PROFESIONÁLNÍ
VLASOVÝ SYSTÉM ECOPLEX
POUŽITÍ KROK PO KROKU

ZÁKLADNÍ OŠETŘENÍ
BARVENÍ A ODBARVENÍ VLASŮ
ECOPLEX č. 1 LinkBond
Efekt: formule proniká do kortexu vlasu, posiluje existující disulfidové vazby a tvoří nové.
1. Do misky dejte potřebné množství barvy/odbarvovače.
2. Přidejte ECOPLEX č. 1 LinkBond dle níže uvedené tabulky.
Pro získání správných výsledků je nutné přesně dodržet poměr míchání:
Permanentní nebo
semi-permanentní barva

Na každých 10 g barvy
1 ml Ecoplex č. 1

Oxidační super zesvětlující barva

Na každých 10 g barvy
1,5 ml Ecoplex č. 1

Odbarvovač

Na každých 10 g barvy
2 ml Ecoplex č. 1

Příklad: 60 g barvy + 6 ml ECOPLEX č. 1 Linkbond
3. Po dokonalém rozmíchání barvy + ECOPLEX č. 1 LinkBond přidejte oxidant (aktivátor)
a směs důkladně rozmíchejte. Proveďte servis barvení/odbarvení vlasů běžným způsobem,
dle doporučení výrobce barvy/odbarvovače. Můžete využít tepelný zdroj – Hairstation.
Neměníte ani nezvyšujete sílu oxidantu, není třeba prodlužovat dobu působení barvící/
odbarvovací směsi nebo měnit poměr míchání barvy a oxidantu.
ECOPLEX WashPlex
4. Po skončení doby působení barvicí/odbarvovací směsi vlasy pečlivě opláchněte. Umyjte je
speciálně navrženým šamponem ECOPLEX WashPlex: 2–4 dávky pumpičkou na jedno mytí
vlasů (2 dávky krátké vlasy, 4 dávky dlouhé vlasy). Nakonec vlasy jemně vysušte ručníkem.
ECOPLEX č. 2 FuseBond
Efekt: Produkt zpevní a zapečetí existující vazby a vazby vybudované s ECOPLEX č. 1
LinkBond. Dochází k obnovení struktury vlasu. Obzvlášť skvělé výsledky jsou po odbarvení –
ECOPLEX č. 2 FuseBond zamezí křehkosti a lámání vlasů. Naopak se posílí a působí hustším
dojmem.
Produkt ECOPLEX č. 2 FuseBond se používá vždy až po skončení všech „chemických“ procesů.
NEJEDNÁ SE O KONDICIONÉR – po jeho působení a opláchnutí vodou je nutné použít
vhodný kondicionér či masku.
5. Produkt ECOPLEX č. 2 FuseBond rovnoměrně aplikujte do pečlivě vysušených vlasů
(ručníkem), jemně vmasírujte po směru růstu kutikuly a rozčešte hřebenem.
Dávkování: (1 dávka pumpičkou je cca 1 ml) Odměřte 5–15 dávek (5 dávek na krátké vlasy,
15 dávek na dlouhé vlasy)
6. Nechte působit 5 minut. Pouze v případě velmi poškozených vlasů nechte působit déle, ale
maximálně 10 minut.
7. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte vodou a aplikujte běžný vhodný
kondicionér dle typu vlasů.

ODBARVENÍ VLASŮ A JEJICH NÁSLEDNÉ TÓNOVÁNÍ
ČI BARVENÍ
ECOPLEX č. 1 LinkBond
Efekt: formule proniká do kortexu vlasu, posiluje existující disulfidové vazby a tvoří nové.
1. Do misky dejte potřebné množství odbarvovače.
2. Přidejte ECOPLEX č. 1 LinkBond dle níže uvedené tabulky. Pro získání správných výsledků je
nutné přesně dodržet poměr míchání:
Odbarvovač

