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PRODOTTO IN ITALIA – MADE IN ITALY
Imperity Italy, Viale Monza 347, 20126 Milano – ITALY – www.imperity.it – info@imperity.it 

MADE IN ITALY
PRODOTTO IN ITALIA

3,38 fl.oz.
100 ml     1:1

CREMA COLORANTE PER CAPELLI
HAIR COLOR CREAM

INFUSED WITH CERTIFIED ORGANIC 
ARGAN OIL,  LINSEED OIL,
PEARL EXTRACT
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Hoe kunnen we grijze haren bedekken?
Gewenste kleur Askleurig Beige Goudkleuren Koperkleuren Mahonie 

Kleuren Rode Kleuren Lila Bruin
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51–100%

0% – 50%
42 ML 

KOPERKLEUREN
+

8 ML 
NATUURLIJKE

50 ML 
GOUDKLEUREN

50 ML 
BEIGE

50 ML 
ASKLEURIG

50 ML
BRUIN

50 ML
LILA

50 ML
RODE KLEUREN

42 ML MAHONIE 
KLEUREN

+
8 ML 

NATUURLIJKE

25 ML 
KOPERKLEUREN

+
25 ML 

NATUURLIJKE 

25 ML 
GOUDKLEUREN

+
25 ML 

NATUURLIJKE 

25 ML BEIGE
+

25 ML 
NATUURLIJKE 

25 ML ASKLEURIG
+

25 ML 
NATUURLIJKE 

25 ML BRUIN
+

25 ML 
NATUURLIJKE 

25 ML LILA
+

25 ML 
NATUURLIJKE 

25 ML RODE 
KLEUREN

+
25 ML 

NATUURLIJKE 

25 ML MAHONIE 
KLEUREN

+
25 ML 

NATUURLIJKE 

In geval van 0-50% grijs haar de gewenste haarverf gebruiken.
In geval van 51-100% grijs haar de gewenste haarverf in 1:1 verhouding met intensieve natuurlijke 
kleur mengen.

Hoe gaan we de sto�en mengen:

Hoeveel inwerktijd moeten we toepassen?

ATTENTIE!
Als de haarpunten een te donkere of felle kleur hebben in vergelijking met de kleur 
die we willen krijgen, moet de haarverf ontkleurd worden.
Als het haar inclusief de puntjes te dof of te licht is, is het toepassen van terugpig-
menteren onvermijdelijk.
WAT BETEKENT TERUGPIGMENTEREN?
Wanneer een technische behandeling (kleuren – aanbrengen van pigmenten) nodig is 
om de tinten van de haarkleur te herstellen. Dit kan voorkomen als het haar te licht of 
te dof is in vergelijking met de originele haarkleur. In dit geval moeten we een tint 
donkerdere haarverf toepassen dan het gewenste resultaat.
WAT BETEKENT ONTKLEUREN?
Verwijdering van de kunstmatige haarkleur met behulp van blondeerpoeder en 
waterstof crème. 
Het proces speelt zich in de tweede laag, de cortex van het haar, af. We oxideren de 
melanine in de cortex waardoor de kleurgevende melanine ontkleurt.

DONKERDER MAKEN:
Hoe donkerdere tinten we willen bereiken, des te minder waterstof crème we aan 
de verf moeten toevoegen. Bij het donkerder maken met één of twee tinten wordt 
waterstof crème van 3 of 6% aangeraden.
Echter, bij meer dan twee tinten is het nodig om het haar terug te pigmenteren om 
het sterk en toegankelijk te maken.

LICHTER MAKEN: 
Als eerste stap moeten we beoordelen in hoeverre we het haar lichter willen maken. 
Lichter maken met vier of vijf tinten en intensief blonderen: 40 à 45 minuten met wa-
terstof crème van 9 of 12%. 
BIJ INTENSIEF BLONDEREN MOET EEN DUBBELE HOEVEELHEID SINGULARITY 
OXIVATOR® WATERSTOF CRÈME VAN 12% GEBRUIKT WORDEN. 
VOOR GEVERFD HAAR
Voordat we de haarkleur uitkiezen, moeten we nagaan in hoeverre de tint van de ba-
sishaarkleur verschillend is van de gewenste kleur. Als het nodig is, moeten we de 
huidige haarkleur met behulp van blondeerpoeder lichter maken.

