
System produktów chroniący włosy, który umożliwia wykonanie zabiegów 
chemicznych, takich jak rozjaśnianie, pojaśnianie, koloryzacja lub prostowanie 
permanentne BEZ RYZYKA ich zniszczenia.

Trzyetapowy system OLEO&CONTROL® redukuje uszkodzenia struktury włosa 
podczas zabiegów chemicznych aż do 96%, dodatkowo zachowując ich 
elastyczność, blask i miękkość, oraz znacznie wydłużając trwałość koloru.

ROZJAŚNIANIE, KOLORYZACJA, PODJAŚNIANIE
I PROSTOWANIE CHEMICZNE BEZ RYZYKA

REDUKCJA ZNISZCZEŃ PODCZAS ZABIEGÓW CHEMICZNYCH AŻ DO 96%

KOLORYZACJA
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KOLORYZACJAKOLORYZACJA

WAŻNE:

OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER 
nie należy stosować do farbowania siwych włosów 
oraz rozjaśniania włosów na odrostach.

Używaj OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER 
tylko do aplikacji mieszanki koloryzującej na długościach i końcach.

Dodaj OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER 
do mieszanki koloryzującej bezpośrednio przed 
zastosowaniem jej na długościach i końcach włosów.

Ilość OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER:
1 porcja (pompka) = 2 gramy

Instrukcja zastosowania:

Zaaplikuj mieszankę na odrosty zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed zastosowaniem mieszanki koloryzującej na długości i końce
włosów dodaj do niej 1 porcję OLEO&CONTROL® No1 BOND BOOSTER
na każde 30g kremu koloryzującego 
(bez wliczania w gramaturę oksydantu).

Moc oksydantu użytego do zastosowania z OLEO&CONTROL® No1
BOND BOOSTER na długościach i końcach włosów jest taka sama
jak użyta do pracy przy nasadzie.

Po upływie czasu zarezerwowanego na koloryzację, umyj włosy
szamponem rewitalizującym OLEO&CONTROL® BOND SHAMPOO.

Odsącz nadmiar wilgoci ręcznikiem. 

Nanieś maskę OLEO&CONTROL® No2 BOND FONDANT. 
Pozostaw na 23 minuty, następnie spłucz obficie wodą. 
Przy stanowisku zastosuj OLEO&CONTROL® No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.



ROZJAŚNIANIE BEZ FOLIIROZJAŚNIANIE BEZ FOLII

1 porcja OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER
na każde 30g pudru rozjaśniającego.

Po upływie czasu zarezerwowanego na rozjaśnianie, umyj włosy szamponem 
rewitalizującym OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO. Odsącz nadmiar 
wilgoci ręcznikiem.
Nanieś maskę OLEO&CONTROL No2 BOND FONDANT. Pozostaw na 
23 minuty, następnie spłucz obficie wodą. Przy stanowisku zastosuj 
OLEO&CONTROL No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.

1 porcja OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER
na każde 20g pudru rozjaśniającego.

WAŻNE: Dodawaj OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER 
do mieszanki rozjaśniającej dopiero po dokładnym połączeniu pudru 
rozjaśniającego i oksydantu. Wymieszaj ponownie mieszankę po dodaniu 
OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER. Rekomendujemy użycie oksydantu 
mocniejszego o jeden poziom, tj o 3% (10 vol.) (np. jeżeli normalnie używamy 
oksydantu o mocy 20 vol., z OLEO&CONTROL użyjemy oksydantu 30 vol.).

Po upływie czasu zarezerwowanego na rozjaśnianie, umyj włosyszamponem 
rewitalizującym OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO. Odsącz nadmiar 
wilgoci ręcznikiem. Nanieś maskę OLEO&CONTROL No2 BOND FONDANT. 
Pozostaw na 23 minuty, następnie spłucz obficie wodą. Przy stanowisku 
zastosuj OLEO&CONTROL No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.

ROZJAŚNIANIE Z FOLIĄ FRYZJERSKĄ
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Zabieg regeneracji 
włosów zniszczonych

Umyj włosy szamponem rewitalizującym 
OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO. 
Odsącz nadmiar wilgoci ręcznikiem.

Połącz 5 porcji (10g) OLEO&CONTROL 
No2 BOND FONDANT z 1 porcją (2g) 
OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER.

Nałóż mieszankę na włosy tak jak każdą odżywkę 
do włosów, rozczesz dokładnie, przykryj czepkiem 
foliowym, pozostaw pod przykryciem przez 510 
minut. Możesz zastosować ciepło.

