
                                                  Eslabondex™
                                            Nio-Protect Technology

Eslabondexx on täysin uudenlaista kemiaa, se tekee hiuksista joka kerralla vahvemmat ja terveemmät. Ammattikäyttöön
suunniteltu lisäpalvelu, jota käytetään hiusten kemiallisten käsittelyjen yhteydessä. Eslabondexx hoito voidaan toteuttaa
myös omana erillisenä tehohoitopalveluna suojaamaan ja korjaamaan vaurioiutuneita hiuksia.

Eslabondexx korjaa, vahvistaa ja suojaa hiuksia uudella tavalla. Se antaa luovuudelle entistä suuremman vapauden, sen 
avulla hiusta voidaan vaalentaa vielä vaaleammaksi ja värjätä entistä dramaattisemmin.

KÄYTTÖOHJE

Hiusvärit (1:1 tai 1:1,5 sekoitussuhde)

Sekoita hiusväri ja hapete normaalisti. Kun värisekoitus on valmis:

• Lisää 1ml Connectoria jokaista 10 värigrammaa kohden. Levitä väri-Connector sekoitus hiuksille, anna 
vaikuttaa normaalisti, huuhtele ja pese hiukset.

• Levitä sopiva määrä Amplifier voidetta tasaisesti koko pituuksille ja anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 
Huuhtele huolellisesti ja föönaa kuivaksi.

• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 
hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi.

Esimerkki: Hiusten värjäys 1:1, 60ml hiusväriä + 60ml hapetetta. Lisää 6ml Connectoria.

Vaalennusvärit (1:2 sekoitussuhde)

Sekoita hiusväri ja hapete normaalisti. Kun värisekoitus on valmis:

• Lisää sekoituskulhoon 7,5ml Connectoria jokaista 50 värigrammaa kohden. Levitä värimassa-Connector-
sekoitus hiuksille, anna vaikuttaa normaalisti, huuhtele ja pese hiukset.

• Levitä sopiva määrä Amplifier voidetta tasaisesti koko pituuksille ja anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 
Huuhtele huolellisesti ja föönaa kuivaksi.

• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 
hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi.

Esimerkki: Hiusten värjäys 1:2, 50ml hiusväriä + 100ml hapetetta. Lisää värisekoitukseen 7,5ml Connectoria.



Vaalennukset

Sekoita vaalennusaine ja hapete normaalisti. Kun vaalennusaine on sekoitettu valmiiksi:

• Lisää 2ml Connectoria jokaista 10 vaalennusjauhegrammaa kohden. Levitä sekoitus hiuksille, anna vaikuttaa 
normaalisti, huuhtele ja pese hiukset.

• Levitä sopiva määrä Amplifier voidetta tasaisesti koko pituuksille ja anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 
Huuhtele huolellisesti ja föönaa kuivaksi.

• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 
hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi.

Esimerkki: Vaalennus 20g vaalennusainetta + 40ml hapetetta. Lisää 4ml Connectoria.

Suoravärit

Voit jatkaa suoraan väriaineen kanssa vaalennushoidon jälkeen.

• Sekoita haluttu värisävy Connectorin kanssa ( 1ml Connectoria, 10 värigrammaa kohden ). Levitä hiusväri, 
anna vaikuttaa normaalisti, pese ja huuhtele.

• Levitä sopiva määrä Amplifier voidetta tasaisesti koko pituuksille ja anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 
Huuhtele huolellisesti ja föönaa kuivaksi.

• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 
hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi.

Vaurioita korjaava suojahoito

• Sekoita 10ml Connectoria ja 15ml Amplifier voidetta. Levitä tasaisesti koko pituuksille. Anna vaikuttaa 
lämmön kanssa 15 minuuttia. Huuhtele huolellisesti.

• Jatka hoitoa levittämällä Amplifier voidetta tasaisesti koko pituuksille, anna vaikuttaa 2-3 minuuttia. Huuhtele 
huolellisesti ja föönaa kuivaksi.

• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 
hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi.

Kemialliset suoristukset

• Pesun jälkeen sekoita 10ml Connectoria jokaista 50ml suoristusvoidetta kohden. Suorita hoito normaalisti ja 
huuhtele. Levitä tarvittava määrä kiinnitettä. Anna vaikuttaa ja huuhtele.

• Levitä sopiva määrä Amplifier voidetta tasaisesti koko pituuksille ja anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 
Huuhtele huolellisesti ja föönaa kuivaksi.

• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 
hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi.

Keratiinisuoristukset

Keratiinisuoristukseen valmistavan shampoon jälkeen:

• Sekoita 1ml Connectoria jokaista 10g keratiinisuoristusvoidetta kohden. Levitä sekoitus hiuksille normaalisti, 
anna vaikuttaa kuten tavallisesti ja huuhtele. Levitä keratiinihoitoaine ja huuhtele.

• Levitä sopiva määrä Amplifier voidetta tasaisesti koko pituuksille ja anna vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. 
Huuhtele huolellisesti ja föönaa kuivaksi.

• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 
hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi. 

Huomio: käytä mukana tulevaa mittakulhoa.

 



Permanentit

• Noudata normaalia permanenttiaineen levitystapaa ja huuhtele, levitä kiinnite ja anna vaikuttaa normaalisti. 
Poista rullat ja pyyhekuivaa hiukset.

• Levitä keskipitkille hiuksille koko pituuksille tasaisesti 25-30ml Connectoria ja anna vaikuttaa 10 minuuttia.
• Levitä Amplifier voidetta runsaasti koko pituuksille ilman välihuuhtelua ja anna vaikuttaa 5 minuuttia. 

Huuhtele huolellisesti ja föönaa kuivaksi.
• Huolto: kahdesti viikossa shampoon jälkeen, huuhdo ja levitä Sustainer voide hiuksille koko pituuksille 

hoitonaamion tapaan. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele ja föönaa kuivaksi.

Huomio: käytä mukana tulevaa mittakulhoa.
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