Het gebruik van Singularity® 
Hair Color haarverf:

1. VOORBEREIDING
Stop de gewenste hoeveelheid Singula-
rity® haarverf in een plastic mengschaalt-
je en meng het met evenveel Singularity 
Oxivator® Waterstof crème  3,6,9 of 12%.

2. TOEPASSEN EN UITSPOELEN
– Gebruik veiligheidshandschoenen!
– Gebruik geen metalen voorwerpen bij het 

mengen (schaal, tangen, enz.).
– Gebruik voldoende hoeveelheid haarverf om 

de grijze haren gegarandeerd te bedekken.
– Na het verstrijken van de werktijd het haar 

grondig met lauw water uitspoelen.
 Gebruik de After Color Acid Technique® 

producten direct na het verfproces om een 
perfect en langwerkend kleurresultaat te berei-
ken. Ten slotte uitspoelen.

GEMAK
Het gebruik van de Singularity® haarverf is 
makkelijk en te variëren. Het biedt duizen-
den varianten met prachtige haarkleuren.
GLANS
Geen do�e glans meer. Met de Singula-
rity® haarverf wordt uw haar onweersta-
anbaar glanzend en glimmend.
PERFECTE BEDEKKING
Uw grijze haren zijn met de Singularity® 
haarverf grotendeels weg te werken.
LANGDURIGE KLEUR
Hiermee komt er een einde aan de do�e 
haarkleuren. De Singularity® haarverf 
geeft het haar een langdurige, stabiele 
kleur.

BESCHERMING
Langwerkende haarverf crème voor 
professioneel gebruik met micro pigmen-
ten en met organische arganolie, 
lijnzaadolie, en maretak-extract. 
BLONDE HAARLOKKEN
Met de Singularity Oxivator® waterstof 
crème kunnen we nu een kleur met zelfs 5 
tinten lichter bereiken.
VARIABILITEIT
De Singularity® haarverf biedt de 
kappers dankzij zijn grote kleurvariabilite-
it een mogelijkheid tot materiaalbespa-
rend verven van het haar.

VERVEN VAN HET HAAR
1:1 Mengverhouding, 3-6-9-12% Singularity Oxivator® Waterstof crème  . 
Werktijd totaal:  35–40 minuten.

12% SINGULARITY 
OXIVATOR® WATERSTOF 
CRÈME  

– in het geval van het lichter 
maken met 4 tinten

– bij intensief blonderen

3% SINGULARITY 
OXIVATOR® WATERSTOF 
CRÈME  

– Voor het donkerder maken
– Voor het toevoegen van een 

tint
– Voor haren die lichter 

gemaakt zijn

6% SINGULARITY 
OXIVATOR® WATERSTOF 
CRÈME  

– voor geverfde haren die we 
nu een andere kleur willen 
geven, tevens voor het 
donkerder maken

– om grijze haren te bedekken
– om de huidige haarkleur 

intensiever te maken

9% SINGULARITY 
OXIVATOR® WATERSTOF 
CRÈME  

– om warme tinten intensie-
ver te maken

– om voor de eerste keer te 
verven

– voor het e�ciënter lichter 
maken

INTENSIEF BLONDEREN
1:2 Mengverhouding 12% Singularity Oxivator® 
Waterstof crème . 
Werktijd totaal: 45 minuten.

GRIJS HAAR
Aanbevolen op grond van de tabel.
Werktijd totaal: 40–45 minuten.

Hoeveelheden verdelen: 
Voor het verven van het haar is het noodzakelijk om de basishaarkleur van onze 
klant te beoordelen en ook in hoeverre we het willen veranderen.

