
FAQ

PRVNÍ A JEDINÝ PRODUKT, KTERÝ  
VLASY SKUTEČNĚ TRVALE OPRAVÍ  
– JIŽ 8× PATENTOVÁN! 

OLAPLEX znovu vytváří zlomené disulfidové můstky ve vlasech, které byly 
poškozeny vlivem tepelných, mechanických a chemických faktorů, ale  
i v rámci každodenního života, a tím umožňuje intenzivnější, extrémnější 
a trvalejší barevné výsledky. 

OLAPLEX neobsahuje silikony, sulfáty, ftaláty, DEA, aldehydy a gluten. 
Kromě toho jsou všechny produkty vhodné pro vegany a nebyly testovány 
na zvířatech.

#FAQ / ČASTÉ DOTAZY
CO JE OLAPLEX?

OLAPLEX je jedinečná aktivní 
účinná látka skládající se z 
molekulárního řetězce bis-
aminopropyl diglykoldimaleátu, 
kterou vynalezl Dr. Craig Hawker 
(doktor chemie) a Dr. Eric Pressly 
(doktor materiálového inženýrství). 
Jde o jejich první vynález v oboru 
kosmetického průmyslu, který byl již 
8x patentován. OLAPLEX je jediný 
produkt, který je schopen skutečně 
trvale opravit poškozené vlasy. 

CO JE OLAPLEX NO.2 BOND 
PERFECTOR? KONDICIONÉR?
OLAPLEX No. 2 Bond Perfector   
není kondicionér, ani vyvíjecí nebo 
neutralizační činidlo, ale je to Bond 
Builder. Obsahuje tytéž účinné  
látky jako OLAPLEX No.1 Bond 
Multiplier. Pro snadnou aplikaci  
a optimální účinek systému OLAPLEX 
má OLAPLEX No.2 Bond Perfector 
krémovou konzistenci. Abyste 
pomocí OLAPLEXu dosáhli těch 
nejlepších účinků, je tento druhý krok 
nevyhnutelný! V tomto kroku jsou 
nejprve pospojovány další zlomené 
disulfidové můstky a nakonec znovu 
obnovena síla a struktura vlasů.

CO SE STANE, KDYŽ  
JEDNOU POUŽIJI OLAPLEX  
NA POŠKOZENÉ VLASY  
A POTÉ PŘESTANU? ZLOMÍ SE 
DISULFIDOVÉ MŮSTKY, KTERÉ 
SE VYTVOŘILY A ZPŮSOBÍ TO 
LÁMÁNÍ VLASŮ?

Toto je velmi častá otázka a odpověď 
zní: ne. Ani když úplně přestanete 
používat OLAPLEX, zachovají se 
disulfidové můstky trvale. Jelikož je 
však vlas každý den zatěžován vlivem 
nejrůznějších faktorů a může docházet 
k lámání dalších disulfidových můstků, 
doporučuje se používat OLAPLEX 
trvale.

MOHU POUŽÍVAT OLAPLEX PŘI 
CHEMICKÉM NAROVÁNÍ?

OLAPLEX lze používat před tepelnými 
regeneračními kúrami i po nich. 
Použijte v tomto případě  Rebuild 
Treatment před ošetřením nebo po 
procesu neutralizace. 

JE OLAPLEX VHODNÝ I PRO 
PRODLOUŽENÉ VLASY?

OLAPLEX je vhodný na prodloužení 
jakéhokoliv typu (Keratin bonding,  
Extension Links, Braid-In Extensions až 
po Tape-In Extensions) stejně jako na 
vlastní vlasy. 

JAKÉ REGENERAČNÍ 
PRODUKTY DOPORUČUJI SVÝM 
ZÁKAZNÍKŮM PRO DOMÁCÍ 
POUŽITÍ?

Klientům s poškozenými vlasy nebo 
zákazníkům, kteří zrovna podstoupili 
proceduru zahrnující odbarvování, 
doporučujeme použití OLAPLEX No.0 
+ No.3. 

Oba produkty obsahují vysoce 
koncentrovanou formu účinné látky 
OLAPLEX  a intenzivně opravují vlasy. 

Jelikož oba produkty kladou důraz 
na výstavbu, je nutné dále vlasům 
poskytnout péči.

zapojit OLAPLEX do běžného života  
v rámci poradenství, aby se zákazníci 
seznámili s extra sklužbami.

Zeptejte se svých zákazníků se 
zdravou vlasovou strukturou (zdravé, 
přírodní, jednoduše barvené vlasy, 
zda by měli zájem ještě lépe pečovat 
o své vlasy a zachovat je zdravé. V 
případě dobré vlasové struktury brání 
OLAPLEX poškození chemickými, 
mechanickými a tepelnými vlivy, 
zanechává zdravé zářivé vlasy a 
vede k dlouhotrvajícím barevným 
výsledkům. 

OLAPLEX projeví naplno svou účinnost 
u zákazníků s poškozenou vlasovou 
strukturou, odbarvenými nebo 
melírovanými vlasy. OLAPLEX opravuje 
poškozené vlasy již během ošetření a 
zanechává je silnější, zdravější  
a dodává jim krásný lesk. 

