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SKRÄDDARSYDD
HÅRTRANSFORMATION
FRÅN SALONG TILL
HEMMABRUK
EN NYCKELTREND FÖR KUNDER OCH FRISÖRER
Personliga och skräddarsydda lösningar
är en växande trend och dagens avancerade
teknologier öppnar upp möjligheten för
kunder att lägga till en personlig touch till
deras produkter och behandlingar, vart de vill,
när de vill. Detta personliggör och skräddarsyr
upplevelsen. Varje kund är unik och har olika
behov och önskemål, och denna trend sträcker
sig över olika branscher så som inredning,
mode och skönhet.

Kunder söker efter profesionella
vårdprodukter som är högpresterande
och är medvetna om de trender som
teknologier och nya ingredienser. När
det kommer till hårvård har kunden
ofta mer en ett behov, därför är de
intresserade av de skräddarsydda
lösningarna för att förlänga och bibehålla
effekterna av en salongsbehandling
även hemma. Samtidigt söker frisörer
efter produkter som särskiljer sig från
konkurrenterna genom unika berättelser
och salongsexklusiva varumärken för att
stärka deras kunders lojalitet.

SKRÄDDARSY
PÅ SALONGEN
&
BEVARA
HEMMA

VAD BETYDER DET FÖR DIN SALONG?
Kunderna är redo att investera i personliga lösningar,
vilket återspeglar deras personliga behov. De vill förlänga
det individanpassade resultatet hemma för att bibehålla
effekten och få ut det mesta möjliga av salongsbehandlingen.
En salongexklusiv produktportfölj som möjliggör ett unikt
helhetserbjudande och långvariga resultat, för salong
och hemmabruk, hjälper till att stärka kundlojaliteten.
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VÅR MEST AVANCERADE OCH
KRAFTFULLA REPARERANDE
PRESETATION I EN SKRÄDDARSYDD
BEHANDLING, FÖR EN HOLISTISK
UPPLEVELSE, FRÅN SALONG TILL
HEMMABRUK.

N YA

Fiber Clinix är den nya salongexklusiva,
helt modulära hårvårdsregimen som
utnyttjar den senaste tekniken med
anpassning från salong till hemmabruk.
Genom att kombinera avancerad teknik
och full anpassning kan frisörer erbjuda
en skräddarsydd professionell behandling
som riktar sig till kundens många
hårbehov, skiljer dem från konkurrenterna
och som tilltalar kunder som vill ha en
premiumupplevelse.

OUR MOST POWERFUL
REPAIR PERFORMANCE IN A
CUSTOMISED TREATMENT,
FOR A HOLISTIC
EXPERIENCE, FROM SALON
TO HOME CARE.
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EFTER FÄRGBEHANDLING
På grund av sin kraftfulla
reparationsprestanda och anpassningsbara
alternativ är Fiber Clinix den bästa efterfärgbehandligen. Efter den kemiska
behandlingen återskapar Fiber Clinix de inre
bindningarna för starkare och mer livfullt
hår. Vid hemmabruk hjälper Fiber Clinix
att låsa in färgpigmenten för att bevara
färgen upp till 90% . *

*Vid användningen av Fibre Clinix Vibrancy-serien
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HEMMA
Bevara bindningarna hemma till nästa salongsbesök med nya Fibre Clinix vård för hemmabruk.

FIBRE CLINIX FORTIFY

För skadat eller överbehandlat hår

N YA

FIBRE CLINIX
SORTIMENT

Fortify Shampoo

Fortify Conditioner

Fortify Multi-Repair Lotion

Fortify Treatment

Fortify Booster

FIBRE CLINIX VIBRANCY
För färgat hår

Vibrancy Shampoo

Vibrancy Conditioner

Vibrancy Spray Conditioner

Vibrancy Treatment

Vibrancy Booster

FIBRE CLINIX HYDRATE

För torra och spröda hårtyper

S ALONG S VÅ R D
Hydrate Shampoo

Skapa bindningar med nya Fibre Clinix salongsvård

Hydrate Conditioner

Hydrate Spray Conditioner

Hydrate Treatment

Hydrate Booster

FIBRE CLINIX VOLUMIZE
För fint och skört hår

Tribond Shampoo

Tribond Treatment for fine hair

Tribond Treatment for coarse hair

Volumize Shampoo

Volumize Conditioner

Volumize Bodifying Spray

Volumize Treatment

Volumize Booster

FIBRE CLINIX TAME

För grovt, firssigt och otämjbart hår

Fortify Booster
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Vibrancy Booster

