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HET EERSTE EN ENIGE PRODUCT DAT HET HAAR WERKELIJK 
 BLIJVEND HERSTELT – REEDS 8-MAAL GEPATENTEERD!

OLAPLEX herstelt verbroken zwavelbruggen in het haar. Deze  bruggen  kunnen 

breken als gevolg van; thermische (föhn, stijl –of krultang),  mechanische (heftig 

 borstelen) en chemische behandelingen maar ook door invloeden van buitenaf 

(UV, warmte, vocht, chloor etc.) Doordat  OLAPLEX het haar van binnenuit herstelt 

maakt het zo intensievere,  extremere en langduriger kleurresultaten mogelijk. 

O L A P L E X  bevat geen siliconen, sulfaten, ftalaten,DEA, aldehyden en gluten en is 

nooit op dieren getest.

E E N  A C T I E F  B E S TA N D D E E L  D AT  D E  W E R E L D  VA N  H E T  H A A R  V E R A N D E R T



Als aanvulling op deze inleiding en vaak gestelde vragen (FAQ) vindt u nog 
meer trainingsvideo’s op OLAPLEX.nl of op de OLAPLEX App.

Gebruik OLAPLEX als instrument. Hoe vaker u OLAPLEX gebruikt, des te 
vertrouwder u raakt met de toepassing en de resultaten waardoor u na 
verloop van tijd de grenzen kunt verleggen. 
Het is belangrijk dat u zich met het product vertrouwd maakt om uit 
te  vinden hoe u het optimaal kunt toepassen. Bedenk dat OLAPLEX 
een  revolutie is, maar geen tovermiddel. Laat u zich niet verleiden tot 
 experimenten waaraan u normaal gesproken zonder OLAPLEX niet aan 
zou beginnen!
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Bij gezond en sterk haar (maagdelijk haar) mag je de activator trapsgewijs 
 verhogen: bijv. van 3%  6%, 6%  9%, 9%  12%

VOLLEDIGE BLONDERING

1
2

  Blondeerpoeder in de gebruikelijke verhouding bij de 
(verhoogde) hoeveelheid activator toevoegen en goed 
mengen.

  OLAPLEX No.1 Bond Multiplier toevoegen en opnieuw 
grondig mixen.

- OLAPLEX No.1 Bond Multiplier licht schudden

-  Bijgevoegde bijsluiter raadplegen om de benodigde hoeveelheid 
nauwkeurig te bepalen

Mengverhoudingen
OLAPLEX No.1 Bond Multiplier Blondeerpoeder

1,25 ml 10 g
1,75 ml 15 g
3,75 ml 30 g

Nieuw bakje klaarmaken Meer dan 30 gr
M E N G V E R H O U D I N G  1 : 8

3
4
5

6
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  Blondering grondig uitspoelen, geen shampoo gebruiken en   

het haar met een handdoek drogen

  Breng een rijke hoeveelheid OLAPLEX No.2 Bond Perfector op 

het handdoekdroge haar aan, van aanzet tot punten, en kam 
het haar daarna door met een grove kam.

  Minstens 10 minuten laten inwerken                                             
Bij beschadigd haar langer laten inwerken (15-20 min)

Tip:   OLAPLEX No.2 Bond Perfector kan ook als kniplotion in het 
haar worden gehouden.

  Uitspoelen, wassen met shampoo en de juiste conditioner 
aanbrengen.

Belangrijk
  Mocht je een toner wensen, dan raden wij deze tussen stap 3 en stap 4 toe te passen.
  Wanneer het haar met meer dan 6% (20 vol) lichter wordt gemaakt, kan de hoofdhuid geïrriteerd raken. 

Deze reactie doet zich los van het gebruik van OLAPLEX voor. Mocht deze irritatie optreden, dient u de 
blondering meteen uit te spoelen.

