OLAPLEX NO.2 KÄYTTÖTAPOJA
OLAPLEX-MINIHOITO
Voit tehdä Olaplex-käsittelyn vielä nopeammin
käyttämällä ainoastaan Olaplex No.2 -tuotetta. Tämä
nopea hoitokäsittely sopii hyvin ennen hiustenleikkausta tai föönikampausta ja on helppo ja tehokas
tapa tutustuttaa asiakkaasi Olaplex-tuotteisiin.
TEE NÄIN:
Jos hiuksissa on muotoilutuotteita, pese hiukset
ennen käsittelyä. Jos hiukset ovat puhtaat, huuhtelu
riittää. Pyyhekuivaa hiukset ja levitä hiuksiin reilusti
Olaplex No.2:ta. Anna vaikuttaa vähintään 10 min.
Pese shampoolla ja käytä lopuksi hoitoainetta.
LEIKKAUSNESTEENÄ
Voit käyttää Olaplex No.2 -tuotetta leikkausnesteenä
asiakkaille, joiden hiuksia ei värjätä tai käsitellä kemiallisesti.
TEE NÄIN:
Levitä pieni määrä Olaplex No.2:ta kosteisiin hiuksiin
ja kampaa hiukset läpi. Huom. Ei suositella erittäin
hentohiuksisille asiakkaille.
LISÄKESTOA LATVAVÄRIN FREESAUKSEEN
Kun värjäät asiakkaan tyven ja haluat samalla
kevyesti freesata väriä myös huokoisessa, käsitellyssä
pituudessa ja latvassa, lisää latvojen värjäämisessä
käyttämäsi värimassan joukkoon Olaplex No.2.
Käsittelyn jälkeen latvat ovat paremmassa kunnossa ja
väri myös kestää pidempään.
TEE NÄIN:
Lisää jäljellä olevan värimassan määrästä puolet Ola-

plex No.2:ta ja sekoita hyvin. Anna
vaikuttaa kuten normaalisti. Vaikutusajan päätyttyä
pese hiukset, huuhtele ja hoida lopuksi hoitoaineella.
LAVEERAA SUORAVÄRIÄ
Voit laveerata suoraväriä Olaplex No.2:lla, joka suojaa
hiuksia värin vaikutusaikana ja lisää väriin intensiivisyyttä ja kestoa.
TEE NÄIN:
Sekoita suoravärin joukkoon Olaplex No.2:ta, pieni
määrä kerrallaan, kunnes toivottu sävy on saavutettu.
Anna vaikuttaa suoravärin ohjeiden mukaan, tai niin
kauan, kunnes haluttu sävyn intensiivisyys on saavutettu. Vaikutusajan päätyttyä pese hiukset, huuhtele ja
hoida lopuksi hoitoaineella.
SUOJAA TYVIVAALENNUKSESSA
Kun vaalennat ennestään vaalennettujen hiusten tyvikasvua, Olaplex No.2 suojaa huokoista hiusta vaalennusaineelta käsittelyn rajakohdassa. Vaikka vaalennusainetta leviäisi aiemmin käsiteltyyn hiukseen, Olaplex
No.2 suojaa käsiteltyä hiusta korjaamalla rikkisiltoja.
TEE NÄIN:
Levitä Olaplex No.2 aiemmin vaalennettuun hiusosion ja tyvikasvun rajakohtaan.
HEMMOTTELUHOITONA VÄRI- TAI VAALENNUSKÄSITTELYN VAIKUTUSAJALLA
Hyödynnä tyvivärin, vaalennuksen tai suoristuskäsittelyn vaikutusaika ja anna asiakkaasi hiuksille ylimääräinen hemmotteluhetki – ilman lisäaikaa!
TEE NÄIN:
Kostuta käsittelemättömät hiukset, levitä Olaplex

No.2 pituuksiin ja/tai latvoihin tyvivärin, raitojen tai
suoristuskäsittelyn vaikutusajalla. Vältä alueita, joissa
on väriä ja/tai vaalennusväriä. Jos virkistät aiemmin
tehtyjä raitoja, levitä Olaplex No.2 käsiteltyihin latvoihin
vahvistaaksesi ja suojataksesi niitä käsittelyn aikana.
PERMANENTIN ESIKÄSITTELYAINEENA
Valmista ja vahvista asiakkaan hiukset permanenttikäsittelyä varten.
TEE NÄIN:
Sekoita yhtä paljon Olaplex No.2:ta ja voimakasta
proteiinihoitoa, esim. Awapuhi Wild Ginger KeraTriplex Treatment tai Joico K-Pak Professional H.K.P.,
keskenään. Levitä tasaisesti hiuksiin ja laita lämpöön
peittämättä. Anna lämmön vaikuttaa, kunnes hiukset
ovat kuivuneet. Kostuta hiukset uudestaan suihkupullon avulla ja rullaa permanentti normaalisti.
PARTAKÄSITTELY
Hyödynnä esim. värin vaikutusaika tai tee
hemmotteluhoito miesasiakkaallesi.
TEE NÄIN:
Levitä Olaplex No.2 pensselillä puhtaalle parralle
koskettamatta ihoa. Varo levittämästä suun ja huulten
alueelle. Anna vaikuttaa 15 min, huuhtele, pese shampoolla ja käytä lopuksi hoitoainetta.
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