HOE GROTE VERANDERING WILLEN WE?
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3/6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME

3/6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME 

3/6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

3/6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

3/6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

3/6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

3/6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

6/9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

6/9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

6/9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  
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SINGULARITY OXIVATOR® 
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9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

9/12%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

9/12%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

3%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY® HAARVERF

6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY®  HAARVERF

3%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY®  HAARVERF

9/12%
SINGULARITY OXIVATOR® 
+ INTENSIEF BLONDEREN

6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY® HAARVERF

3%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY®  HAARVERF

6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY®  HAARVERF

6/9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY®  HAARVERF

6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY® HAARVERF

9/12%
SINGULARITY OXIVATOR® 
+ INTENSIEF BLONDEREN

6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY®  HAARVERF

6/9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

+ SINGULARITY® HAARVERF

3. IN HET GEVAL VAN UITGROEI BIJWERKEN 
– Verdeel het mengsel op de uitgroei en laat 

het ongeveer 20-30 minuten inwerken.
– Na het verstrijken van de werktijd het meng-

sel op de hele lengte van het haar aanbren-
gen en nog 10-15 minuten laten inwerken.

– Werktijd totaal:  30–45 minuten.

4. BIJ HET EERSTE GEBRUIK
Bij het eerste gebruik op niet geverfd of extra 
uitgegroeid haar (24 uur voor het eerste 
gebruik is een huidtest aanbevo-
len.):

– Eerste keer verven: De 
gemengde haarverf gelijkmatig 
op de volle lengte van het haar 
tot aan de haarpuntjes aanbrengen, 
maar 2 cm onbedekt laten bij de haarwortels

– Ongeveer 20 minuten laten inwerken. Na het 
verstrijken van de werktijd het mengsel op 
de haarwortels aanbrengen en nog 20 
minuten laten inwerken

– Totale werktijd: 40 minuten

3%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

6%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

9%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  

12%
SINGULARITY OXIVATOR® 

WATERSTOF CRÈME  
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Bond Regenerator
INTERNAL ACTION
EFFETTO INTERNO

Bond Amplifier
CUTICULAR ACTION

EFFETTO PER CUTICOLA

Bond Sustainer
Normal/Thick Hair

ILLUMINATING ACTION
EFFETTO ILLUMINANTE

Bond Sustainer
Thin Hair

ILLUMINATING ACTION
EFFETTO ILLUMINANTE
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CREAM

CUTICLE SEALER
ANTI-ODOR MASK

MAINTAINER
SHAMPOO

PRODOTTO IN ITALIA
MADE IN ITALY

Vrij van minerale oliën, sulfaten en PPD 
Professionele Bond Regenerator System

Ultrainnovatieve bescherming voor het haar bij de verf-, 
blondeer-, permanent- en stijlprocedures.

Zodra de aminozuurketen met een laag moleculair gewicht 
in het haar wordt opgenomen, herenigt, herstelt en bouwt 

het de disulfidebindingen van het beschadigde haar op 
die tijdens de behandelingen met temperatuur, 

mechanische of chemische e�ecten 
werden verbroken.

INNOVATIE VAN IMPERITY 
VOOR HET 100%, PERFECTE 
KLEURRESULTAAT VAN HET 
HAARVERVEN IN DRIE FASES.