Hydrate Booster

Volumize Booster

Tame Booster

Tame Shampoo

Tame Conditioner

Tame Taming Spray

Tame Treatment

Tame Booster
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Trivalent jon

C21 OCH TRIPLE BONDINGTEKNOLOGI

Skadat hår

SCHWARZKOPF PROFESSIONALS MEST AVANCERADE
OCH KRAFTFULLA REPARERANDE TEKNOLOGI
Reparerat hår

TRIPLE BONDINGTEKNOLOGI
Upprepad kemisk eller mekanisk påverkan
kan skada hårets struktur. Den inre och yttre
hårstrukturen kan bli svagare vilket resulterar
i hår som är poröst, matt samt saknar styrka
vilket i sin tur leder till avbrutna hårstrån.
BC Fibre Clinix sätter en ny milstolpe
inom reparerande hårvård med sin
salongsbehandling som kan anpassas
till alla hårtyper. - för användning i salong
och hemma, vilket återställer hårkvaItén
likställt till ett obehandlat hår.

Vad är det? Den avancerade bondingteknologin är skapad utifrån 10 års
forskning och stärker hårstrukturen inifrån.
Den innehåller en trivalent jon som skapar
nya bindningar genom att skapa ett
3-dimensionellt nätverk inuti hårfibern.
Användningen av Fibre Clinix ökar hårets
elasticitet, spänst och gör håret upp till
10 gånger starkare.**

C21-TEKNOLOGI

NYCKELFÖRDELAR

Vad är det? En högeffektiv vårdande
teknologi som genom en biomimetisk
princip ger lipidpåfyllning på hårytan.

+ ÅTERSTÄLLER INRE
& YTTRE HÅRSTRUKTUR
I UPP TILL 60 DAGAR*

Obehandlat friskt hår skyddas av ett
yttre lager med 21 kolatomer som
kallas proteolipider, en kombination
av proteiner och fettsyror. När håret
utsätts för yttre påverkan skadas detta
skyddande lager, och fler kedjor skadas
ju mer påverkan håret utsätts för. C21teknologin kan återskapa C21-kedjor,
istället för C18-kedjor som tidigare. Detta
tar fjällskiktet närmare naturlig perfektion
än någonsin tidigare, vilket ger förbättrad
glans, följsamhet och naturlig rörelse.

+ UPP TILL 10X
STARKARE HÅR**
+ PERFEKT FÖRSEGLING
AV PORÖST HÅR***

C21-teknologi

FJÄLLSKIKT
Skadat hår

FIBERSTAM
Tidigare teknologier
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*Vid användning av Fibre Clinix vård för hemmabruk
**Vid användning av Fibre Clinix jämfört med obehandlat hår
***biofysiska kamningstester jämfört med obehandlat hår.
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NYA HUDVÅRDSINSPIRERADE
AKTIVA INGREDIENSER
FRAMTAGNA MED UNIKA HUDVÅRDSINSPIRERADE
INGREDIENSER, RIKTAR SIG VARJE FIBRE CLINIX
BOOSTER OCH FIBRE CLINIX VÅRD FÖR HEMMABRUK
TILL OLIKA HÅRTYPERS BEHOV OCH GÖR DET
MÖJLIGT ATT SKRÄDDARSY VARJE FIBRE CLINIX
TRIBOND-BEHANDLING BÅDE PÅ SALONGEN
OCH HEMMA.
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FIBRE CLINIX VIBRANCY
med AHA som bevarar färgen, ger färglyster och långvarig
färguppfräschning. AHA - Apha Hydroxy Acids är en
kombination av mjölksyra och citronsyra. Inom hudvård är
AHA känd för att jämna ut fina linjer och rynkor, förbättra
hudton och textur och renar porer samt förbättrar huden.

FIBRE CLINIX FORTIFY

FIBRE CLINIX VOLUMIZE

med Niacinamide stärker håret från insidan och ut.
Niacinamide är även känt som Vitamin B3. Det är en
kraftfull antioxidant använd för att neutralisera de
skadliga fria radikalerna som uppstår i miljön och
reducerar ålderstecken. Inom hudvård är Niacinamide
känd för att skydda huden från värme och dess oönskade
bieffekter.

med Phytokine som ger en långvarig anti-statisk effekt, kontroll
och stadga till håret. Phytokine är ett extrakt från sojabönan
modifierad av bioteknologi. Inom hudvård är Phytokine känd
för att återuppbygga dermis genom sin effektivitet att aktivera
kollagen. Den korrigerar hudens elasticitet och återställer
vattenreserverna som finns på djupet i huden.