 Door het gebruik van OLAPLEX kan de inwerktijd langer duren; spoel het haar uit zodra de gewenste  
    oplichting is bereikt.

BLONDERING IN FOLIE
54

Bij reeds chemisch behandeld of zelfs beschadigd haar adviseren wij het om de 
activator niet te verhogen.



BALAYAGE

OLAPLEX No.1 Bond Multiplier Blondeerpoeder
0,62 ml 10 g
0,94 ml 15 g
1,87 ml 30 g

Nieuw bakje klaarmaken Meer dan 30 gr
M E N G V E R H O U D I N G  1 : 1 6

Belangrijk
  Bij pas geblondeerd of beschadigd haar raden wij een mengverhouding van 1 : 8 aan.        

Dat betekent de hoeveelheid No.1 verdubbelen.
  OLAPLEX kan de inwerktijd verlengen; spoel het haar uit zodra de gewenste oplichting is 

bereikt.

  Blondeerpoeder in de gebruikelijke verhouding bij de 
 (verhoogde) hoeveelheid activator toevoegen en goed 
mengen.

  OLAPLEX No.1 Bond Multiplier toevoegen en opnieuw 
 grondig mixen.

- OLAPLEX No.1 Bond Mult ipl ier  licht schudden 

-  Bijgevoegde bijsluiter raadplegen om de benodigde hoeveelheid 

 nauwkeurig te bepalen
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Bij gezond en sterk haar (maagdelijk/onbehandeld) mag je de activator 

 trapsgewijs verhogen: bijv. van 3%  6%, 6%  9%, 9%  12% 3
4
5

6
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  Blondering grondig uitspoelen, geen shampoo gebruiken en 

haar met handdoek drogen

  Breng een rijke hoeveelheid OLAPLEX No. 2 Bond Perfector op 

het handdoekdroge haar op, van aanzet tot punten, en kam 
het haar daarna door met een grove kam.

  Minstens 10 minuten laten inwerken. Bij beschadigd haar 

 langer laten inwerken (15 – 20 min.) 

Tip:   OLAPLEX No.2 Bond Perfector kan ook als kniplotion in het 
haar worden gehouden.

  Uitspoelen, wassen met shampoo en de juiste conditioner 
aanbrengen.

Mischverhältnis

Bij reeds chemisch behandeld of zelfs beschadigd haar adviseren wij het om de 

activator niet te verhogen.



BLONDEERCRÈME

OLAPLEX No.1 Bond Multiplier Blondeercrème
0,62 ml 10 g
1,87 ml 30 g
3,75 ml 60 g

nieuw bakje klaarmaken Meer dan 60 gr
M E N G V E R H O U D I N G  1 : 1 6

Aanwijzing
  OLAPLEX kan de inwerktijd verlengen  spoel het haar zodra de gewenste 

 blonderingsresultaat is bereikt.

Bij gezond en sterk haar (maagdelijk/onbehandeld) mag je de activator 

 trapsgewijs verhogen: bijv. van 3%  6%, 6%  9%, 9%  12%

Bij reeds chemisch behandeld of zelfs beschadigd haar adviseren wij het om 
de activator niet te verhogen. In dit geval kan de inwerktijd voor de gewenste 
oplichting iets langer zijn.

1
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  Blondeercrème in de gebruikelijke verhouding bij de verhoogde 

hoeveelheid ontwikkelaar voegen en grondig mengen

  OLAPLEX No.1 Bond Multipliertoevoegen en grondig doorroeren

- OLAPLEX No.1 Bond Multiplier licht schudden 

-  Bijgevoegde bijsluiter raadplegen om de benodigde hoeveelheid 
  nauwkeurig te bepalen

3
4
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6
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  Blondering grondig uitspoelen, geen shampoo gebruiken          

en het haar met een handdoek drogen

  Breng een rijke hoeveelheid OLAPLEX No. 2 Bond Perfector op 

het handdoekdroge haar op, van aanzet tot punten, en kam het 
haar daarna door met een grove kam.

