COLOR
1. Mix 2 oz (60g) developer, 2oz (60g) permanente kleur.
2. Voeg 1/8oz (3.75ml) Überliss Regenerator bij de pre-mixed
kleur en meng grondig. Verwerk dienovereenkomstig.
3. Nadat de kleur is verwerkt, uitspoelen en shamponeer
het haar met de Überliss Bond Shampoo.
4. Het haar grondig handdoek droog maken. Pas Toner toe
indien van toepassing. U kunt Überliss Bond Regenerator
toevoegen aan uw Toner, volgens de Kleur/Toner richtlijnen.
Na de verwerking, spoel Toner uit het haar.
5. Het haar handdoek droog maken en breng Bond Amplifier
aan van aanzet tot uiteinden. Voorzichtig doorkammen
voor gelijke verdeling.
6. Laat dit op het haar voor een minimum van 10 minuten.
Bij beschadigd haar gedurende 20 minuten.
7. Spoel Überliss Bond Amplifier uit. Stijl zoals gewoonlijk.
TONER
Bij gebruik van toners, voeg 1/8 oz (3,75 ml) Bond Regenerator
Mix en verwerk dienovereenkomstig. Conditioneer met
Bond Amplifier en verwerk het proces zoals gebruikelijk.
HEAT
Onthoudt dat warmte altijd effect heeft op de verwerkingstijd
en de chemische reactie verhoogt, controleer regelmatig.
Wij adviseren warmte alleen te gebruiken op haar dat gezond
en sterk gebruik is. Hou dit goed in de gaten.

Bond Sustainer en Bond Sustainer Color
Behoudt de bindingen gemaakt door de Bond Treatment.
Houdt het haar gezond en sterk. Behoudt haarvezels
elasticiteit. De klant gebruikt deze conditioner een keer
per week gedurende 10 – 20 minuten.
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BOND
TREATMENT

GEBRUIKSAANWIJZING
Professional Stylist Kit Inhoud:
1 x Überliss Bond Regenerator 525 ml
1 x Überliss Bond Shampoo 525 ml (sulfaat-vrij)
1 x Überliss Amplifier 525 ml
1 x Überliss Sustainer 89 ml (verkoop)
+ GRATIS Überliss Regenerator doseer dop
Let op: Dit product mag alleen worden gebruikt voor het
beoogde doel. Volg de instructies zorgvuldig. Niet gebruiken
als de hoofdhuid is geïrriteerd of gewond. Niet gebruiken op
haar met extreme schade, zoals breuk of splijten. Vermijd
contact met ogen. Bij oogcontact, spoelen met water en
onmiddellijk medische hulp inroepen. Buiten het bereik van
kinderen. Niet innemen.

De Überliss Bond Treatment kit bestaat uit de Bond
Regenerator , Bond Shampoo , Bond Amplifier en de
Bond Sustainer .
.
Ons systeem is ontworpen om bindingen
die worden verbroken tijdens deze verwerking
te regenereren, waardoor het haar verrijkt wordt met
sterke, duurzame en gezonde vezels.
Leer over de technieken, tips en toepassing van onze
Überliss Bond producten in uw kleur services.