FIBRE CLINIX HYDRATE

FIBRE CLINIX TAME

med Squalane Complex som hjälper till att återfukta håret.
Squalane är ett omättat kolväte, en transparant färglös
vätska. Inom hudvård är den känd för att vara väldigt
återfuktande och absorberas lätt av huden.

med Ceramide som slätar ut hårets yta och ger en anti-frisseffekt. Ceramide är en typ av lipid som är en naturlig del
av håret. Inom hudvård är Ceramide känd för att förbättra
hudens tillstånd och återställa en hälsosam hudbarriär.
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OMEDELBART
SYNLIGA RESULTAT:
ÅTERSTÄLL HÅRET TILLBAKA
TILL SITT FRISKA TILLSTÅND*

Hår som är obehandlat
eller har behandlats
minimalt känns slätt och
är enkel att borsta när
det är blött.

Väldigt förhöjt fjällskikt
efter kemisk och
värmepåverkan.
Frissigt utseende
med dålig elasticitet.

Lätt förhöjt
fjällskikt efter
miljöpåverkan.
Håret känns
torrt och något
strävt.

INNAN

Först kluvna
toppar och sedan
håravbrott samt
förlorat fjällskikt.

EFTER
Kraftfullt skadat, förlorat
fjällskikt, håravbrott
och känns grötig när
det är blött.
Kluvna toppar.

14

*biofysiska kamningstester av slingblonderat hår jämfört med obehandlat hår.
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BLI EN FIBRE CLINIX
SKÖNHETSCOACH

VÅRA 4 PELARE FÖR KONSULTATION
STÄLL FRÅGOR OCH LYSSNA

DIAGNOS

SKAPA DEN MEST PERFEKTA UPPLEVELSEN
AV SALONGSVÅRD FÖR DIN KUND

Här är några frågor som kan hjälpa dig
att förstå kundens behov bättre:

Diagnosen är basen för en
salongsbehandling och vård
för hemmabruk som är anpassade
efter din kunds specifika hårbehov.

+ Hur är din hårvårdsrutin?
+ Vad gillar du med ditt hår?

Kundens hår är lika unikt som deras
fingeravtryck. För att hitta den optimala
vårdregimen för din kund är konsultation
första steget för att ge en individuell diagnos
av håret. En perfekt konsultation återspeglar
och identifierar hårets vårdbehov på
salongen och leder till anpassad vård för
hemmabruk som en långsiktig lösning.
Resultaten av behandlingen är verkligen
individuell:
Du kan välja och kombinera produkter
från olika Fiber Clinix-serier och föreslå
ett höganpassad vårdrutin. Din kund blir på
så sätt mer benägen att återkomma till din
salong regelbundet, och du får en mer
lojal kund.

+ Vad har du gjort tidigare med ditt hår
som du gillade/ogillade?
Lyssna på de utmaningar och
önskemål som din kund har med sitt
hår och ge förslag på lösningar med
din expertis.

+ Definiera hårtyp, längd och struktur
+ Sätt en diagnos på håret genom att
testa och analysera elasticitet och
porösitet
+ Analysera även hårbottens tillstånd
för att få en helhetsbild

ANPASSA

REKOMMENDERA

Den unika och skräddarsydda Fibre
Clinix salongsbehandlingen speglar
och identifierar hårets vårdbehov
och leder till en vårdrutin som ger
din kund en långsiktig lösning med
vårdresultat i toppklass.

Rekommendera Fibre Clinix vård för
hemmabruk som passar ihop med
salongsbehandlingen och är skapad
utifrån ett individanpassat recept.
Detta hjälper kunden att bibehålla
resultaten från behandlingen till nästa
salongsbesök.

+ Skapa en skräddarsydd behandling
för din kund
+ Förklara för din kund vilka produkter
du använder och varför

+ Skapa en hårvårdsplan för din kund
och förklara de rekommenderade
produkterna
+ Ge tips och tricks för
produktanvändning

HAIR EXPERT-APP

Den perfekta konsultationsguiden
för en skräddarsydd steg-för-stegbehandling
För att erbjuda det mest omfattade
stödet till de fyra pelarna
i konsultationen har vi designat
ett exklusivt verktyg för att ge
dina kunder ett anpassat recept från konsultation till salongsbehandling
till vård för hemmabruk:
schwarzkopfpro.com/hairexpert
16
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S ALON GS VÅR D

FIBRE CLINIX
SALONGSBEHANDLING
MED TRIPLE BONDING OCH C21-TEKNOLOGI SOM
FOKUSERAR PÅ INRE OCH YTTRE HÅRSKADOR.
DEN ÅTERUPPBYGGER HÅRYTAN OCH KNYTER SAMMAN
DE INRE BINDNINGAR.

