GEBRUIKSAANWIJZING

Bezoek na het lezen van deze richtlijnen en vaak gestelde vragen de website
Olaplex.com en bekijk onze korte instructievideo’s.
Olaplex herstelt de gebroken zwavelbruggen van het haar. Deze haarverbindingen
worden beschadigd door thermische, mechanische en chemische behandelingen.
Gebruik Olaplex als hulpmiddel. Hoe vaker je Olaplex gebruikt, hoe beter je het
product leert kennen. Daar hebben zowel jij als je klanten baat bij.
Met Olaplex kan je net een stapje verder gaan. Door het product vaak te
gebruiken, ontdek je vanzelf welke methoden voor jou het best werken.
Olaplex bevat geen siliconen, sulfaten, ftalaten, DEA of aldehyden en werd niet
getest op dieren.
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OLAPLEX NO. 1 BOND MULTIPLIER,
GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

3. Voeg Olaplex No. 1 Bond Multiplier toe
aan de voorgemengde emulsie en
meng zorgvuldig.

Highlights met folie:
Besteed bijzondere aandacht aan de
hoeveelheid ontkleuringspoeder die je
gebruikt. De grootte van de schepjes
kan variëren. De hoeveelheid Olaplex
die je gebruikt, hangt af van de
hoeveelheid ontkleuringspoeder en
niet van de hoeveelheid developer en
ontkleuringspoeder samen.*

Merk op: je mag eventueel meer
ontkleuringspoeder toevoegen
om de gewenste consistentie te
verkrijgen. Meng een nieuwe kom met
ontkleuringspoeder en developer en
voeg Olaplex No. 1 Bond Multiplier toe
als je meer dan 30 g ontkleuringspoeder
nodig hebt.

1. Meng ontkleuringspoeder en
developer.
De inwerktijd kan langer zijn door Olaplex.
Om dit te vermijden, verhoog je
het volume van je developer.
Gebruik 20v om resultaten van 10v te
verkrijgen; 30v voor resultaten van 20v;
40v voor resultaten van 30v.

Neem de gewoonlijke voorzorgsmaatregelen tijdens het werken met
ontkleuringsproducten.

Als je de developer met een schepje
ontkleuringspoeder van 15 g mengt, voeg
je 3,75 ml Olaplex No. 1 Bond Multiplier
toe. Als je de developer met een schepje
ontkleuringspoeder van 30 g mengt, voeg
je 7,50 ml Olaplex No. 1 Bond Multiplier toe.

* Het is algemeen geweten dat er een
chemische reactie kan optreden
wanneer ontkleuringsproduct in
contact komt met chloor en andere
mineraalafzettingen in water en op
het haar. Als er een chemische reactie
optreedt, is dit niet te wijten aan het
gebruik van Olaplex. Deze reactie is het
gevolg van een interactie tussen het
bleekmiddel en mineralen. Spoel het
haar onmiddellijk als dit zich voordoet.

2. Gebruik de bijgeleverde
doseerhouder om de correcte
hoeveelheid Olaplex af te meten.

Merk op: vergeet niet deze behandeling
te beëindigen met Olaplex No. 2 Bond
Perfector.
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Balayage:

Inwerktijd van de ontkleuring:

• Gebruik voor een balayage 3,75 ml
Olaplex No. 1 Bond Multiplier
voor 30 g ontkleuringspoeder.

DE INWERKTIJD VARIEERT.
Er is geen gemiddelde inwerktijd
en we kunnen je ook geen schatting
geven, omdat elke klant een ander
haartype heeft.
Hoewel er geen norm is, weten we wel
dat de inwerktijd langer is. Gelukkig zijn
mooie haren het wachten waard.

• Voeg de afgemeten hoeveelheid
Olaplex No. 1 Bond Multiplier toe
aan de voorgemengde emulsie en
meng zorgvuldig.

Warmte:

De hoeveelheid Olaplex die je voor de
Balayage gebruikt, is afhankelijk van
het volume developer dat je met de
Balayage lightener gebruikt.

Olaplex mag in combinatie met
warmtelampen of een warmtebron
worden gebruikt.
Merk wel op dat warmte chemische
reacties versnelt.
Let dus goed op en controleer het haar
zoals gewoonlijk elke 3-5 minuten.

Als het hoogste volume lightener dat je
gebruikt 40v is, onthoud dan dat je met
Olaplex een resultaat van 30v verkrijgt.
Voor een kortere inwerktijd kan je ook
een warmtebron of -lamp gebruiken.

Als het haar erg beschadigd is,
wacht dan met het gebruik van
warmtebronnen tot de gezondheid,
sterkte en soepelheid van het haar
is hersteld met behulp van het
Olaplexsysteem.

