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ITSEVARMA YKSILÖLLINENVAHVA UNOHTUMATON
Ensimmäinen Bonding-väri- 
ja hoitosarja täydellisen 
värilopputuloksen ja laadun 
saavuttamiseen.

Yksilöllisiä ratkaisuja 
jokaiselle.

Lyömätön vaalennusteho – 
jopa 9 astetta vaaleammat 
hiukset.

Uusimmista trendeistä 
löydät parhaat vaaleat 
hiustyylit.

TUOTEKATSAUS

04

SISÄLLYSLUETTELO

ESITTELY

Täydelliset vaaleat hiukset

KAMPAAJAN OPAS

TUOTETIEDOT – BLONDME-VAALENNUS- JA VÄRITUOTEVALIKOIMA

TUOTETIEDOT – BLONDME-HOITOTUOTEVALIKOIMA

Johdanto
Viisi vinkkiä blondeille
Neutraalit blondit
Viileät blondit
Lämpimät blondit

Liiketoiminta

Usein kysytyt kysymykset

BLONDME – KONSULTAATIO

BLONDME – LIIKETOIMINTA

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Bonding-hoitotuotteet
Hoitoteknologia
BLONDME – Kaikki blondit
 – Keratin Restore
 – Detoxifying System
BLONDME – Viileät blondit
BLONDME – Lämpimät blondit

Väriteknologia
BLONDME-värivalikoima
BLONDME Bond Enforcing Premium 9+ vaalennusjauhe
BLONDME Bond Enforcing Premium Clay Lightener vaalennusjauhe
BLONDME Bleach & Tone
BLONDME Bond Enforcing vaalennusvärit
BLONDME Sävytysvärit
BLONDME Blush Wash
BLONDME Sävysuihkeet
BLONDME Bond Enforcing Vaalennusväri harmaille
BLONDME Bond Enforcing Raitavärit
Kaikkien BLONDME-vaalennus- ja värituotteiden huuhtelu
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BOND PROTECTION 
-SUOJA VÄREISSÄ

PESUPAIKKA 
BOND CREATION 
-HOITOTUOTTEET

KOTIHOITO 
BOND MAINTANCE 
-HOITOTUOTTEET

• Boding teknologia on integroitu värituotteisiin
• Suojaa hiusrakennetta käsittelyn aikana
• Vähentää hiusvaurioita

• Integroitu bonding teknologia kaikilla BLONDME pesupaikkatuotteissa
• Luo uusia väliaikaisia sidoksia ja tasapainottaa hiuksen rakennetta 
• Vahvistaa ja tekee hiuksista joustavat

• Integroitu bonding teknologia OTC hoitotuotteissa
• Ylläpitää väliaikaisia sidoksia kampaamokäyntien välillä
• Ehkäisee sävyn haalistumista ja ylläpitää kiiltoa

TÄYDELLISET VAALEAT HIUKSET

TÄYDELLISET
VAALEAT HIUKSET
BLONDMEN EDISTYKSELLINEN BONDING-JÄRJESTELMÄ ON ENSIMMÄINEN 
VÄRI- JA HOITOSARJA, JOKA ON VARUSTETTU BONDING-TEKNOLOGIALLA. 
VAALENTAMINEN ON NYT TURVALLISEMPAA KUIN KOSKAAN ENNEN! 
BLONDMEN VÄRIT JA HOITOTUOTTEET ON SUUNNITELTU JA KEHITETTY 
TOIMIMAAN YHDESSÄ TARJOAMAAN UPEAT, HYVÄKUNTOISET VAALEAT HIUKSET.

VAIHE 1:

VAIHE 3:

VAIHE 2:

EDISTYKSELLINEN BONDING-
JÄRJESTELMÄ SISÄLTÄÄ:

VÄRITEKNOLOGIA

BOND ENFORCING -TEKNOLOGIA

Ainutlaatuinen Bond Enforcing -teknologia, 
joka sisältää erittäin tehokasta meripihkahappoa, 
on integroitu suorituskykyisiin BLONDME vaalennus-,
valkaisu- ja vaalennusväri harmaille -tuotteisiin.

Vaalennusprosessin aikana hiusrakenne saattaa 
vaurioitua hiussidosten katkeamisen takia. 
Tästä johtuen hiusrakenne heikkenee ja hiukset
katkeavat helpommin.. Uusi Bond 
Enforcing -teknologia on luotu suojaamaan 
hiuksia sisältäpäin. Se sisältää erittäin tehokasta 
meripihkahappoa, joka tunkeutuu hiukseen 
hapettumisen aikana ja luo suojaavan kerroksen 
hiussidosten ympärille. 
Tämän ansiosta suurin osa sidoksista selviytyy 
vaalennusprosessista ja hius säilyttää vahvuutensa 
ja kimmoisuutensa.
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BLUSH WASH

ERITTÄIN 
TEHOKKAAT 
VAALENNUSVÄRIT, 
JOILLA VAALENNAT 
JOPA 5 ASTETTA JA 
SÄVYTÄT YHDELLÄ
KÄSITTELYLLÄ

BLONDME-
VÄRIVALIKOIMA

VAALENNUS SÄVYTYS VAALENNUS & HARMAIDEN 
HIUSTEN PEITTO HAPETE

BLONDME-VÄRIVALIKOIMA

VAALENNUS JA 
HARMAANPEITTO 
YHDELLÄ 
KÄSITTELYLLÄ

BOND ENFORCING 
RAITAVÄRIT

RAITAVÄRIT 
TUMMILLE 
LUONNON-
POHJILLE TAI 
AIKAISEMMIN 
VÄRJÄTYILLE 
HIUKSILLE

PREMIUM
HAPETE

PREMIUM HAPETE 
TEHOKKAAN 
TULOKSEN 
SAAVUTTAMISEEN 
YHDESSÄ 
BLONDME-
VÄRJÄYS-
TUOTTEIDEN 
KANSSA

BOND ENFORCING 
VAALENNUS-
VÄRIT

BOND ENFORCING 
VAALENNUSVÄRI 
HARMAILLE

SÄVYSUIHKEET

PASTELLI- 
SUIHKEET 
NOPEAAN 
SÄVYTYKSEEN 
JA VÄRIN 
NEUTRALOINTIIN

BOND ENFORCING 
PREMIUM 
VAALENNUSJAUHE 9+

BLEACH &
TONE

SÄVYTYSVÄRIT

KORKEAN 
SUORITUSKYVYN
VAALENNUS- 
JAUHE MAKSI- 
MAALISEEN 
VAALENNUKSEEN

SÄVYLISÄ 
VAALENNUKSEEN 
JA SÄVYTYKSEEN 
YHDELLÄ 
KÄSITTELYLLÄ

UUSI

BOND ENFORCING 
PREMIUM CLAY 
LIGHTENER 
VAALENNUSJAUHE

SAVIPOHJAINEN 
VAALENNUSJAUHE 
HELPOSTI 
TYÖSTETTÄVÄLLÄ 
KOOSTUMUKSELLA 
JA KIRKKAILLA 
VAALENNUS- 
TULOKSILLA

VÄRIPIGMENTTEJÄ 
SISÄLTÄVÄ 
PESUTUOTE, 
JOKA EI SISÄLLÄ 
SLS/SLES 
SULFAATTEJA* 
VÄLITTÖMIIN 
PASTELLI- 
VIVAHTEISIIN

SIVU 8 SIVU 9 SIVU 10 SIVU 13 SIVU 11SIVU 15 SIVU 17SIVU 16
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SIVU 14

KESKENÄÄN 
SEKOITETTAVAT 
SÄVYTTEET 
MAHDOLLISTAVAT 
LOPUTTOMAN 
LUOVUUDEN
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BOND ENFORCING PREMIUM 9+
VAALENNUSJAUHE
TEHOKAS VAALENNUSJAUHE 
MAKSIMAALISEEN VAALENNUKSEEN

KENELLE: 
Kaikkiin vaalennustekniikoihin

SEKOITUS

LEVITYS JA 
VAIKUTUSAIKA

HYÖDYT

• Levitä kuiviin hiuksiin
• Vaikutusaika: 20–45 minuuttia
• Lisälämmön käyttöä ei suositella
• Valvo värin kehittymistä

Kaikkiin värjäystekniikoihin:
BLONDME Premium hapete 2 %
(7 Vol.) tai 6 % (20 Vol.)
Tekniikoihin, joissa tuote 
ei kosketa hiuspohjaa: 
BLONDME Premium hapete 9 % (30 Vol.)

• Jopa 9 asteen vaalennusteho
•  Suojaa hiusrakennetta käsittelyn aikana 

vähentäen hiusvaurioita
•  Keltaisuutta vähentävät ainesosat 

neutraloivat lämpimiä pohjasävyjä
• Joustava sekoitussuhde
• Helposti työstettävä koostumus
• Soveltuu kaikkiin tekniikoihin

•  Käytä aina BLONDME Premium 
hapetteen kanssa

•  Sekoita suhteessa 1:1,5–1:2,5
halutusta koostumuksesta riippuen

(30 g BLONDME Bond Enforcing Premium 9+ 
vaalennusjauhetta ja 45–75 ml BLONDME 
Premium hapetetta)

LISÄVINKKI
•  Käytä hellävaraisiin vaalennuksiin BLONDME 

Bond Enforcing Premium 9+ vaalennusjauhetta 
yhdessä BLONDME Premium hapetteen 2 % (7 Vol.) kanssa. 
Tarkista kehittyminen joka 5 minuutti. 

•  Sekoita yhdessä BLONDME Bleach & Tone -sävylisien kanssa:
• Viileä sävylisä neutraloimaan tai
•  Shampanjaruusu sävylisä pehmeiden, ruusuisten sävyjen 

aikaansaamiseksi

TUOTETIEDOT – BLONDME-VAALENNUS- JA VÄRITUOTEVALIKOIMA

LISÄVINKKI

• Levitä kuiviin hiuksiin
• Vaikutusaika: 20-45 minuuttia
• Lisälämmön käyttöä ei suositella
•  Valvo värin kehittymistä vaikutusaikana

•  Käytä vain BLONDME Premium 
hapetteiden kanssa

•  Sekoita 1:1.5 - 1:2 riippuen siitä, millaisen 
koostumuksen haluat saavuttaa

(30g BLONDME Bond Enforcing Premium Clay Lightener 
vaalennusjauhetta ja 45ml - 60ml BLONDME Premium 
hapetetta)

Kaikkiin Värjäystekniikoihin:
BLONDME Premium Hapete 6% (20 Vol.),
9% (30 Vol.) tai 12% (40 Vol.)

