
Η επανάσταση συνεχίζεται



Ξανθά ζωντανά και φωτεινά

Χωρίς 
αμμωνία

Δημιουργός
δεσμών Σύστημα

για ανταύγειες 

Απόλυτη
προστασία





Σκόνη αποχρωματισμού για διάφορες τεχνικές
Απόλυτη Προστασία
Αποχρωματισμός και Σχηματισμός δεσμών
Σύστημα για έντονο ξάνοιγμα
Μέχρι 8 τόνους
Χωρίς Αμμωνία

Ανάμιξη 1+1
Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
που περιλαμβάνονται στο φύλλο, 
στο εσωτερικό της συσκευασίας.

GR Σκόνη αποχρωματισμού για διάφορες τεχνικές
Για απόλυτη προστασία
Σχηματίζει δεσμούς
Με σύστημα για ανταύγειες
Για ξάνοιγμα μέχρι και 8 τόνους
Χωρίς αμμωνία

BONDER PLEX BLEACH WITH NO AMMONIA.
Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. ∆ιαβάστε προσεκτικά το 
φυλλάδιο οδηγιών που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία, πριν τη χρήση. 
Φορέστε κατάλληλα γάντια. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
Αν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεβγάλτε αμέσως, με άφθονο 
νερό.



Με λάδι Καρύδας και θαλάσσια Κερατίνη

Θεραπεία για μετά τον αποχρωματισμό
Ανακατασκευάζει τους δεσμούς των μαλλιών

Θεραπεία για μετά τον αποχρωματισμό. Με εξαιρετικά 
θρεπτική φόρμουλα.

Ανακατασκευάζει τους δεσμούς των μαλλιών και 
εξισορροπεί το pH, ενδυναμώνοντας τη δομή των 
χημικά επεξεργασμένων μαλλιών.

Οδηγίες Χρήσης: Αφού ξεβγάλετε από τα μαλλιά όλο 
το μίγμα αποχρωματισμού, λούστε με το Cleansing 
Shampoo. Στεγνώστε και διορθώστε τον τόνο αν είναι 
απαραίτητο. Ξεβγάλτε και εφαρμόστε τη DEFENDER 
TREATMENT, αφήστε για 10 έως 20 λεπτά. Ξεβγάλτε 
τελείως, λούστε χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο ή 
θεραπευτικό σαμπουάν (ανάλογα με την επαγγελματική 
σας κρίση). Λούστε και εφαρμόστε τη BONDER PLEX 
DEFENDER MASK αν κρίνεται απαραίτητο. Ξεβγάλτε και 
προχωρήστε στο styling ως συνήθως.

Με λάδι Καρύδας και θαλάσσια Κερατίνη

Λάδι Καρύδας:
Το λάδι καρύδας είναι γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα, αντιμυκητιακά, 
αντιοξειδωτικά και αντιβακτηριδιακά στοιχεία. Τα αντιοξειδωτικά στοιχεία του 
διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας και έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη E.

Θαλάσσια Κερατίνη:
Κερατίνη θαλάσσιας φυτικής προέλευσης.
Η Κερατίνη είναι μία ινώδης δομική πρωτεΐνη και το βασικό δομικό υλικό από 
το οποίο αποτελούνται οι τρίχες, τα μαλλιά, τα νύχια και η εξωτερική 
στοιβάδα του δέρματος μας. Η κερατίνη είναι εξαιρετικά αδιάλυτη στο νερό 
και στους οργανικούς διαλύτες. 

GR



Με λάδι Καρύδας και θαλάσσια Κερατίνη
Θεραπευτικό σαμπουάν για ντεκαπαρισμένα μαλλιά. 
Αποκαθιστά τους συνδέσμους της τρίχας.
Χωρίς Parabens.

Φόρμουλα καθαριστική, πολύ απαλή για τα 
μαλλιά και το τριχωτό. 

Για συχνή χρήση, χωρίς parabens. 

Διατηρεί τα χημικά επεξεργασμένα, 
ντεκαπαρισμένα μαλλιά δυνατά, απαλά και 
λαμπερά. Βοηθάει στη διόρθωση των 
ανεπιθύμητων τόνων.

Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα 
σε βρεγμένα μαλλιά και κάντε μασάζ. Αφήστε για 
2 λεπτά και ξεβγάλτε με άφθονο νερό. 

Με λάδι Καρύδας και θαλάσσια Κερατίνη

Λάδι Καρύδας:
Το λάδι καρύδας είναι γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα, αντιμυκητιακά, 
αντιοξειδωτικά και αντιβακτηριδιακά στοιχεία. Τα αντιοξειδωτικά στοιχεία του 
διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας και έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη E.

Θαλάσσια Κερατίνη:
Κερατίνη θαλάσσιας φυτικής προέλευσης.
Η Κερατίνη είναι μία ινώδης δομική πρωτεΐνη και το βασικό δομικό υλικό από 
το οποίο αποτελούνται οι τρίχες, τα μαλλιά, τα νύχια και η εξωτερική 
στοιβάδα του δέρματος μας. Η κερατίνη είναι εξαιρετικά αδιάλυτη στο νερό 
και στους οργανικούς διαλύτες. 
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Επανορθώνει, θρέφει σε βάθος, εξισορροπεί το 
pH διευκολύνοντας την ανακατασκευή των 
δεσμών της τρίχας σε μαλλιά που έχουν υποστεί 
αλκαλικές διεργασίες. Αφήνει τα μαλλιά λαμπερά 
και απαλά, βοηθώντας στη διόρθωση των 
ανεπιθύμητων τόνων.

Οδηγίες Χρήσης: Εφαρμόστε σε βρεγμένα, 
ταμποναρισμένα μαλλιά. Αφήστε για 2 λεπτά και 
ξεβγάλτε με άφθονο νερό. Χρησιμοποιήστε μία ή 
δύο φορές την εβδομάδα. 

Με λάδι Καρύδας και θαλάσσια Κερατίνη

Λάδι Καρύδας:
Το λάδι καρύδας είναι γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα, αντιμυκητιακά, 
αντιοξειδωτικά και αντιβακτηριδιακά στοιχεία. Τα αντιοξειδωτικά στοιχεία του 
διεισδύουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας και έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη E.

Θαλάσσια Κερατίνη:
Κερατίνη θαλάσσιας φυτικής προέλευσης.
Η Κερατίνη είναι μία ινώδης δομική πρωτεΐνη και το βασικό δομικό υλικό από 
το οποίο αποτελούνται οι τρίχες, τα μαλλιά, τα νύχια και η εξωτερική 
στοιβάδα του δέρματος μας. Η κερατίνη είναι εξαιρετικά αδιάλυτη στο νερό 
και στους οργανικούς διαλύτες. 
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Μάσκα που θρέφει σε βάθος
Εξισορροπεί το pH
Αποκαθιστά τους συνδέσμους της τρίχας
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