WELLAPLEX
WELLAPLEX ხელს უწყობს თმის შიდა რეკონსტრუქციას
გაღიავების და ნებისმიერი შეღებვის დროს.
აძლიერებს თმას შიგნიდან
ერთადერთი რეკონსტრუქციული პროდუქტი
რომელიც რეკომენტირებულია ველას
საღებავებთან გამოსაყენებლად. .
■აძლიერებს და აშენებს თმას შიგნიდან.
რეკომენდირებულია გამოიყენოთ გაღავების და
შეღებვის დროს განსაკუთრებით მაშინ თუ თმა დაზიანებულია
■მარტივი გამოყენბა: არ სჭიროებს გამხსნელის პროცენტულობის შეცვლას.
■ასევე შესაძლებელია მისი ქიმიურ პროდუქტებთან შერევა. დახვევა/გასწორება.
■ შესანიშნავად აღიავებს და ღებავს თმას.
■ თმა მეტად ჯანსაღი და ძიერია.

WHAT
ITIS

N°1 BOND MAKER
ხელს უწყობს თმის კავშირების
შექმნას თმის გაღიევების ან შეღებვის
დროს. უნდა იყოს შერეული
ბლონდორში ან ფერში (ან წყალში,
როდესაც იგი გამოიყენება როგორც
ცალკე მკურნალობა ან ქიმიის
მომსახურების დროს).

WELLAPLEX გამოიყენება ბლონდორთან და
საღებავთან.
■ შეურიეთ wellaplex bond maker საღებავს ან
გამაღავებელ ფვნილს.
■ დაიტანეთ თმაზე ჩვეული დროით. .
■ დაბანეთ, გაამშრალეთ, შამპუნისგარეშე.
■ დაადეთ WELLAPLEX N°2 Bond Stabilizer.
10წთ.
■ ჩამობანეთ.
■ დაბანეთ შამპუნით და გაამშრალეთ. .

WELLAPLEX ქიმიური დახვევის ან გასწორების
დროს
შეურიეთ WELLAPLEX No1 Bond Maker
აპლიკატორიში წყალთან შემდეგი პროპორციით
(1:6, ანუ 10მლ Wellaplex No1 + 60მლ
წყალი)
ქიმიური ხსნარის ან კრემის დაბანის შემდეგ,
დაატანეთ მიღებული პლექსის მიქსი და გააჩერეთ
5 წთ. შემდეგ დაბანეთ და გამოიყენეთ ფიქსატორი.
ფიქსატორის გამოყენებსი შემდეგ WELLAPLEX N°2
Bond Stabilizer.

■ დაადეთ სტაბილიზატორი შეღებვის ან
ბლოდირების.
WELLAPLEX N°1 BOND MAKER

N°3 HAIR STABILIZER
შინ მოვლის საშუალება:
ეხმარება თმის შეინარჩუნოს,
სიგლუვე და ელასტიურობა.
გამოიყენება ველაპლექსით
შეღებივის შემდეგ.
გამოიყენება კვირაში ერთხელ

N°2 BOND STABILIZER
ქიმიური მკურნალობის შემდეგ კიდევ
უფრო აძლიერებს კავშირებს, აბალანსებს
pH- ს და აძლიერებს თმის სტრუქტურას.
N°1 და N°2 არის მხოლოდ სალონური
პროდუქტები

WELLAPLEX როგორც სამკურნალო
საშუალება
■დაბანეთ შმაპუნით და გამშრალეთ
პირსახოცით>
■შეურიეთ WELLAPLEX N°1 Bond Maker
წყალთან შემდეგი კმბინაციით (1:6)
დაიტანეთ თმაზე, გააჩერეთ 5 წთ.
ჩამობანეთ ძრფესვიანად.
■დაადეთ WELLAPLEX N°2 Bond
Stabilizer.
10 წთ
■ დაბანეთ.
■ გამოიყენეთ შამპუნი და გაამშრაეთ
პირსახოცით>
■
გამხსნელი

WELLAPLEX N°1
BOND MAKER (ml)

შერევის პრინციპი გამაღიავებეთან და საღებავთან

გამაღიავებელი
/ საღებავი

გამაღიავებელი: სრული თმის გაღაივება

30g

45 g¹

6 ml

გაღიავება: ფეინთინგი/ თავისუფალი ტექნიკა

30g

45 g¹

3 ml

საღებავი: ველას ყველა საღებავთან

30g (1/2 tube)

30g (60g²)

2 ml