  Minstens 10 minuten laten inwerken. Bij beschadigd haar 

 langer laten inwerken (15 – 20 min.)

Tip:   OLAPLEX No.2 Bond Perfector kan ook als kniplotion in het 
haar worden gehouden.

  Uitspoelen, wassen met shampoo en de juiste conditioner 
aanbrengen.

98

Mengverhouding



Bij kleurspoelingen en toners is het niet nodig de ontwikkelaar                     
stapsgewijs te verhogen!

OLAPLEX kan bij elk kleurmerk worden toegepast.

OLAPLEX kan bij alle kleurbehandelingen worden toegepast.

(incl. permanent, semi, demi, gloss, toner en ontkleuring).

 Kleur of toner goed mengen met activator

  OLAPLEX No.1 Bond Multiplier toevoegen en opnieuw         
goed mengen

- OLAPLEX No.1 Bond Multiplier licht schudden

-  Bijgevoegde bijsluiter raadplegen om de juiste                              
hoeveelheid te bepalen

  Kleurbehandeling/toner grondig uitspoelen, geen shampoo 

 gebruiken en het haar met een handdoek drogen

  Breng een rijke hoeveelheid OLAPLEX No. 2 Bond Perfector op 

het handdoekdroge haar op, van aanzet tot punten, en kam het 

haar daarna door met een grove kam.

  Minstens 10 minuten laten inwerken Bij beschadigd haar langer 

laten inwerken (15-20 min)
Tip:   OLAPLEX No. 2 Bond Perfector kan ook als kniplotion in het 

haar worden gehouden.

  Uitspoelen, wassen met shampoo en de juiste conditioner 
 aanbrengen.

3
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Aanwijzing 
    Als het kleurresultaat niet intensief genoeg is, moet de dosis OLAPLEX No. 1 Bond Multiplier iets 

verlaagd worden.

OLAPLEX No.1 Bond Multiplier Farbcreme
0,62 ml 15 ml
0,94 ml 30 ml
1,87 ml 60 ml

Nieuw bakje klaarmaken Meer dan 60 gr

1
2
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Mengverhouding

KLEURBEHANDELING & 

TONER



MATTERING

Bij een mattering is het niet nodig om de activator stapsgewijs te verhogen!

  OLAPLEX kan bij elk kleurmerk worden toegepast.

 OLAPLEX is alleen nodig bij matteringen met een inwerktijd vanaf 10 minuten.

OLAPLEX No.1 Bond Multiplier Mattering
0,62 ml 10 g

1,25 20 g
1,87 30 g - 60 g

nieuw bakje klaarmaken Meer dan 60 g

 Mattering goed mengen

  OLAPLEX No.1 Bond Multiplier toevoegen en goed mengen.
- OLAPLEX No.1 Bond Multiplier licht schudden
-  Bijgevoegde bijsluiter raadplegen om de juiste hoeveelheid 

te bepalen

  Mattering grondig uitspoelen, geen shampoo gebruiken en het 

haar met een handdoek drogen 

  Breng een rijke hoeveelheid  OLAPLEX No. 2 Bond Perfector op 

het handdoekdroge haar op, van aanzet tot punten, en kam het 
haar daarna door met een grove kam.

  Minstens 10 minuten laten inwerken. Bij beschadigd haar 

 langer laten inwerken (15-20 min.) 

Tip:   OLAPLEX No. 2 Bond Perfector kan ook als kniplotion         
in het haar worden gehouden.

  Uitspoelen, wassen met shampoo en de juiste conditioner 
aanbrengen.

3
4

5
6
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Mengverhouding



HERSTELBEHANDELING
Een professionele behandeling: herstel en versterking van de haarstructuur,

soepeler haar en een groter gevoel van volume, veerkracht in haarlokken,

langer houdende kleuren – ontdek alle mogelijkheden!