Umyj włosy szamponem rewitalizującym 
OLEO&CONTROL BOND SHAMPOO. 

Jeżeli włosy były bardzo zniszczone, ponownie 
zaaplikuj OLEO&CONTROL No2 BOND 
FONDANT, rozplącz i rozczesz włosy, pozostaw na 
23 minuty, następnie spłucz obficie wodą. 

Przy stanowisku zastosuj każdorazowo 
OLEO&CONTROL No3 BOND FLUID. Nie spłukuj.

1 porcja OLEO&CONTROL No1 BOND BOOSTER 
na każde 30g kremu prostującego.

Po upływie czasu zarezerwowanego na 
prostowanie i utrwalenie jego efektu, umyj włosy 
szamponem rewitalizującym OLEO&CONTROL 
BOND SHAMPOO.

Odsącz nadmiar wilgoci ręcznikiem. Nanieś maskę 
OLEO&CONTROL No2 BOND FONDANT.

Pozostaw na 23 minuty, następnie spłucz obficie 
wodą. 

Przy stanowisku zastosuj OLEO&CONTROL No3 
BOND FLUID. Nie spłukuj.

REGENERACJA PROSTOWANIE
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OLEO&CONTROL® to cząsteczki, które chronią włosy 
przed zniszczeniami i uszkodzeniami do których 
dochodzi podczas zabiegów chemicznych. Wnikając do 
wnętrza struktury włosa wzmacniają naturalną keratynę 
i odbudowują zerwane mostki disiarczkowe. Sprawia to, 
że włosy są bardziej odporne na działanie środków 
chemicznych.

Kompleksowa formuła pielęgnacji włosów i skóry głowy 

oparta na systemie OLEO&CONTROL®, dla nieskończonej 
elastyczności, nawilżenia i odnowy jakości włosów.

No1
BOND
BOOSTER
SKŁADNIK AKTYWNY

500 ml ℮ 16,9 fl. oz

BOND
SHAMPOO
SZAMPON REWITALIZUJĄCY
do każdego rodzaju włosów

500 ml  ℮  16,9 fl. oz

Instrukcja zastosowania:
Po zabiegu chemicznym rozprowadzić szampon 
rewitalizujący OLEO&CONTROL® BOND SHAMPOO 
na włosach. Rozcieńczyć niewielką ilością wody aby 
wytworzyć aktywną pianę. Wmasować produkt we 
włosy i skórę głowy. Po chwili spłukać obficie wodą. 
Stosować do pielęgnacji domowej pomiędzy zabiegami 
chemicznymi w celu utrzymania efektów działania 
systemu OLEO&CONTROL®.
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Regenerująca, kremowa maska do włosów, która odżywia 
i nadbudowywuje efekt działania OLEO&CONTROL® No1. 
Jej wyjątkowa formuła bazująca na systemie 
OLEO&CONTROL® działa od nasady po końce włosów w 
celu ujednolicenia włókien, uszczelnienia osłonki włosa 
dodatkowo rewitalizując ich wygląd. Produkt działa 
natychmiastowo.

Instrukcja zastosowania:
Po wykonaniu kroku z OLEO&CONTROL® No1 BOND 
BOOSTER i umyciu włosów, odsączyć nadmiar wilgoci 
przy użyciu ręcznika. Nanieść odpowiednią ilość produktu 
na długości i końce. Pozostawić na włosach na 23 
minuty, następnie spłukać obficie wodą. Stosować wraz 
z szamponem rewitalizującym OLEO&CONTROL® BOND 
SHAMPOO do pielęgnacji domowej w celu utrzymania 
efektów działania systemu OLEO&CONTROL®.

No2
BOND
FONDANT
MASKA REGENERUJĄCA
do włosów

500 ml ℮ 16,9 fl. oz

Naprawczy produkt przedłużający działanie ochronne 
i regenerujące systemu OLEO&CONTROL®. Chroni 
włosy pozostawiając je miękkie, błyszczące i wolne 
od plątania. Działa na włókna włosa natychmiastowo 
naprawiając je. Wydłuża jednocześnie efekty zmian w ich 
strukturze po zastosowaniu pierwszego kroku systemu 
OLEO&CONTROL® pozostawiając włosy błyszczące i 
pełne życia.

Instrukcja zastosowania:
Spryskać czyste, wilgotne włosy odpowiednią ilością 
fluidu. Rozplątać i rozczesać włosy. Suszyć normalnie.

No3
BOND
FLUID
MASKA W SPRAY’u
bez spłukiwania

60 ml ℮ 2,03 fl. 
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