SEKOITUS

LEVITYS JA 
VAIKUTUSAIKA

•  Helppo ja tarkka levitys
• Jopa 7 asteen vaalennusteho
• Integroitu Bond Enforcing-teknologia
• Pehmeästä kiinteäksi muuttuva koostumus
• Vapaankäden tekniikoihin
• Pölyämätön jauhe

KENELLE: 
Tummuusasteille 3-8 

HYÖDYT

BOND ENFORCING PREMIUM
CLAY LIGHTENER VAALENNUSJAUHE

SAVIPOHJAINEN VAALENNUSJAUHE HELPOSTI TYÖSTETTÄVÄLLÄ 
KOOSTUMUKSELLA JA KIRKKAILLA VAALENNUSTULOKSILLA

Käytä Schwarzkopf Professionalin Balayage 
-lautoja helpottaaksesi balayage-värjäyksiä. 
Käytä myös Schwarzkopf Professionalin 
muotoiltua sivellintä, jolla varmistat asiakkaillesi 
balayagen uusimmat trendit! Käytä massan 
sekoittamiseen kampaa, jolloin varmistat 
täydellisen sileän koostumuksen.
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HYÖDYT

B-VIILEÄ SÄVYLISÄ

B-SHAMPPANJARUUSU 
SÄVYLISÄ

VA
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SEKOITUS

BLEACH & TONE 
SÄVYLISÄ VAALENNUKSEEN JA SÄVYTYKSEEN 
YHDELLÄ KÄSITTELYLLÄ

KENELLE: 
Tummuusasteille 3-7

•  Jopa 8 asteen vaalennusteho käytettäessä BLONDME Bond Enforcing 
Premium 9+ vaalennusjauheen kanssa

• Vaalennusta ja sävytystä
• Luo erilaisia sävyjä tummiin ja vaaleisiin pohjiin:
•  Intensiivinen sekoitus tummien pohjien vahvaan neutralointiin tai 

luomaan intensiivistä hopeatuhka- tai pastellisävyä vaaleisiin hiuksiin
• Pehmeä sekoitus pehmeämpään neutralointiin luomaan luonnollisen vaaleita sävyjä vaaleisiin hiuksiin

Sekoita kaikki kolme osaa: BLONDME Bleach & Tone + BLONDME Bond Enforcing Premium 9+ 
vaalennusjauhe + BLONDME Premium hapete, kunnes koostumus on tasainen

LEVITYS
• Levitä kuiviin, pesemättömiin hiuksiin
• Ei kosketusta hiuspohjaan 
• Vaikutusaika: 20-60 minuuttia
• Älä ylitä suositeltua vaikutusaikaa

BLONDME Bond Enforcing 
Premium 9+ vaalennusjauhePOHJA

35g

• Lisälämmön käyttöä ei suositella
• Valvo värin kehittymistä
• Älä levitä heleänvaaleisiin tai aikaisemmin vaalennettuihin hiuksiin
• Älä levitä hentoihin hiuksiin
•  Levitä runsas määrä seosta tasaisesti, jotta värjäystulos 

on paras madollinen

INTENSIIVISET SEKOITUKSET
TUMMUUSASTEELLE 4 JA SITÄ TUMMEMMILLE 
POHJILLE TAI PASTELLISÄVY TUMMUUSASTEELLE 
6 JA SITÄ VAALEAMMILLE POHJILLE

BLONDME 
Bleach & Tone Additive

BLONDME 
Premium hapete

60 ml, 2 % (7 Vol.) tai
6 % (20 Vol.)10ml

55ml, 9%(30 Vol.)15ml

55ml, 12% (40 Vol.)15ml

BLONDME 
Bleach & Tone Additive

BLONDME 
Premium hapete

PEHMEÄT SEKOITUKSET
PEHMEIDEN SÄVYJEN LUOMISEEN 
KESKIVAALEAAN TAI VAALEAAN POHJAAN, JOKA 
ON TUMMUUSASTEELTAAN 5 TAI SITÄ VAALEAMPI

5ml

10ml

65ml, 2% (7 Vol.) tai 
6% (20 Vol.)

60 ml 9% (30 Vol.)

Neutraloi keltaisia ja kultaisia sävyjä jopa 
tummissa hiuksissa

Neutraloi hiuksista lämmön, jotta 
saadaan aikaiseksi ruusuinen pastellisävy

TUOTETIEDOT – BLONDME-VAALENNUS- JA VÄRITUOTEVALIKOIMA

BOND ENFORCING 
VAALENNUSVÄRIT

TEHOKKAAT VAALENNUSVÄRIT, JOTKA VAALENTAVAT JOPA 5 
ASTETTA JA SÄVYTTÄVÄT YHDELLÄ KÄSITTELYLLÄ

KENELLE: 
Tummuusasteeltaan 6 tai sitä vaaleammille 

käsittelemättömille ja jopa 30 % harmaantuneille hiuksille

•  BLONDME vaalennusvärejä voidaan käyttää yksilöllisten 
sävyjen luomiseen (Esim.: 45 g BLONDME Bond Enforcing 
vaalennusväri Jää + 15 g BLONDME vaalennusväri Teräs 
+ 60 g BLONDME Premium hapete)

•  Raikasta tarvittaessa pituuksia ja latvoja sopivalla 
sekoituksella: BLONDME vaalennusväri sekoitussuhteessa 
1:1 BLONDME Premium 2 % (7 Vol.) hapetteen kanssa

LISÄVINKKI

L-TERÄS

Maksimaalinen neutralointikyky, 
täydellinen tummemmille pohjille

Voimakas neutralointikyky, 
täydellinen tummemmille pohjille

Voimakas kelta-oranssien 
vivahteiden neutralointi

VA
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LEVITYS JA
VAIKUTUSAIKA

VAIKUTUSAIKA:
• 30–45 minuuttia
• Lisälämmön käyttöä ei suositella

EDUT

SEKOITUS

• Jopa 5 asteen vaalennusteho
•  Suojaa hiusrakennetta käsittelyn aikana 

vähentäen hiusvaurioita
• Vaalentaa ja sävyttää samalla kertaa

•  Käytä aina BLONDME Premium hapetteen kanssa
•  Sekoita BLONDME vaalennusväri ja BLONDME 

Premium hapete keskenään 1:1

Tummuusasteille 6–7:
BLONDME Premium hapete 12 % (40 Vol.)

Tummuusasteelle 8 tai sitä vaaleammille:
BLONDME Premium 9 % (30 Vol.) hapete

Suositeltu hapetteen voimakkuus:

L-JÄÄ

L-HIEKKA

Neutraloi keltaisuutta

Luonnollinen, aito vaalea vivahde - 
täydellinen muiden vaalennusvärien 
pigmenttipitoisuuden laveeraamiseen

Luonnollinen vaalea, hiekkaisella 
vivahteella

L-JÄÄ-SINILILA

L-TUHKA

L-KIRKAS

• Levitä kuiviin, pesemättömiin hiuksiin
•  Levitä seos välittömästi sekoittamisen jälkeen
•  Levitä osioihin käyttäen runsaasti tuotetta

varmistaaksesi parhaan ja tasaisen
vaalennustuloksen
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SÄVYTYSVÄRIT

T-TERÄS

T-JÄÄ

T-HIEKKA

T-MANSIKKA

T-LILA

•  Levitä kosteisiin, pyyhekuiviin vaaleisiin 
tai esivaalennettuihin hiuksiin 

• Lisää värimassa välittömästi sekoittamisen jälkeen
• Levitä osioittain käyttäen runsaasti tuotetta
 varmistaaksesi parhaan ja tasaisen
 vaalennustuloksen

• Vaikutusaika: jopa 20 minuuttia 
• Lisälämmön käyttöä ei suositella
• Seuraa värin kehittymistä

LEVITYS

HYÖDYT

Sekoita BLONDME sävytysväri ja BLONDME 
Premium hapete keskenään, kunnes massa 
on tasainen

SEKOITUS

Sekoita haluttu sävytysväri tai useamman sävyn yhdistelmä 
BLONDME Premium hapetteen kanssa sekoitussuhteella 1:1

PUHDAS PASTELLI

TUOTETIEDOT – BLONDME-VAALENNUS- JA VÄRITUOTEVALIKOIMA

LISÄVINKKI

KESKENÄÄN SEKOITETTAVAT SÄVYTTEET 
MAHDOLLISTAVAT LOPUTTOMAN LUOVUUDEN

KENELLE:
Pastelliset sävytteet: Esivaalennettuun ja luonnolliseen pohjaan, joka on 

tummuusasteeltaan 9 tai vaaleampi
Syvät sävytteet: Esivaalennettuun ja luonnolliseen tummempaan pohjaan, 

joka on tummuusasteeltaan 5-8

JÄÄ-SINILILA Poistaa kultaisia vivahteita ja antaa hiuksille viileän 
ja helmiäisen vivahteen

Neutraloi pehmeästi kultaisia sävyjä hiuksista

Ehkäisee kultaisia ja kuparisia vivahteita

Tuo hiuksiin luonnollista, hiekkaista sävyä

T- BISCUIT Tuo hiuksiin beigen sävyjä

T- RUSKEA 
MAHONKI

Lisää hiuksiin viileitä puun vivahteita

Muodikas pastellisen ruusuinen sävy

Muodikas violettinen sävy

DT- GRANIITTI

DT- INTENSIIVINEN 
KASTANJA

Hienovarainen, neutraali ruskea sävy, 
tummuusasteille 5-7

DT- NOUGAT Täyteläinen lämmin ruskea, tummuusasteille 6-8

DT- 
MAITOSUKLAA

Pehmeä ruskea, jossa on ripaus violettia, 
tummuusasteille 7-9

Intensiivinen antrasiitin sävy, tummuusasteille 5-7

Suositeltu hapetteen voimakkuus:
 • 2% (7Vol.) 

