUR DU SÄLJER MER &  
ÖKAR DIN VINST

Spännande digital upplevelse  
med senaste säsongens trender 
och mycket, mycket mer!

ESSENTIAL LOOKS APP
NYA TRENDIGA LOOKER

Steg-för-steg om hur du skapar  
de coola lookerna i din salong!

ESSENTIAL LOOKS A2Z

Ett fantastisk hjälpmedel för att  
inspirera med de senaste trenderna
• Modebaserade reportage
• Essential Looks kollektionsbilder

ESSENTIAL LOOKS  
MAGAZINE

INSPIRERA DEM MED SÄSONGENS TRENDER & LOOKER

KUNDER ÄLSKAR NYA IDÉER
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SÄTT EN BEHANDLINGSMENY I FÖNSTRET:
• BOND ENFORCING färgbehandling
• COOL BLOND & BOND behandling
• BOND CONNECTOR behandling

OPTIMERA KÖPZONERNA I SALONGEN
Schamponeringen: Berätta för kunden vad du använder, det påverkar på hennes köpbeslut senare.  
Tala om att produkterna för hemmabruk är specialutvecklade för att förlänga de fantastiska  
resultaten från salongen.

Vid kassan: Placera displayen med ‘hero’-produkter vid kassan.

Vid stolen:

Lyft fram salongsbehandlingarna med:

•  Cool Blond & Bond-behandlingsskylt visar  
båda trend-lookerna

•  Bond Connector-displayen väcker intresse  
för behandlingen

DET BÖRJAR I FÖNSTRET!
Skyltfönstret är salongens scen, och det första intrycket  
kunden får. Visa att du är en expert:

Använd fönsterdekoration och dekaler för att framhäva  
salongens profil och vad ni erbjuder

DISPLAY

BEHANDLINGSSKYLT

FÖNSTERDEKAL

FÖNSTERDEKORATION

...OCH PRODUKTERLOCKA KUNDER, ERBJUD BEHANDLINGAR...

Bli certifierad Bonding Expert med Schwarzkopf Professional Strong Bonds-utbildning!

BLI EXPERT!

DISPLAY

VISA UPP DET DU SÄLJER!
Sälj mer med displayen. Den ger produkterna uppmärksamhet och initierar försäljning.

KUNDINSPIRATIONKUNDINSPIRATION
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1. Vad händer om jag tillsatt för mycket eller för lite FIBREPLEX No1 till min blondering eller färgblandning?
För mycket: blandningen späds ut och uppljusningsförmågan minskar. 
För lite: de skyddande egenskaperna minskar och du får ej fullt skydd.

2. Kan FIBREPLEX användas som en fristående vårdbehandling?
Ja

1) Blanda FIBREPLEX N°1 Bond Booster 10 ml med 100 ml vatten i en applikatorflaska eller en flaska med  
spraymunstycke. Applicera noggrant passé för passé från nacken, från rot till topp i torrt hår, för att  
mätta varje hårstrå. Massera varje passé och kamma igenom för jämn fördelning. Låt verka i 5 minuter. 
2) Utan att skölja ur det första steget, applicera generöst med FIBREPLEX Bond Sealer N°2, passé för passé 
från nacken. Massera varje passé för jämn fördelning. Låt verka i ytterligare 10 minuter.  
När verkningstiden är slut, tillsätt lite varmt vatten, emulgera/massera och skölj ur noga.  
Schamponera med FIBREPLEX Shampoo. 

3. Kan FIBREPLEX användas med permanent?
FIBREPLEX kan användas med permanentprodukter för att bidra till lockarnas följsamhet, volym och spänst.

• Rulla håret och låt permanenten verka som vanligt
• Skölj ur som vanligt när behandligen gett önskat resultat
• Applicera 20-30 ml FIBREPLEX N°1 med en applikatorflaska så att varje spole mättas
• Låt verka 10 minuter och skölj ur
• Applicera fixeringen enligt permanentens bruksanvisning
• Avsluta med FIBREPLEX N°2
• Använd FIBREPLEX N°3 hemma

OBS: Lägg till 15-20 min på den totala permanentbehandlingstid du normalt bokar in.