  De noodzakelijke eerste stap bij klanten met beschadigd haar 

  Met elke Herstelbehandeling wordt de haarkwaliteit verbeterd, want door deze 

behandeling wordt de structuur van het haar van binnenuit weer opgebouwd, 

waardoor een kleurbehandeling of ontkleuring daarna mogelijk wordt.

  In de kapsalon is de OLAPLEX Herstelbehandeling waar klanten het vaakst         
om vragen

 Als in het haar nog duidelijke resten van verzorgings-/stylingsproducten   

   zijn te  herkennen, dan moet het vóór de Herstelbehandeling eerst met een

    diepreinigende shampoo worden gewassen, om een optimale werking van

   OLAPLEX te garanderen.

1
2
3
4
5
6

  Meng 15 ml OLAPLEX No. 1 Bond Multiplier met 90 ml 
 (gedestilleerd) water in het applicatorflesje (geen spray)*

  Deel lang haar af in 3 segmenten van achter naar voren en 
breng een rijke hoeveelheid van het product aan op het 
gewassen haar, van aanzet tot punten, kam het haar per 
 segment goed door met een grove kam.

 Minstens 15 minuten laten inwerken. Bij beschadigd haar 
langer laten inwerken (20-25 min.)

 Niet uitspoelen maar direct over het haar een rijke hoeveelheid

OLAPLEX No. 2 Bond Perfector aanbrengen en met een grove 
kam doorkammen. Voor het beste resultaat het haar opnieuw 
afdelen in 3 segmenten en het per segment verzadigen met de 
No. 2. Let op: gebruik de No.2 royaal!

  Mindestens 15 Minuten einwirken lassen. 
Bei geschädigtem Haar Einwirkzeit verlängern

  Uitspoelen, wassen met shampoo en de juiste conditioner 
 aanbrengen.

5

15
OLAPLEX No.1 Bond Multiplier Destilliertes Wasser

15 ml 90 ml
7,5 ml 45 ml
3,75 ml 22,50 ml

M E N G V E R H O U D I N G  1 : 6

1514

Mengverhouding



STRAIGHTENING

1
2

  Neutralisator of neutraliserende shampoo uit het haar wassen, 

daarna het haar voorzichtig droog deppen

  Meng 15 ml OLAPLEX No. 1 Bond Multiplier met 90 ml water in het 

applicatorflesje (geen spray)*

  Haar laten verzadigen en 7 minuten laten inwerken

  Breng een rijke hoeveelheid OLAPLEX No. 2 Bond Perfector op het 

handdoekdroge haar op, van aanzet tot punten, en kam het haar 
daarna door met een grove kam

  Minstens 15 minuten laten inwerken. Bij beschadigd haar  langer 

laten inwerken (20-25 min.)

 Uitspoelen, wassen met shampoo en de juiste conditioner  

aanbrengen.

Mengverhouding
 No.1 Bond Multiplier Wasser

15 ml 90 ml
M E N G V E R H O U D I N G  1 : 6

3
4

 OLAPLEX kan vóór of ná de straightening behandeling worden toegepast.

7,5

5
6

15

17

EXTENSIONS

In dezelfde mate als voor het eigen haar is OLAPLEX ook geschikt voor alle  

soorten extensions waarbij echt menselijk haar is gebruikt (van keratinebondings 

en  extension-links tot braid-in-extensions en tape-in-extensions).

Bij het aanzetten van de extensions dien je de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen 

te nemen.

16



KERATINEBEHANDELING

1
2

4
5
6

  Meng 15 ml OLAPLEX No. 1 Bond Multiplier met 90 ml water           

in het applicatorflesje (geen spray)*

 Breng een rijke hoeveelheid van het product op, van 
aanzet tot punten, laat de extension verzadigen en kam 
deze  daarna door met een grove kam.