BLONDME Sävytysvärien levityksessä voidaan käyttää 
joko värikuppia ja sivellintä tai levityspulloa, ilman 
hapetteen tai sekoitussuhteen muuttamista

•  Pastelliset sävytteet vaaleille hiuksille tai ei-toivottujen 
lämpimien sävyjen neutralointiin

•  Syvät sävytteet esivaalennetuille ja luonnollisille tummemmille 
pohjille, jotka ovat tummuusasteilla 5-8, ihanteellinen 
häivytettyihin tyviväreihin ja low lights -tekniikoihin

• Ammoniakiton
• Seoksen pH on neutraali
• Integroitu Bond Enfocing HydroLock -teknologia
•  Voidaan sekoittaa kaikkien BLONDME vaalennusvärien 

ja vaalennusväri harmaille -sävyjen kanssa
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BLUSH WASH
PASTELLISET PESUTUOTTEET NOPEAAN 
SÄVYTYKSEEN JA NEUTRALOINTIIN

KENELLE: 
Esivaalennetuille pohjille ja luonnostaan vaaleille 
pohjille tummuusasteella 9 tai vaaleampi

HYÖDYT

LEVITYS
• Levitä kosteisiin hiuksiin
• Hiero hellävaraisesti varmistaaksesi tuotteen tasaisen levityksen
• Anna vaikuttaa jopa 5 minuuttia
• Huuhtele huolellisesti
•  Tekniseen neutralointiin ja pehmeään vivahteen 

korostamiseen, anna vaikuttaa jopa 2 minuuttia.

HOPEA

LILA

Pehmeä hopean-harmaa vivahde

Pehmeä laventelin vivahde ja keltaisten 
vivahteiden neutralointi

Pastellinen ruusun vivahde

Pehmeä, lämmin aprikoosin vivahde

MANSIKKA

APRIKOOSI

Kaikki BLONDME Blush Washes 
sävyt ovat keskenään sekoitettavissa. 
Vapauta luovuutesi ja luo oma 
sekoituksesi. Sekoita esim. 
Aprikoosi ja Mansikka 1:1

LISÄVINKKI

VA
LI

KO
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A
PRODUCT KNOWLEDGE – BLONDME LIGHTENING & COLOUR RANGE

SÄVYSUIHKEET
PASTELLISUIHKEET NOPEAAN 

SÄVYTYKSEEN JA NEUTRALOINTIIN

KENELLE: 
Esivaalennetuille ja käsittelemättömille hiuksille, 

jotka ovat tummuusasteeltaan 9 tai sitä vaaleammat

TERÄKSEN-
SININEN

JÄÄ

MANSIKKA

JADEVA
LI

KO
IM

A Viileä oranssin sävyn neutraloija 
tai teräksensininen sävy

Kristallinkirkas keltaisuuden neutralointi
tai pehmeä hopeatuhkasävy

Pehmeä pastelliruusu

Merensininen

HYÖDYT
• Pastellisävyt pehmeisiin ja läpikuultaviin sävytyksiin
•  Kätevät, sitoutumista vaatimattomat, hiuksiin 

jätettävät tai poishuuhdeltavat sävysuihkeet
•  Suoravärin koostumus väliaikaiseen väriin, 

joka kestää hiuksissa jopa 3 pesua*
•  Ihanteellinen nopeisiin ja yksinkertaisiin 

väliaikaisiin pastellisävytyksiin
•  Tasapainottaa pH:ta ja auttaa sulkemaan hiusten pinnan

PASTELLISÄVYJEN LEVITYS 
(HIUKSIIN JÄTETTÄVÄ)

KELTAISUUDEN NEUTRALOINTI 
(POISHUUHDELTAVA)

• Esivaalenna hiukset vähintään tummuusasteelle 9
•  Huuhtele, lisää shampoo sekä hoitoaine ja lopuksi 

pyyhekuivaa hiukset
•  Suihkuta valittua BLONDME sävysuihketta tasaisesti 

esivaalennettuihin hiuksiin pesupaikalla
• Ime kaikki ylimääräinen väri hiuksista talouspaperilla
•  Kuivaa hiukset hiustenkuivaajalla, jotta väri tarttuu 

paremmin ja hiukset jäävät pehmeiksi ja sileiksi
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Sävysuihkeet voidaan kaataa kulhoon 
ja levittää kiharoihin, laineikkaisiin 
tai rakenteellisiin hiuksiin 
Kiss-levityssienen 
avulla pilvimäisten 
pastellisävyjen
aikaansaamiseksi

LISÄVINKKI

HUOMIO: Jokainen sävy sisältää tarkasti valittuja 
suoraväripigmenttejä, jotka värjäävät hiusten 
pinnan. Nestemäinen koostumus on suunniteltu 
tasaisen levittymisen varmistamiseksi vaalennettuihin 
hiuksiin, joilla on vaihteleva huokoisuustaso.
Suihkeen suutin varmistaa tarkan levityksen ja 
ennaltaehkäisee värin roiskumisen muille pinnoille.

•  Pastelliset pesutuotteet, jotka eivät sisällä SLS/SLES sulfaatteja* 
välittömiin läpikuultaviin värivivahteisiin

•  Suoraväri väliaikaisiin värivivahteisiin, jotka kestävät jopa 5 pesua**
• Kätevä ja ihanteellinen nopeisiin pastellisävytyksiin
• Nopea ja helppo palvelu pesupaikalla
• Tasapainottaa hiusten pH-tasoa ja luo uusia väliaikaisia sidoksia

*SLS/SLES Sulfaatit = Sodium Lauryl Sulfate & Sodium Laureth Sulfate
**Riippuu hiuksen kunnostaja ja vaikutusajasta

•  Käytä BLONDME sävysuihketta Jää tai Teräksensininen 
vaalennuksen jälkeiseen neutralointiin

•  Suihkuta tasaisesti vaalennettuihin kosteisiin 
hiuksiin pesupaikalla

• BLONDME sävysuihke Jää pehmeään neutralointiin
•  BLONDME sävysuihke Teräksensininen 

voimakkaaseen neutralointiin
•  Anna vaikuttaa 3–5 minuuttia tarkkaillen samalla 

värin kehittymistä
• Huuhtele
•  Jos hiukset tarvitsevat lisähoitoa, levitä hiuksiin

BLONDME Keratin Restore Bonding hoitoainetta
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Viileä sävy keltaisuuden
neutralointiin

BOND ENFORCING 
VAALENNUSVÄRI HARMAILLE
VAALENTAA JA PEITTÄÄ HARMAAT 
YHDELLÄ KÄSITTELYLLÄ

KENELLE: 
Tummuusasteeltaan 6 tai sitä vaaleammille käsittelemättömille 
ja 30–100 % harmaantuneille hiuksille

W-JÄÄ

W-HIEKKA

W-TOFFEE

W-SINILILA

Poistaa keltaisuutta

Aito luonnonvaalea sävy

Lämmin to® een sävy

Lämmin ruusuinen pastellisävy

HYÖDYT

SEKOITUS

• Jopa 4 asteen vaalennusteho
• Suojaa hiusrakennetta käsittelyn aikana vähentäen hiusvaurioita
• Optimaalinen vaalennuksen ja harmaanpeiton yhdistelmä
• Tarjoaa jopa 100 % harmaanpeiton

LEVITYS JA
VAIKUTUSAIKA

Vaikutusaika:
• 30–45 minuuttia
• Lisälämmön käyttöä ei suositella

• Käytä aina BLONDME Premium hapetteen kanssa
•  Sekoita BLONDME Bond Enforcing vaalennusväri harmaille 

suhteessa 1:1 BLONDME Premium hapetteen kanssa

Tummuusasteille 6–7:
BLODNME Premium 12 % (40 Vol.) hapete

Tummuusasteelle 8 ja sitä vaaleammille:
BLONDME Premium 9 % (30 Vol.) hapete

Suositeltu hapetteen voimakkuus:

VA
LI

KO
IM

A

•  BLONDME sävytysväreillä voidaan 
luoda yksilöllisiä sävyjä. Säilytä 1:1 
sekoitussuhde käyttäessä 
BLONDME Premium hapetetta

(esim: 45 g BLONDME Bond Enforcing 
vaalennusväri harmaille -sävyä Hiekka + 15 g 
BLONDME Blonde sävytysväriä To® ee, lisää 60 g 
BLONDME Premium hapetetta)

LISÄVINKKI

BOND ENFORCING 
RAITAVÄRIT

TUOTETIEDOT – BLONDME-VAALENNUS- JA VÄRITUOTEVALIKOIMA

RAITAVÄRIT VAALENNUKSEEN JA SÄVYTYKSEEN TUMMILLE 
TAI AIKAISEMMIN VÄRJÄTYILLE HIUKSILLE

KENELLE: 
Tummuusasteeltaan 4 tai sitä vaaleammille käsittelemättömille hiuksille / 

Tummuusasteeltaan 6 tai sitä vaaleammille värjätyille hiuksille

H-VIILEÄ SHAMP-
PANJARUUSU

H-LÄMMIN 
KULTA

Lämmin kullanhehkuinen sävyVA
LI

-
KO

IM
A

HYÖDYT

SEKOITUS

LEVITYS JA
VAIKUTUSAIKA

Vaikutusaika:
• 45 minuuttia 
• Lisälämmön käyttöä ei suositella

• Jopa 5 asteen vaalennusteho
•  Suojaa hiusrakennetta käsittelyn aikana 

vähentäen hiusvaurioita
•  Vaalentaa tummempia luonnonpohjia 4 

ja vaaleampia jopa 5 astetta
•  Vaalentaa värjättyjä pohjia tummuudeltaan 6 

ja vaaleampia*
•  Täydellinen levityksiin, jotka eivät koske

hiuspohjaan, ja vapaan käden tekniikoihin

•  Käytä aina BLONDME Premium hapetteen kanssa
•  Sekoita BLONDME raitaväri suhteessa 1:1 

BLONDME Premium hapetteen kanssa

BLONDME Premium 12 % (40 Vol.) hapete

Suositeltu hapetteen voimakkuus:

• Levitä kuiviin, pesemättömiin hiuksiin
• Levitä seos välittömästi sekoittamisen jälkeen
•  Levitä osioihin käyttäen runsaasti tuotetta saavuttaaksesi 

parhaan ja tasaisen värjäystuloksen

• Levitä kuiviin hiuksiin
• Levitä seos heti sekoittamisen jälkeen
•  Älä levitä heleänvaaleisiin tai 

esivaalennettuihin hiuksiin
• Vain tekniikoihin, jotka eivät koske hiuspohjaan
•  Levitä runsaasti tuotetta, jotta saavutetaan 

paras mahdollinen ja tasainen värjäystulos
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Lisää aina BLONDME Bonding 
hoitoaine tai tehohoito täydentääksesi 
parturikampaamopalvelun. Tämä auttaa 
vahvistamaan hiusrakennetta ja estää värin 
kulumista. Saadaksesi parhaan mahdollisen 
bonding -hoitovaikutuksen, käytä sekä 
Intense Bonding Potion -hoitotiivistettä 
että BLONDME Bonding Mask -naamiota

KAIKKI BLONDMEN VAALENNUS- JA VÄRJÄYSTUOTTEET

HUUHTELU

Kun vaikutusaika on kulunut, lisää 
pieni määrä vettä hiuksiin ja emulgoi. 
Huuhtele hiukset lämpimällä vedellä, 
kunnes vesi on kirkasta.

