
BONDPLEX™ 
Kötéserősítő, hajújraépítő adalékanyag festéshez, szőkítéshez. 

CSAK 3 LÉPÉS a vegyszeres munkák teljes szabadságához. 
Nioszómákba zárt aminosav komplex. 

 
1. LÉPÉS – KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK - CREATOR, 500ml 
(MINDEN TÍPUSÚ VEGYSZERES MUNKÁHOZ HASZNÁLHATÓ)  
Kijavítja és újraépíti a kötéseket a hajban. 
Megelőzi a haj károsodását. 
Mikroszkópikus méretű rétegeket képez, ionizálja a pigmenteket. 
Az adalékanyagban található aminosav (11 féle) és egyéb hatóanyag komplex nioszóma  
kapszulákba zárva jut be a hajba. 
 
Figyelmeztetés: Csak professzionális felhasználásra. Olvasd el és kövesd a felhasználási 
utasításokat. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe ne kerüljön! Amennyiben mégis megtörténik 
langyos vízzel öblítsd ki azonnal. Alkalmazás közben viselj gumikesztyűt. Tárold fénytől és sugárzó 
hőtől elzárt helyen. 
 
2. LÉPÉS – LEZÁRÓ KRÉM - SEALER, 500ml 
(CSAK SZALON ALKALMAZÁSHOZ) 
Lezárja az új kötéseket. 
Beállítja a haj megfelelő pH-ját. 
Az aminosav komplex (11 féle) elősegíti a protein molekulák összekapcsolódását. 
Hatóidő min. 5 perc, ezután kiöblítendő a hajból. 
Figyelmeztetés: Csak professzionális felhasználásra. Olvasd el és kövesd a felhasználási 
utasításokat. Gyermekektől elzárva tartandó.  
 
3. LÉPÉS – TÁPLÁLÓ PAKOLÁS - NOURISHER, 250ml 
(OTTHONI HASZNÁLATRA) 
Megerősíti az 1. és a 2. lépés hatását. 
Megerősíti a hajszálakat és fényt ad. 
Meghosszabbítja a hajfestés élettartamát. 
 

Figyelmeztetés: Olvasd el és kövesd a felhasználási utasításokat. Gyermekektől elzárva tartandó.  
 
FŐBB ELŐNYÖK 
 Minden vegyszeres kezeléshez alkalmazható. 
 Lezárja a kutikulát, megakadályozza a hajszálak károsodását. 
 Nincs határa a világosítás fokozatának. 
 Nem változik a hatóidő. 
 Nem kell változtatni az oxidáns erősségét. 
 Elősegíti a színpigmentek mélyebb behatolását a hajba. 
 Rugalmasságot, erősebb tartást és teltséget ad a hajnak. 
 
Mi a BONDPLEX™? 
A BONDPLEX™ az ABS™ (Anti Breaking System - a haj töredezettségét megakadályozó 
rendszer) technológiát alkalmazza. Egy olyan adalékanyag, amelyet a kanadai Hair Forensic 
Laboratórium kutatói fejlesztettek ki 2014-ben.  



Minden vegyszeres munkához alkalmazható, annak érdekében, hogy új kötések jöjjenek létre a 
hajban, illetve, hogy kijavítsa a meglévőkben esetleg kialakuló hibákat, töréseket. Alkalmas 
továbbá még a kialakulás előtt, a károsodások megelőzésére is.  
A termékek Svájcban készülnek. 
 
Mi a tudományos háttere a BONDPLEX™ működésének? 
A BONDPLEX™ hatása kettős: új kötéseket hoz létre a hajban és megerősíti a meglévőket. Ezen 
kívül rugalmasságot, tartást, jobb állagot, magasabb fényt és egészségesebb hajat eredményez. 
A BONDPLEX™ egy különleges, szabadalommal védett aminosav (11 féle) és más 
hatóanyagokból álló komplexet tartalmaz, amely természetes eredetű hatóanyagok keveréke. A 
hatóanyag komplex nioszóma kapszulába van zárva, amely egy a gyógyszeriparban nemrég óta 
alkalmazott innovatív szállítási technológia (gliko-szfingolipidek).  
Ez biztosítja a hatóanyag 100%-os behatolását a kéregbe, és egyben megakadályozza a szín 
fakulását. 
Megváltoztatja a BONDPLEX™ a hajfestés receptúrát? 
Nem. Minden receptúra ugyan az marad a BONDPLEX™ alkalmazása során. Viszont a javasolt 
keverési arányokat (lsd. alább a táblázatban) ajánlott betartani. 
 
