Vóór gebruik
van Olaplex

Na gebruik
van Olaplex

Het eerste en enige product dat het
haar werkelijk blijvend herstelt
Olaplex herstelt verbroken zwavelbruggen in het haar.
Deze bruggen kunnen breken als gevolg van; thermische (föhn, stijl –of krultang),
mechanische (heftig borstelen) en chemische behandelingen maar ook door invloeden
van buitenaf (UV, warmte, vocht, chloor etc.).
Het resultaat van Olaplex is gezond haar. Gezond haar is sterk, goed gehydrateerd en
glanzend. Olaplex brengt jouw haar terug naar de originele staat die het had voordat
het ooit beschadigd werd.
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Olaplex bevat geen sulfaten, ftalaten, parabenen, MIT, DEA, aldehyden, gluten, noten en
is niet op dieren getest.

zwavelbruggen verbindt. Het herstelt de interne structuur en geeft
het haar kracht en zorgt voor een perfecte hydratatie. Het geeft een
prachtige glans en maakt het haar goed handelbaar. Geschikt voor alle
haartypes. Vrij van sulfaten, parabenen, gluten en noten. Veilig voor de
kleur en 100% veganistisch.

Olaplex No. 5 Bond Maintenance conditioner
Ontwikkeld op basis van het unieke Olaplex ingrediënt dat
zwavelbruggen verbindt. Herstelt en hydrateert het haar zonder het zwaar
te maken. Schade en pluizig haar zal verdwijnen met sterk, gezond en
glanzend haar als resultaat. Geschikt voor alle haartypes. Vrij van sulfaten,
parabenen, gluten en noten. Veilig voor de kleur en 100% veganistisch.

Let op: Naast deze uitgebreide 3-4-5 behandeling was en conditioner je het haar 1 of 2x per week met
No.4 en 5 zonder dat de No.3 gebruikt wordt.

Ontwikkeld op basis van het unieke Olaplex ingrediënt dat

herstelt de schade aan de binnenkant van het haar
hydrateren het haar intensief
pakt pluizig haar aan
versterken het haar
maakt het haar voller
zorgen voor glans
zorgen voor een gezonde hoofdhuid en stimuleren haargroei
zorgen voor bescherming van de kleur

Olaplex No.4 Bond Maintenance shampoo

Unieke Olaplex bestanddeel
Argan Olie & Hyaluronzuur
Avocado olie & rode alg extracten
Acai bessen & groene thee olie
Biotine
Abrikozenolie & Vitamine E
Granaatappel & Rozemarijn extract
Zonnebloemolie & Abessijnse olie

veganistisch.

Deze ingrediënten zorgen voor een fantastisch resultaat:

tussen de bezoeken aan de kapsalon door. De Hair Perfector is 100%

Stap uit de douche en maak
het haar handdoekdroog. Deel
het haar af in 3 segmenten. Per
segment een 2 euro munt Olaplex
No. 3 Hair Perfector aanbrengen en
met een grove kam doorkammen.
Inwerktijd; min. 15 minuten of een
nacht hiermee slapen.

(fohn/stijltang) en invloeden van buitenaf (UV, warmte, vocht, chloor)

Was het haar één keer met de
Olaplex No.4 Bond Maintenance
shampoo.

beschadigingen aan het haar als gevolg van styling, warmtebronnen

Stap 2

uitgespoeld na een aantal wasbehandelingen. Repareert alledaagse

Gebruiksaanwijzing Olaplex 3-4-5 systeem 1x in de week

binnenkant van het haar blijvend, zonder dat de resultaten worden

Stap 1

week thuis uitvoert. Het herstelt de verbroken zwavelbruggen aan de

Stap 3

Stap 4

De Hair Perfector is de Olaplex herstelbehandeling die je zelf 1x per

Verdeel een royale hoeveelheid
No. 5 door het haar van aanzet
tot punten. Laat het 3 minuten
intrekken en spoel zorgvuldig uit.

Olaplex No. 3 Hair Perfector

Spoel de Olaplex No. 3 Hair
Perfector uit het haar en was het
haar 2 keer met de Olaplex No.4
Bond Maintenance shampoo
Let op: gebruik een kleine
hoeveelheid per keer.

HET OLAPLEX 3-4-5 SYSTEEM VOOR THUIS.
IN 3 STAPPEN NAAR GEZOND, GLANZEND EN STERK HAAR

WAT IS OLAPLEX® NO.3 HAIR PERFECTOR?
• Een achtmaal gepatenteerd, uniek actief bestanddeel
(Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate)
• Het is geen conditioner of masker maar een herstelbehandeling waarmee het haar van binnenuit wordt
opgebouwd.
• De ideale aanvulling op uw wekelijkse
haarverzorgingsritueel en perfecte voorbereiding op een
chemische behandeling.

HOE WERKT OLAPLEX NO.3 HAIR PERFECTOR?
• Het herstelt de verbroken zwavelbruggen aan de binnenkant
van het haar blijvend, zonder dat de resultaten worden 		
uitgespoeld na een aantal wasbehandelingen.
• Repareert alledaagse beschadigingen aan het haar als
gevolg van styling, warmtebronnen (bv föhn of stijltang) en
zonlicht, tussen de bezoeken aan de kapsalon door.

TOEPASSING: EENMAAL PER WEEK
ALS THUISBEHANDELING.
Voor het bereiken van het beste resultaat verzoeken wij u
om de onderstaande aanwijzingen op te volgen:
Haar met shampoo wassen en uitspoelen.
Voor het verwijderen van siliconenaanslag en hardnekkige
stylingresten raden wij het aan om een diepreinigende
shampoo te gebruiken.
Stap uit de douche en maak het haar goed
handdoekdroog.
Breng OLAPLEX No. 3 Hair Perfector gelijkmatig aan op
het handdoekdroge haar en kam het goed door met
een grove kam.

na gebruik van
OLAPLEX®

GEBRUIKSAANWIJZING:
Hair Perfector No. 3 is bedoeld om de
haarstructuur op te bouwen en is geen
vervanging voor shampoo of andere
haarverzorgingsproducten
(zoals conditioner of masker)!
Voor 10 toepassingen bij middellang haar.

10

De minimale inwerktijd bedraagt 10 minuten.
Voor een krachtigere werking kan de inwerktijd worden
verlengd. Bij ernstig beschadigd haar of als optimale
voorbereiding op een chemische behandeling zijn
twee toepassingen per week mogelijk.
Aansluitend OLAPLEX No. 3 Hair Perfector goed
uitspoelen en daarna zoals gebruikelijk met shampoo
wassen en daarna altijd afsluiten met de juiste conditioner
of een masker voor jouw haar.
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