Na každých 10 g barvy 2 ml Ecoplex č. 1

Příklad: 30 g odbarvovače + 6 ml ECOPLEX 1 Linkbond
3. Smíchejte odbarvovač + ECOPLEX č. 1 LinkBond, přidejte oxidant (aktivátor) a směs
důkladně rozmíchejte. Proveďte servis odbarvení vlasů běžným způsobem, dle doporučení
výrobce odbarvovače. Můžete využít tepelný zdroj – Hairstation.
	Neměníte ani nezvyšujete sílu oxidantu, není třeba prodlužovat dobu působení
odbarvovací směsi nebo měnit poměr míchání odbarvovače a oxidantu.
ECOPLEX WashPlex
4. Po skončení doby působení odbarvovací směsi vlasy pečlivě opláchněte. Umyjte je
speciálně navrženým šamponem ECOPLEX WashPlex: 2-4 dávky pumpičkou na jedno mytí
vlasů (2 dávky krátké vlasy, 4 dávky dlouhé vlasy). Nakonec vlasy jemně vysušte ručníkem
nebo fénem.
ECOPLEX č. 1 LinkBond – do tónovací/barvicí směsi
5. Do misky dejte potřebné množství barvy/semi-permanentní barvy
6. Přidejte ECOPLEX č. 1 LinkBond dle níže uvedené tabulky. Pro získání správných výsledků je
nutné přesně dodržet poměr míchání:
Permanentní nebo semi‑permanentní
barva

Na každých 10 g barvy
1 ml Ecoplex č. 1

Příklad: 60 g barvy + 6 ml ECOPLEX 1 Linkbond
7. Po dokonalém rozmíchání barvy + ECOPLEX č. 1 LinkBond přidejte oxidant (aktivátor)
a směs důkladně rozmíchejte. Proveďte servis barvení/tónování vlasů běžným způsobem,
dle doporučení výrobce barvy. Můžete využít tepelný zdroj – Hairstation.
	Neměníte ani nezvyšujete sílu oxidantu, není třeba prodlužovat dobu působení
odbarvovací směsi nebo měnit poměr míchání odbarvovače a oxidantu.
ECOPLEX WashPlex
8. Po skončení doby působení odbarvovací směsi vlasy pečlivě opláchněte. Umyjte je
speciálně navrženým šamponem ECOPLEX WashPlex: 2-4 dávky pumpičkou na jedno mytí
vlasů (2 dávky krátké vlasy, 4 dávky dlouhé vlasy). Nakonec vlasy jemně vysušte ručníkem
nebo fénem.
ECOPLEX č. 2 FuseBond
Efekt: Po barvení či odbarvování vlasů s ECOPLEX č. 2 FuseBond se kvalita vlasů výrazně
zlepší. Produkt zpevní a zapečetí existující vazby a vazby, které vznikly při jejich obnovení při
použití ECOPLEX č. 1 LinkBond.

Obzvlášť skvělé výsledky jsou po procesu odbarvování vlasů. ECOPLEX č. 2 FuseBond zamezí,
aby vlasy byly křehké a lámaly se. Naopak se posílí a působí hustším dojmem.
Produkt ECOPLEX č. 2 FuseBond se používá vždy až po skončení všech „chemických“ procesů.
NEJEDNÁ SE O KONDICIONÉR – po jeho působení a opláchnutí vodou je nutné použít
vhodný kondicionér či masku.
9. Produkt ECOPLEX č. 2 FuseBond rovnoměrně aplikujte do dobře vysušených ručníkem
vlasů, jemně vmasírujte po směru růstu kutikuly a rozčešte hřebenem.
	Dávkování: (1 dávka pumpičkou je cca 1 ml) Odměřte 5-15 dávek (5 dávek na krátké vlasy,
15 dávek na dlouhé vlasy).
10. Nechte působit 5 minut. Pouze v případě velmi poškozených vlasů nechte působit déle až
maximálně 10 minut.
11. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte vodou a aplikujte vhodný
kondicionér dle typu vlasů.

PŘÍPRAVY SMĚSÍ ECOPLEX č. 1 LinkBond
Kosmetická úprava vlasů

Množství produktu
(barva, odbarvovač…)