IMPLEX PHASE 1:
IMPLEX Bond Regenerator. Zodra de aminozuurketen met een laag 
moleculair gewicht in het haar wordt opgenomen, herenigt, herstelt en 
bouwt het de disulfidebindingen van het beschadigde haar op die 
tijdens de behandelingen met temperatuur, mechanische of chemische 
e�ecten werden verbroken.  
Voor geverfd haar
Gebruik: In een (GEEN metalen) schaal minstens 50 ml haarverf met de 
nodige hoeveelheid oxiderende emulsie mengen, vervolgens 3,5 ml van 
IMPLEX Phase 1 toevoegen. Met een kwast roeren, daarna doorgaan met 
de handeling waarbij de gebruikelijke werktijd van de haarverf opgevolgd 
wordt.
Opmerking: De hoeveelheid van IMPLEX Phase 1 mag niet verhoogd 
worden, ook niet als u meer dan 50 ml haarverf gebruikt. U moet een 
vaste hoeveelheid toepassen bij elk gebruik.
Tijdens het blonderen
Gebruik: In een (GEEN metalen) schaal minstens 20 gr blondeerpoeder 
met de nodige hoeveelheid oxiderende emulsie mengen, vervolgens 7 ml 
toevoegsel van IMPLEX Phase 1 toevoegen. Met een kwast roeren, daarna 
doorgaan met de handeling waarbij de gebruikelijke werktijd van het 
blondeerpoeder opgevolgd wordt.
Opmerking: De hoeveelheid van IMPLEX Phase 1 mag niet verhoogd 
worden, ook niet als u meer dan 20 gr blondeerpoeder gebruikt. U moet 
een vaste hoeveelheid toepassen bij elk gebruik.
Tijdens permanenten
Permanenten: Voorbereiding: Het haar met shampoo wassen, de 
hoofdhuid masseren en goed uitspoelen. Voorbehandeling: In een (GEEN 
metalen) schaal bij 20 ml water 3,5 ml IMPLEX Phase 1 toevoegen. Het 
mengsel in een spuitflacon gieten. Voor het gebruik van de permanentwik-
kels het natte haar bespuiten met de helft van deze hoeveelheid. Hande-
ling van permanenten: Haar op de permanentwikkels doen, daarna 
uitspoelen waarbij de gebruikelijke werktijd van de permanentvloeistof 
opgevolgd wordt.
Neutralisatie: Voorbereiding: De rest van het mengsel van Phase 1 op het 
handdoekdroge haar spuiten. Handeling van neutralisatie: De neurtalizer 
van de permanentvloeistof gebruiken, 10 minuten in het haar laten (in 
geval van zeer lang haar deze tijd met 5 minuten verlengen). Zonder de 
permanentwikkels te verwijderen enkele minuten lang met warm water 
grondig spoelen.

IMPLEX PHASE 2
De IMPLEX Bond Amplifier werd ontwikkeld om te gebruiken na 
chemische behandelingen. Het stabiliseert de disulfidebindin-
gen van het haar, verzorgt de cuticula diep en sluit het af zodat 
een langdurig kleurresultaat gegarandeerd wordt. 
Voor geverfd haar/Tijdens het blonderen/
Tijdens permanenten
Gebruik: Na het verwijderen van de permanentwikkels op het 
natte haar en haarpunten IMPLEX Phase 2 crème aanbrengen 
(10-30 ml, a�ankelijk van de lengte van het haar). In het haar 
masseren en met een antistatische kam verspreiden. 10 minuten 
laten inwerken, vervolgens uitspoelen. Als u het nodig acht, dan 
met shampoo reinigen. Een shampoo voor na het verven wordt 
aanbevolen.

IMPLEX PHASE 3
De IMPLEX Bond Sustainer met een fluweel-
achtige. Het activeert en verfrist het 
herbouwend molecuulcomplex van de eerste 
fase die in de salon plaatsvond. Dankzij het 
lijnzaad-extract krijgt het haar zijn prachtige 
glans terug.
Voor geverfd haar/ Tijdens het 
blonderen/Tijdens permanenten
Optie 1: voor normaal tot dik haar: 
crème toepassen 
Gebruik: Op het natte haar en haarpunten IMPLEX Phase 3 
crème aanbrengen (10-30 ml, a�ankelijk van de lengte van het 
haar). In het haar masseren en met een antistatische kam 
verspreiden. 2-3 minuten laten inwerken, vervolgens uitspoelen. 
Tenslotte het haar föhnen.
Optie 2: voor dun haar: vloeistof toepassen
Gebruik: Op het natte haar en haarpunten IMPLEX Phase 3 
vloeistof aanbrengen (10-15 ml, a�ankelijk van de lengte van het 
haar). In het haar masseren en met een antistatische kam 
verspreiden. 2-3 minuten laten inwerken, vervolgens uitspoe-
len. Tenslotte het haar föhnen.

AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® GEBRUIKSAANWIJZING
CUTICLE SEALER CREAM PH 3.8
Cuticula Afdichtende Crème voor na het kleuren. De speciale hyaluronzuur molecule sluit de 
cuticula als een sluier en vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen. Dankzij de ionbin-
dingen en kruisbindingen met waterstof blijven de moleculen op de hele lengte van het haar zitten, 
zelfs nadat het haar met shampoo is gewassen. Hyaluronzuur verzorgt het haar dankzij de zeer 
e�ectieve conditionerende, hydraterende en beschermende eigenschappen. Het geeft de haarkle-
ur extra licht en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange tijd verzekerd wordt. Gebruik: Na het 
verven van het haar het verfmengsel uit het haar spoelen met schoon water.  Geen shampoo gebrui-
ken! De Cuticula Afdichtende Crème overal op het haar aanbrengen, losjes kammen en 2 minuten 
laten inwerken. Ten slotte uitspoelen en het haar wassen met Cuticula Afdichtende Shampoo. Voor 
kleurbehoud: één keer per week gebruiken.

CUTICLE SEALER SHAMPOO PH 4.5
Cuticula Afdichtende Shampoo voor na het kleuren pH 4.5. Een speciale formule van zure pH en met 
hyaluronzuur, collageen en arginine. De innovatieve formule sluit de cuticula van het haar na het 
verven en vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen.  Het geeft de haarkleur extra licht 
en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange tijd verzekerd wordt. Gebruik: Het haar wassen 
met de shampoo door het zacht te masseren, vervolgens uitspoelen.

CUTICLE SEALER ANTI-ODOR MASK PH 3.5
Cuticula Afdichtende Geurneutraliserend Haarmasker voor na het kleuren. Een innovatieve formule 
van zure pH en met hyaluronzuur, collageen en arginine die rijk is aan aminozuren. Het sluit de cuticula 
van het haar na het verven en vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen. Het speciale 
ingrediënt „SINODOR” maakt moleculaire bindingen met de vluchtige componenten van de onaange-
name geuren na de technische behandelingen, neutraliseert die en heft die op. Gebruik: na het haar 
gewassen te hebben met shampoo overal op het haar aanbrengen, losjes kammen en 5 minuten laten 
inwerken. Ten slotte uitspoelen. In het geval van een blondeerproces vóór het wassen met shampoo 
gebruiken. Voor dun haar verdund gebruiken. Voor kleurbehoud: één keer per week gebruiken.

MAINTAINER SHAMPOO PH 5.5
Behoud Shampoo voor na het kleuren pH 5.5. Een speciale, voor thuisgebruik ontwikkelde behou-
dende formule voor na het verven met hyaluronzuur die als een sluier de cuticula van het haar sluit. 
De ingrediënten collageen en aminozuur arginine verzorgen en hydrateren de structuur van het 
haar. De innovatieve formule vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen.  Het geeft de 
haarkleur extra licht en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange tijd verzekerd wordt. Het 
beschermt de haarkleur met een UV-filter tegen de schadelijke zonnestralen. Gebruik: Het haar 
wassen met de shampoo door het zacht te masseren, vervolgens uitspoelen.

 HET GEBRUIK VAN IMPLEX® EN AFTER COLOR ACID TECH-
NIQUE® SAMEN TIJDENS DE BEHANDELINGSPROCEDURES 
VAN HET HAAR (VERVEN, BLONDEREN, PERMANENTEN)

Het is belangrijk om te weten dat alhoewel beide productfamilies betrekking 
hebben op de behandelingsprocedures van het haar (verven, blonderen en perman-
enten) die met thermische, mechanische en chemische e�ecten gepaard gaan, hun 
gebruiksgebieden verschillend zijn.
Terwijl Implex® in het haar terechtkomt en de disulfide-verbindingen van het 
beschadigde haar verenigt, herbouwt en herstelt, speelt After Color Acid 
Technique® bij de blondeer- en verfprocedures een krachtige conditionerende, 
hydraterende en beschermende rol.

