PIRMS UN PĒC

JAUTĀJUMI,
KURUS BIEŽI UZDOD
Kas ir BONDPLEX™?

ar A.B.S.
sistēmu,
lai mati nelūztu
TM

BONDPLEX™ ar A.B.S.™ (Anti-Breakage System™) tehnoloģiju ir uzņēmuma Hair Forensic Laboratories™ izstrādāta piedeva, kuras ķīmiskais
sastāvs dara to saderīgu ar visa veida matu krāsām un ķīmiskajām procedūrām nolūkā radīt un atjaunot saites starp molekulām, kā arī izvairīties no kaitējuma, pirms tas vēl ir nodarīts.

3 SOĻI

Kāds ir BONDPLEX™ zinātniskais pamatojums?

lai pilnībā atbrīvotos no matu bojājumiem
1. SOLIS – “CREATOR” JAUNU SAIŠU VEIDOŠANAI
(SALONĀ, PIRMS TIEK VEIKTA JEBKURA ĶĪMISKA PROCEDŪRA)

Veido jaunas un atjauno esošās starpmolekulārās saites
Novērš ķīmijas radīto kaitējumu
Veido mikrokārtas, jonizējot pigmentu

2. LĪMENIS

2. SOLIS – “SEALER” KONDICIONĒŠANAI
UN AIZSARDZĪBAI
Liek jaunajām saitēm cieši iegulties mata struktūrā
Līdzsvaro matu pH līmeni
Ļauj veidoties proteīna molekulu saitēm

Nē. Krāsas/peroksīda attiecība nemainās. Lūdzam ieskatīties norādījumos par lietošanu un/vai proporciju tabulā, lai izvēlētos BONDPLEX™
daudzumu, kas jāpievieno.

3. SOLIS – “NOURISHER” BAROŠANAI
(MĀJĀS)

•
•
•
•
•
•
•

10. LĪMENIS

Saderīgs ar visām kopšanas un apstrādes
procedūrām
Aizdarina matu virskārtu, lai struktūra nebojātos
Netraucē balināšanu
Nemaina procedūru ilgumu
Neprasa peroksīda koncentrācijas maiņu
Ļauj krāsu pigmentam dziļāk iekļūt matu struktūrā
Padara matus elastīgākus, stiprākus un mīkstākus
THE ORIGINAL FROM

SWITZERLAND

Importētājs Latvijā: SIA “Red Dot”, Rīga.
Tālr. 2619 1313. www.red-dot.lv

BONDPLEX™ satur pilnīgi jaunu patentētu kompleksu no dabīgi ekstrahētām aktīvām vielām, iepakotām niosomās – jauna tehnoloģija,
kas nodrošina 100% preparāta nonākšanu korteksā, kā arī neļauj tam
izgaist.

Vai BONDPLEX™ mainīs krāsu/peroksīda sajaukšanas
attiecību?

(SALONĀ)

Nostiprina 1. SOLI un 2. SOLI
Piešķir matiem spīdumu un spēku
Paildzina matu krāsas noturību

ar A.B.S. sistēmu,
lai mati nelūztu
TM

Divējas darbības sastāvs rada jaunas un aizsargā esošās saites, nodrošinot lielāku elastīgumu, stiprību, uzlabo matu stāvokli, piešķir matiem
mīkstumu, spīdumu un veselību uz ilgāku laiku.

Ko saka matu krāsošanas speciālisti
„BONDPLEX™ ir mans mīļākais līdzeklis. Lielākais atklājums man kā
matu krāsošanas speciālistam bija tas, ka tumšus, 2. līmeņa matus izdevās pārvērst platīnblondos; pāris gadus atpakaļ es to nemūžam nebūtu piekritis darīt. Man ir pārliecība, ka ar BONDPLEX™ es neriskējot
varu nodrošināt savām klientēm tieši to, ko viņas vēlas, jo mati tiks ne
vien krāsoti, bet arī kopti… un nebūs jāraizējas, ka ar tiem pilna izlietne
vai suka! Ieguvumus var redzēt un sajust visā procedūras laikā. Iegūto spīdumu un elastību nav iespējams salīdzināt ne ar ko citu. Frizieri
zina, ka, kaut cik nozīmīgi izbalinot matus, tie nenovēršami tiek bojāti, bet BONDPLEX™ neļauj tos sabojāt, jo procedūras laikā mati tiek
atjaunināti. Vienā apmeklējuma reizē var veikt pat vairākas procedūras.”
Berijs “Be Barry” Stouns, BONDPLEX™, vecākais apmācības speciālists

Vai matu krāsošana ar BONDPLEX™ prasīs vairāk
laika?
Nē. BONDPLEX™ neietekmē vajadzīgo laiku.

Kādus rezultātus varu sagaidīt ar BONDPLEX™?
Matiem būs labāks spīdums, tie būs veselīgāki, un krāsa izskatīsies
dzīvāka un turēsies ilgāk. BONDPLEX™ ietekme uz matiem ķīmiskās
procedūras laikā ir ārstējoša un aizsargājoša, bez bažām par negatīvām sekām.