Käytä hiuksille sopivaa BLONDME 
Bonding shampoota.

TUOTETIEDOT – HUUHTELU
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BONDING-HOITOTUOTTEET

BONDING-HOITOTUOTTEET

BLONDME ESITTELEE ENSIMMÄISET BONDING-HOITOTUOTTEET

BLONDME Bonding-hoitotuotteet on räätälöity vastaamaan kaikkien blondien tarpeisiin tarjoamalla hiuksille 
hoitotehoa kolmella eri sävysuuntauksella:

Intensiivistä hoitoa kaikille 
vaaleille sävyille.

KAIKKI 
BLONDIT

VIILEÄT 
BLONDIT
Sävyä korostavaa hoitoa vaalennetuille, 
raidoitetuille tai värjätyille blondeille 
ripauksella viileää hopeatuhkasävyä. 
Sopii myös ei-halutun lämmön 
neutralointiin.

LÄMPIMÄT 
BLONDIT
Sävyä korostavaa hoitoa vaalennetuille, 
raidoitetuille tai värjätyille blondeille. 
Korostaa lämpimän vaaleaa sävyä 
kirkastamalla tummempia lämpimän 
vaaleita hiuksia tai palauttamalla värin 
hehkun.

HOITOTEKNOLOGIA

HOITOTEKNOLOGIA

BONDING-TEKNOLOGIA

BLONDME Bonding-hoito-ohjelma sisältää 
Bonding-teknologian. Tällä innovatiivisella 
teknologialla on kyky tasapainottaa hiusten 
pH-tasoa ja vahvistaa hauraiden vaaleiden 
hiusten rakennetta.

Bonding-teknologia on integroitu tähän 
sulfaatittomaan hoito-ohjelmaan.

Bonding-teknologia sisältää magnesiumsitraattia, 
joka on bivalenttinen ioninen kaksinapainen molekyyli. 
Siellä, missä hiuskuidusta puuttuu sidoksia, 
magnesiumsitraatti luo uusia väliaikaisia ionisia 
sidoksia ja vahvistaa yksittäisiä hiuskuituja sisältäpäin. 

Lisäksi se palauttaa hiukset optimaaliselle pH-tasolle
4.5 ja vahvistaa hiusrakennetta.

Suorituskykyiset hoitavat ainesosat auttavat pitämään
vaaleat hiukset vahvan tuntuisina ja terveen näköisinä:

Hydrolysoitu keratiini: 
Tunkeutuu syvälle hiukseen vahvistaakseen hiusrakennet-
ta ja parantaakseen hiusten kimmoisuutta pehmittämättä 
liikaa vaalennettuja hiuksia.

Marulaöljy:
Luonnonöljy, joka silottaa hiusrakennetta täyttämällä 
hiuksen luonnollisia lipidejä luodakseen terveen näköisen 
ja kiiltävän vaalean lopputuloksen.
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EDUT

LEVITYS

ULTIMAALINEN BONDING-HOITO 
PARTURI- KAMPAAMOKÄYTTÖÖN

INTENSIIVISTÄ PARTURIKAMPAAMOHOITOA 
BONDING-TUOTTEELLA

• Pese hiukset sopivalla BLONDME shampoolla
• Pyyhekuivaa hiukset varovasti
Vaihe 1 
•   Levitä BLONDME Intense Care Bonding Potion

hiuksiin osio kerrallaan aloittaen niskasta
• Levitä tasaisesti jokaiseen suortuvaan
• Ei vaikutusaikaa, siirry suoraan vaiheeseen 2
Vaihe 2 
•  Lisää sopiva BLONDME Keratin Restore

Bonding tehohoito suoraan BLONDME
Intense Care Bonding Potionin päälle

• Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia
•  Lisää hieman vettä, emulgoi ja huuhtele

huolellisesti

•  Intense Bonding Potion tehostaa 
BLONDME Bonding naamion hoitovaikutusta

•  Erittäin tehokas partu-kampaamo käyttöön 
tarkoitettu bonding -hoito

•  Antaa lisähoitoa kaikille 
stressaantuneille hiuslaaduille

•  Erittäin hoitavat silikoniöljyt sileiden 
hiusten saavuttamiseksi

LEVITÄ 
ENSIN

•  Suojaa ja vahvistaa vaalennettuja
ja värjättyjä hiuksia

•  Luo uusia väliaikaisia sidoksia ja vahvistaa 
hiuksen rakennetta

•  Tasapainottaa värjättyjen ja huokoisten
hiusten kosteuspitoisuutta

•  Auttaa selvittämään hiukset ja tekee
niistä helposti kammattavat

•  Silottaa huokoisten hiusten pinnan
ja tekee niistä kiiltävät

•  Sisältää kosteuttavaa pantenolia, joka tasapainottaa
hiusten luonnollista kosteuspitoisuutta

•  Puhdistaa hellästi kuormittamatta hiuksen
käsittelemättömiä osia

•  Luo uusia väliaikaisia sidoksia ja vahvistaa 
hiuksen rakennetta 

•  Auttaa vahvistamaan heikkoja kohtia hiusten
rakenteessa

•  Auttaa silottamaan ja hoitamaan huokoisia
vaalennettuja hiuksia

• Jättää hiukset pehmeiksi ja notkeiksi
•  Sisältää kosteuttavaa pantenolia, joka tasapainottaa

hiusten luonnollista kosteuspitoisuutta

Saatavilla pesupaikkakoossa

ALL BLONDES ALL BLONDES
KERATIN RESTORE 
BONDING SHAMPOO 

KERATIN RESTORE 
BONDING CONDITIONER 

TÄYTELÄINEN VOIDEMAINEN HOITOAINE TÄYDENTÄMÄÄN 
JA YLLÄPITÄMÄÄN PARTURI-KAMPAAMOSSA 

TEHTYÄ KÄSITTELYÄ

TUOTETIEDOT – HOITOTUOTEVALIKOIMA – KAIKKI BLONDIT

• Levitä tasaisesti pyyhekuiviin hiuksiin
• Anna vaikuttaa 2–3 minuuttia
• Huuhtele huolellisesti

• Lisää kosteisiin hiuksiin ja vaahdota
• Huuhtele huolellisesti
• Toista tarvittaessa
•  Viimeistele käyttämällä valittua 

BLONDME-tuotetta.

LEVITYSLEVITYS

HYÖDYT HYÖDYT

Lisää Bonding 
tehohoito suoraan 
Bonding Potionin 

PÄÄLLE

TÄYTELÄINEN SHAMPOO, JOKA EI SISÄLLÄ SLS/SLES 
SULFAATTEJA* TÄYDENTÄMÄÄN JA YLLÄPITÄMÄÄN 
PARTURI-KAMPAAMOSSA TEHTYÄ KÄSITTELYÄ
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Saatavilla pesupaikkakoossa

KERATIN RESTORE 
BONDING TEHOHOITO
ERITTÄIN HOITAVA TEHOHOITO YLLÄPITÄMÄÄN JA 
TÄYDENTÄMÄÄN PARTURI-KAMPAAMOSSA TEHTYÄ KÄSITTELYÄ

•  Hoitaa hauraiden, vaalennettujen ja värjättyjen 
hiusten sisäistä rakennetta 

• Vahvistaa hiusten rakennetta
•  Tasapainottaa värjättyjen ja huokoisten hiusten 

kosteuspitoisuutta
•  Auttaa selvittämään hiukset ja tekee niistä 

helposti kammattavat
•  Silottaa huokoisten hiusten pinnan ja tekee 

niistä kiiltävät

HYÖDYT

LEVITYS
• Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin
• Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia
• Huuhtele huolellisesti

LISÄVINKKI
Tehokkaaseen herkkien hiusten hoitoon 
käytä tuotetta 1–2 kertaa viikossa

SILOTTAVA ELIKSIIRI
YLELLINEN HIUKSIIN JÄTETTÄVÄ SEERUMI 

PÄIVITTÄISEEN HIUSTENHOITOON SILOTTAMAAN 
KAIKKIA VAALEITA HIUKSIA

HYÖDYT
• Hoitaa ja silottaa
• Jättää hiukset silkinpehmeiksi
• Antaa hiuksille upean kiiltävän viimeistelyn 
• Hillitsee sähköisyyttä ja antaa kevyttä erottelua
• Hillitsee pörröisyyttä ja silottaa
•  Kiiltoa korostavat ainesosat sekä silikoniöljyt 

antavat hiuksille lisäkiiltoa

LEVITYS
•  Kaada pieni määrä tuotetta käsiisi 

ja hiero käsiäsi yhteen
•   Levitä tuotetta pyyhekuivien hiusten 

pituuksiin ja latvoihin
• Jätä tuote hiuksiin

LISÄVINKKI
Voidaan levittää uudelleen kuiviin 
hiuksiin tyylin virkistämiseksi

KERATIN RESTORE
BONDING PUHDISTAVA HOITOAINE

KEVYESTI VAAHTOAVA JA PUHDISTAVA HOITOAINE 
YLLÄPITÄMÄÄN PARTURI-KAMPAAMOSSA SAAVUTETTUJA TULOKSIA

LEVITYS

HYÖDYT
•  Puhdistaa hellävaraisesti ja hoitaa hiukset 

yhdellä kertaa
• Vahvistaa hiusten rakennetta
•  Auttaa vahvistamaan heikkoja kohtia 

hiusten rakenteessa
•  Auttaa hiusten selvittämisessä ja tekee 

niistä helposti kammattavat
•  Silottaa huokoisten hiusten pinnan 

ja tekee niistä kiiltävät

•  Lisää 3–5 painallusta tasaisesti kosteisiin 
hiuksiin ja hiuspohjaan

•  Emulgoi hellästi ja työstä tuote hiusten 
pituuksiin ja latvoihin

• Anna vaikuttaa jopa minuutin ajan
• Lisää hieman vettä, hiero ja huuhtele huolellisesti