 Minstens 5 minuten laten inwerken

  Zonder OLAPLEX  No.1 Bond Multiplier uitspoelen,  daarna 
een rijke hoeveelheid OLAPLEX No. 2 Bond Perfector 
 opbrengen en opnieuw doorkammen.

  Nog eens 15 minuten laten inwerken

  Aansluitend met een cleansing shampoo uitwassen
en de keratinebehandeling als gebruikelijk voortzetten

15

Advies

OLAPLEX kan als voorbehandeling voor het versterken van de haarstructuur 

worden gebruikt. Aansluitend kan de haarschacht gladder gemaakt worden 

door een keratinebehandeling.

35

 No.1 Bond Multiplier Wasser
15 ml 90 ml

M E N G V E R H O U D I N G  1 : 6

Mengverhouding

1918



PERMANENT
OLAPLEX kan bij alle soorten permanent direct na de fixatie 
 worden toegepast voor de opbouw van de haarstructuur.

H A A R T Y P E OLAPLEX  NO.1 -MENGSEL T O E PA S S I N G E N  E N
I N W E R K T I J D E N

Extreem 

beschadigd

Gebruik OLAPLEX  No. 1

onverdund

Breng de fixatie vloeistof op elke roller op 
en laat 5 minuten inwerken. Rollers spoelen 
en droogdeppen. Breng OLAPLEX No.1 
Bond Multiplier op elke roller aan en laat 
7,5  minuten inwerken. Na 7,5 minuten 
 OLAPLEX No.1 Bond Multiplier opnieuw 
op elke roller opbrengen en opnieuw 7,5 
minuten laten inwerken. Rollers verwijderen 
en haar grondig uitspoelen.

Gekleurd en 
opgelicht

Meng 30 ml OLAPLEX No.1
met 90 ml water

Fixatie vloeistof over elke roller opbrengen, 
daarna direct OLAPLEX No.1 Bond Multiplier 
over de fixatie vloeistof opbrengen en 
7,5 minuten laten inwerken.
Breng OLAPLEX No.1 Bond Multiplier 
opnieuw op en laat opnieuw 7,5  minuten 
 inwerken. Rollers verwijderen en haar 
 grondig  uitspoelen.

Gekleurd of
onbehandeld

Meng 30 ml OLAPLEX No.1
met 90 ml water

Fixatie vloeistof over elke roller opbrengen, 
daarna direct OLAPLEX No.1 Bond Multiplier 
over de fixatie vloeistof opbrengen en 
10 minuten laten inwerken. 
Rollers verwijderen en haar grondig 
uitspoelen.

O L A P L E X  A L S  S T R U C T U U R H E R S T E L L E N D  P R O D U C T 
N A  D E  F I X AT I E
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Belangrijk
    Bij deze stappen dient geen OLAPLEX No. 2 Bond Perfector te worden gebruikt!                           

Het gebruik hiervan zal de krul juist laten uitzakken.



OLAPLEX No. 3 herstelt alledaagse beschadigingen van het haar als gevolg van 

styling, hittebehandelingen (door bijv. Stijltang of föhn), zonlicht enz., ook tussen 

bezoeken aan de kapsalon door. De verbroken structuur aan de binnenkant van het 

haar wordt hiermee voor het eerst blijvend hersteld zonder dat de resultaten weer 

worden uitgespoeld.

Toepassing: eenmaal per week thuis door de consument zelf

1
2
3
4

  Haar met shampoo wassen en daarna uitspoelen
    Voor het verwijderen van siliconenaanslag en hardnekkige stylingresten 

raden wij het aan om een diepreinigende shampoo te gebruiken.

   Breng OLAPLEX No. 3 Hair Perfector gelijkmatig aan op handdoek 
droog haar op en kam het grondig door met een grove kam.

  Minstens 10 minuten laten inwerken.    
  Voor een krachtiger werking kan de inwerktijd worden verlengd. Bij ernstig 

 beschadigd haar of als optimale voorbereiding van een chemische  
behandeling zijn twee toepassingen per week mogelijk.