Vai varu papildus vēl izmantot tonējošu līdzekli?
Jā, var izmantot tonējošu līdzekli pēc procedūras pabeigšanas.
apPēc tonēšanas tonējošo līdzekli izskalo vai izmazgā no matiem, un ap
strādā tos ar aizsarglīdzekli (SEALER) kā parasti (2. solis). Pēc tam matus
rūpīgi izskalo.

For application demonstration please visit:

#DoesYourHairHaveABS

WWW.HAIRFORENSIC.COM

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU – BONDPLEX™ ir izstrādāts HAIR FORENSIC LABORATORIES™ lietošanai ar VISĀM matu krāsošanas tehnoloģijām un ķīmiskajām procedūrām, un tas
neietekmē nedz krāsu, nedz sajaukšanas proporcijas, nedz arī procedūras ilgumu. Lai redzētu videomateriālu par to, kā līdzeklis izmantojams, ieskaties www.hairforensic.com
Importētājs Latvijā: SIA “Red Dot”, Rīga. Tālr. 2619 1313.
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PROPORCIJU TABULA
Ievērojiet: svarīgi pareizi noteikt CREATOR (1) daudzumu;
SEALER (2) daudzums ir mazāk svarīgs, ja vien tā apjoms
matiem ir pietiekams.
SVARĪGI: Pievienojot CREATOR (1), labāk to lietot mazliet
mazāk nekā par daudz.

30 g atbilst 30 ml

MATU KRĀSAS
CREATOR (1) daudzumam jābūt 10% no krēmkrāsas daudzuma.
Peroksīda daudzumu tam nepieskaita.
KRĀSA

CREATOR (1)

uz 75 g/ml

7,5 g/ml

uz 60 g/ml

6 g/ml

uz 30 g/ml

3 g/ml

uz 15 g/ml

1,5 g/ml

BALINĀTĀJI
CREATOR (1) daudzumam jābūt 20% no balinātāja daudzuma.
Peroksīda daudzumu tam nepieskaita.
PULVERVEIDA BALINĀTĀJS

CREATOR (1)

uz 45 g/ml

9 g/ml

uz 30 g/ml

6 g/ml

STIPRI BALINOŠĀS MATU KRĀSAS/
KRĒMVEIDA BALINĀTĀJI
CREATOR (1) daudzumam jābūt 15% no balinošās krēmkrāsas
daudzuma. Peroksīda daudzumu tam nepieskaita.
STIPRI BALINOŠA KRĀSA

uz 60 g/ml

CREATOR (1)

9 g/ml

KRĀSAS
TONĒJOŠAS KRĀSAS
SAUDZĒJOŠĀS ĶĪMISKĀS KRĀSAS

STIPRI BALINOŠĀS KRĀSAS/
KRĒMVEIDA BALINĀTĀJI
BALINĀTĀJI
MATU ĶĪMISKIE TAISNOTĀJI

TAISNOŠANAS SASTĀVI
AR KERATĪNU
ILGVIĻŅU SASTĀVI
ATSEVIŠĶA PROCEDŪRA

10%

15% vai 20%

DAUDZUMS PĒC TAVA IESKATA

KRĀSAS (10%)

STIPRI BALINOŠĀS KRĀSAS/
KRĒMVEIDA BALINĀTĀJI (15%)

TAISNOŠANAS SASTĀVI AR KERATĪNU

1. Sajauc matu krāsu, sekojot ieteikumam par attiecību starp krāsu un
peroksīdu.

1. Sajauc matu krāsu, sekojot ieteikumam par attiecību starp krāsu un
peroksīdu.

1. Sagatavo matus, sekojot ieteikumiem taisnošanas sastāva lietošanas
pamācībā.

2. Pievieno CREATOR (1. SOLIS) daudzumā, kas atbilst 10% no matu krāsas apjoma, neņemot vērā peroksīda daudzumu.

2. Pievieno CREATOR (1. SOLIS) daudzumā, kas atbilst 15% no matu krāsas apjoma, neņemot vērā peroksīda daudzumu.

2. Parastajam taisnošanas krēma daudzumam pievieno 9 ml CREATOR
(1. SOLIS).

3. Ieklāj sastāvu matos, izturi kā parasti, rūpīgi izskalo, tad izmazgā matus ar šampūnu un izskalo.

3. Ieklāj sastāvu matos, veic gludināšanu ar pannu; tad izskalo un/vai
izmazgā, kā norādīts laminēšanas sastāva lietošanas pamācībā.

4. Nosusini matus ar dvieli, ieklāj pietiekamu SEALER (2. SOLIS) daudzumu, vienmērīgi iemasējot to matos. Ļauj iesūkties NE MAZĀK par 5 minūtēm, rūpīgi izskalo, izžāvē un ieveido.

4. Maigi nosusini matus ar dvieli, ieklāj pietiekamu SEALER (2. SOLIS)
daudzumu, vienmērīgi iemasējot to matos. Ļauj iesūkties NE MAZĀK
par 5 minūtēm, rūpīgi izskalo, izžāvē un ieveido.