Növelni kell a hatóidőt a BONDPLEX™ alkalmazása során? 
Nem. A BONDPLEX™ alkalmazása során nem növekszik a szokásos hatóidő. 
 
Milyen eredményeket várhatok a BONDPLEX™ alkalmazása során? 
A haj lesz fényesebb, egészségesebb lesz. A festésnek hosszabb élettartamú és élénk színeket 
ad. A BONDPLEX™ ápolja és védi a hajat a vegyszeres munkák során, és nem kell félni a 
drasztikusabb vegyi folyamatok során sem a haj károsodásától.  
 
Használhatok színkiegyenlítést (tonereket) a vendég haján? 
Igen, minden színmegváltoztató munka során lehet színkiegyenlítést alkalmazni. 
Miután a színkiegyenlítés elkészült, öblítse/mossa ki a hajból alkalmazza a 2. Lépés készítményét, 
a Lezáró Krémet és hagyja a hajon legalább 5 percig hatni. A kezelés végén ezt is alaposan 
öblítse le. 
 
 

KEVERÉSI ARÁNYOK 
 
1. Lépés - KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK – CEATOR, 500ml 
Egy kicsivel kevesebbet alkalmazni jobb eredményt ad, mint egy kicsivel többet használni.  
 
FESTÉK és SZÍNEZÉS – 10%-os szabály 
A KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉKBÓL a recetúrában felhasznált festék 10%-át kell hozzáadni.  
(a g és a ml érték megegyezik) FONTOS: az oxidáns mennyisége nem számít!  
 
ULTRASZŐKÉK és SZŐKÍTŐKRÉM – 15%-os szabály 
A KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉKBÓL a recetúrában felhasznált festék, illetve szőkítő krém 15%-át kell 
hozzáadni. (a g és a ml érték megegyezik) FONTOS: az oxidáns mennyisége nem számít!  
 
SZŐKÍTÉS és KÉMIAI HAJEGYENESÍTÉS – 20%-os szabály  



A KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉKBÓL a recetúrában felhasznált szőkítőpor és kémiai hajegyenesítő 
krém 20%-át kell hozzáadni. (a g és a ml érték megegyezik) FONTOS: az oxidáns mennyisége 
nem számít!  
 
2. Lépés – LEZÁRÓ KRÉM - SEALER, 500ml 
A lezáró krém mennyisége nem lényeges, viszont elegendőnek kell lenni ahhoz, hogy a teljes a 
hajfelületet befedje. 
 
 
3. Lépés – TÁPLÁLÓ PAKOLÁS – NOURISHER, 250ml 
A 3. lépés az otthoni hajápolás. Javasold vendégednek hetente 2-szer a TÁPLÁLÓ PAKOLÁS – 
NOURISHER használatát a szokásos sampon után. Hagyd hatni 5 percig, majd öblítsd le. A 
Tápláló Pakolás kondicionáló anyagokkal látja el a hajat, amely meghosszabbítja a vegyszeres 
munkák élettartamát. 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
 

A BONDPLEX™ minden vegyszeres munkához alkalmazható,  
anélkül hogy a receptúra vagy a hatóidő megváltoztatására szükség lenne. 