Pese vuorotellen BLONDME shampoolla 
ja BLONDME puhdistavalla hoitoaineella, jotta 
hiukset pysyvät hoidetun näköisinä ja raikkaina

LISÄVINKKI

TUOTETIEDOT – HOITOTUOTEVALIKOIMA – KAIKKI BLONDIT
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KAMPAAMOSSA TEHTÄVÄ, C-VITAMIINIA SISÄLTÄVÄ 
SYVÄPUHDISTAVA HOITOPALVELU, JOKA VÄHENTÄÄ 
HIUKSISTA SAMEITA JA TUNKKAISIA SÄVYJÄ

• Luo vettä hylkivän kalvon, joka sulkee hiuksen pinnan
•  Ravitsee ja auttaa hiusta suojautumaan 

ympäristövahingoilta,kuten pölyn ja kovan veden jäämiltä

•  Pyyhkii pois kovasta vedestä kertyneet mineraalit 
ja muut jäämät

• Jättää vaaleat hiukset kirkkaiksi ja terveen näköisiksi

•  Poistaa pölyn-, muotoilutuotteiden- ja kovasta 
vedestä kertyvien mineraalien jäämät hiuksista

•  Elvyttää ja kirkastaa sameat ja tunkkaisen sävyiset 
blondit, tehden niistä terveen näköiset

DETOXIFYING SYSTEM
SHOT

DETOXIFYING SYSTEM
BI-PHASE BONDING & 

PROTECTING SPRAY
RAVITSEVA JA SUOJAAVA SUIHKE, JOKA SOPII KAIKILLE 

BLONDEILLE PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

TUOTETIEDOT – HOITOTUOTEVALIKOIMA – KAIKKI BLONDIT

•  Suihkuta pyyhekuiviin hiuksiin täydentämään 
syväpuhdistavaa hoitopalvelua

•  Kampaa hiukset läpi varmistaaksesi, että tuote 
on levittynyt tasaisesti

• Älä huuhtele

•  Sekoita yksi pussillinen (5g) ja 25ml BLONDME Keratin
Restore Bonding Mask -tehohoitoa

• Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin
• Anna vaikuttaa 10-20 minuuttia
• Huuhtele huolellisesti

• Levitä kosteisiin hiuksiin ja hiero täyteläiseksi vaahdoksi
• Huuhtele huolellisesti

KÄYTTÖKÄYTTÖKÄYTTÖ

HYÖDYTHYÖDYT HYÖDYT

DETOXIFYING SYSTEM
PURIFYING BONDING SHAMPOO 

KIRKASTAVA PUHDISTAJA, JOKA POISTAA EPÄPUHTAUKSIEN JA MINERAALI-
EN KERTYMIÄ HIUKSEN ULOIMMASTA KERROKSESTA

EXTRA TIPS 
• Kirkastamaan luonnollisia vaaleita hiuksia
•  Värjäyspalveluiden välissä: elvyttämään 

ja kirkastamaan vaaleita hiuksia
•  Tyvivärjäyksen jälkeen: elvyttämään

pituuksia ja latvoja
•  Ehkäisemään sameita ja tunkkaisia vaaleita 

tai vihertäviä sävyjä

Saatavilla pesupaikkakoossa
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•  Hoitaa hauraiden, vaalennettujen tai värjättyjen 
hiusten sisäistä rakennetta kuitenkaanrasittamatta niitä

•  Luo uusia väliaikaisia sidoksia ja vahvistaa 
hiuksen rakennetta 

•  Selvittää huokoiset hiukset ja tekee niistä 
helposti kammattavat

•  Luo viileää sävyä vaaleiden hiusten värin
ylläpitämiseksi, raikastamiseksi ja korostamiseksi

• Neutraloi lämpimiä sävyjä
• Kirkastaa vaaleita raitoja

Saatavilla 
pesupaikkakoossa

TONE ENHANCING
BONDING SHAMPOO 

VIILEÄT BLONDIT

HYÖDYT
•  Puhdistaa ja hoitaa hellästi herkät 

vaalennetut ja värjätyt hiukset
• Vahvistaa hiusten rakennetta
•  Auttaa vahvistamaan heikkoja kohtia 

hiusten rakenteessa
•  Kirkastaa hiuksia haluttujen viileiden pigmenttien 

avulla säilyttäen raikkaan viileän sävyn
•  Neutraloi hellästi keltaisuutta muuttamatta 

hiusten väriä
• Jättää hiukset silkinpehmeiksi

LEVITYS
• Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin ja hiero hellästi
• Anna vaikuttaa jopa minuutin ajan
• Huuhtele huolellisesti

LISÄVINKKIS
Täydellistä hoitoa BLONDME-sävyjen Jää, 
Teräs ja Lila ylläpitämiseksi

PRODUCT KNOWLEDGE - CARE - COOL BLONDES

TONE ENHANCING
HOITOSUIHKE

TONE ENHANCING 
BONDING TEHOHOITO

PIGMENTTEJÄ SISÄLTÄVÄ HIUKSIIN JÄTETTÄVÄ 
HOITOSUIHKE VIILEÄLLÄ HOPEATUHKASÄVYLLÄ 

PÄIVITTÄISEEN VAALEIDEN HIUSTEN HOITOON

KEVYT, PIGMENTTEJÄ SISÄLTÄVÄ HOITO 
VIILEÄLLÄ HOPEATUHKASÄVYLLÄ TÄYDENTÄMÄÄN 
JA YLLÄPITÄMÄÄN PARTURI-KAMPAAMOSSA 
TEHTYÄ KÄSITTELYÄ

HYÖDYT HYÖDYT

LEVITYS LEVITYS
• Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin
•  Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia ja valvo 

värin kehittymistä
• Huuhtele huolellisesti

• Suihkuta pyyhekuiviin hiuksiin
• Kampaa hiukset tasaisen levittymisen takaamiseksi
• Jätä tuote hiuksiin

LISÄVINKKIS
•  Voidaan myös käyttää muiden vaaleiden 

hiustyyppien kanssa neutralointiin
•  Täydellinen hoitotuote BLONDME-sävyille Jää, 

Teräs ja Lila

• Ylläpitää ja kirkastaa viileitä sävyjä
• Selvittää hiukset ja parantaa niiden kammattavuutta
•  Vahvistaa ja kosteuttaa hiuksia jättäen ne pehmeiksi, 

terveiksi ja kiiltäviksi
•  Viileät keltaisuutta poistavat pigmentit korostavat 

ja neutraloivat väriä
•  Luo viileää sävyä vaaleiden hiusten värin 

ylläpitämiseksi, raikastamiseksi ja korostamiseksi
•  Hydrolysoitu silkki: silkkijohdannainen ainesosa 

parantaa herkkien vaaleiden hiusten rakennetta
•  Sisältää kosteuttavaa pantenolia, joka tasapainottaa 

hiusten luonnollista kosteuspitoisuutta
• UV-suoja: auttaa suojaamaan UV-säteiltä

PIGMENTTEJÄ SISÄLTÄVÄ SHAMPOO VIILEÄLLÄ HOPEATUHKASÄ-
VYLLÄ, JOKA EI SISÄLLÄ SLS/SLES SULFAATTEJA* TUKEMAAN JA 

YLLÄPITÄMÄÄN PARTURI-KAMPAAMOSSA TEHTYÄ KÄSITTELYÄ
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•  Puhdistaa ja hoitaa hellästi herkät valkaistut, 
vaalennetut ja värjätyt hiukset

•  Luo uusia väliaikaisia sidoksia ja vahvistaa 
hiuksen rakennetta 

•  Sisältää luonnollisia lämpimiä pigmenttejä, 
jotka elvyttävät lämpimän vaaleat hiukset 
ja kirkastavat kuivia ja haalistuneita hiuksia

•  Selvittää huokoiset hiukset ja tekee niistä 
helposti kammattavat

• Lisää kosteutta ja tervettä kiiltoa
•  Sisältää kosteuttavaa pantenolia, joka tasapainottaa

hiusten luonnollista kosteuspitoisuutta

LÄMPIMÄT BLONDIT
TONE ENHANCING

BONDING SHAMPOO 

HYÖDYT
•  Puhdistaa ja hoitaa hellästi herkät 

vaalennetut ja värjätyt hiukset
• Vahvistaa hiusten rakennetta
•  Auttaa vahvistamaan heikkoja kohtia 

hiusten rakenteessa
•  Tuo hiuksiin tarkan määrän lämpimiä 

pigmenttejä puhtaan ja raikkaan lämpimän 
sävyn ylläpitämiseksi

• Jättää hiukset silkinpehmeiksi

LEVITYS
• Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin ja hiero hellästi
• Anna vaikuttaa jopa minuutin ajan
• Huuhtele huolellisesti

TUOTETIEDOT – HOITOTUOTEVALIKOIMA – LÄMPIMÄT BLONDIT

PIGMENTTEJÄ SISÄLTÄVÄ ERITTÄIN 
HOITAVA TEHOHOITO TÄYDENTÄMÄÄN JA 
YLLÄPITÄMÄÄN PARTURI-KAMPAAMOSSA 
TEHTYÄ KÄSITTELYÄ

TONE ENHANCING 
BONDING TEHOHOITO

HYÖDYT

LEVITYS
• Levitä tasaisesti kosteisiin hiuksiin
•  Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia 

ja valvo värin kehittymistä
• Huuhtele huolellisesti

PIGMENTTEJÄ SISÄLTÄVÄ TOFFEEN SÄVYINEN SHAMPOO, 
JOKA EI SISÄLLÄ SLS/SLES SULFAATTEJA* TUKEMAAN JA 

YLLÄPITÄMÄÄN PARTURI-KAMPAAMOSSA TEHTYÄ KÄSITTELYÄ
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BLONDIEN 
KONSULTAATIO

Kaikki upean väriset hiukset saavat alkunsa 
konsultaatiotapaamisesta. Kauniin vaalean 
lopputuloksen saavuttaminen ja sävyn ylläpito ilman, 
että hiuksista tulee liian vaaleat tai tasaiset, on yksi 
parturi-kampaajien suurimmista haasteista. 