IMPLEX®: IMPLEX Bond Regenerator. Zodra de aminozuurketen met 
een laag moleculair gewicht in het haar wordt opgenomen, herenigt, 
herstelt en bouwt het de disulfidebindingen van het beschadigde 
haar op die tijdens de behandelingen met temperatuur, mechanische 
of chemische e�ecten werden verbroken.  
AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® productfamilie: 
Productfamilie met een innovatieve pH formule. De innovatieve formu-
le sluit de cuticula van het haar na het verven en vervolmaakt het 
resultaat van het kleuren en blonderen. 
Bij het volgen van de hier genoemde stappen vragen we u om de 
beschrijvingen in de gebruiksaanwijzing nauwkeurig na te leven!
Graag in acht nemen dat er een andere gebruiksvolgorde van 
toepassing is op het verven van het haar dan op de procedures van 
blonderen of permanenten!

HAARVERF/BLONDEERMIDDEL/
PERMANENTVLOEISTOF

(ALLE TYPEN)

1. HOGE BESCHERMING DIE VOORAL OP IMPLEX® GEBASEERD IS BIJ DE 
BEHANDELINGSPROCEDURES (VERVEN, BLONDEREN, PERMANENTEN) 
VAN HET HAAR

IMPLEX®: HET BIEDT HET BESCHADIGDE HAAR EEN KRACHTIGE 
BESCHERMING

Stap 1: Voor geverfd haar/Tijdens het blonderen/
 Tijdens permanenten het gebruik van IMPLEX® Phase 1

Zodra de aminozuurketen met een laag moleculair gewicht in het haar wordt 
opgenomen, herenigt, herstelt en bouwt het de disulfidebindingen van het 
beschadigde haar op die tijdens de behandelingen met temperatuur, mecha-
nische of chemische e�ecten werden verbroken.  

Stap 2:  IMPLEX® Phase 2 applicatie
Het stabiliseert de disulfidebindingen van het haar, verzorgt de cuticula diep 
en sluit het af zodat een langdurig kleurresultaat gegarandeerd wordt. 

Stap 3: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Cuticle Sealer Shampoo 
 pH 4.5 het gebruik

Een speciale formule van zure pH en met hyaluronzuur, collageen en arginine. 
De innovatieve formule sluit de cuticula van het haar na het verven en vervol-
maakt het resultaat van het kleuren en blonderen.  Het geeft de haarkle-
ur extra licht en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange 
tijd verzekerd wordt.  

Stap 4: IMPLEX® Phase 3 het gebruik
 (Optie 1 of 2, a�ankelijk van het haartype)

Het activeert en verfrist het herbouwend molecuulcomp-
lex van de eerste fase die in de salon plaatsvond. 
Dankzij het lijnzaad-extract krijgt het haar zijn prachtige 
glans terug.

2. HOGE BESCHERMING DIE OP IMPLEX®-EN VOORAL OP DE 
PRODUCTFAMILIE AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® GEBASEERD IS 
BIJ HET VERVEN VAN HET HAAR

IMPLEX®: IMPLEX Bond Regenerator. Zodra de aminozuurketen met een laag moleculair gewicht in 
het haar wordt opgenomen, herenigt, herstelt en bouwt het de disulfidebindingen van het beschadig-
de haar op die tijdens de behandelingen met temperatuur, mechanische of chemische e�ecten 
werden verbroken.  
AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® productfamilie:  De innovatieve formule sluit de cuticula van het 
haar na het verven en vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen.  Het geeft de haarkle-
ur extra licht en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange tijd verzekerd wordt. 

Stap 1: Verven met het gebruik van Implex® Phase 1
IMPLEX Bond Regenerator. Zodra de aminozuurketen met een laag moleculair 
gewicht in het haar wordt opgenomen, herenigt, herstelt en bouwt het de 
disulfidebindingen van het beschadigde haar op die tijdens de behandelingen 
met temperatuur, mechanische of chemische e�ecten werden verbroken.  

