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JAK SE POUŽÍVÁ:

SROVNÁVACÍ TABULKA

PŘED - PO VÝSLEDKY COLOR REMOVER 
PŘED A PO

PO OPĚTOVNÉM  
BARVENÍ

CO TO JE:

OTÁZKY A ODPOVĚDI: 

JAK TO FUNGUJE:

Schwarzkopf Professional Bond Enforcing Color 
Remover umožňuje rychlé a jednoduché odstranění 
zbytků umělých barviv a zároveň přitom zachovává 
celistvost barvy. 

Krémová směs má ideální konzistenci pomáhající 
vymazat historii barvení vaší zákaznice a zároveň 
podpoří vaší kreativitu.

Vhodné pro zákaznice, které potřebují rychlou  
a šetrnou korekci barvy nechtěných tónů nebo pro ty, 
které mají za sebou dlouhou barvicí historii.

1. Jaká je hlavní výhoda SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL Bond Enforcing Color Remover v 
porovnání s tradičním odbarvovacím prostředkem?

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL Bond Enforcing 
Color Remover má dokonalou konzistenci pro 
snadné použití, jednotné odstraňování pigmentů 
a nabízí dobrý pocit z vlasů, stejně jako vynikající 
česání po aplikaci.

2. Mohu použít  6% / 20Vol. nebo 9% / 30 Vol. 
Developer s SCHWARZKOPF PROFESSIONAL Bond 
Enforcing Color Removerem?

Ne, nedoporučujeme používat silnější developer, 
protože může dodat neuspokojivé výsledky. 
Pokud potřebujete zesvětlení o více než 3 stupně, 
proveďte, prosím, klasický odbarvovací servis.

3. Mohu SCHWARZKOPF PROFESSIONAL  
Bond Enforcing Odstraňovač barvy použít  
pro odstranění všech typů barvy?

Ano, umí odstranit téměř všechny typy umělých 
pigmentů až o 3 úrovně.

4. Mohu použít SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
Bond Enforcing Odstraňovač barvy na pokožku 
hlavy?

Ano, je možné ho použít na pokožku hlavy.

5. Co je hlavním benefitem integrované bonding 
technologie?

Integrovaná bonding technologie zpevňuje vazby 
uvnitř vlasového vlákna.

Snadno použitelná krémová směs vytváří 
rovnoměrnější, světlejší základy a zjemňuje  
nechtěné tóny.
Vhodné pro všechny vaše zákaznice na barvení, bez 
ohledu na základ barvy, působí na vlasovém vláknu, 
kde omezuje hromadění a zesvětluje až o 3 úrovně.
Integrovaná technologie FibreBond chrání  
a zpevňuje vlasové vlákno, ihned ho připravuje  
na nový barvicí servis.

 ` Smíchejte celý obsah SLOŽKY A a SLOŽKY B se 60 ml 
developeru (postupujte podle doporučení v tabulce).

 ` Rovnoměrně naneste štětcem na suché vlasy, začněte 
na nejtmavších oblastech.

Doba působení:
 ` Až 20 minut. Nechejte působit, kontrolujte pohledem .
 ` Opláchněte, vysušte ručníkem na naneste FIBREPLEX 
No2, nechejte působit až 10 minut.

 ` Vlasy opláchněte a vysušte.
 ` Dále pokračujte s aplikací nové barvy..

TIP EXPERTA
Při oplachování Color Removeru nepoužívejte 
šampon. Díky tomu zůstane na pokožce hlavy 
přirozená ochranná vrstva, která ji pomáhá chránit 
během dalšího barvicího servisu. 

BOND ENFORCING COLOR REMOVER TRADIČNÍ ODBARVOVÁNÍ

STRUKTURA  ` Krémová, přesná a snadno použitelná  ` Tekutá, nenanáší se tak přesně

 ` Vlasy jsou hebké a snadněji se rozčesávají  ` Vlasy jsou porézníSTAV VLASŮ

 ` Až 3 úrovně zesvětlení  ` Až 2 stupně zesvětleníZESVĚTLENÍ

 ` Šetrné a rovnoměrné odstranění barvy  ` Potenciálně nerovnoměrné  
a nepravidelné barvicí výsledkyVÝSLEDEK

Seznamte se s naším Schwarzkopf Professional Bond Color Remover,  
1. odstraňovač barvy s bond enforcing technologií!

BOND ENFORCING COLOR REMOVER
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www.schwarzkopfpro.com
Sledujte nás online