BLONDIEN KONSULTAATIO 
Aivan liian usein sanan ”BLONDI“ kuullessaan 
ihmiset kääntyvät vaalennustuotteiden puoleen 
edes harkitsematta vaalennuspalveluita.

Vaikka vaalennus- ja sävytystuotteet ovat parhaita 
vaihtoehtoja tummille hiuspohjille tai vaaleille ja viileille 
sävyille, BLONDME Bond Enforcing vaalennusvärit 
ja vaalennusväri harmaille -sävyt antavat sinulle 
luovuuden loihtia erilaisia vaaleita sävyjä asiakkaille 
heidän luonnollisia pigmenttejään hyödyntäen.

VIISI
VINKKIÄ BLONDEILLE

KONSULTAATIO

Käytä BLONDME Bond Enforcing vaalennusjauhetta
luodaksesi parhaan vaalean pohjan:

Käytä BLONDME Bond Enforcing vaalennusvärejä 
luodaksesi parhaan vaalean pohjan:

MILLOIN VÄRJÄTÄ VAALENNUSVÄRILLÄ JA MILLOIN KÄYTTÄÄ VAALENNUSJAUHETTA?

a)  Värjäämättömille tummuusasteeltaan 5 tai sitä 
tummemmille pohjille

b)  Värjäämättömille tummuusasteeltaan 6 tai sitä 
tummemmille pohjille, joihin halutaan kirkkaan 
valkoisen tai platinan sävyä tai viileyttä

a)  Värjäämättömille tummuusasteeltaan 6 tai sitä 
vaaleammille pohjille

b)  Värjäämättömille tummuusasteeltaan 4–6 pohjille 
luodaksesi pehmeän to® eisia tai kultaisia sävyjä

Vaalealle iholle sopii hyvin rohkeat ja kirkkaan vaaleat sävyt. Myös platinan 
ja tuhkan sävyt voivat olla todella imartelevia.

MITKÄ SÄVYT SOPIVAT PARHAITEN 
VAALEALLE IHOLLE?

Ihonsävy pehmenee iän myötä, minkä takia pikemminkin harmaiden hiusten 
kanssa työskentely kuin niiden kanssa taistelu takaa parhaan vaalennustuloksen.
 Älä koskaan valitse liian kirkasta tai rohkeaa väriä, sillä se vanhentaa. Luonnon 
hunajan ja pehmeät beigen sävyt sopivat parhaiten peittämään harmaat hiukset.

MITÄ TEHDÄ HARMAILLE HIUKSILLE?

Tummaan ihoon sopivat parhaiten lämpimät vaaleat sävyt. Vältä liian vaaleita sävyjä –luonnolliseen 
pohjaväriin verrattuna enintään kaksi astetta vaaleampi sävy sopii yleensä parhaiten.

MITKÄ SÄVYT SOPIVAT PARHAITEN 
TUMMALLE IHOLLE?

Keskivaalealle iholle sopivat neutraalit ja hieman lämpimät värit sekä beigen sävyt. 
Vältä liian vaaleita sävyjä, sillä ne voivat latistaa kokonaisuuden.

MITKÄ SÄVYT SOPIVAT PARHAITEN 
KESKIVAALEALLE IHOLLE?

Parhaan sävyn valitseminen asiakkaalle 
Vaaleita sävyjä on loputtomasti ja ainut tapa varmistaa parhaat tulokset 
on tunnistaa ensin asiakkaan ihon ja silmien väri sekä hiusten paksuus, 
pigmenttisyys ja luonnollinen sävy. Näiden tietojen avulla voidaan valita 
parhaat sävyt, tuotteet ja hoidot asiakkaalle.
Yleisesti vaaleat sävyt voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään:

NEUTRAALIT, VIILEÄT JA LÄMPIMÄT
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BLONDME-HOITOTUOTTEET

BLONDME Keratin Restore 

Bonding shampoo

BLONDME 

Keratin Restore 

Bonding hoitoaine

BLONDME 

silottava eliksiiri

BLONDME 

Keratin Restore 

Bonding tehohoito

NEUTRAALEILLE BLONDEILLE

KONSULTAATIO

NEUTRAALI
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Neutraaleja vaaleita sävyjä on monenlaisia 
ja ne vaihtelevat keskivaaleaa ihoa 
imartelevasta vaaleasta to® eesta oliivi-
iholle tai tummemmille ihonsävyille sopiviin 
kermaisen to® een sävyihin.

MILLOIN ESIVAALENTAA JA SÄVYTTÄÄ? MILLOIN VAALENTAA VÄREILLÄ?

Käsittelemättömiin hiuksiin, joiden tummuusaste on 6 tai 
sitä tummempi, voi saada kaikista pehmeimmät ja luonnollisimmat 
sävyt BLONDME Bond Enforcing Premium 9+ vaalennusjauheen 
ja BLONDME sävytysvärien avulla. Tämä antaa sinulle 
mahdollisuuden luoda viettelevimmät neutraalit vaaleat 
sävyt tummemmille pohjille.

SOPIVAT BLONDME-
TUOTTEET

Hiekka ja Jää

BLONDME Bond Enforcing Premium 9+ 
vaalennusjauhe yhdessä Bleach & Tone 
-sävylisien, viileä tai shamppanjaruusu, kanssa 
vaalennuksen, pastellisävyn tai neutraloinnin 
saavuttamiseksi yhdellä käsittelyllä.

HUOMIO: 
Jos hiukset ovat luonnostaan 
lämpimän sävyiset, vaalennuksen 
tai sävytyksen pitäisi poistaa 
lämmintä sävyä, jotta saadaan 
aikaiseksi pehmeä ja neutraali sävy.

Tummuusasteelle 6 tai sitä vaaleammille hiuksille voit käyttää 
BLONDME Bond Enforcing vaalennusvärejä tai vaalennusväri 
harmaille -sävyjä. Pehmeät ja neutraalit vaaleat tulokset 
saavutetaan kuitenkin parhaiten käyttämällä BLONDME 
Bond Enforcing vaalennusvärejä tai vaalennusväri 
harmaille -sävyä Hiekka värjäämättömiin hiuksiin, 
jotka ovat tummuusasteeltaan 7 tai sitä vaaleammat.

Lisäämällä BLONDME sävytysväriä sävyssä Biscuit 
BLONDME Bond Enforcing vaalennusvärin tai vaalennusväri 
harmaille -sävyn joukkoon, saadaan aikaiseksi upea ja 
pehmeä vaalea sävy. 

BLONDME Bond Enforcing Premium 9+ vaalennusjauhe 
yhdessä esimerkiksi BLONDME sävytysvärisävyjen 
Hiekka & Jää tai Biscuit & Jää-Sinilila sekoituksen kanssa.

Biscuit & Jää-Sinilila
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HOPEA, LILA TAI JÄÄ

KONSULTAATIO

BLONDME 
BLUSH WASH & 

INSTANT BLUSH

täydellisiä 
värinkirkastukseen ja 
viileiden vivahteiden 

ylläpitoon 
kampaamokäyntien 

välillä

BLONDME-
HOITOTUOTTEET

VIILEILLE BLONDEILLE

BLONDME Tone Enhancing 

hoitosuihke viileille 

blondeille

BLONDME Tone Enhancing Bonding 

tehohoito

viileille blondeille

BLONDME Tone Enhancing 

Bonding shampoo 

viileille blondeille

BLONDME Keratin Restore 

Bonding hoitoaine

kaikille blondeille

VIILEÄ
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I

Vaaleaihoiset asiakkaat (enemmän 
vaaleanpunaiseen kuin oliivinvihreään 
taittuva iho), joilla on vaaleat silmät 
(sininen, harmaa), erottuvat edukseen 
erittäin vaaleissa ja platinan sävyissä. 

Punertava iho korostuu lämpimiä värejä 
käyttäessä, joten vältä liian lämpimien 
sävyjen käyttämistä vaaleihoisille asiakkaille.

Platinanvaalea on kaikista haastavin väri 
ylläpitää. Se vaatii yleensä lisähoitoa, 
joka ennaltaehkäisee hiusten liiallista 
vaalenemista tai hiusten pituuksien 
ja latvojen latistumista.

MILLOIN ESIVAALENTAA JA SÄVYTTÄÄ? MILLOIN VAALENTAA VÄRILLÄ?

Käsittelemättömiin hiuksiin, joiden tummuusaste on 6 tai 
sitä tummempi, pystytään luomaan täydellinen platinanvaalea 
väri esivaalennuksen avulla käyttäen BLONDME Bond Enforcing 
Premium 9+ vaalennusjauhetta. Tämä takaa parhaan pohjan, 
kun sävytetään BLONDME sävytysvärillä.

Käsittelemättömiin hiuksiin, joiden tummuusaste on 7 
tai sitä vaaleampi, pystytään luomaan täydellisen kirkas 
platinanvaalea väri BLONDME Bond Enforcing
vaalennusvärin sävyillä Teräs tai Jää tai BLONDME 
Bond Enforcing vaalennusväri harmaille -sävyllä Jää.

SOPIVAT BLONDME-
TUOTTEET:
•  BLONDME Bond Enforcing 

Premium 9+ vaalennusjauhe 
yhdessä BLONDME sävytysvärin 
(Teräs, Jää tai Lila) kanssa

•  BLONDME Bond Enforcing 
Premium 9+ vaalennusjauhe 
yhdessä BLONDME Bleach & Tone 
viileän sävylisän kanssa

HUOMIO: 
BLONDME sävytysvärin sekoittaminen 
yhdessä BLONDME Bond Enforcing 
vaalennusvärin tai BLONDME Bond 
Enforcing vaalennusväri harmaille 
-sävyn kanssa saattaa vähentää 
vaalennuksen tehokkuutta.

