
Kaikki käsittelyt sisältävät monisävyvärjäyksen suunnittelun, värjäämisen, 
leikkauksen, pesun ja rentouttavan hiuspohjan hieronnan sekä föönauksen 
asiakkaalle sopivia muotoilutuotteita käyttäen.

Lyhyet hiukset   95 €

käsittelyyn varataan aikaa 1,5-2 tuntiin.

Puolipitkät hiukset  105 €
(Mitta korvan alapuolelta hartiamittaan.)
Käsittelyyn varataan aikaan 2-2,5 tuntiin.

Pitkät hiukset   125 €
(Mitta hartiamitasta lapaluihin.)
Käsittelyyn varataan aikaa 2,5-3 tuntiin.

Todella pitkät hiukset  
(Mitta lapaluiden yli.)
Käsittelyyn varataan aikaa 3-3,5 tuntiin.

Hiusten tyvivärjäys  87 €
 (Max.2cm hiusten tyvikasvussa)
Sisältää tyvikasvunvärjäyksen ja muuten samat toimenpiteet 
kuin muissakin värjäyskäsittelyissä.
Käsittely kestää 1,5-2 tuntia.

Värinpoisto    40 - 50 €  
Hiuksen pituudesta ja paksuudesta riippuen.
(värjäyksen yhteydessä)

Ennen värjäystä tehtävä käsittely, jossa poistetaan 
hiuksessa olevaa vanhaa kemiallista väriä.

Olaplex-käsittelyt  15 - 40 € 

Olaplex-käsittely voidaan tehdä hiusten värjäyksen tai leikkauksen yhteydessä.
Käsittelyn hinta vaihtelee hiusten pituudesta riippuen.
Käsittely voidaan tehdä myös pelkästään ilman lisäpalveluita jolloin hinta vaihtelee 40-50 €.

Mikä on Olaplex?

Klaplex on kampaamoissa tarjottava uudenlainen lisäpalvelu ja innovaatio, jota käytetään 
hiusten kemiallisten käsittelyjen, kuten värjäysten ja vaalennusten yhteydessä. 
Olaplex korjaa, vahvistaa ja suojaa hiuksia aivan uudella tavalla. 
Se antaa luovuudelle entistä suuremman vapauden-sen avulla Hiusta voidaan vaalentaa 
vielä vaaleammaksi ja värjätä entistä dramaattisemmin.

Miten se toimii?

Olaplex hoitaa ja korjaa hiuksen kuitukerroksen rakennetta ainutlaatuisen tekniikan avulla. 
Olaplex perustuu keksintöön, joka estää hiuksen rikkisiltoja katkeamasta käsittelyn
 yhteydessä ja samalla korjaa jo katkenneita rikkisiltoja. Olaplex estää vahingoittumista, 
korjaa jo syntyneitä vaurioita ja vahvistaa hiusta.

Kuinka sitä käytetään?

Olaplexiä voidaan käyttää kaikkien kampaamoissa toteutettavien kemiallisten käsittelyjen 
yhteydessä. olaplex blond multiplier no.1 on värin tai vaalennusaineen sekaan lisättävä 
tuote. Värin tai vaalennusaineen huuhtelun jälkeen hiukset hoidetaan olaplex bond perfektor 
no.2:lla. Oaplex-hoito voidaan tehdä myös kokonaan erillisenä tehohoitopalveluna. 
Kampaamokäsittelyjen välillä hiusten hyvinvointia voidaan ylläpitää olaplex hair perfektor 
no. 3-kotihoitotuotteella.

Yhteensopivuus erilaisten hiusten ja tuotteiden kanssa

Olaplex toimii kaikenlaatuisissa ja -kuntoisissa hiuksissa. Olivatpa hiukset hennot tai 
skandinaaviset, paksut luonnonkiharat tai vaikkapa aasialaiset. Olaplex korjaa ja vahvistaa 
niitä. Samoin olaplex toimii loistavasti niin voimakkaasti käsitellyissä kuin aivan 
käsittelemättömissä hiuksissa. Olaplex voidaan käyttää minkä tahansa sarjan väri-, 
vaalennus- ja permanenttituotteiden kanssa.