4.  Hur mycket FIBREPLEX ska jag tillsätta när jag använder BLONDME Premium Lightener+ Bleach & Tone  
med blandningsförhållandet 35+15?

Mängden FIBREPLEX som ska blandas beror på den totala mängden pulver eller kräm som används.  
I detta fall 50g (35g + 15g). Eftersom blonderingen är den dominerande produkten i detta fall ska du 
använda blandningsförhållandet från FIBREPLEX-blandningstabell (för 35g pulver blanda i 7ml FIBREPLEX).

5.  Hur mycket FIBREPLEX ska tillsättas vid användning av IGORA Vibrance (1:2) 
& IGORA Vibrance Gloss & Tone (1:1)?

Tillsätt 3 ml FIBREPLEX per 30 g IGORA Vibrance. Tänk på att lättfärg och toning endast ger en 
försumbar skada på håret så de uppenbara fördelarna med FIBREPLEX blir mindre synliga.

FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR & SVAR

FIBREPLEXALLMÄNT

FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR & SVAR

1. Vad är bindningar och vad menas med Strong Bonds?
Den inre hårstrukturen hålls stabil med sammanlänkade svavelbindningar. Under en oxidativ process kan 
dessa bindningar brytas och håret förlorar sin inre stabilitet. De aktiva komponenterna i 
Fibre Bond-teknologin i FIBREPLEX N°1 och IGORA ROYAL Highlifts skyddar bindningarna så att håret behåller 
sin inre styrka. Trots detta kan några bindningar ändå brytas. FIBREPLEX N°2 och  
BC Fibre Force Bond Connector behandling skapar nya bindningar vilket hjälper till att återskapa hårets 
inre stabilitet. Samtidigt slätas hårytan ut och förseglas. Detta ger en långvarig återställning av 
bindningarna och färgskydd. FIBREPLEX N°3 och FIBREPLEX Shampoo samt BC Fibre Force-sortimentet för 
hemmabruk bevarar den stärkta hårstrukturen och hjälper till att skydda håret mot vidare skada från 
yttre påverkan som t.ex. föning och borstning.

2. Vad är det för skillnad mellan BC Fibre Force Bond Connector behandling  
och FIBREPLEX Bonding Care behandling?
BC Fibre Force kombinerar katjonisk PQ-37 polymer med anjoniska tensider från BC Fibre Force  
Fortifying Shampoo och skapar ett skydd runt håret som förbättrar förseglingen och ger håret en annan 
känsla. FIBREPLEX Bonding Care behandling stärker blonderat och färgat hår samtidigt som det skapar  
nya bindningar och skyddar färgen.

3. Vad är det för skillnad mellan BC Fibre Force och FIBREPLEX Bonding-behandlingar  
när det gäller hårets känsla?

• BC Fibre Force ger en mjuk följsam känsla
• FIBREPLEX ger en mer robust känsla med grepp
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1.  Varför ska blandningen med BC Fibre Force Bond Connector Infusion och BC Fibre Force Bonding Cream 
appliceras före schamponering?

Kombinationen av blandningens katjoniska PQ-37-polymer tillsammans med de anjoniska tensiderna från  
BC Fibre Force Fortifying Shampoo skapar ett mer komplext och starkare skydd runt håret som 
stärker förseglingen. 

2. Hur fungerar BC Fibre Force BOND CONNECTOR-teknologin?
BOND CONNECTOR-teknologi verkar på två nivåer:

1)  Genom att frigöra positiva magnesiumjoner (Mg2+) i hårstrukturen vid pH-nivå 4,5. I denna  
specifika kemiska miljö kan Mg2+ återskapa brutna bindningar. 