   Aansluitend OLAPLEX No. 3 Hair Perfector uitspoelen en daarna 
zoals gebruikelijk met shampoo wassen en voorzien van de juiste 
conditioner of masker.

10
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Aanwijzing
    Hair Perfector No. 3 moet altijd worden uitgespoeld, maar een langere  inwerktijd 

 verbetert het resultaat van de behandeling.
    Indien nodig zijn twee toepassingen per week mogelijk.
   Hair Perfector No. 3 is bedoeld om de haarstructuur van binnenuit op te  bouwen en 
    is geen vervanging voor shampoo of andere haarverzorgingsproducten (zoals                
    conditioner of masker).

VOOR THUIS
OLAPLEX No. 3 Hair Perfector is speciaal voor de consument ontwikkeld.
Het bevat dezelfde actieve bestanddelen als No. 1 en No. 2. 
OLAPLEX No. 3 Hair Perfector is geen masker maar een herstelbehandeling die 
het haar structureel van binnen herstelt.



TOEPASSINGSTIPS:
OLAPLEX Mini Treatment als opbouwbehandeling voor de lengtes en punten tijdens 
een aanzetkleuring/-blondering of tijdens een highlight/-folie behandeling.

1. De verf/blondering zoals gebruikelijk met OLAPLEX No.1 mengen, op de 
aanzet of lengtes opbrengen en laten inwerken.

2. Terwijl de verf op de aanzet of in de lengtes inwerkt, spray je de rest van 
het haar vochtig. Doe de benodigde hoeveelheid OLAPLEX No.2 in een 
bakje en breng het aan op de lengtes en punten totdat alles verzadigd is.

3. Spoel na het inwerken de verf voor de aanzet of lengtes uit zonder met 
shampoo te wassen en verdeel opnieuw een hoeveelheid No.2 op 
de aanzet of op de lengtes die gekleurd of ontkleurd zijn. Laat dit nog                       
5 minuten inwerken. 

4. Spoel OLAPLEX No. 2 vanaf de aanzet grondig uit het haar, was 
het haar daarna met shampoo en gebruik de juiste conditioner of 
masker.

OLAPLEX No.2 toevoegen aan toners/gloss of spoelingen
Om een glanzender en transparanter effect te creëren kun je OLAPLEX No.2 
toevoegen aan de toner of spoeling. Meng 25 ml toner of spoeling met de juiste 
hoeveelheid activator en voeg hier 2 of 3 pompjes OLAPLEX No.2 (= 12-18 ml) aan 
toe. Inwerktijd blijft ongewijzigd.

OLAPLEX No.2 toevoegen aan Direct Dye kleuren (Directions / pure pigmenten) 
OLAPLEX No.2 kan toegevoegd worden aan pure kleuren (zonder waterstof) voor 
meer glans of juist om een minder felle kleur of zelfs een pastelkleur te maken. Meer 
glans; meng 1 pompje No.2 door de pure kleur. Minder felle direct dye kleur: meng 
1 deel No.2 op 6 delen pure kleur. Pastelkleur: Verhoog het aandeel No.2 (bv 2 
delen op 6 delen pure kleur)Inwerktijd blijft ongewijzigd.

OLAPLEX No.2 als kniplotion
Gebruik 3 – 5 g OLAPLEX No.2 als kniplotion. Let op: dit is slecht een half pompje!
Je kunt dit ook combineren met een kortere inwerktijd bij een OLAPLEX-behandeling:
Breng aan het einde van de behandeling de resterende OLAPLEX No.2 nog eens 
gedurende 5 minuten aan over het gehele haar, zoals beschreven bij de Mini 
Treatment, zodat het haar volledig is verzadigd.