A nakonec je nezbytné pro dosažení 
nejlepších výsledků použít OLAPLEX 
No.4 Bond Maintenance Shampoo, 
No.5 Bond Maintenance Conditioner 
a/nebo masku 4v1.

Důležité upozornění: Víme, že 
OLAPLEX není produkt sloužící k 
péči, ale k regeneraci. Proto se 
ujistěte, že i vaši zákazníci jsou si 
vědomi toho, že musí o vlasy dále 
pečovat, neboť OLAPLEX opravuje 
vlasovou strukturu. Nic víc a nic míň. 

Ve všech pečujících produktech 
No.4 - No.8 jsou kromě účinné látky 
OLAPLEX obsaženy mnohé ošetřující 
látky, které vlasy vyživují a pečují o 
ně zvnějšku. 

JAKÉ PEČUJÍCÍ PRODUKTY 
DOPORUČUJI SVÝM 
ZÁKAZNÍKŮM PRO DOMÁCÍ 
POUŽITÍ?

Všechny produkty OLAPLEX obsahují 
účinnou látku a budují vlasy směrem 
zevnitř. Produkty číslo 4-8 kromě toho 
obsahují i mnohé pečující látky, které 
vyživují vlas zvenku a dodávají mu 
vlhkost.

Podle požadovaného typu péče 
se pro pravidelné mytí vlasů hodí 
OLAPLEX No.4 Bond Maintenance 
Shampoo, No.5 Bond Maintenance 
Conditioner a/nebo No.8 Bond 
Intense Moisture Mask. 

Produkty Leave-In & Styling No.6 
Bond Smoother a No.7 Bonding Oil 
mohou být používány každý den na 
vlhké nebo suché vlasy. 

No.6 zabraňuje krepatění, pečuje 
o vlasovou strukturu, slouží jako 
ochrana při fénování a navíc 
dodává požadovanou pevnost. 

No.7 dodává vlasům hydrataci, lesk, 
hebkost a slouží jako ochrana proti 
horku až do 230° C.

JAK MÁM OLAPLEX PŘEDSTAVIT 
SVÝM ZÁKAZNÍKŮM?

OLAPLEX můžete nabídnout 
každému zákazníkovi jako doplněk 
při barvicích/ odbarvovacích 
procedurách. Dále by mělo být cílem 

Dodržujte však běžná bezpečnostní 
opatření v místě připevnění 
prodloužených vlasů. 



odbarvování s použitím folie
OLAPLEX No.1 Bond Multiplier odbarvovací prášek

3,75 ml 30 g - 60 g

1,88 ml méně než 30 g
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Smíchejte odbarvovací prášek a vyvíjecí přípravek v obvyklém 
poměru a pečlivě promíchejte.

Přidejte OL APLEX  Bond Multiplier a pečlivě promíchejte. 
K přesnému odměření použijte přiloženou dávkovací odměrku.

Odbarvovač pečlivě opláchněte, nepoužívejte šampon a vlasy usušte 
ručníkem.

Naneste větší množství  OL APLEX  Bond Perfector na vlasy vysušené 
ručníkem od kořínků po konečky a rozčesejte.

Nechte působit alespoň 10 minut. 
V případě poškozených vlasů prodlužte dobu působení. 
Tip:   OLAPLEX No.2 můžete také nechat působit na vlasech jako Cuttinglotion  

(emulzi pro stříhání vlasů).

Opláchněte, umyjte vlasy šamponem a upravte jako obvykle.
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& ODBARVOVÁNÍ N°1 + N°2

5
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odbarvování na pokožce hlavy/celkové
OLAPLEX No.1 Bond Multiplier odbarvovací prášek

1,88 ml 30 g - 60 g

1,00 ml méně než 30 g

odbarvování technikami volné ruky
OLAPLEX No.1 Bond Multiplier odbarvovací prášek

1,88 ml 30 g - 60 g

1,00 ml méně než 30 g

UPOZORNĚNÍ
OLAPLEX lze používat na každý typ vlasů  
a při každém chemickém ošetření. 

Množství vyvíjecího přípravku se nesmí 
zvyšovat. 

U extrémně poškozených nebo velmi 
jemných vlasů je možné zdvojnásobit 
množství přípravku OLAPLEX No.1 Bond 
Multiplier. 

Při potížích se zesvětlením, krytím šedin 
nebo dobou působení je možné množství 
OLAPLEX No.1 Bond Multiplier zmenšit.

Barva, tónovač, matující přípravek
OLAPLEX No.1 Bond Multiplier barva 

(bez vyvíjecího přípravku)

1,88 ml 60 g

1,00 ml méně než 60 g

1
2

Smíchejte barvu/tónovač/matující přípravek s vyvíjecím přípravkem  
v obvyklém poměru a dobře promíchejte.

Přidejte OL APLEX  Bond Multiplier a pečlivě promíchejte. 
K přesnému odměření použijte přiloženou dávkovací odměrku.