GEBRUIK VAN DE ÜBERLISS
BOND TREATMENT

De Überliss Bond Regenerator heeft GEEN invloed op de
verwerkingstijd. VERHOOG NIET DE VOLUME VAN
DE DEVELOPER.
Bevestig de meegeleverde doseer dop aan de Bond
Regenerator fles. Dit waarborgt nauwkeurigheid
bij het mengen van de Überliss Bond Regenerator.
FOIL HIGHLIGHTS
1. Mix powder lightener en developer samen, voorzichtig de
Bond Regenerator toevoegen bij pre-mixed lightener.
A. 1 oz (30g) developer, ½ oz (15g) of 1 schep powder
lightener, voeg 1/8 oz (3.75ml) Überliss Regenerator.
OF
B. 2 oz (60g) developer, 1 oz (30g) of 2 schepjes powder
lightener, voeg 1/4 oz (7.5ml) Überliss Regenerator.
2. Nadat highlights zijn verwerkt, uitspoelen en shampooneer
het haar met Überliss Bond Shampoo.
3. Het haar grondig handdoek droog maken. Pas Toner toe
indien van toepassing. U kunt Überliss Bond Regenerator
toevoegen aan uw Toner, volgens de Kleur/Toner richtlijnen.
Na de verwerking, spoel Toner uit het haar.
4. Het haar handdoek droog maken en breng Bond Amplifier
aan van aanzet tot uiteinden. Voorzichtig verdelen.
5. Laat dit op het haar voor een minimum van 10 minuten.
Bij beschadigd haar gedurende 20 minuten.
6. Spoel Überliss Bond Amplifier uit. Stijl zoals gewoonlijk.
BALAYAGE
1. Mix 2 oz (60g) developer, 1 oz (30g) schepje lightener.
2. Voeg 1/8 oz (3.75 ml) Überliss Regenerator bij de pre-mixed
lightener en mix grondig.
Verwerk dienovereenkomstig.
3. Nadat Balayage is verwerkt, uitspoelen en shamponeer het
haar met Überliss Bond Shampoo.
4. Het haar grondig handdoek droog maken. Voeg Toner toe
indien van toepassing. U kunt Überliss Bond Regenerator
toevoegen aan uw Toner, volgens de Kleur/Toner richtlijnen.
Na de verwerking, spoel Toner uit het haar.

5. Het haar handdoek droog maken en breng Bond Amplifier
aan van aanzet tot uiteinden. Voorzichtig verdelen
6. Laat dit op het haar voor een minimum van 10 minuten.
Voor beschadigd haar gedurende 20 minuten.
7. Spoel Überliss Bond Amplifier uit. Stijl zoals gewoonlijk.
CREAM LIGHTENER
1. Mix 2 oz (60g) developer, 1 oz (30g) cream lightener.
2. Voeg 1/8 oz (3.75ml) Überliss Regenerator.
3. Nadat de cream lightener is verwerkt, uitspoelen en
shamponeer het haar met de Überliss Bond
Shampoo.
4. Het haar grondig handdoek droog maken. Voeg Toner toe
indien van toepassing. U kunt Überliss Bond Regenerator
toevoegen aan uw Toner, volgens de Kleur/Toner richtlijnen.
Na de verwerking, spoel Toner uit het haar.
5. Het haar handdoek droog maken en breng Bond Amplifier
aan van aanzet tot uiteinden. Voorzichtig doorkammen
voor gelijke verdeling.
6. Laat dit op het haar voor een minimum van 10 minuten.
Bij beschadigd haar gedurende 20 minuten.
7. Spoel Überliss Bond Amplifier uit. Stijl zoals gewoonlijk.
ON-SCALP LIGHTENER
1. Mix powder lightener en developer samen, voorzichtig de
Bond Regenerator toevoegen bij pre-mixed lightener.
A. 1 oz (30g) developer, ½ oz (15g) of 1 schep powder
lightener, voeg 1/8 oz (3.75ml) Überliss Regenerator.
OF
B. 2 oz (60g) developer, 1oz (30g) of 2 schepjes powder
lightener, voeg 1/4oz (7.5ml) Überliss Regenerator.
2. Nadat lightener is verwerkt, uitspoelen en shampooneer
het haar met Überliss Bond Shampoo.
3. Het haar handdoek droog maken en breng Bond Amplifier
aan van aanzet tot uiteinden. Voorzichtig met kam verdelen.
4. Laat dit op het haar voor een minimum van 10 minuten.
Bij beschadigd haar gedurende 20 minuten.
5. Spoel Überliss Bond Amplifier uit. Stijl zoals gewoonlijk.