OLAPLEX No.2 BOND PERFECTOR 

Aanbeveling naar haarlengte voor OLAPLEX No.2
kort haar: 10 ml No.2 in de lengtes van het haar opbrengen
halfl ang haar: 15 - 20 ml No.2 in de lengtes van het haar opbrengen
lang haar: 25 - 30 ml No.2 in de lengtes van het haar opbrengen 

24 25
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FAQ

WAT IST OLAPLEX ?

OLAPLEX is een actief bestanddeel 

(Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate) 

dat door chemicus Craig Hawker en 

Eric Pressly, experts in de  scheikundige 

 wereld, is uitgevonden. Dit is hun 

eerste uitvinding op het terrein van 

de  cosmetica en hun formule is al 

 achtmaal gepatenteerd. OLAPLEX 

is het enige product dat in staat is 

 beschadigd haar blijvend te repareren. 

WAS IST DER OLAPLEX  
NO.2 BOND PERFECTOR?  
EEN CONDITIONER? 

is geen conditioner en geen activator. 

Het product bevat dezelfde actieve 

bestanddelen als OLAPLEX No. 1 

Bond Multiplier. Om de toepassing te 

vergemakkelijken en de resultaten van 

het OLAPLEX-systeem te optimaliseren, 

heeft OLAPLEX No. 2 Bond een crème 

achtige consistentie. Om de beste 

resultaten met OLAPLEX te verkrijgen is 

deze tweede stap van  doorslaggevend 

belang! Bij deze stap worden eerst de 

overige verbroken zwavelbruggen 

hersteld en daarna de haarstructuur en 

-textuur weer opgebouwd.

HOE INTRODUCEER IK 
OLAPLEX AAN MIJN 
KLANTEN?

Vraag jouw klanten of hij/zij geïnter-

esseerd is in een beter kleurresultaat. 

Wanneer de klant vraagt wat de behan-

deling inhoudt, antwoordt je: “OL APLEX 

herstelt en versterkt het haar, het geeft 

het een gezonde uitstraling en leidt tot 

langdurige kleurresultaten. Ik zal de 

No. 1 Bond Multiplier direct bij de kleur 

mengen en jouw haar aansluitend met 

de No.2 Bond Perfector behandelen, 

voordat het haar met shampoo wordt 

gewassen. Daarna geef ik je de Hair 
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 Perfector mee om thuis toe te passen. 

Dit maakt deel uit van de behandeling 

en moet tot aan het volgende bezoek 

aan de kapsalon wekelijks worden 

gedaan. Het is bovendien de ideale 

voorbereiding voor de volgende kleur-

behandeling. Je zult een groot verschil 

merken, want je haar zal steviger, 

veerkrachtiger en gezonder zijn. De 

volledige toepassing en de toepassing 

thuis kost bij ons slechts [...]”

Belangrijk: Wij weten dat OL APLEX 

geen verzorgingsproduct is, maar een 

herstelproduct. Zorg er dus voor dat 

de klant dit ook weet want dit is een 

nieuwe behandeling die er extra bij 

komt en dat alleen de interne structuur 

herstelt. Niets meer en niets minder.

WAT GEBEURT ER 
WANNEER IK  OLAPLEX 
ENKELE MALEN OP 
 BESCHADIGD HAAR 
TOEPAS EN ER DAN 

MEE STOP?  ZULLEN 
DE  HERSTELDE 
 ZWAVELBRUGGEN
WEER BREKEN EN TOT 
HAARBREUK LEIDEN?

Dit is een vaak gestelde vraag en 

het antwoord is ‘nee’. Zelfs wanneer 

je  volledig stopt met het gebruiken 

van OL APLEX, heeft OL APLEX de 

 zwavelbruggen blijvend opgebouwd. 

Maar om de zwavelbruggen die door 

de dagelijkse beschadigingen van het 

haar breken, direct weer op te kunnen 

bouwen, raden wij aan om OL APLEX 

te blijven gebruiken.

