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HELBLEKING/ETTERVEKSTBLEKING
Ved bruk av ammoniakkfri bleking, bruk halve mengder. 

BLEKEKREM BLEKEPULVER MENGDE OLAPLEX No.1

<45g  <30g  1ml

>45g  >30-60g  1,88ml

BLEKING I FOLIE

Du trenger IKKE å ha sterkere vannstoffstyrke ved bleking i folie.
Ved mengder større enn beskrevet i tabellene, anbefaler vi at du blander 2 skåler. 

BLEKEKREM BLEKEPULVER MENGDE OLAPLEX No.1

<15g  <30g  1,88ml

>15g  30-60g  3,75ml

BALAYAGE
Bruk 1,88ml pr 30-60g blekepulver for Balayage. Du trenger IKKE ha sterkere vannstoffstyrke enn anbefalt.
For blandinger under 30g blekepulver, bruk 1ml. For blandinger under 30g, bruk 1ml Olaplex No.1

Blir blandingen for tynn, tilsett mer blekepulver. Olaplex kan brukes med varme så lenge det kjemiske 
produktet som brukes tillater dette. Om du opplever problemer med lysning eller virketid, bruk mindre 
Olaplex i blandingen. 

----------

Mengden av Olaplex som skal brukes, avhenger av mengden av bleking som brukes, ikke ferdig blandet 
produkt (vannstoff+bleking.). Vær spesielt oppmerksom på størrelsen på måleskjeén til pulveret du bruker, 
da størrelsen varierer fra merke til merke. Bruk vekt for mest presise blandingsforhold.

Har du problemer med at håret ikke lysner nok, bruk mindre Olaplex No.1

Merk: Du kan tilføre mer blekemiddel om nødvendig for å oppnå ønsket konsistens.
Vi anbefaler å blande en ny skål med bleking og Olaplex hvis mer enn 30g blekepulver er nødvendig
 

Merk: Ta de samme forholdsreglene som alltid når det arbeides med lysning.

SLIK GJØR DU
1. Bland blekepulver/krem og vannstoff godt sammen.

2. Tilfør ønsket mengde Olaplex No.1, i følge tabellen for    
    behandlinger, og bland godt. 

3. Skyll ut blekingen etter endt virketid og håndkletørr.

4. Påfør en rikelig mengde Olaplex No.2 og kam 
    igjennom.

5. La produktet virke i minimum 10 minutter.

6. Skyll, shampooner og avslutt med conditioner, 
    bruk gjerne en kur tilpasset kundens hår.

Du trenger IKKE å ha sterkere vannstoffstyrke ved bleking uten folie.

OLAPLEX STAND ALONE TREATMENT

For hår som er kjemisk og/eller termisk skadet er dette første steg. Intensivbehandlingen kan brukes som en 
”reset-knapp” for kundens hår og lar deg bygge styrke og indre struktur slik at håret kan gjennomgå en ny 
farge- eller kjemisk behandling.  Denne behandlingen kan gjøres før og/eller etter en kjemisk behandling 
og kan gjøres i salong 1 gang i uken eller oftere. Kompatibel med alle hårtyper fra ubehandlet til kjemisk 
behandlet hår. Ved tilfeller der flere omganger med lysning kreves, anbefaler vi at denne behandlingen 
gjøres etter hver prosess

MERK: Dette er den mest populære behandlingen vi tilbyr, og en perfekt måte å introdusere dine kunder 
for Olaplex-systemet.  

SLIK GJØR DU
1. Om håret ikke er rent, anbefaler vi at det vaskes med en renseshampoo.

2. 90ml vann og 15ml Olaplex No.1 blandes i en applikatorflaske. Ikke bruk sprayflaske da blandingen lett 
kan komme i kontakt med øyne og hud.

3. Gjennomfukt håret fra rot til spiss og gre igjennom. La virke i 5 minutter eller lenger. Skyll ikke.

4. Påfør en rikelig mengde Olaplex No.2 i håret fra rot til spiss og gre igjennom. La virke i minst 10 minutter 
eller lenger. 

MERK: Du kan forlenge virketiden om ønskelig. Lengre virketid gir en mer effektiv behandling. 
Produktene alltid skal skylles ut.

5. Skyll, shampoonèr og bruk en conditioner eller kur. 

MERK! 
Om du skal behandle kortere hår og trenger mindre mengde produkt, kan det beregnes 15% Olaplex No.1 og 85% vann.

FARGE/MINICOLOR/LYSFARGE/ GLOSS /KORRIGERING
Kan brukes i alle fargebehandlinger med mer enn 10min virketid.

MENGDE FARGE  MENGDE OLAPLEX No.1 

<60g   1ml

>60g   1,88ml

Mål opp hvor stor mengde Olaplex du skal ha utifra mengde farge du bruker før vannstoff. Velg styrke på 
vannstoff utifra bruksanvisningen for den fargen du bruker.

1. Bland farge og vannstoff godt sammen, og tilfør deretter i Olaplex No.1. Bland godt.
2. Etter endt virketid, skyll ut fargen. Det er ikke nødvendig å shampoonere, men man kan om det er ønskelig.  
3. Håndkletørr og påfør rikelig med Olaplex No.2 og gre igjennom håret. La virke i minimum 10 minutter. 
    Jo lenger, jo bedre. 
4. Skyll håret, bruk shampoo og conditioner og eventuelt en kur tilpasset håret.

