
No·1
BOND MULTIPLIER

No·2
BOND PERFECTOR

No·3
HAIR PERFECTOR

No·4
BOND MAINTENANCE 

SHAMPOO

No·5
BOND MAINTENANCE 

CONDITIONER

No·6
BOND SMOOTHER

En leave-in reparativ 
stylingkrem som 

eliminerer frizz, hydrerer 
og beskytter alle hårtyper. 

HVORDAN BRUKE:
Denne konsentrerte leave-in 

smoothing kremen er fantastisk 
for alle hårtyper inkludert 

farget og kjemisk behandlet hår. 
No·6 styrker, tilfører fuktighet, 

mykgjør og korter ned føntiden. 
OLAPLEX’s Bond Smoother 
eliminerer frizz og flyvehår i 

opptil 72 timer. Smooth & sleek 
look uten å bruke rettetang. 
Definerer og mykgjør, samt 
retter ut bølger og krøller.

Conditioner formulert 
med Olaplex Bond 

Building kjemi. 
Gjenoppretter, styrker 
og gir fuktighet uten å 

tynge. Eliminerer skader 
og frizz for sterkt, sunt 
og blankt hår. For alle 

hårtyper. 

HVORDAN BRUKE:
Bruk etter Olaplex No·4 Bond 

Maintenence Shampoo. 
Påfør en generøs mengde fra 
hodebunn til spisser. La virke i 
3 minutter og skyll. En del av 

Olaplex 3-4-5 regimet.

Shampoo formulert med 
Olaplex Bond Building 
kjemi. Gjenoppretter 
intern styrke og gir 

fuktighet samt glans. For 
alle hårtyper.

HVORDAN BRUKE:
Bruk hver gang du skal 

vaske håret og for å vaske ut 
Olaplex No·3 Hair Perfector. 
Skum opp og skyll ut. Påfør 
deretter Olaplex No·5 Bond 
Maintenance Conditioner 

som en del av Olaplex 3-4-5 
regimet.

Treatment med Olaplex 
Bond Building kjemi. 

Gjenoppretter intern styrke. 
For alle hårtyper. 

HVORDAN BRUKE:
Bruk 1 gang i uken, oftere for 

ekstremt skadet hår. Påfør i vått 
hår og la virke i 20 minutter. 
Du trenger ikke vaske håret 
i forkant med mindre du har 
produkter i håret som ikke 
er vannoppløselige. Vask 

ut med Olaplex No·4 Bond 
Maintenance Shampoo og 

avslutt med Olaplex No·5 Bond 
Maintenance Conditioner. Denne 
Treatment alene vil ikke gi håret 
fuktighet/proteiner, da den kun 
gjenoppretter og styrker indre 

struktur i håret.

Gir beskyttelse etter endt 
kjemisk behandling. 

HVORDAN BRUKE:
Påføres i håret etter skylling. La 

virke i 20 minutter.

Gjenoppretter hårets 
indre struktur. Reparerer 
og forhindrer skader på 

håret.  

HVORDAN BRUKE: 
Blandes inn i farge eller 

bleking. Kan også brukes med 
vann som frittstående, intens 

behandling for ekstremt 
skadet hår.

No·7
BONDING OIL

En høyt konsentrert,
ultralett reparativ stylingolje 

som gir dramatisk glans, 
mykhet og styrker

håret, samt forsterker alle 
hårtyper og teksturer. Når 

den brukes med
varmeverktøy, gir den 

varmebeskyttelse opp til 
230°C. 

HVORDAN BRUKE:
Påfør en liten mengde til 

håndkletørket eller tørt hår og 
style som ønsket. Hvor mye 

produkt du bruker avhenger av 
hårlengde og tekstur.

TIPS: Tilfør et par dråper til NO.6 
for fantastisk glans.



No·3
HAIR PERFECTOR

No·4
BOND MAINTENANCE 

SHAMPOO

No·5
BOND MAINTENANCE 

CONDITIONER

No·6
BOND SMOOTHER

En leave-in reparativ 
stylingkrem som eliminerer 
frizz, hydrerer og beskytter 

alle hårtyper. 

HVORDAN BRUKE:
Denne konsentrerte leave-in 

smoothing kremen er fantastisk 
for alle hårtyper inkludert farget 
og kjemisk behandlet hår. No·6 

styrker, tilfører fuktighet, mykgjør 
og korter ned føntiden. OLAPLEX’s 
Bond Smoother eliminerer frizz og 
flyvehår i opptil 72 timer. Smooth & 
sleek look uten å bruke rettetang. 

Definerer og mykgjør, samt retter ut 
bølger og krøller.

Conditioner formulert med 
Olaplex Bond Building kjemi. 

Gjenoppretter, styrker og 
gir fuktighet uten å tynge. 
Eliminerer skader og frizz 
for sterkt, sunt og blankt 

hår. For alle hårtyper. 

HVORDAN BRUKE:
Bruk etter Olaplex No·4 Bond 

Maintenence Shampoo. Påfør en 
generøs mengde fra hodebunn 
til spisser. La virke i 3 minutter 

og skyll. En del av Olaplex 3-4-5 
regimet.

Shampoo formulert med 
Olaplex Bond Building kjemi. 

Gjenoppretter intern styrke og 
gir fuktighet samt glans. For alle 

hårtyper.

HVORDAN BRUKE:
Bruk hver gang du skal vaske håret 
og for å vaske ut Olaplex No·3 Hair 

Perfector. Skum opp og skyll ut. 
Påfør deretter Olaplex No·5 Bond 

Maintenance Conditioner som en del 
av Olaplex 3-4-5 regimet.

Treatment med Olaplex Bond 
Building kjemi. Gjenoppretter intern 

styrke. For alle hårtyper. 

HVORDAN BRUKE:
Bruk 1 gang i uken, oftere for ekstremt 
skadet hår. Påfør i vått hår og la virke i 

20 minutter. Du trenger ikke vaske håret 
i forkant med mindre du har produkter i 
håret som ikke er vannoppløselige. Vask 
ut med Olaplex No·4 Bond Maintenance 
Shampoo og avslutt med Olaplex No·5 
Bond Maintenance Conditioner. Denne 

Treatment alene vil ikke gi håret fuktighet/
proteiner, da den kun gjenoppretter og 

styrker indre struktur i håret.

No·7
BONDING OIL

En høyt konsentrert,
ultralett reparativ stylingolje som 

gir dramatisk glans, mykhet og 
styrker håret, samt forsterker alle 

hårtyper og teksturer. Når den 
brukes med varmeverktøy, gir den 
varmebeskyttelse opp til 230°C. 

HVORDAN BRUKE:
Påfør en liten mengde til håndkletørket 
eller tørt hår og style som ønsket. Hvor 

mye produkt du bruker avhenger av 
hårlengde og tekstur.

TIPS: Tilfør et par dråper til NO.6 for 
fantastisk glans.


