


Εφαρμόζετε 40ml  χρώματος σε ένα μη 
μεταλλικό μπολ. Εφαρμόζετε την σωστή 
δοσολογία του οξυζενέ και προσθέτετε 3,5ml  
N.1 BOND FIXER (1 μεζούρα). Ανακατεύετε 
το μείγμα και προχωράτε στη διαδικασία της 
βαφής. Αν χρειαστεί να προσθέσετε παραπάνω 
ποσότητα βαφής ΜΗΝ προσθέσετε και άλλη 
ποσότητα BOND FIXER N.1 (η ποσότητα είναι 
ανά μείγμα κάθε φορά)

Ξεβγάζετε καλά την βαφή και εφαρμόζετε το N.2 
BOND CONNECTOR κατά μήκος των μαλλιών 
και στις άκρες για να φιξάρετε το χρώμα και 
να κλείσετε τα λέπια της τρίχας. Κάνετε μασάζ 
και χτενίζετε. Αφήνετε να δράσει για 5 λεπτά. 
Ξεβγάζετε καλά.

Για να καθαρίσετε το τριχωτό και να 
εξισορροπήσετε το χρώμα εφαρμόζετε το FIBER 
SHAMPOO σε βρεγμένα μαλλιά. Κάνετε απαλό 
μασάζ, αφήνετε για 2 λεπτά και ξεβγάζετε.

Για να επεκτείνετε την διάρκεια του χρώματος 
και να δώσετε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο 
αποτέλεσμα, προσθέτετε μια μικρή ποσότητα 
N.2 BOND CONNECTOR  σε ένα μπολ και το 
ανακατεύετε με 20ml ζεστό νερό. Ανακατεύετε 
μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα και 
εφαρμόζετε κατα μήκος των μαλλιών. Κάνετε 
μασάζ και χτενίζετε τούφα τούφα, για βαθιά 
ενυδάτωση και προστασία της τρίχας. Αφήνετε 
να δράσει 1 λεπτό και ξεβγάζετε.

Εφαρμόζετε 20gr σκόνη ντεκαπάζ σε ένα μη 
μεταλλικο μπολ, συμπληρώνετε την σωστή 
δοσολογία οξυζενέ και 7ml N.1 BOND FIX-
ER (2 μεζούρες). Ανακατεύετε με ένα πινέλο, 
εφαρμόζετε το μείγμα στα μαλλιά και 
προχωράτε ως συνήθως, αφήνοντας τους 
συνήθεις χρόνους αναμονής. Αν χρειαστεί να 
προσθέσετε παραπάνω ποσότητα ντεκαπάζ 
ΜΗΝ προσθέσετε και άλλη ποσότητα BOND 
FIXER N.1 (Η ποσότητα είναι ανά μείγμα κάθε 
φορά) (Οι βαθμοί οξυζενέ παραμένουν το ίδιο, 
ακολουθήστε τις οδηγίες.)

Ξεβγάζετε καλά  το ντεκαπάζ και εφαρμόζετε 
το N.2 BOND CONNECTOR κατά μήκος και στις 
άκρες των μαλλιών για να κλείσετε τα λέπια 
και να εξισορροπήσετε το ph του τριχωτού. 
Κάνετε μασάζ και χτενίζετε με μια αντιστατική 
βούρτσα. Αφήνετε να δράσει για 2 λεπτά και 
έπειτα ξεβγάζετε καλά με χλιαρό νερό.

Καθαρίστε απαλά το τριχωτο, εφαρμόζοντας 
το FIBER SHAMPOO σε βρεγμένα μαλλιά. Κάνετε 
μασάζ και αφήνετε να δράσει για 2 λεπτά. 
Έπειτα ξεβγάζετε με νερό.

Για έντονη ενυδάτωση και λάμψη, εφαρμόζετε 
μια μικρή ποσότητα  από το Ν.2 BOND CON-
NECTOR σε ένα μπολ και ανακατεύετε με 
20ml ζεστό νερό. Ανακατεύετε μέχρι να γίνει 
ένα ομοιογενές μείγμα και εφαρμόζετε κατα 
μήκος των μαλλιών. Κάνετε μασάζ και χτενίζετε 
τούφα τούφα. Αφήνετε να δράσει 1 λεπτό και 
ξεβγάζετε.

Εφαρμόζετε ένα σαμπουάν προετοιμασίας σε 
βρεγμένα μαλλιά, κάνετε μασάζ και ξεβγάζετε.

Ανακατεύετε με ένα πινέλο 20ml νερό με 3,5ml 
N.1 BOND FIXER (1 μεζούρα) σε ένα μπολ. 
Εφαρμόζετε το μείγμα σε ένα βαποριζατέρ, 
ψεκάζετε μισή ποσότητα σε βρεγμένα μαλλιά 
πριν εφαρμόσετε τα μπικουτί.

Τοποθετείτε τα μπικουτί και εφαρμόζετε το 
φάρμακο της περμανάντ. Αφήνετε τον συνήθη 
χρόνο και ξεβγάζετε.
Ψεκάζετε το υπόλοιπο μείγμα (νερό + Ν.1 
BOND FIXER) σε όλο το μήκος των μαλλιών. 
Δεν ξεβγάζετε.

Εφαρμόζετε το φιξάρισμα και αφήνετε να δράσει 
για 10 λεπτά (αν τα μαλλιά είναι πολύ μακριά 
αφήνετε να δράσει για 5 λεπτά παραπάνω). 
Όταν τελειώσει ο χρόνος αναμονής ξεβγάζετε τα 
μαλλιά με άφθονο νερό χωρίς να αφαιρέσετε τα 
μπικουτί.
Αφαιρείτε τα μπικουτί και εφαρμόζετε το Ν.2 
BOND CONNECTOR σε βρεγμένα μαλλιά κατά 
μήκος και στις άκρες. Κάνετε μασάζ και αφήνετε 
για 5 λεπτά. Έπειτα ξεβγάζετε με άφθονα νερό. 
Προχωράτε στο επιθυμητό styling.

Εφαρμόζετε ένα σαμπουάν προετοιμασίας σε 
βρεγμένα μαλλιά, κάνετε μασάζ και ξεβγάζετε.

Αναμειγνύετε 20ml νερό με 3,5 ml N.1 BOND 
FIXER (1 μεζούρα) σε ένα μπολ με ένα πινέλο. 
Εφαρμόζετε το μείγμα σε ένα βαποριζατέρ και 
ψεκάζετε σε όλο το μήκος των μαλλιών.

Στεγνώνετε τα μαλλιά και εφαρμόζετε την 
ισιωτική κρέμα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προϊόντος. Όταν  τελειώσει η διαδικασία του 
ισιώματος, ξεβγάζετε με ζεστό νερό για αρκετή 
ώρα.

Εφαρμόζετε το Ν.2 BOND CONNECTOR σε 
βρεγμένα μαλλιά κατά μήκος και στις άκρες. 
Κάνετε μασάζ και αφήνετε να δράσει για 5 λεπτά. 
Ξεβγάζετε καλά με άφθονο νερό και προχωράτε 
στο επιθυμητό styling.