 

A keverési arányok a következők:  
TARTÓS HAJFESTÉS – 10% 
FÉLTARTÓS SZÍNEZÉS – 10% 
SZÍNEZÉS DIREKT SZÍNEKKEL – 10% 
ULTRASZŐKÍTÉS / SZŐKÍTŐKRÉM – 15% 
SZŐKÍTÉS – 20% 
KÉMIAI HAJEGYENESÍTÉS – 20% 
BRAZIL KERATINOS TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS - No1. 9 és No.2 50g  
DAUER - No1. 30 és No.2 50g 
KÜLÖNÁLLÓ, HAJREGENERÁLÓ KEZELÉS – No1. 9 és No.2 15g 
 

Az alkalmazást bemutató videó a www.hairforensic.com weboldalon tekinthető meg.  
A termékek Svájcban készülnek. 
 

1. és 2. LÉPÉS 
 

TARTÓS HAJFESTÉS – 10% 
1. Keverd össze az eredeti receptúra szerinti festékeket az oxidánssal.  
2. Add hozzá a keverékhez a festék mennyiségének 10%-át a KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK – 

CEATOR-ból.  
3. Alkalmazd a keveréket a szokásos hatóideig, majd öblítsd le, samponozd és öblítsd újra. 
4. Töröld szárazra a hajat és vidd fel egyenletesen a LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t.  

A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje a hajat. Hagyd LEGALÁBB 5 percig hatni, 
öblítsd le alaposan, szárítsd, formázd a vendég kívánsága szerint. 
 



FÉLTARTÓS SZÍNEZÉS / SZÍNEZÉS DIREKT SZÍNEKKEL – 10% 
 

A BONDPLEX™ alkalmazásával teljes szabadságot kapsz, közvetlenül a szőkítés után kockázat 
nélkül folytathatod a munkát, így nincs szükség várakozási időre. 
 

1. Keverd össze az eredeti receptúra szerinti színezőt az oxidánssal (amennyiben szükséges). 
 
2. Add hozzá a színező mennyiségének 10%-át a KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK – CEATOR-ból. 
 
3. Alkalmazd a keveréket a szokásos hatóideig, majd öblítsd le, samponozd és öblítsd újra. 
 
4. Töröld szárazra a hajat és vidd fel egyenletesen a LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t.  

A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje a hajat. Hagyd LEGALÁBB 5 percig 
hatni, öblítsd le alaposan, szárítsd, formázd a vendég kívánsága szerint. 

 
ULTRASZŐKÍTÉS / SZŐKÍTŐKRÉM – 15% 

1. Keverd össze az eredeti receptúra szerinti ultraszőkítő festékeket, illetve a szőkítőkrémet  
az oxidánssal.  

 
2. Add hozzá a festék, illetve a szőkítő krém mennyiségének 15%-át a KÖTÉSÉPÍTŐ 

FOLYADÉK – CEATOR-ból. 
 
3. Alkalmazd a keveréket a szokásos hatóideig, majd öblítsd le, samponozd és öblítsd újra. 
 
4. Töröld szárazra a hajat és vidd fel egyenletesen a LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t.  

A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje a hajat. Hagyd LEGALÁBB 5 percig 
hatni, öblítsd le alaposan, szárítsd, formázd a vendég kívánsága szerint. 

 
SZŐKÍTÉS – 20%  

1. Keverd össze az eredeti receptúra szerinti szőkítőport az oxidánssal.  
 
2. Add hozzá a szőkítőpor mennyiségének 20%-át a KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK – CEATOR-

ból. 
 

3. Alkalmazd a keveréket a szokásos hatóideig, majd öblítsd le, samponozd és öblítsd újra. 
 

4. Töröld szárazra a hajat és vidd fel egyenletesen a LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t.  
A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje a hajat. Hagyd LEGALÁBB 5 percig 
hatni, öblítsd le alaposan, szárítsd, formázd a vendég kívánsága szerint. 

 

KÉMIAI HAJEGYENESÍTÉS – 20% 
1. Mérd ki az eredeti receptúra szerinti kémiai hajegyenesítő krémet. (pl. natrium hidroxidos 

krém)   
2. Add hozzá a hajegyenesítő krém mennyiségének 20%-át a KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK – 

CEATOR-ból. 
3. Alkalmazd a keveréket a szokásos hatóideig, semlegesítsd a hajegyenesítő eljárás szerint, 

majd öblítsd le alaposan. 
4. Lágyan töröld szárazra a hajat és vidd fel egyenletesen a LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t.  