Množství ECOPLEX 1
LinkBond

Permanentní nebo
semi‑permanentní barva

10 g

1 ml

Super zesvětlovací barvy

10 g

1,5 ml

Odbarvovací produkty

10 g

2 ml

Narovnání vlasů či trvalá

10 g

1 ml

Keratinové ošetření

10 g

1 ml

Regenerační ošetřující kúra

10 g

1 ml

–

20–30 ml

Samostatné, velmi intenzivní
ošetření vlasů

DVĚ OŠETŘENÍ V JEDEN DEN
BARVENÍ A ODBARVOVÁNÍ
+ REGENERAČNÍ kÚRA S MASkOU, VE STEJNÝ DEN
Efekt: barvení či odbarvení vlasů a obnovení jejich zdraví, zesílený efekt spolu s využitím
výhod specifické masky.
ECOPLEX č. 1 LinkBond
1. Postupujte zcela stejně jako při barvení/odbarvení vlasů (tedy dle základního postupu
ošetření) s produktem ECOPLEX č. 1 LinkBond.
2. Po skončení doby působení barvicí/odbarvovací směsi vlasy pečlivě opláchněte. Umyjte je
šamponem ECOPLEX WashPlex.
Maska dle potřeb vlasů + ECOPLEX č. 1 LinkBond
3. Do misky dejte potřebné množství ošetřujícího produktu.
4. Přidejte ECOPLEX 1 LinkBond dle tabulky a směs důkladně rozmíchejte.
Ošetřující produkt (maska)

Na každých 10 g produktu 1 ml Ecoplex

5. Směs postupně nanášejte na jednotlivé sekce vlasů rozdělených do pramenů a důkladně
vmasírujte do struktury vlasů.
6. Nechte působit dle doporučení výrobce ošetřujícího produktu. Můžete využít tepelný zdroj.
7. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte a umyjte šamponem ECOPLEX
WashPlex. Vlasy opláchněte a vysušte ručníkem.
ECOPLEX 2 FuseBond
8. Produkt ECOPLEX 2 FuseBond rovnoměrně aplikujte do vlasů, rozčešte hřebenem.
9. Nechte působit 5 minut. Pouze v případě velmi poškozených vlasů nechte působit déle, ale
maximálně 10 minut.
10. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte vodou a aplikujte běžný vhodný
kondicionér dle typu vlasů.

BARVENÍ A ODBARVOVÁNÍ + SAMOSTATNÁ INTENZIVNÍ
kÚRA ECOPLEX, VE STEJNÝ DEN
Efekt: barvení či odbarvení vlasů a maximální využití všech výhod systému ECOPLEX, při
jedné návštěvě klienta.
ECOPLEX č. 1 LinkBond
1. Postupujte zcela stejně jako při barvení/odbarvení vlasů (tedy dle základního postupu
ošetření) s produktem ECOPLEX č. 1 LinkBond.
2. Po skončení doby působení barvicí/odbarvovací směsi vlasy pečlivě opláchněte. Umyjte je
šamponem ECOPLEX WashPlex.
ECOPLEX č. 1 LinkBond (SAMOSTATNÁ KÚRA)
3. Produkt ECOPLEX 1 LinkBond v množství 20-30 ml postupně nanášejte na jednotlivé sekce
vlasů rozdělených do pramenů a důkladně vmasírujte do struktury vlasů. Vlasy na zadní
části hlavy vyčešte vzhůru k temeni hlavy.
4. Klienta posaďte pod tepelný zdroj. Vlasy nezakrývejte. Produkt ECOPLEX 1 LinkBond nechte
působit, dokud vlasy na jejich povrchu neuschnou – cca 20 min.
5. Odstraňte tepelný zdroj a vlasy nechte vychladnout – přibližně 3-5 minut.
6. Produkt z vlasů důkladně omyjte vodou a umyjte je šamponem WashPlex. Vlasy jemně
vysušte ručníkem.
ECOPLEX 2 FuseBond
7. Postupujte zcela stejně jako při barvení/odbarvení vlasů (tedy dle základního postupu
ošetření) s produktem ECOPLEX č. 2 FuseBond.
8. Vlasy pečlivě opláchněte vodou a aplikujte běžný vhodný kondicionér dle typu vlasů.

DOMÁCÍ KÚRA
PRODLOUŽENÍ ZÍSkANÉHO EFEkTU
DOMÁCÍ kÚRA ECOPLEX 3 BOOSTPLEX
Efekt: Prodloužíte výsledky získané se systémem ECOPLEX v salonu. Vlasy jsou příjemně
měkké na dotek, produkt vyrovnává nestejnorodou texturu vlasů, zvyšuje jejich lesk
a odolnost před mechanickým a termickým poškozením.
1. Vlasy umyjte šamponem ECOPLEX WashPlex dvakrát za sebou a lehce je vysušte ručníkem.
2. Produkt ECOPLEX 3 BoostPlex rovnoměrně aplikujte do vlasů, rozčešte hřebenem.
3. Nechte působit 5 minut. Dobu působení neprodlužujte!
4. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte a aplikujte běžný vhodný kondicionér
dle typu vlasů.

