
  

 

 

 

 

 

A Chainplex egy olyan új hajtápláló és hajszerkezet újjáépítő 

termékcsalád, mely azoknak szól, akik egészséges szép és fénylő hajra 

vágynak, de mellette nem szeretnének lemondani a színek szépségéről és a 

haj tartós formázásáról. 

 

A Chainplex természetes kezelésre lehetőség van a szalonokban és otthon is.  

 

 

KISZERELÉSEK                               

Start csomag 100ml:                     Szalon csomag 500ml: 

1db Chain Rebuilder 1                  1db Chain Rebuilder 1 

2db Chain Stabilizer 2                   2db Chain Stabilizer 2 

 

Szalon használatra 1000ml:        Otthonra vendégeknek: 

Chain Rebulider 1                          Hair Improver 3 

Chain Stabilizer 2 

 

TERMÉKEK 

Chain Rebuilder 1: 

Aminosavas összetevői a hajszálak belsejében fejtik ki hatásukat. Csökkenti az  

elektrosztatikus hatást, szállítja az aminosavakat,  melyeket a megfelelő 

pillanatban a megfelelő helyre juttat. 

Chain Stabilizer 2: 

A hajszálak külső felszínén fejti ki hatását, lehetővé teszi a hajszálkutikuláknak,  

hogy ugyanezt a kezelést megkapják. Továbbá elősegíti a hajszálak bezárását  

úgy, hogy közben védi és megerősíti azokat. 

Hair Improver 3: 

A Chainplex 3 lehetővé teszi a vendégeknek, hogy otthonukban folytassák a 

szalonokban elkezdett kezelést. Ugyanazokat az aktív anyagokat tartalmazza, 

amik a Chainplex szalontermékeiben vannak, de a formulát számos 

természetes összetevővel gazdagítottuk. Az otthoni használat lehetővé teszi, 

hogy a szalonokban történő Chainplex kezelés hatása hosszútávon és még 

erőteljesebben érvényesüljön. 

 

          



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

TARTÓS ÉS FÉLTARTÓS FESTÉS (SZUPERSZŐKÍTÉS) 

Keverjünk össze 50 g hajfestéket a szükséges oxidálóval a keverési arányok 
figyelembe vételével. Adjunk hozzá a mellékelt mérőeszköz segítségével 5 ml 
Chainplex n.1 –et (Chain Rebuilder újjáépítő) és keverjük addig, míg 
homogén krémet nem kapunk. Kenjük fel a terméket a szokásos módon, majd 
gondosan öblítsük le. Alkalmazzuk a Chainplex n.2 –t (Chain Stabilizer 
stabilizáló) a haj hosszára és végeire. A haj hosszától függően a szükséges 
mennyiség 20-25 ml. A terméket egyenlően oszlassuk el és hagyjuk  
hatni kb. 10 percig. Majd mossuk meg a hajat savas pH-jú samponnal. Végül 
alkalmazzuk a megfelelő kondicionálót. 

 

SZŐKÍTÉS 

Keverjünk össze 40 g szőkítőt a szükséges oxidálóval, figyelembe véve a 

keverési arányokat. Adjunk hozzá a mellékelt mérőeszköz segítségével 10 ml 

Chainplex n. 1 –et (Chain Rebuilder ujjáépítő) és keverjük addig, míg 

homogén krémet nem kapunk. A szokásos módon alkalmazzuk a hajon a 

terméket, majd gondosan mossuk le. Alkalmazzuk a Chainplex n.2 –t (Chain 

Stabilizer stabilizáló) a haj hosszára és végeire. A haj hosszától függően a 

szükséges mennyiség 20-25 ml. Oszlassuk el egyenletesen a hajon és hagyjuk 

hatni kb. 10 percig. Majd mossuk meg a hajat savas pH-jú samponnal. Végül 

alkalmazzuk a megfelelő kondicionálót. 

 

 

 

 

 

TARTÓS HULLÁM KEZELÉS 

Tartós hullám kezelés esetén a szokásos módon járjunk el. Miután alaposan 

megmostuk a hajat, eltávolítottuk a tartós hullám folyadékot, itassuk fel a 

felesleges vizet a hajról. A mellékelt mérőeszköz segítségével keverjük össze 

a Chainplex n.1 –et (Chain Rebuilder újjáépítő) a neutralizálóval 1:1 

arányban. A Chainplex n. 1 –ből a haj hosszának megfelelően legalább 10 ml-

t használjunk, de ne többet mint 20 ml. Ez függ a haj tipusától, a hajcsavarók 

számától. Oszlassuk el az elkészített keverék felét a hajon, úgy, hogy jusson  

mindehova, mindegyik hajcsavaróhoz. Hagyjuk hatni 5 percig, ne öblítsük le. 

Kenjük fel a neutralizálót a szokásos módon, hagyjuk hatni ezt is a hajon 5 

percig. Szedjük ki a csavarókat, ne öbítsük le a hajat. Kenjük az előzőleg már 

elkészített Chainplex n.1 és neutralizáló keverék másik felét a haj teljes 

hosszára, úgy, hogy közben fixáljuk kezünkkel a göndör tincseket. Hagyjuk 

hatni a keveréket ismét 5 percig. Bőséges vízzel távolítsuk el teljesen a 

keveréket. Ha szükséges, mossuk és kondicionáljuk a hajat a megfelelő 

termékekkel. 

 

HAJKIEGYENESÍTŐ KEZELÉS 

Hajkiegyenesítő kezelés esetén , járjunk el a szokásos módon. A simító 

krémet alapos mosással távolítsuk el. A mellékelt mérőeszköz segítségével 

keverjük össze a Chainplex n.1–et (Chain Rebuilder újjáépítő) a 

neutralizálóval 1:1 arányban. A Chainplex n. 1 –ből a haj hosszának és 

típusának megfelelően legalább 10 ml-t használjunk, de ne többet mint 20 

ml. Oszlassuk el az elkészített keverék felét a hajon, úgy, hogy jusson 

mindehova. Hagyjuk hatni 5 percig. Kenjük fel a neutralizálót a szokásos 

módon, hagyjuk hatni ezt is a hajon 5-10 percig. Fésüljük át a hajat egy széles 

fésűvel minde irányban. Kenjük az előzőleg már elkészített Chainplex n.1 és 

neutralizáló keverék másik felét a haj teljes hosszára. Hagyjuk hatni a 

keveréket ismét 5 percig. Bőséges vízzel távolítsuk el teljesen a keveréket. 

Mossuk meg a hajat savas pH-jú samponnal és kondícionáljuk. Szükség 

szerint használjunk ápoló hajszeszt.  

 