VINKKI: 
Erityiset viileiden 
värien yhdistelmät 
löytyvät BLONDME- 
sävyoppaasta.

Lila ja Jää

Intensiivisempien kylmien 
sävyjen aikaansaamiseksi 
lisää BLONDME sävytysväriä 
sävyssä Teräksensininen, 
Jää, Jää-Sinilila tai Lila 
BLONDME Bond Enforcing 
vaalennusväreihin tai 
vaalennusväri harmaille 
-sävyihin neutraloidaksesi 
hiusten luonnollisia lämpimiä 
sävyjä ja saavuttaaksesi 
hopeisen tai platinanvaalean 
lopputuloksen.

Teräksensininen & Jää-Sinilila

Teräksensininen & Lila
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KONSULTAATIO

BLONDME Blush Wash

Aprikoosi &

mansikka

BLONDME-HOITOSARJA

LÄMPIMÄN SÄVYISILLE 
BLONDEILLE

BLONDME Tone Enhancing 

Bonding shampoo

lämpimille blondeille

BLONDME Keratin Restore 

Bonding hoitoaine kaikille 

blondeille

BLONDME Tone Enhancing 

Bonding tehohoito 

lämpimille blondeille

LÄMMIN

B
L

O
N

D
I

Lämpimät sävyt sopivat yleensä parhaiten 
asiakkaalle, jolla on ruskeat, vaaleanvihreät 
tai vaaleansiniset silmät sekä kullanruskea, 
persikkainen tai norsunluunvalkoinen iho 
ja mahdollisesti pisamia. Pastellisävyt 
sopivat loistavasti vaaleimmille ihonsävyille 
ja varsinkin, kun yhdistetään kylmiä ja 
lämpimiä sävyjä keskenään, tulos on vaaleaa 
hipiää imarteleva. Tummemmat kultaiset, 
hunajaiset tai to® eiset sävyt ovat täydellisiä, 
jotta asiakkaat, joilla on tummempi 
pohjasävy, voivat hiipiä blondien maailmaan 
osittaisilla vapaan käden tekniikoilla, 
kuten balayage- tai ombré-värjäyksillä. 
Kaikki lämpimät sävyt tarvitsevat 
säännöllistä virkistystä, jotta ne säilyttävät 
lämpimän voimakkuutensa 
parturi-kampaamokäyntien välillä.

MILLOIN ESIVAALENTAA JA SÄVYTTÄÄ? MILLOIN VAALENTAA VÄRILLÄ?

Vaalennus ja sävytys käsittelemättömiin tummuusasteeltaan 6 tai 
sitä tummempiin pohjiin BLONDME Bond Enforcing Premium 9+ 
vaalennusjauheella ja valitulla BLONDME sävytysvärillä antaa 
hiuksillesi kevyen ja hienostuneen kultaisen vivahteen. 
Hiuksia ei aina tarvitse esivaalentaa saadaksesi voimakkaampaa 
lämmintä sävyä, esimerkiksi kuparin tai mansikan sävyjä, 
sillä hiuksissa olevaa lämmintä luonnon pigmenttiä voidaan 
käyttää hyödyksi lämpimien sävyjen luomisessa.

SOPIVAT BLONDME-
TUOTTEET:

Jää ja Mansikka

BLONDME Bond Enforcing vaalennusväri sävyssä Hiekka 
vaalentaa hiuksia jopa 5 astetta, minkä johdosta se on ihan-
teellinen erittäin vaaleiden sävyjen luomiseen hiuksiin, joiden 
tummuusaste on 6 tai vaaleampi. BLONDME Bond Enforcing 
vaalennusvärisävyn Hiekka käyttö tummuusasteeltaan 5 oleviin 
käsittelemättömiin hiuksiin antaa niille upean tummanvaalean 
to® een sävyn.

BLONDME Bond Enforcing Premium 
9+ vaalennusjauhe käytettynä yhdessä 
BLONDME Mansikka tai Ruskea Mahonki 
-sävytysvärien kanssa.

Hento mansikan, ruusun, persikan 
tai meripihkan sävy voidaan luoda 
yhdistämällä esimerkiksi:

•  BLONDME Bond Enforcing 
vaalennusväri Hiekka ja 
BLONDME sävytysväri Mansikka.

•  BLONDME Bond Enforcing 
vaalennusväri harmaille -sävy Sinilila 
ja BLONDME sävytysväri Mansikka.

Biscuit & Maitosuklaa Nougat & Mansikka
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CARAMELK
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OTA KAIKKI IRTI
LIIKETOIMINNASTASI
... JA KASVATA LIIKEVOITTOASI!

RAKENNA LUOTTAMUSTA
Integroidun Bonding-teknologian ansiosta pystyt 
tarjoamaan asiakkaillesi luotettavampia 
vaalennustuloksia kuin missään muualla.

MYY ENEMMÄN PREMIUM-
PALVELUITA
Väriaineiden ja uuden tekniikan kehittymisen 
ansioista asiakkaat ovat valmiita maksamaan 
enemmän vaalennuspalveluista.

BLONDME-VÄRIPALVELU

BLONDME-KOTIHOITOTUOTESARJA 

LÄMPIMIIN SÄVYIHIN

BALAYAGE-TEKNIIKKA

PAKETIN HINTA

TARJOA PREMIUM-VÄRI-
JA HOITOPAKKAUKSIA
Tarjoa asiakkaille parturi-kampaamokäyntien väliseksi 
ajaksi kotona käytettäviä tuotteita, jotka sisältävät 
Bonding-teknologian, parturi-kampaamossa 
saavutettujen tulosten ylläpitämiseksi.

TIESITKÖ, ETTÄ...
Vaalentavat tuotteet antavat kampaamoille 
mahdollisuuden liikevoittoon, sillä ne 
muodostavat 60 % kampaamoiden myynnistä. 

KESKUSTELE ASIAKKAIDEN 
KANSSA HOIDOISTA SEKÄ 
KANNUSTA HEITÄ KOKEILEMAAN 
JA JÄLLEENMYYMÄÄN TUOTTEITA
Anna asiakkaiden kokea BLONDME-tuotesarjan vaikutukset 
näytepakkausten kautta – he tulevat rakastamaan tuotteita 
ja palaavat ostamaan normaalikokoiset tuotteet.

BLONDME-
NÄYTEPAKKAUKSET

Tarjoa 
näytepakkauksia ja käytä 
palautusmenetelmää

AMMATTILAISEN VINKIT
Käytä ”palautusmenetelmää“ – tarjoa asiakkaille 
näytepakkauksia ja anna alennusta normaalikokoisista 
tuotteista, kun he tuovat tyhjän näytepakkauksen 
takaisin parturi-kampaamoon seuraavalla käynnillään.

PALAUTA
TYHJÄ NÄYTEPAKKAUS

SEURAAVAN PARTURI-

KAMPAAMOKÄYNNIN AIKANA JA SAA

2 € HYVITYS
ALKUPERÄISESTÄ TUOTTEESTA!

TEE KAMPAAMOSTASI VAALEIDEN 
HIUSTEN ASIANTUNTIJA
Houkuttele asiakkaita parturi-kampaamoosi ja käännytä 
heidät blondeiksi esittelemällä uusia vaaleiden hiusten 
trendejä markkinointimateriaalien avulla. Erilaisten 
apuvälineiden avulla parturi-kampaamosi on valmiina 
uusille blondeille asiakkaille tuossa tuokiossa!

LIIKETOIMINTA

MARKKINOI AJANKOHTAISIA BLONDME -TYYLEJÄ
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KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

BLONDME Vaalennusjauheisiin ja vaalennusväreihin intergoitu 
Bond Enforcing -teknologia auttaa parantamaan hiusten 
laatua ja näin ollen paremmin hoidetuissa hiuksissa myös 
sävy saattaa pysyä paremmin.

MITÄ EROA ON BLONDME PREMIUM 
CLAY LIGHTENER VAALENNUSJAUHEELLA 
JA BLONDME PREMIUM LIGHTENER 9+ 
VAALENNUSJAUHEELLA?

BLONDME Bond Enforcing Premium Clay Lightener 
vaalennusjauhe on kehitetty vapaankäden tekniikoihin 
sopivaksi. Tuotteen ainutlaatuinen pehmeästä kiinteäksi 
muuttuva koostumus luo hiuksen pinnalle kuoren, joka ehkäisee 
epätasaisia lopputuloksia. BLONDME Bond Enforcing Premium 
Lightener 9+ vaalennusjauheen kostea koostumus sopii 
parhaiten foliotekniikoihin ja kokopään levityksiin.

MITEN UUSI BLONDME SÄVYTYSVÄRISARJA 
EROAA SEN EDELTÄVÄJSTÄ?

Uuden BLONDME sävytysvärisarjan tuotteet ovat 
ammoniakittomia ja niiden pH on neutraali, kun niitä 
sekoitetaan BLONDME Premium hapetteen kanssa. 
Tuotteiden sisältämä uusi Bond Enforcing Hydrolock 
-teknologia auttaa stabiloimaan hiuksen rakennetta 
säätelemällä hiuksen sisäistä kosteustasapainoa. 
Se ehkäisee ylimääräistä hiusten rasitusta parantaen 
hiusten laatua ja tarjoten täydellisiä sävytystuloksia. 
Tuotteiden uusi koostumus mahdollistaa nopean levityksen 
hiuksiin, mikä on hyödyllistä kampaajalle varsinkin 
pitkähiuksisten asiakkaiden kanssa. Monikäyttöinen, 
geelimäisempi koostumus voidaan levittää helposti 
joko siveltimellä tai levityspullolla. Myös vaikutusaikaa 
vähennettiin 20 minuuttiin, jotta aikaa säästyisi ja sinulla 
olisi mahdollisuus lisätä tuottojasi samaan aikaan.

MITÄ EROA ON PASTELLISILLA SÄVYTTEILLÄ 
JA SYVILLÄ SÄVYTTEILLÄ?