Kombinationen av Fibre Clinix Booster och Fibre Clinix Tribond Treatment (fint eller grovt) stärker
hårstrukturen och fyller på fjällskiktet utifrån kundens behov.

Fortify Booster
ANVÄNDNING:

Blanda med Treatment

5-10 min

En koncentrerad booster formulerad med
Niacinamide som stärker och vårdar skadat hår
för ökad smidighet och glans.

Upp till 90% mindre håravbrott**
Återställer upp till 90%**

Skölj ur

Vibrancy Booster
ANVÄNDNING:

Tribond Shampoo
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR

Blanda med Treatment

5-10 min

+ Rengör skonsamt alla hårtyper

En koncentrerad booster formulerad med AHA som
hjälper till att kapsla in färgpigmenten i hårstrået
för längre färglyster och glans.

Bevarar färgen upp till 90%**
Upp till 3 gånger mer lyster**

+ Förbereder håret för Fibre Clinix salongsbehandling
Massera in

Skölj ur

+ Återställer hårets styrka och ger fukt

Skölj ur

Hydrate Booster
ANVÄNDNING:

Tribond Treatment
för fint hår
ANVÄNDNING:

Blanda med Treatment

Skölj ur

Volumize Booster

Skölj ur

ANVÄNDNING:
+ Bygger 3-dimensionella bindningar inom
hårstrukturen

Tribond Treatment
för grovt hår
ANVÄNDNING:

Återfuktande hårkänsla upp till 24h**
Mjukare hårkänsla**

FÖRDELAR
+ Återställer skadad hårstruktur

5-10 min

5-10 min

En koncentrerad booster formulerad med Squalane
Complex som hjälper till att återfukta torra hårtyper
för ökad elasticitet och glans.

+ Håret blir upp till 10 gånger starkare efter
användningen i kombination med Tribond Shampoo*

Blanda med Treatment

5-10 min

En koncentrerad booster formulerad med
Phytokine som ökar elasticitet och boostar fyllighet
för förbättrad stabilitet och glans.

Texturerad hårkänsla upp till 48h***
Tynger ej ner***

FÖRDELAR
+ Reparerar intensivt skadade hårstrukturer

Skölj ur

Tame Booster
5-10 min

Skölj ur

ANVÄNDNING:

Blanda med Treatment
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*jämfört med obehandlat hår
**vid användnining med Tribond Shampoo och Tribond Treatments för fint eller grovt hår
***vid användning som en rutin med Tribond Shampoo och Tribond Treatment för fint hår
****vid användning som en rutin med Tribond Shampoo och Tribond Treatment för grovt hår

5-10 min

En koncentrerad booster formulerad med
Ceramides som jämnar ut grovt, otämjbart hår
för ökad släthet och glans.

Upp till 48h anti-friss-effekt****
Slätare hårkänsla****

Skölj ur
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S ALON GS VÅR D

FIBRE CLINIX HÖGPRESTERANDE
SKRÄDDARSYDD
SALONGSBEHANDLING

RIKTAR SIG TILL MER ÄN ETT HÅRBEHOV
Kunder har ofta flera hårbehov. Med möjligheten att kombinera olika boosters som riktar
sig till kundens primära och sekundära behov kan salonger fylla olika behov för kunden
vid en och samma behandling.

SKRÄDDARSYDD BEHANDLING SOM OMEDELBART
TRANSFORMERAR KUNDENS HÅRFIBER TILL SITT
URSPRUNGLIGA FRISKA TILLSTÅND*
Utvecklad med hudvårdinspirerade aktiva ingredienser är Fibre Clinix Booster för salongen
riktad mot olika hårbehov och kan användas för att individanpassa Fibre Clinix Tribond
Treatment för din kund.
3 PUMPTAG

H U R F U NGE RAR DET:

2 PUMTAG

HU R F U N G ER A R DET :

RENGÖR

BLANDA

APPLICERA

RENGÖR

BLANDA

APPLICERA

Rengör håret med Fibre
Clinix Tribond Shampoo,
repetera vid behov.

Blanda en skopa (25g)
av Fibre Clinix Tribond
Treatment för fint eller
grovt hår med 5 pumptag
(5g) av en lämplig Fibre
Clinix Booster**.

Applicera i sektioner på
längderna och topparna.
Låt verka i 5-10 minuter.
Skölj noga.

Rengör håret med Fibre
Clinix Tribond Shampoo,
repetera vid behov.