Stap 2: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Cuticle Sealer Cream pH 3.8
De innovatieve formule sluit de cuticula van het haar na het verven en vervol-
maakt het resultaat van het kleuren en blonderen. 

Stap 3: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Cuticle Sealer Shampoo pH 4.5
Een speciale formule van zure pH en met hyaluronzuur, collageen en arginine. 
De innovatieve formule sluit de cuticula van het haar na het verven en vervol-
maakt het resultaat van het kleuren en blonderen.  Het geeft de haarkleur 
extra licht en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange tijd verzekerd 
wordt.  

Stap 4: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® 
 Cuticle Sealer Anti-odor Mask pH 3.5

Een innovatieve formule van zure pH en met hyaluronzuur, collageen en 
arginine die rijk is aan aminozuren. Het sluit de cuticula van het haar na het 
verven en vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen. Het 
speciale ingrediënt „SINODOR” maakt moleculaire bindingen met de vluchtige 
componenten van de onaangename geuren na de technische behandelingen, 
neutraliseert die en heft die op. 

Stap 5: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Maintainer Shampoo pH 5.5
Een speciale, voor thuisgebruik ontwikkelde behoudende formule voor na het 
verven met hyaluronzuur die als een sluier de cuticula van het haar sluit. De 
ingrediënten collageen en aminozuur arginine verzorgen en hydrateren de 
structuur van het haar. 

3. HOGE BESCHERMING DIE OP IMPLEX®-EN VOORAL OP DE 
PRODUCTFAMILIE AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® GEBASEERD IS 
BIJ HET BLONDEREN EN PERMANENTEN

IMPLEX®: IMPLEX Bond Regenerator. Zodra de aminozuurketen met een laag moleculair gewicht in 
het haar wordt opgenomen, herenigt, herstelt en bouwt het de disulfidebindingen van het beschadig-
de haar op die tijdens de behandelingen met temperatuur, mechanische of chemische e�ecten 
werden verbroken.  
AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® productfamilie:  De innovatieve formule sluit de cuticula van het 
haar na het verven en vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen.  Het geeft de haarkle-
ur extra licht en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange tijd verzekerd wordt. 

Stap 1: Tijdens het blonderen/Tijdens permanenten het gebruik 
 van IMPLEX® Phase 1

IMPLEX Bond Regenerator. Zodra de aminozuurketen met een laag moleculair 
gewicht in het haar wordt opgenomen, herenigt, herstelt en bouwt het de 
disulfidebindingen van het beschadigde haar op die tijdens de behandelingen 
met temperatuur, mechanische of chemische e�ecten werden verbroken.  

Stap 2: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Cuticle Sealer Cream pH 3.8
De innovatieve formule sluit de cuticula van het haar na het verven en vervol-
maakt het resultaat van het kleuren en blonderen. 

Stap 3: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Cuticle Sealer Anti-odor 
 Mask pH 3.5

Een innovatieve formule van zure pH en met hyaluronzuur, collageen en 
arginine die rijk is aan aminozuren. Het sluit de cuticula van het haar na het 
verven en vervolmaakt het resultaat van het kleuren en blonderen. Het 
speciale ingrediënt „SINODOR” maakt moleculaire bindingen met de vluchtige 
componenten van de onaangename geuren na de technische behandelingen, 
neutraliseert die en heft die op. 

Stap 4: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Cuticle Sealer Shampoo pH 4.5
Een speciale formule van zure pH en met hyaluronzuur, collageen en arginine. 
De innovatieve formule sluit de cuticula van het haar na het verven en vervol-
maakt het resultaat van het kleuren en blonderen.  Het geeft de haarkleur 
extra licht en glans zodat de duurzaamheid ervan voor lange tijd verzekerd 
wordt.  

Stap 5: AFTER COLOR ACID TECHNIQUE® Maintainer Shampoo pH 5.5
Een speciale, voor thuisgebruik ontwikkelde behoudende formule voor na het 
verven met hyaluronzuur die als een sluier de cuticula van het haar sluit. De 
ingrediënten collageen en aminozuur arginine verzorgen en hydrateren de 
structuur van het haar. 