Ontkleuringscrème:
Voeg voor elke 45 g bleekcrème
7,50 ml No. 1 Bond Multiplier toe.
Als je meer dan 45 g bleekcrème
gebruikt, gebruik dan een extra kom om
een consistent mengsel te verkrijgen.

Merk op: vergeet niet deze behandeling
te beëindigen met Olaplex No. 2 Bond
Perfector.

Als je minder dan 45 g bleekcrème
gebruikt, voeg je 3,75 ml Olaplex No. 1
Bond Multiplier toe.
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De developer met een volume
verhogen:

Kleur en gloss:
Voeg nooit meer dan 3,75 ml Olaplex
No. 1 Bond Multiplier toe aan je
basiskleur of gloss.

Als je met een ontkleuringsproduct werkt,
mag je het volume van de developer
met een volledig volume verhogen.
Verhoog het volume van de developer
niet bij een basiskleur of high lift-kleur.

Bij basiskleuren en glosses hoef je het
volume van de developer niet te
verhogen.

Verhoog het volume van de developer
niet als u een lightener gebruikt op
superfijne en broze haren.

Voeg Olaplex No. 1 Bond Multiplier enkel
toe aan glosses met een inwerktijd van
10 minuten of langer om het product
goed te bewaren. Je kan je werk laten
overlappen en Olaplex tijdens elk
proces gebruiken.

Lightener op de hoofdhuid:
Je kan Olaplex zonder problemen
toevoegen aan on-scalp lighteners.
Verhoog het volume, maar onthoud
dat meer dan 20v op de hoofdhuid tot
irritatie kan leiden. De inwerktijd kan
langer zijn.

Mag in alle kleuren worden gebruikt:
permanente kleuren, semikleuren,
demikleuren, glosses, toners en high lifts.

Extensions:

Als je de highlights hebt gespoeld, hoef
je de haren niet eerst met shampoo te
wassen. Je mag meteen de toner met
No. 1 Bond Multiplier aanbrengen.

Je kan Olaplex in lighteners, basiskleuren
en glosses gebruiken voor alle soorten
extensions, gaande van keratineextensions, ingenaaide extensions
en ingevlochten extensions tot tapeextensions.

Problemen en oplossingen:
Als je tijdens het gebruik van Olaplex
merkt dat het haar niet lichter wil
worden, gebruik dan minder Olaplex.

Dat geldt ook voor Olaplex No. 2
Bond Perfector. Neem de gewoonlijke
voorzorgsmaatregelen als je de basis
van de extensions behandelt.
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WAT IS OLAPLEX NO. 2 BOND
PERFECTOR? IS HET EEN
CONDITIONER?

Hoe wordt Olaplex No. 2
aangebracht en hoe lang mag
het inwerken?

Olaplex No. 2 Bond Perfector is geen
conditioner, activator of neutralisator.
Het bevat hetzelfde actieve ingrediënt
als de No. 1 Bond Multiplier, maar werd
als crème vervaardigd om gemakkelijk
te kunnen aanbrengen en gebruiken in
combinatie met de andere producten
uit de Olaplexreeks.

1. Spoel de highlights of de kleur uit
het haar. WAS HET HAAR NIET MET
SHAMPOO.
2. Als je nog gloss of toner moet
aanbrengen, doe dit dan en laat de
producten inwerken. (Je mag het
haar eerst wassen met shampoo,
maar we raden je aan om te
wachten).

Deze tweede stap is onmisbaar om de
beste resultaten te bekomen. Met No. 2
worden de overige zwavelverbindingen
hersteld, alsook de sterkte, soepelheid
en structuur van het haar.

3. Spoel het haar en droog het grondig
met een handdoek.
4. Breng 15 ml No. 2 Bond Perfector
aan op het haar, van de haarwortels
tot de haarpunten. Kam het haar
één keer door. Laat het product
minstens 10 minuten inwerken. Laat het
product langer inwerken als het haar
beschadigd is en voer je snit al uit.

Breng geen kleur of lightener aan
op Olaplex No. 2 Bond Perfector.

Kan als kniplotion worden gebruikt.
5. Spoel het product uit het haar en was
het haar met je favoriete shampoo en
conditioner.
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WAT IS OLAPLEX NO. 3 HAIR
PERFECTOR?

WELKE PRIJS REKEN IK AAN VOOR
EEN OLAPLEXBEHANDELING?

Olaplex No. 3 Hair Perfector is een
Olaplexproduct dat je aan de klant
mag verkopen. Het bevat hetzelfde
actieve ingrediënt als Olaplex No. 1
en No. 2. Met dit product kan de klant
tussen de behandelingen door zijn haar
sterk en gezond houden. Het product
herstelt gebroken haarverbindingen.