BLONDME Pastellisia sävytteitä suositellaan esivaalennettuihin 
ja luonnollisiin pohjiin, jotka ovat tummuusasteeltaan 
9 tai vaaleampia. BLONDME Syviä sävytteitä suositellaan 
esivaalennettuihin tummempiin pohjiin, jotka ovat 
tummuusasteeltaan 5-8. Kaikki sävyt ovat keskenään 
sekoiteltavia, jolloin ne mahdollistavat loputtomasti erilaisia 
sävymahdollisuuksia. HUOM: Tarkastele sävytaulukkoa 
varmistaaksesi, että oikeaa BLONDME sävytysväriä käytetään 
oikeaan pohjaan.

MIKSI JOKAISEN VAALENNUSKÄSITTELYN 
JÄLKEEN SUOSITELLAAN BLONDME 
SÄVYTYSVÄRILLÄ SÄVYTTÄMISTÄ?

Kun hiuksia vaalennetaan, esiin nousee niiden lämmin sävy. 
BLONDME sävytysväri neutraloi, kirkastaa tai tasoittaa 
esivaalennettuja hiuksia mahdollistaen kauniit vaaleat 
lopputulokset. Kaikkia BLONDME sävytysvärejä voidaan 
sekoittaa keskenään, jolloin ne tarjoavat saumattomat 
sävytystulokset.

MITÄ HYÖTYÄ HIUSTEN SÄVYTTÄMISESTÄ 
ON KAMPAAJALLE SEKÄ ASIAKKAALLE?

1) Täydellisesti viimeistelty sävy esivaalennuksen jälkeen 
2) Mahdollistaa räätälöidyt sävymahdollisuudet, 
 joka kasvattaa asiakkaan uskollisuutta
3) Hienostuneet ja ylelliset, pitkäkestoiset vaaleat lopputulokset
4) Kirkasta, neutraloi tai tasoita kaikkia esivaalennettuja pohjia
5) Vakuuta asiakkaasi uuteen palveluun kasvattaaksesi 
 liiketoimintaasi

HOITOTUOTTEET
VOIKO HOITOTUOTTEIDEN BONDING 
-TEKNOLOGIA AUTTAA HIUSRAKENTEEN 
SUOJAAMISEN LISÄKSI MYÖS UUSIEN 
HIUSSIDOSTEN SYNTYMISESSÄ?

Bonding -teknologia vahvistaa jo olemassa olevia hiussidoksia 
ja auttaa uusien syntymisessä.

MITÄ EROA ON BLONDME-, FIBREPLEX- 
JA FIBRE FORCE -HOITOTUOTTEILLA?

BLONDME sisältää edistyksellisen Bonding -järjestelmän, 
joka tasapainottaa ja vahvistaa hiusrakennetta. Lisätyt hoitavat 
ainesosat, kuten hydrolysoitu keratiini ja marulaöljy jättävät 
vaaleat hiukset vahvan tuntuisiksi ja terveen näköisiksi. 
FIBREPLEX sisältää Bond Enforcing -teknologian, joka 
vahvistaa hiusten rakennetta ja tasapainottaa niiden pH-tasoa 
lukitakseen väripigmentit hiuksiin. Fibre Force sisältää Bond 
Connector -teknologian, joka on kahden kompleksin yhdistelmä, 
joka sulkee jokaisen yksittäisen hiuksen pintakerroksen.

MIKÄ BLONDME -TUOTE KORVAA BONDING 
NO.2 -TUOTTEEN (ESIM. FIBREPLEX NO.2 
-TUOTTEEN 
TAI FIBRE FORCE -TUOTTEEN)?

Parturi-kampaamossa tehtyä väripalvelua täydentävät 
Keratin Restore Bonding shampoo ja Bonding Mask -tehohoito, 
johon on sekoitettu Intense Bonding Potion -hoitotiivistettä. 
Jos sävyä halutaan kuitenkin korostaa jopa heti värjäyksen 
jälkeen, onnistuu se Tone Enhancing -tuotevalikoimalla.

MITÄ KOTIHOITOTUOTETTA VOISIN 
SUOSITELLA ASIAKKAALLENI 
FIBREPLEX NO.3 -TUOTTEEN SIJAAN?

BLONDME -kotihoitotuotesarjasta löytyy ratkaisuja jokaiselle: 
Keratin Restore Bonding shampoo, hoitoaine ja tehohoito 
kaikille vaaleille hiuksille tai Tone Enhancing Bonding 
shampoot ja tehohoidot viileille tai lämpimille vaaleille 
hiuksille sävyn ylläpitoon. BLONDME Keratin Restore 
Bonding tehohoito vastaa No.3 Bonding-tuotteita 
(esim. FIBREPLEX No.3 tai FIBRE FORCE).

MITÄ HYÖTYÄ ON KOOSTUMUKSESTA, 
JOKA EI SISÄLLÄ SLS/SLES SULFAATTEJA* 
JA ONKO BLONDMEN SHAMPOILLA SAMA 
PUHDISTUSTEHO KUIN SHAMPOILLA, 
JOISSA ON SULFAATTEJA?

Shampoot, jotka eivät sisällä SLS/SLES sulfaatteja* ovat 
hyvin mietoja, mikä on oleellista herkille vaaleille hiuksille. 
Kyllä, BLONDMEN uusissa shampoissa, jotka eivät sisällä 
SLS/SLES sulfaatteja* on sama puhdistusteho, 
kuin edellisissä shampoissa, minkä lisäksi ne ovat myös 
hellempiä vaaleiden hiusten herkälle rakenteelle.

ONKO KERATIN RESTORE INTENSE BONDING 
POTION -HOITOTIIVISTE SAMA KUIN 
FIBREPLEX- TAI FIBRE FORCE -KÄSITTELY?

BLONDME Keratin Restore Intense Care Bonding 
Potion -hoitotiiviste sisältää intensiivisesti hoitavia ainesosia 
ja Bonding -teknologian. Se ei ole lisäaine, kuten FIBRLEPLEX 
No.1, vaan pikemminkin kiihdytin Keratin Restore Bonding 
tehohoidolle. Sitä käytetään parturi-kampaamohoitona 
erittäin vaurioituneille ja herkille vaaleille hiuksille: 
Vaihe 1: Keratin Restore Intense Care Bonding 
Potion -hoitotiiviste. 
Vaihe 2: Keratin Restore Bonding tehohoito.

VOIKO BLONDME DETOXIFYING 
SYSTEM -TUOTTEITA KÄYTTÄÄ 
KAIKKIIN VAALEISIIN HIUKSIIN VAI VAIN 
VÄRJÄÄMÄTTÖMIIN VAALEISIIN HIUKSIIN?

Tuotteet on kehitetty värjätyille ja esivaalennetuille vaaleille 
hiuksille. Ne vahvistavat hiusta sisältä päin, lisäävät raikkaita 
vaaleita värilopputuloksia ja saavat hiukset näyttämään 
terveiltä. Tuotteet sopivat kaikille vaaleille hiuksille 
(värjäämättömille ja värjätyille) jotka ovat: Tunkkaisen sävyiset 
(esimerkiksi ilman saasteista tai kovasta vedestä johtuen) 
ja/tai vihertävän sävyiset (esimerkiksi kloorivedestä johtuen).

MITEN BLONDME DETOXIFYING 
SYSTEM -TUOTTEET VAIKUTTAVAT 
VÄRJÄYSPALVELUUN?

BLONDME Detoxifying System - tuotteet poistavat hiuksista 
erilaisia jäämiä, kirkastavat vaaleita pohjia ja valmistelevat 
hiuksia pastelli- tai kiiltokäsittelyihin. Hoito on täydellinen 
palvelu värjäyspalveluiden välissä: Elvyttämään ja kirkastamaan 
vaaleita hiuksia ennen värjäyspalvelua (vähentämään kovasta 
vedestä johtuvia vaikutuksia). Hoito on täydellinen palvelu 
myös värjäyspalvelun jälkeen: Elvyttämään pituuksia ja latvoja 
välttäen uuden vaalennuskäsittelyn tekemistä. *S
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VÄRITUOTTEET
MITÄ HYÖTYÄ ON BLONDME 
VAALENNUSJAUHEISIIN JA VÄREIHIN 
INTEGROIDUSTA BOND ENFORCING 
-TEKNOLOGIASTA?

Vastaus on on yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. 
Hyvästi turha värien sekoittaminen, mittailu tai pelko 
liiasta värin käytöstä. Hyödyt ovat samat kuin Fibreplex 
-hoitokäsittelyllä: vähemmän hiusvaurioita.

VOIKO BOND ENFORCING -TEKNOLOGIA 
AUTTAA HIUSRAKENTEEN SUOJAAMISEN 
LISÄKSI MYÖS UUSIEN HIUSSIDOSTEN 
SYNTYMISESSÄ?

Kemiallisen prosessin aikana hiussidokset ovat suojattuna. 
Käyttämällä BLONDME -hoitotuotteita on mahdollista 
vahvistaa hiusten rakennetta.

MIKSI MERIPIHKAHAPPOA KÄYTETÄÄN 
MALEIINIHAPON SIJAAN?

Meripihkahappo korvaa maleiinihapon ja takaa parhaan 
mahdollisen tuloksen.

VOINKO SEKOITTAA FIBREPLEX NO.1 
-AINETTA JA BLONDME BOND ENFORCING 
VAALENNUSJAUHEITA JA VÄREJÄ KESKENÄÄN?

Se ei ole suositeltavaa. Tuotteiden koostumukset on kehitetty 
siten, että ne tarjoavat parhaan mahdollisen seoksen, johon on 
integroitu Bond Protection -järjestelmä. Fibreplexin lisääminen 
tähän seokseen heikentää vaalennustuloksia ja neutralointia.

MIKSI BOND ENFORCING -TEKNOLOGIAA EI 
OLE KÄYTETTY BLEACH & TONE -SÄVYLISISSÄ, 
SÄVYTYSVÄREISSÄ EIKÄ SÄVYSUIHKEISSA?

Bond Enforcing -teknologia on integroitu vaalennusjauheisiin 
ja -väreihin, raitaväreihin ja vaalennusväri harmaille -sävyihin 
suojaamaan hiuksia vaalennuksen aikana. Sitä ei kuitenkaan 
tarvita myöhemmin hiuksia sävytettäessä tai sekoitettaessa 
kyseisiin koostumuksiin sävylisiä.

PIDENTÄÄKÖ BLONDME VAALENNUSVÄREIHIN 
INTEGROITU BOND ENFORCING -TEKNOLOGIA 
SÄVYN PYSYVYYTTÄ?