A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje a hajat. Hagyd LEGALÁBB 5 percig 
hatni, öblítsd le alaposan, szárítsd, formázd a vendég kívánsága szerint. 

BRAZIL KERATINOS TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS (pl. Natura 
Keratin) – általában 9g 

1. Mérd ki az eredeti receptúra szerinti brazil keratinos hajegyenesítő krémet. 
(pl. a Natura Keratin tartós hajegyenesítő rendszer, átlagosan 60-80g egy kezeléshez)   

2. Adj hozzá a hajegyenesítő krémhez 9g-ot a KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK – CEATOR-ból. 
3. Alkalmazd a keveréket a hajegyenesítő eljárás szerint, (felvitel, hajszárítás, vasalás, öblítés, 

fixáló spray, kicsit szárítsd meg). 
4. A fixáló spray hatóideje után lágyan töröld szárazra a hajat és vidd fel egyenletesen a 

LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t. A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje  
a hajat. Hagyd LEGALÁBB 5 percig hatni, öblítsd le alaposan, majd szárítsd, formázd a 
vendég kívánsága szerint. 

DAUER – általában 30g 
1. Készítsd elő, tekerd fel, vidd fel a dauer anyagot, semlegesítsd, majd távolítsd el a 

csavarókat a frizurából.  
2. Lágyan töröld félszárazra a hajat, vigyázva, hogy a kész csigák ne sérüljenek.  
3. Finom mozdulatokkal vigyél fel egy közepesen hosszú hajra 30g-ot a KÖTÉSÉPÍTŐ 

FOLYADÉK – CEATOR-ból, a hajtőtől a végekig. 10 percig hagyd hatni. 
4. Ezután öblítés nélkül vidd fel egyenletesen a LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t.  

A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje a hajat. Hagyd LEGALÁBB 5 percig 
hatni, öblítsd le alaposan, szárítsd, formázd a vendég kívánsága szerint. 

KÜLÖNÁLLÓ, HAJREGENERÁLÓ KEZELÉS – általában 9g 
1. Samponozd, öblítsd és készítsd el törölközőszárazra a hajat.  
2. Keverj össze 9g-ot a KÖTÉSÉPÍTŐ FOLYADÉK – CEATOR-ból és 15g-ot a LEZÁRÓ 

KRÉM – SEALER –ből. 
3. Vidd fel egyenletesen a keveréket a hajtőtől a végekig.     
4. Takard be egy műanyag sapkával és 15 percig hagyd hatni hő alatt (pl. búra).  
5. Öblítsd ki langyos vízzel a maradék Folyadék+Krém keveréket a hajból.  
6. Töröld szárazra a hajat és vidd fel újra egyenletesen a LEZÁRÓ KRÉM – SEALER –t  

a hajtőtől a hajvégekig. A mennyiség annyi legyen, hogy egyenletesen befedje a hajat.  
Hagyd LEGALÁBB 3 percig hatni, öblítsd le alaposan, szárítsd, formázd a vendég 
kívánsága szerint. 

 

3. LÉPÉS  
A 3. lépés az otthoni hajápolás. Javasold vendégednek hetente 2-szer a – TÁPLÁLÓ PAKOLÁS – 
NOURISHER használatát a szokásos sampon után. Hagyja hatni 5 percig, majd öblítse le. A 
Tápláló Pakolás kondicionáló anyagokkal látja el a hajat, amely meghosszabbítja a vegyszeres 
munkák élettartamát. 

ST Beauty Kft. 
T.h.: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 5. / 329-4298 v. 329-4060 

Nyitvatartás: H-P: 9-17-ig 
 
 

Kereskedelmi képviselő: 
Budapest és Nyugat Magyarország: Papp Tamás: 30/638-3999, tamaspapp@st-beauty.co 

Kelet Magyarország: Kohári Lívia, 30-484-5939, livia.kohari@gmail.com 
 

Területi vezető:  
Bánhegyi Zsolt: 30-290-8669 – zsoltbanhegyi@st-beauty.co 