KERATINBEHANDLING
Vi anbefaler en Olaplex Intensiv Treatment før du starter keratinbehandlingen. Vi anbefaler vask med en 
renseshampoo før behandlingen. En keratinbehandling forsegler hårskaftet. Vi anbefaler å vente 2-3 uker 
før kunden bruker Olaplex No.3 hjemme.

HAIREXTENSIONS
Olaplex No.1 kan brukes i bleking, normalfarger og glossinger og i kombinasjon med alle typer extensions 
som f.eks keratinfester, tape, microringer, fletting, søm osv. Olaplex No.2 og Olaplex No.3 kan også brukes, 
men anbefales ikke brukt på festene.

Aldri tilsett mer enn 1,88ml av Olaplex No.1 i din fargeblanding. Vannstoffstyrken må ikke økes ved nor-
malfarging eller glossing. Tilsett KUN Olaplex No.1 i glossinger med 15 minutter eller lengre virketid. Du kan 
overlappe og bruke Olaplex i ALLE behandlinger.

VANN  MENGDE OLAPLEX No.1
 
90ml   15ml

12 STEGS PERMANENTSYSTEM

1. Gjør en grundig konsultasjon for å forstå hva kunden ønsker og prøv å lese mellom linjene på hva som 
fortelles 

2. Vask håret med en dyptrensende shampoo.

3. Hvis håret er skadet, lysnet, fargebehandlet eller tidligere permanentbehandlet, bland like mengder  
Olaplex  No.2 og en protein conditioner/kur, i en skål og påfør i håndkletørret hår. Jobb blandingen  
gjennom den porøse/skadede delen av håret med fingrene. Deretter plasseres kunden under varme, 
UTEN hette slik at blandingen tørker jevnt i håret. Når håret er tørt, gjenfuktes det lett med en sprayflaske 
og man kan fortsette med viklingen. Du kan hoppe over dette trinnet ved normalt/ubehandlet hår.

4. Når håret er ferdigviklet, bland 1,8ml Olaplex  No.1 i permanentvæsken. Påfør som normalt. 
Dette vil IKKE forlenge virketiden.

5. Gjør en umiddelbar testlokk, og bruk din fagkunnskap for å avgjøre intervallene for testlokker videre. 

6. Når håret har fått ønsket krølltegning, skyll nøye.

7. Håndkeltørr håret grundig og bruk gjerne håndkle først før papirhåndkle. 

8. Vent så i  5 minutter. Ved tynt/fint og ekstremt strukturskadet hår kan man vente opptil 30 minutter. Dette 
gjør at håret mykgjøres og den nye strukturen får tid til å feste seg. Dette gir et mer varig sluttresultat.

9. Bland 1,8ml Olaplex  No.1 direkte i nøytraliseringen. 

10. Følg stegene nedenfor for den hårtypen du jobber med. Mix Olaplexblandingen I en applikatorflaske 
(ikke spray).

EKSTREMT BEHANDLET HÅR
Bruk Olaplex  No.1 uten å vanne den ut. Påfør nøytraliseringsvæsken på alle spoler, og la virke i 5 min. Skyll 
hver enkelt spole nøye og håndkletørr grundig. Påfør Olaplex No.1 over alle spoler og la virke i 5 min. Etter 
endt virketid, påfør Olaplex  No.1 på nytt og la virke i nye  5 min. Fjern så spolene og skyll grundig. 

FARGET & STRIPET HÅR
Bland 30ml Olaplex No.1 med 90 ml vann. (Destillert vann er å foretrekke men ikke nødvendig så lenge vannet ikke 
er hardt). Påfør nøytraliseringen på alle spoler, og påfør umiddelbart Olaplex -blandingen rett over nøytra-
liseringen. La virke i  5 min. Påfør blandingen igjen og la virke i nye 5 min. Fjern spolene og skyll grundig.

FARGET HÅR
Bland 30ml OLAPLEX No.1 med 90 ml vann. (Destillert vann er å foretrekke men ikke nødvendig så lenge vannet ikke 
er hardt). Påfør nøytraliseringen på alle spoler, og påfør umiddelbart Olaplexblandingen rett over nøytrali-
seringen. La virke i 10 min. Fjern spolene og skyll grundig.

NORMALT/UBEHANDLET HÅR
Bland 30ml Olaplex No.1 med 90 ml vann. (Destillert vann er å foretrekke men ikke nødvendig så lenge vannet 
ikke er hardt). Påfør nøytraliseringen på alle spoler, og påfør umiddelbart Olaplexblandingen rett over 
nøytraliseringen. La virke i 10 min. Fjern spolene og skyll grundig.

MERK: Olaplexblandingen holder seg i minimum 2 uker hvis den oppbevares i en lukket beholder.

11. Når du har fjernet spolene, skyll med kaldt vann og shamponér lett. Man må ikke vente 48timer 
etter nøytraliseringen med Olaplex, da den er ferdig oksidert. Om du har brukt Olaplex i alle steg av 
behandlingen, er det ikke nødvendig med en intensivbehandling eller at kunden bruker No.3 før etter 
4 til 5 uker

12. Style som ønsket.

ANTIPERMANENT
1. Skyll ut fikseringen og håndkletørr håret.
2. Bland 15ml No.1 og 90ml vann i en applikatorflaske.
3. Mett håret med blandingen og la virke i minimum 5 min, deretter No.2 i minimum 10 min.
4. Skyll ut, shampoonér og avslutt med conditioner.