Barvu/tónovač/matující přípravek pečlivě opláchněte, nepoužívejte 
šampon a vlasy usušte ručníkem.

Naneste větší množství OL APLEX  Bond Perfector na vlasy vysušené 
ručníkem od kořínků po konečky a rozčesejte.

Nechte působit alespoň 10 minut. 
V případě poškozených vlasů prodlužte dobu působení. 
Tip:   OLAPLEX No.2 můžete také nechat působit na vlasech jako Cuttinglotion  

(emulzi pro stříhání vlasů).

Opláchněte, umyjte vlasy šamponem a upravte jako obvykle.

3
4
5
6

10

MÍCHACÍ POMĚR UPOZORNĚNÍ
OLAPLEX lze používat na každý typ vlasů a při 
každém chemickém ošetření. 

Množství vyvíjecího přípravku se nesmí zvyšovat. 

U extrémně poškozených nebo velmi jemných 
vlasů je možné zdvojnásobit množství OLAPLEX 
No.1 Bond Multiplier.

& BARVENÍ N°1 + N°2

MÍCHACÍ POMĚR

OLAPLEX lze používat při každém 
jednotlivém procesu barvení. 

OLAPLEX se používá pouze u procesů 
barvení vyžadujících dobu působení více 
než 10 minut.
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Smíchejte 15 ml OL APLEX  Bond Multiplier s 90 ml destilované  
vody v aplikační lahvičce (bez sprejovacího nástavce).

Naneste větší množství na umyté vlasy od kořínků po konečky.  
Nechte vlasy nasáknout a pokud možno rozčesejte.

Nechte působit alespoň 5 minut.

Aniž byste oplachovali OLAPLEX  Bond Multiplier, naneste větší 
množství OLAPLEX  Bond Perfector a rozčesejte.

Nechte působit alespoň 15 minut. V případě poškozených vlasů dobu 
působení prodlužte.

Opláchněte, umyjte vlasy šamponem a upravte jako obvykle. 
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REBUILD TREATMENT N°1 + N°2

délka vlasů OLAPLEX No.1 Bond Multiplier voda

dlouhé 15 ml 90 ml

střední 7,5 ml 45 ml

krátké 3,75 ml 22,5 ml

UPOZORNĚNÍ
Pokud se na vlasech nacházejí silné 
zbytky pečujících a stylingových 
produktů, umyjte vlasy nejdříve 
hloubkově čisticím šamponem.

Pro ještě lepší výsledky vetřete na 
závěr do vlasů pečující produkty 
OLAPLEX.

MÍCHACÍ POMĚR

1
2

Natočte trvalou jako obvykle a ošetřete vlny přípravkem na trvalou.  
Poté opláchněte vodou a osušte.

Připravte si obvyklou fixaci a OLAPLEX fixaci.

& TRVALÁ N°1 + N°2

UPOZORNĚNÍ
Pokud máte tvrdou vodu, doporučuje se 
pro dosažení nejlepších výsledků používat 
destilovanou vodu. 

Uvedená množství jsou vypočtena pro dlouhé 
vlasy. U krátkých vlasů lze míchací poměr 
odpovídajícím způsobem upravit.

Extrémně poškozené 
vlasy

Barvené a víckrát 
odbarvované vlasy 
(více barevných tónů)

Barvené nebo 
neošetřené vlasy

Naneste na každou 
natáčku obvyklý fixační 
přípravek. 

Po 5 minutách působení 
natáčku opláchněte  
a osušte. 

Poté naneste na každou 
natáčku OLAPLEX No.1  
a nechte působit 7,5 minuty. 

Po uplynutí 7,5 minuty znovu 
naneste na každou natáčku 
OLAPLEX No.1 a nechte 
působit další 7,5 minuty. 

Sundejte natáčky a pečlivě 
vlasy umyjte. 

Při tomto ošetření se 
nepoužívá OLAPLEX No.2.

Naneste na každou 
natáčku obvyklý fixační 
přípravek.

Ihned poté naneste 
OLAPLEX No.1 s vodou (viz 
míchací poměr) na fixační 
přípravek a nechte působit 
7,5 minuty. 

Po uplynutí 7,5 minuty znovu 
naneste na každou natáčku 
OLAPLEX No.1 a nechte 
působit další 7,5 minuty. 

Sundejte natáčky a pečlivě 
vlasy umyjte. 

Při tomto ošetření se 
nepoužívá OLAPLEX No.2.

Naneste na každou 
natáčku obvyklý fixační 
přípravek.

Ihned poté naneste 
OLAPLEX No.1 s vodou (viz 
míchací poměr) na fixační 
přípravek a nechte působit 
10 minut. 

Sundejte natáčky a pečlivě 
vlasy umyjte. 

Při tomto ošetření se 
nepoužívá OLAPLEX No.2.

Použijte neředěný  
OLAPLEX No.1.

Smíchejte 30 ml OLAPLEX 
No.1 s 90 ml vody.

Smíchejte 30 ml OLAPLEX 
No.1 s 90 ml vody.