2) Samtidigt fyller hydrolyserat keratin håligheter i hårstrukturen.

3.  Hur kan regelbunden användning av BC Fibre Force Fortifying Shampoo reaktivera Bond Connector  
behandlingens verkan?

Under schamponeringen återfäster schampots anjoniska tensider den aktiva ingrediensen  
PQ-37 där det behövs. 

4. Kan jag använda BC Fibre Force Bonding Cream utan BC Fibre Force Bond Connector Infusion? 
Ja, men effekten blir inte lika intensiv som om du tillsätter Infusion.

5. Kan jag blanda BC Fibre Force Bond Connector Infusion med andra BC Treatments? 
Nej, BC Fibre Force Bond Connector Infusion är formulerad för att blandas med och boosta  
BC Fibre Force Bonding Cream följt av BC Fibre Force Fortifying Shampoo.

6. Kan jag blanda FIBREPLEX N°2 med en BC Powershot?
Det rekommenderar vi inte eftersom det kan äventyra färgförseglingseffekten. Använd istället  
FIBREPLEX N°3 efteråt om du vill ha extra vård.

7. Kan jag göra en BC Powershot-behandling efter FIBREPLEX N°2?
Om du vill applicera ytterligare en försegling på håret kan du det. Men tänk på att genom 
att göra båda behandlingarna kan du tynga ner håret.

1.  Vilka är fördelarna med att FIBREPLEX N°1 är integrerad i färgkrämen i nya 
IGORA ROYAL Highlifts?
• Lätt att använda & pålitligt
• Du behöver inte mäta eller blanda och det är ingen risk för överdosering
• Du får samma skyddande fördelar som med FIBREPLEX

2. Vilka är fördelarna med FIBREPLEX N°2 vid användning med IGORA ROYAL Highlifts?
FIBREPLEX N°2 skapar nya bindningar och ersätter bindningar som bryts trots användning av FIBREPLEX N°1  
eller nya IGORA ROYAL Highlifts. OBS: FIBREPLEX N°1 eller Fibre Bond-teknologin i nya IGORA ROYAL Highlifts  
minskar antalet bindningar som bryts genom att skydda under uppljusningsprocessen. FIBREPLEX N°2 skapar 
nya bindningar och förseglar ytan, stärker håret och skyddar färgen.

3.  Vilka är fördelarna med FIBREPLEX Shampoo och FIBREPLEX N°3 Bond Maintainer vid användning efter  
IGORA ROYAL Highlifts?

Rekommendera dina kunder att använda FIBREPLEX Shampoo och FIBREPLEX N°3 Bond Maintainer hemma  
för att underhålla resutatet och återställa bindningar som bryts på grund av yttre påverkan som föning,  
värmestyling och borstning. Produkterna förseglar ytan och hjälper till att bevara färgen så länge som möjligt.

4. Ändrar integrationen av Fibre Bond-teknologin i Highlifts färgkräm något i bruksanvisningen?
Nej, blandningsförhållande, applicering och verkningstid är exakt samma.

5. Kan jag fortfarande blanda FIBREPLEX No1 i nya IGORA ROYAL Highlifts?
Nej, det rekommenderar vi inte. Nya IGORA ROYAL Highlifts innehåller redan FIBREPLEX N°1.  
Genom att tillsätta mer i färgkrämen överdoserar du mängden av N°1 och späder ut färgen.  
Det påverkar uppljusnings- och neutraliseringsförmågan. Ju mer FIBREPLEX N°1 du blandar i, desto mer  
minskar uppljusnings- och neutraliseringsförmågan, vilket ger mörkare och varmare resultat.
Om du absolut vill blanda FIBREPLEX N°1 i färgkrämen för att visa din kund, tillsätt bara en droppe  
FIBREPLEX N°1. Ju mindre du tillsätter, desto mindre påverkas färgresultatet.

BC FIBRE FORCEIGORA ROYAL HIGHLIFTS
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