TRAINING 

De cursussen met betrekking tot 

 OLAPLEX omvatten ook talloze 

 voor lichtingsvideo’s, die u op 

www.OLAPLEX.nl of op de OLAPLEX-App 

kunt vinden. In de nabije toekomst zullen 

wij ook webinars houden om verdere 

 trainingen met betrekking tot OLAPLEX 

aan te bieden. Meer nieuws vindt je op 

onze website.

MARKETING- EN 
INFORMATIEMATERIAAL

Onze marketingdocumentatie vindt je 

op www.OLAPLEX.nl. Daarnaast  spreken 

de resultaten voor zichzelf. Zoek op 

 Instagram naar #OLAPLEX en je zult 

talloze verbluffende, onvervalste en 

fascinerende resultaten vinden. Niets is 

overtuigender – ook voor je klanten!
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Voor de uitwisseling van informatie 

en tips & tricks onder collega kappers 

 raden wij het aan om lid te worden  

van de besloten  

Facebookgroep:
Olaplex Kappers Nederland.

Op www.OLAPLEX.nl heb je de 

 mogelijkheid om je voor onze 

 nieuwsbrief in te schrijven en zo 

 voortdurend op de hoogte te 

blijven.

Heb je nog vragen? Je kunt ons altijd 

bellen of een e-mail sturen aan New 

Flag Benelux:

   Helpdesk: 085 - 1051 980

   Bestellijn: 085 - 7522 740

 info@new-flag.nl



ALGEMENE INFORMATIE

OLAPLEX mag alleen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing worden 

 toegepast. Volg a.u.b. onze gebruiksaanwijzingen, de vaak gestelde vragen (FAQ) 

en andere aanwijzingen zorgvuldig op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid 

voor het onoordeelkundig gebruik van onze producten.

 De dosering van OLAPLEX Bond Multiplier is afhankelijk van de hoeveelheid
blondeerpoeder en onafhankelijk van de hoeveelheid toegepaste activator.

 Hitte: OLAPLEX toont zijn werking ook onder invloed van hitte. Omdat dit de
chemische reactie van de kleurbehandeling versnelt, is daarbij oplettendheid 
geboden. Zoals bij behandelingen zonder OLAPLEX raden wij het aan om het 
proces elke drie tot vijf minuten te controleren. Bij ernstig beschadigd haar 
raden wij het aan om bij de eerste behandeling af te zien van de toepassing 
van hitte.

   Het is bekend dat chlorine en mineralen (in het water en/of in het haar) dat in 

contact komt met de activator en de ontkleuring tot een warmtereactie kunnen 

leiden. Een dergelijke reactie is dus niet toe te schrijven aan OLAPLEX. Mocht 

deze situatie zich voordoen, dien je het haar direct uit te spoelen.

TIPS & TRUCS

   Als in het haar nog duidelijke resten van verzorgings-/stylingsproducten zijn te 
 herkennen, dan moet het haar vóór de OLAPLEX Herstelbehandeling met een 
 diepreinigende shampoo worden gewassen, om een optimale werking van 
OLAPLEX te garanderen.

   Hoe langer de inwerktijd, des te meer zwavelbruggen onderling kunnen worden 
verbonden door het unieke ingrediënt van OLAPLEX.

   Bij zeer beschadigd haar moet de klant drie dagen vóór het bezoek aan de 
kapsalon starten met OLAPLEX No.3 dagelijks te gebruiken om de haarstructuur te 
versterken. Aanvullend kan daarbij ook op de dag van het bezoek een OLAPLEX 
 Herstelbehandeling worden aanbevolen om het haar direct vóór de chemische 
 behandeling te versterken.

   Gebruik gedurende de inwerktijd van OLAPLEX No. 2 Bond Perfector geen 
 handdoek, omdat deze het product opzuigt.
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New Flag Austria GmbH, Franzosengraben 12, 1030 Wenen,
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