OŠETŘUJÍCÍ KÚRY
REGENERAČNÍ kÚRA S MASkOU
Efekt: obnovení zdraví vlasů spolu s využitím výhod specifické masky, vybrané dle potřeb
vlasů klienta.
ECOPLEX č. 1 LinkBond
1. Vlasy umyjte vhodným šamponem dle typu vlasů a vysušte je ručníkem.
2. Do misky dejte potřebné množství ošetřujícího produktu (masky).
3. Přidejte ECOPLEX č. 1 LinkBond dle tabulky a směs důkladně rozmíchejte.
Ošetřující produkt (maska)

Na každých 10 g produktu 1 ml Ecoplex č. 1

4. Směs postupně nanášejte na jednotlivé sekce vlasů rozdělených do pramenů a důkladně
vmasírujte do struktury vlasů po směru jejich růstu.
5. Nechte působit dle doporučení výrobce ošetřujícího produktu. Můžete využít tepelný zdroj.
ECOPLEX WashPlex
6. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte vodou a umyjte speciálně navrženým
šamponem ECOPLEX WashPlex. Vlasy opláchněte a vysušte ručníkem.
ECOPLEX 2 FuseBond
7. Produkt ECOPLEX 2 FuseBond rovnoměrně aplikujte do vlasů, rozčešte hřebenem.
8. Nechte působit 5 minut. Pouze v případě velmi poškozených vlasů nechte působit déle, ale
maximálně 10 minut.
9. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte vodou a aplikujte běžný vhodný
kondicionér dle typu vlasů.

SAMOSTATNÁ INTENZIVNÍ kÚRA ECOPLEX
Efekt: obnovení zdraví vlasů s maximálním možným efektem, který systém ECOPLEX nabízí.
ECOPLEX č. 1 LinkBond
1. Vlasy umyjte vhodným šamponem dle typu vlasů a vysušte je ručníkem.
2. Výrobek ECOPLEX č. 1 LinkBond v množství 20–30 ml postupně nanášejte na jednotlivé
sekce vlasů rozdělených do pramenů a důkladně vmasírujte do struktury vlasů po směru
jejich růstu. Vlasy na zadní části hlavy vyčešte vzhůru k temeni hlavy.
3. Klienta posaďte pod tepelný zdroj. Vlasy nezakrývejte. Produkt nechte působit, dokud vlasy
na jejich povrchu neuschnou – cca 20 min.
4. Odstraňte tepelný zdroj a vlasy nechte vychladnout – přibližně 3–5 minut.
ECOPLEX WashPlex
5. Po skončení doby působení vlasy pečlivě opláchněte vodou a umyjte speciálně navrženým
šamponem ECOPLEX WashPlex. Vlasy opláchněte a vysušte ručníkem.
ECOPLEX 2 FuseBond
6. Postupujte zcela stejně jako při barvení/odbarvení vlasů (tedy dle základního postupu
ošetření) s produktem ECOPLEX č. 2 FuseBond.
7. Vlasy pečlivě opláchněte vodou a aplikujte běžný vhodný kondicionér dle typu vlasů.

Před zahájením práce se systémem ECOPLEX si důkladně prostudujte tento návod a řiďte se
uvedenými pokyny. Budete-li mít nejasnosti ohledně aplikace produktů ECOPLEX nebo další
dotazy, napište nám na email ecoplex@beautyservis.cz nebo rovnou na Facebook Ecoplex
CZ.

VYZKOUŠEJTE S ECOPLEXEM
KADEŘNICKOU BUDOUCNOST.
VÍME, ŽE ZPÁTKY CHTÍT
NEBUDETE. 100% GARANCE.

Výrobcem systému ECOPLEX® je americká značka I.C.O.N.®
Vyrobeno v Evropě s certifikací ECOTECHTM.
BEAUTY SERVIS GROUP s.r.o. – PARTNER PROFESIONÁLŮ JIŽ 25 LET
Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1
Objednávky, kontakt: Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. 465 539 051, 777 714 244, 602 378 476; ecoplex@beautyservis.cz
www.ecoplex.cz
ECOPLEX CZ a SK
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