TONĒJOŠAS KRĀSAS,
SAUDZĒJOŠĀS ĶĪMISKĀS KRĀSAS (10%)

BALINĀTĀJI (20%)

ILGVIĻŅI

BONDPLEX™ ļauj brīvi un bez riska izmantot matu krāsas ar gataviem
pigmentiem tūlīt pēc balināšanas, negaidot, līdz paies 48 stundas.

1. Sajauc BALINĀTĀJU, sekojot ieteikumam par attiecību starp balinātāja pulveri un peroksīdu.

1. Sagatavo matus, ietin tos ruļļos, apstrādā, neitralizē un matu ruļļus
izņem, sekojot ieteikumiem ilgviļņu sastāva lietošanas pamācībā.

1. Pievieno CREATOR (1. SOLIS) daudzumā, kas atbilst 10% no matu krāsas apjoma, neņemot vērā peroksīda daudzumu.

2. Pievieno CREATOR (1. SOLIS) daudzumā, kas atbilst 20% no balinātāja
pulvera apjoma, neņemot vērā peroksīda daudzumu.

2. Rūpīgi nosusini matus ar dvieli, uzmanoties tos neizstiept un neiztaisnot.

2. Ieklāj sastāvu matos, izturi kā parasti, rūpīgi izskalo, tad izmazgā matus ar šampūnu un izskalo.

3. Ieklāj sastāvu matos, izturi kā parasti, rūpīgi izskalo, tad izmazgā matus ar šampūnu un izskalo.

3. Nosusini matus ar dvieli, ieklāj pietiekamu SEALER (2. SOLIS) daudzumu, vienmērīgi iemasējot to matos. Ļauj iesūkties NE MAZĀK par 5 minūtēm, rūpīgi izskalo, izžāvē un ieveido.

4. Nosusini matus ar dvieli, ieklāj pietiekamu SEALER (2. SOLIS) daudzumu, vienmērīgi iemasējot to matos. Ļauj iesūkties NE MAZĀK par 5 minūtēm, rūpīgi izskalo, izžāvē un ieveido.

3. Ieklāj matos CREATOR (1.SOLIS), maigi iemasējot to visos matos no
saknēm līdz galiem. Vidēji gariem matiem vajadzīgais CREATOR (1. SOLIS) daudzums ir 30 ml. Iestati taimeri uz 10 minūtēm.

3. SOLIS (VISA VEIDA PROCEDŪRĀM)

MATU ĶĪMISKIE TAISNOTĀJI (20%)

ATSEVIŠĶA PROCEDŪRA BOJĀTIEM MATIEM

*IETEICAMS MĀJĀS PĒC VISA VEIDA KRĀSOŠANAS
UN ĶĪMISKAJĀM PROCEDŪRĀM

1. Sagatavo matus, sekojot ieteikumiem ķīmiskā taisnotāja lietošanas
pamācībā.

1. Izmazgā matus ar šampūnu un nosusini ar dvieli. Sajauc 9 ml CREATOR (1. SOLIS) ar 15 ml SEALER (2. SOLIS) un vienmērīgi ieklāj matos no
saknēm līdz galiem.

3. Ieklāj sastāvu matos, izturi kā parasti, rūpīgi izskalo, tad izmazgā matus ar šampūnu un izskalo.
4. Nosusini matus ar dvieli, ieklāj pietiekamu SEALER (2. SOLIS) daudzumu, vienmērīgi iemasējot to matos. Ļauj iesūkties NE MAZĀK par 5 minūtēm, rūpīgi izskalo, izžāvē un ieveido.

NOURISHER (3. SOLIS) ieteicams izmantot 2 reizes nedēļā pēc
matu mazgāšanas. NOURISHER atstāj matos 5 minūtes, tad
izskalo. NOURISHER kondicionējošajā sastāvā ir mīkstinoši līdzekļi, kas pagarina visa veida matu krāsas un ķīmisko procedūru
noturību.

2. Pievieno CREATOR (1. SOLIS) daudzumā, kas atbilst 20% no ķīmiskā
iztaisnotāja krēma daudzuma.
3. Ieklāj sastāvu matos, veic iztaisnošanu un neitralizē, kā norādīts ķīmiskā iztaisnotāja lietošanas pamācībā. Rūpīgi izskalo.
4. Maigi nosusini matus ar dvieli, ieklāj pietiekamu SEALER (2. SOLIS)
daudzumu, vienmērīgi iemasējot to matos. Ļauj iesūkties NE MAZĀK
par 5 minūtēm, rūpīgi izskalo, izžāvē un ieveido.

4. Bez skalošanas ieklāj matos pietiekamu SEALER (2. SOLIS) daudzumu,
lai mati ar to vienmērīgi piesātinātos. Ļauj iesūkties NE MAZĀK par 5 minūtēm, rūpīgi izskalo, izžāvē un ieveido.

2. Matus nosedz un ļauj sastāvam iedarboties 15 minūtes zem siltuma
avota. Rūpīgi izskalo.
3. Nosusini matus ar dvieli un vēlreiz iemasē tajos SEALER (2. SOLIS) no
saknēm līdz galiem. Atstāj ievilkties 2-3 minūtes. Rūpīgi izskalo, izžāvē
un ieveido.

