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FIBREPLEX Shampoo – Hoitaa ja tasapainottaa! 
 
Taipuisat, vahvat ja kiiltävät hiukset! Kukapa ei haluaisi hiusten täyttävän näitä 
perusvaatimuksia? Schwarzkopf Professionalin uusi FIBREPLEX Shampoo antaa hiuksille 
niiden tarvitseman kiillon ja vahvuuden tehden niistä taipuisat. Shampoon säännöllisellä 
käytöllä takaat, että hiuksesi voivat hyvin ja tuntuvat pehmeiltä myös raskaiden käsittelyiden 
jälkeen. FIBREPLEX Shampoo on saatavilla Schwarzkopf Professional kampaamoista. 

Hiukset saavat kestää paljon. Vaalennukset, värikäsittelyt, muotoilutuotteet ja lämpökäsittelyt 
rasittavat hiusta. FIBREPLEX Shampoo hoitaa hiuksen rakennetta tehden niistä vahvemmat ja 
upean kiiltävät. Shampoo, joka puhdistaa hiukset ja hiuspohjan hellävaraisesti neutraloiden 
mahdolliset kemikaalijäämät. FIBREPLEX Shampoo toimii erityisen hyvin puhdistavana pesuna 
ennen värikäsittelyä. Värikäsittelyiden yhteydessä käytettynä shampoo lukitsee värin hiukseen, 
jolloin värjäyksen lopputulos on kestävämpi. Hiuksen oikean pH:n ylläpitäminen on tärkeää, jotta väri 
pysyy paremmin hiuksessa. FIBREPLEX Shampoo vastaa tähän, tasapainottaen hiuksen pH-arvoa. 

Uuden FIBREPLEX Shampoon ansiosta FIBREPLEX on nyt täydellinen paketti! FIBREPLEX-sarja 
sisältää nyt neljä tuotetta – FIBREPLEX No.1 Bond Booster, FIBREPLEX Shampoo, FIBREPLEX 
No.2 Bond Sealer ja FIBREPLEX No.3 Bond Maintainer. FIBREPLEX tuotteita voidaan käyttää 
minkä tahansa kemiallisen käsittelyn yhteydessä, jolloin se suojaa ja tasapainottaa hiuksen sidoksia 
vähentäen hiuksen vaurioitumista vaalennuksen, raidoituksen ja värjäyksen aikana. FIBREPLEX 
Shampoo on kehitetty tehostamaan FIBREPLEX-teknologian toimintaa.  

FIBREPLEX-sarja kokonaisuudessaan:  
 
Fibreplex nro 1 Bond Booster 500 ml. Vain ammattikäyttöön. 
Suojaa hiuksia vaurioitumiselta värjäyksen aikana. Liittyy hiuskuituihin suojaten sidosrakennetta. 
Tehosteaine, joka sekoitetaan suoraan vaalennus-, raidoitus- tai värjäystuotteeseen. 
 
UUTUUS! FIBREPLEX Shampoo 200 ml. 19,50 € 
Hoitaa ja tasapainottaa hiuksen pH:ta lukiten värin hiukseen. Lopputuloksena kiiltävät ja vahvat 
hiukset 
 
Fibreplex nro 2 Bond Sealer 500 ml. Vain ammattikäyttöön. 
Hoitaa hiuksen pinnan pitkäaikaisesti vahvaksi, joustavaksi ja kiiltäväksi. 
Tehostaa vaiheen 1 vaikutusta. Tehohoito.  
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Fibreplex nro 3 Bond Maintainer 100 ml. 19,50 € 
Ylläpitää hoitotehoa myös kotona. Suojaa hiusta mekaanisilta vaurioilta  
 
Saatavilla Schwarzkopf Professional -kampaamoista toukokuussa 2016. 
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