Zestaw Ampliﬁer 500ml + Connector 500ml - ESLABONDEXX

470,00 zł (brutto)
To program synergicznych produktów stworzonych by chronić włosy podczas wszelkich zabiegów
chemicznych oraz by utrzymywać zdrowe włosy. Nie wydłuża czasu
działania produktów, ani nie zaburza zabiegów chemicznych.
1. Connector : dodany do produktów chemicznych tworzy nowe wiązania dwusiarczkowe, ochrania
strukturę wewnętrzną włosa. Nadaje elastyczności, poprawia
wytrzymałość włosów.
Stosowanie:
- rozjaśnianie – wymieszaj najpierw rozjaśniacz z odpowiednią ilością wody utlenionej, tak jak robisz to
zazwyczaj, dodaj 2 ml Connectora na każde 10 gr. rozjaśniacza
- farbowanie – wymieszaj najpierw farbę z odpowiednią ilością wody utlenionej, tak jak robisz to
zazwyczaj,
a gdy kolor jest już odpowiedni dodaj 1 ml Connectora na każde 10 gr. farby
- farbowanie kolorami ultra lift - wymieszaj najpierw farbę z odpowiednią ilością wody utlenionej, tak
jak robisz to zazwyczaj, a gdy kolor jest już odpowiedni dodaj
7,5 ml Connectora na każde 50 gr. farby
- trwałe prostowanie włosów - po umyciu Szamponem Eslabondexx Rescure, nakładaj krem prostujący
przed suszeniem lub po w zależności od procedury kremu.
Spłucz dokładnie, po czym wymieszaj 2 ml Connectora na każde 10 ml Neutralizatora .Nakładaj
mieszankę na osuszone włosy zgodnie z typową procedurą, potem
zmyj. W przypadku włosów szczególnie zniszczonych przed przystąpieniem do dalszego etapu użyj
Eslabondexx Spray Immediate Rescure na długość i końce, zostaw
na ok. 10 minut i zmyj. Potem nakładaj Ampliﬁer.
- prostowanie keratynowe – po zastosowaniu szamponu wymieszaj 1 ml Connectora na każde 10 gr.
produktu keratynowego

- trwała ondulacja – kontroluj normalny proces trwałej ondulacji, następnie zastosuj neutralizator z
Connectorem – 2 ml Connectora na 10 ml Neutralizatora pozostaw mieszankę na pożądany czas. Spłukaj dokładnie i osusz ręcznikiem. Następnie zastosuj
Ampliﬁer i pozostaw go na 5 minut. Spłukaj i wysusz.
- jako samodzielny produkt - zapobieganie uszkodzeniom – wymieszaj 10ml/gr Connectora z 15 ml/gr
Ampliﬁera i 1 ml Utrwalacza od trwałej ondulacji- nakładaj od
nasady po końce. Zastosuj źr. ciepła na 15 min. Zmyj dokładnie, po czym aplikuj Ampliﬁer -wmasuj i
pozostaw na około 2-3 minuty. Spłukaj, osusz i postępuj jak zawsze.
2. Ampliﬁer : krem wzmacniający powstawanie mostków dwusiarczkowych stworzonych przez
Connector. Zapewnia nawilżenie i odżywienie włosów.
Stosowanie: nakładaj odpowiednią ilość produktu (zależną od długości włosów) po skończonym
procesie farbowania, rozjaśniania, trwałej ondulacji, itp. do momentu
nasycenia. Pozostaw na co najmniej 5 minut, zmyj dokładnie i osusz włosy.
3. Sustainer : produkt do stosowania domowego jako kontynuacja. Dostarcza emolientów, zwiększa
elastyczność, nadaje połysk.
Stosowanie: nakładaj 2x w tygodniu po umyciu włosów szamponem. Pozostaw na około 5 minut, po
czym zmyj dokładnie, osusz i postępuj jak zazwyczaj.
4. Shampoo Rescure : szampon odżywczy i wzmacniający do stos. domowego 2-3 x w tygodniu, jak i
salonowego.
5. Spray Immediate Rescure : specjalistyczny spray wzmacniający i zapobiegający mechanicznym
uszkodzeniom

