
MENGVERHOUDINGEN OLAPLEX NO.1

Om het beste resultaat met Olaplex te garanderen maak je alti jd gebruik van vastgestelde 

mengverhoudingen, zoals hieronder weergegeven:

COMPLETE BLONDERING

15 GR  = 0,94 ML

30 GR  = 1,87 ML

60 GR  = 3,75 ML

BALAYAGE

15 GR  = 0,94 ML

30 GR  = 1,87 ML

60 GR  = 3,75 ML

HIGHLIGHTS

15 GR  = 1,87 ML

30 GR  = 3,75 ML

45 GR  = 5,62 ML

60 GR  = 7,50 ML

LET OP: bij een ontkleuring is ons advies is om alti jd bakjes van 30 gr klaar te maken en hierop de 

behandelingspri js aan te passen. Wanneer het haar meerdere keren ontkleurd wordt, adviseren wij 

tussen de ontkleuringen door het gebruik van de No. 2, met een inwerkti jd van 15 minuten.

TONER / SPOELING (DIE LANGER DAN 10 MINUTEN INTREKT)

30 GR  = 0,94 ML 

60 GR  = 1,87 ML 

KLEUR

30 GR  = 0,94 ML

60 GR  = 1,87 ML

HIGH LIFT BLOND SERIE

60 GR  = 0,94 ML

LET OP: bij een kleuring of toner is ons advies om alti jd bakjes klaar te maken van 60 gr en hierop de 

behandelingspri js aan te passen

TOEPASSING VAN OLAPLEX NO.2 

Spoel de (ont)kleuring grondig met water uit het haar. Deel lang haar af in drie segmenten van onder 

naar boven. Start met het onderste segment en verdeel een goede hoeveelheid No. 2 over het 

handdoekdroge haar. Kam het met een grove kam 1x goed door en laat het rusten. Doe ditzelfde met 

het tweede en daarna het derde segment en laat het geheel intrekken (minimaal 15 minuten). 

Bedenk; hoe langer de inwerkti jd, hoe beter het resultaat. Spoel het na de inwerkti jd uit met water, was 

het haar met de juiste shampoo en conditioneer het haar als laatste stap. Voor kort haar hoef je het niet 

perse af te delen, maar zorg ervoor dat je de No.2 royaal over het haar verdeelt, het met een grove kam 

doorkamt en het minimaal 15 minuten laat inwerken.
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