Wij raden een prijs-verhoging van
€ 8,50 tot € 25,00 per behandeling aan
als je Olaplex No. 1 en No. 2 gebruikt.
Voor optimale langetermijnresultaten
integreer je het best de No. 3 Hair
Perfector in de behandeling. De
prijsbepaling hangt af van de locatie
van je zaak, je klantenbestand en de
prijzen voor andere behandelingen.

Gebruiksaanwijzingen
voor het thuisgebruik van
Olaplex No. 3 Hair Perfector:

HOE BRENG IK OLAPLEX
ONDER DE AANDACHT
VAN MIJN KLANTEN?

De klant brengt een rijkelijke
hoeveelheid van het product aan op
handdoekdroog haar. Daarna kamt hij
het haar door en laat hij het product
10 minuten inwerken. Vervolgens spoelt
hij het product uit en wast hij het haar
met shampoo en conditioner.

Vraag je klant of hij/zij interesse
heeft in een nieuwe, exclusieve
kleurbehandeling. Je klant zal je vragen
wat dit inhoudt. Daarop antwoord
je: “Met Olaplex wordt je haar sterker
en gezonder en zal je kleur langer
blijven zitten. Ik meng de No. 1 Bond
Multiplier rechtstreeks met je kleur en
breng daarna de No. 2 Bond Perfector
aan voor ik je haar met shampoo was.
Daarna krijg je als onderdeel van onze
professionele dienstverlening een flesje
No. 3 Hair Perfector mee om één keer
per week thuis te gebruiken. Je haar zal
er veel gezonder uitzien.”

Olaplex No. 3 Hair Perfector is geen
conditioner die je op het haar mag
laten zitten, het moet altijd worden
uitgespoeld. Hoe langer je het product
laat inwerken, hoe beter de resultaten.
Mag meer dan één keer per week
worden gebruikt.
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BESTAAN ER ANDERE
TOEPASSINGEN VOOR OLAPLEX?

Olaplex professionele dienstverlening: versterken van de
haarverbindingen.

Keratinebehandelingen:

Als een klant met erg beschadigd haar
je salon binnenstapt, is Olaplex dé
oplossing. Het Bond Multiplying System
kan als een soort resetknop worden
gebruikt. Het herstelt de sterkte, structuur
en soepelheid van het haar zodanig dat
de klant opnieuw een kleurbehandeling
kan overwegen.

Het Olaplexsysteem kan uitstekend
met keratinebehandelingen worden
gecombineerd. Omdat deze
behandelingen de haarwortels
glad maken en verzegelen, raden
we aan om eerst de Olaplex Bond
Strenghtening-behandeling te doen.

MERK OP… dit is onze populairste
behandeling.

• Meng 15 % van de Olaplex No.1
Bond Multiplier met 85 % water in een
applicatorfles.
• Laat je klant plaatsnemen aan de
wastafel en breng het mengsel aan.
• Zorg dat het haar verzadigd is. Laat 5
minuten inwerken.
• Breng zonder het haar te spoelen de
No. 2 Bond Perfector aan en kam het
haar goed door.
• Laat nog eens 10 tot 20 minuten
inwerken.
• Gebruik hierna een reinigende
shampoo en ga verder met de
gewoonlijke keratinebehandeling.

• Meng 15 ml Olaplex No. 1 Bond
Multiplier met 90 ml water in een
applicatorflesje (geen spray).
• Breng het product van de haarwortels
tot de haarpunten aan. Zorg ervoor dat
het haar verzadigd is en kam het door.
• Laat 5 minuten of langer inwerken.
• Spoel het haar niet. Breng een rijkelijke
hoeveelheid No. 2 Bond Perfector aan
en kam het haar één keer door.
• Laat 10 minuten of langer inwerken.
• Spoel het haar, was het met shampoo
en breng conditioner aan.

De behandeling zal de haren van
binnenuit versterken voordat de externe
laag met keratine wordt behandeld.

We raden je aan voor deze behandeling
een hogere prijs aan te rekenen.
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Relaxer:

Permanent:

Spoel de neutralisator of neutraliserende
shampoo uit het haar. Dep het haar
droog.

Spoel de peroxide/ neutralisator
uit het haar. Dep het haar op de
permanentstaafjes droog.

• Meng 15 ml Olaplex No. 1 Bond
Multiplier met 90 ml water in een
applicatorfles (geen spray).
• Breng het mengsel rijkelijk aan op het
haar en laat het 7,5 minuten inwerken.
Spoel het haar, was het met shampoo
en breng conditioner aan.

• Meng 15 ml Olaplex No. 1 Bond
Multiplier met 90 ml water in een
applicatorfles (geen spray).
• Doordrenk het haar op de staafjes
met het mengsel en laat het 7,5
minuten inwerken.
• Als je voldoende tijd hebt, doordrenk
het haar op de staafjes dan nog een
keer zonder eerst te spoelen.
• Laat nog eens 7,5 minuten inwerken
(15 minuten in totaal). Haal de staafjes
uit het haar.
• Was het haar met shampoo en breng
conditioner aan.

Kan voor of na thermische
reconditioning-behandelingen
worden gebruikt.

Met Olaplex hoef je geen 48 uur te
wachten na het neutraliseren.
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GEBRUIK VAN OLAPLEX IN COMBINATIE MET EEN PERMANENT
HAARTYPE

OLAPLEX NO. 1 MENGSEL

HOE AANBRENGEN & HOE LANG LATEN INWERKEN?

Zeer
beschadigd

Gebruik OLAPLEX No. 1 Bond
Multiplier zonder het product
te verdunnen.

Breng op elk permanentstaafje
neutralisator aan. Zet je timer op 5 minuten.
Spoel de staafjes en dep droog met een
handdoek. Breng OLAPLEX No. 1 Bond
Multiplier op elk staafje aan, zet je timer
op 5 minuten. Als de eerste 5 minuten om
zijn, breng je OLAPLEX No. 1 Bond Multiplier
opnieuw op elk staafje aan en wacht je
nog eens 5 minuten. Haal de staafjes uit
het haar en spoel zorgvuldig.

Gekleurd haar
en highlights
(multidimensionaal)

Meng 30 g OLAPLEX No.
1 Bond Multiplier met 90
ml water (bij voorkeur
gedestilleerd water, maar dit
is niet noodzakelijk tenzij het
water in je salon hard is).

Breng op elk permanentstaafje
neutralisator aan en breng daarna
onmiddellijk ook het OLAPLEX No. 1 Bond
Multiplier-mengsel op de neutralisator
aan. Zet je timer op 5 minuten. Breng het
OLAPLEX No. 1 Bond Multiplier-mengsel
opnieuw aan en wacht nog eens 5
minuten. Haal de staafjes uit het haar en
spoel zorgvuldig.

Gekleurd haar

Meng 30 g OLAPLEX No.
1 Bond Multiplier met 90
ml water (bij voorkeur
gedestilleerd water, maar dit
is niet noodzakelijk tenzij het
water in je salon hard is).

Breng op elk permanentstaafje
neutralisator aan en breng daarna
onmiddellijk ook het OLAPLEX No. 1 Bond
Multiplier-mengsel op de neutralisator aan.
Zet je timer op 10 minuten. Haal de staafjes
uit het haar en spoel zorgvuldig.

Normaal/
niet-gekleurd

Meng 30 g OLAPLEX No.
1 Bond Multiplier met 90
ml water (bij voorkeur
gedestilleerd water, maar dit
is niet noodzakelijk tenzij het
water in je salon hard is).

Breng op elk permanentstaafje
neutralisator aan en breng daarna
onmiddellijk ook het OLAPLEX No. 1 Bond
Multiplier-mengsel op de neutralisator aan.
Zet je timer op 10 minuten. Haal de staafjes
uit het haar en spoel zorgvuldig.
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WAT GEBEURT ER ALS IK OLAPLEX
EEN PAAR KEER OP BESCHADIGD
HAAR GEBRUIK EN ER DAN
MEE STOP?

Opleiding & training:
De Olaplex opleiding & training bestaat
uit instructievideo’s van 90 seconden.
Deze video’s kan je bekijken op
www.olaplex.com. Bezoek de website
voor nieuws en updates.

Zullen de verbindingen die werden
gemaakt terug breken, waardoor ook
mijn haar gaat breken?
Deze vraag wordt vaak gesteld en het
antwoord is nee. De bescherming die
Olaplex biedt, is permanent. Zelfs als je
het product niet langer gebruikt.

Studenten/
kappers en kapsters in opleiding:
Studenten die Olaplex willen bestellen,
helpen wij met veel plezier verder.
Bezoek mado.be om je bestelling te
plaatsen.

WAT IS OLAPLEX?

Olaplex is een actief ingrediënt dat
is uitgevonden door Dr. Eric Pressly
(doctoraatsdiploma in materiaalkunde)
en Dr. Craig Hawker (doctoraatsdiploma
in chemie). Het is hun eerste uitvinding
voor de schoonheidssector.
Het team heeft verschillende octrooien
ingediend die binnenkort worden
gepubliceerd. We kijken met veel
enthousiasme uit naar de volgende
producten.

Marketingmateriaal
en informatie:
Marketinginformatie en -materialen zijn
beschikbaar op www.olaplex.com.
We doen er alles aan om de
papierafvalberg te verkleinen en
gebruiken zo weinig mogelijk papier.
Je klanten kunnen Olaplex ook leren
kennen via Instagram #olaplex. Daar
vinden ze meer dan 20.000 resultaten
van over de hele wereld.
Zo zien ze naast het typische
marketingmateriaal in de salons ook
levensechte resultaten, rechtstreeks op
hun smartphone.
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