Blanda en skopa (25g) av Fibre
Clinix Tribond Treatment med
3 pumptag (3g) av Fibre Clinix
Booster för primära hårbehov
och 2 pumptag (2g) av
ytterligare Fibre Clinix Booster
för sekundära hårbehov.

Applicera i sektioner
på längderna och topparna.
Låt verka i 5-10 minuter.
Skölj noga.

F I B R E CL IN IX B RICKA

+ Designad för att passa perfekt
på en SKP-vagn
+ Lyfter fram hela Fibre Clinixsortiment och verktyg
+ Integrerad verktygsbehållare

F I B R E CL IN IX SKO PA

+ Designad för att skopa upp
den perfekta mängden av
Treatment för Fibre Clinixbehandlingen
F I B R E CL IN IX SKÅ L

+ Ikonisk hexagonal form
+ Ergonomiskt grepp på skålen
5 PUMPTAG
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*biofysiska kamningstester av slingblonderat hår gentemot friskt obehandlat hår.
**Blanda Fibre Clinix Tribond Treatment för fint hår med en booster från en av följande serier: Fortify, Hydrate, Vibrancy eller Volumize
**Blanda Fibre Clinix Tribond Treatment för grovt hår med en booster från en av följande serier: Fortify, Hydrate, Vibrancy eller Tame.

+ Skrapsystem som skrapar
noggrant ut Treatment med
Fibre Clinix-skopan
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H E MMA

FIBRE CLINIX FORTIFY
FÖR SKADAT OCH ÖVERBEHANDLAT HÅR

Fortify Shampoo
FÖRDELAR

ANVÄNDNING:

+ Rengör skonsamt skadat hår och förbereder
det för en vårdbehandling
+ Återuppbygger, stärker och återupplivar hårfibern
Massera in

Skölj ur

+ Ger glans och jämnar ut hårytan

Formulan med Triple Bonding och C21-teknologi samt Niacinamide stärker och vårdar
hårfibern för att förlänga effekterna av Fibre Clinix salongsbehandling.

Skadat hår uppstår till följd av svaga hårstrukturer som sker med anledning av olika
faktorer som orsakar ohälsosamt hår. Det finns tre olika typer av skador.

Fortify Conditioner
FÖRDELAR

ANVÄNDNING:

+ Hjälper till att omstrukturera hårfibern

HÅRBAKGRUND
Hårskador uppstår när strukturen försvagas till
följd av olika faktorer som ofta sätter igång en
dominoeffekt med märkbara resultat som ser
ut och känns som ohälsosamt hår. Denna typ av
skada har tre olika orsaker.


Miljöskador orsakade av extern påverkan
t.ex. föroreningar, exponering för sol och
temperaturvariationer. Vid förorening fäster
små partiklar sig på hårets yta. De skadar
fjällskiktet och gör håret matt och otämjbart.
Håret känns grovt och trasslar lätt till sig.

+ Reder ut håret och förbättrar hanterligheten




Fysisk skada. Varje tvätt, varje kamtag
och varje stylingprodukt blir ytterligare
en skadlig kraft på håret. Även om
denna effekt är liten påverkas i
synnerhet långt hår mest som tvättats,
kammats och stylats fler gånger. Friss
och avbrott kan förekomma även på
hår som inte har behandlats kemiskt.
Kemisk skada orsakad av hårfärg,
blondering och permanentbehandling
kan bryta ner disulfidbindningar.
Överexponering orsakar allvarliga
skador, t.ex. ojämna fjällskikt och
sprickor i den inre hårstrukturen som
resulterar i en styv och känslig hårfiber
som är benägen till avbrott. Detta hår
behöver intensiv återställande vård för
att omstrukturera hårfibern.

2 minuter

+ Jämnar ut och försluter hårytan

Skölj ur

+ Förbättrar elasticitet och glans

Fortify Multi-Repair Lotion
FÖRDELAR

ANVÄNDNING:

+ Reparerar omedelbart mellanlängder och toppar
Applicera
på blött hår

5 minuter

Skölj ur

+ Förbättrar motstånd mot effekterna av fönvärme
som skapar poröst hår och friss
+ Gör håret mjukt och ger glans

Skölj ej ur
Applicera på
handdukstorkat hår

+ Flera användningsområden:
1. Applicera på blött hår, skölj efter 5 minuter.
2. Arbeta in i handukkstorkat hår. Skölj ej ur.
3. Applicera en liten mängd på torrt hår

Applicera på torrt hår

Fortify Treatment
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Tränger igenom hårstrukturen på djupeT och
strukturerar om skadade områden

Upp till 10 minuter

Skölj ur

FRISÖRENS DIAGNOS


Hårytan känns sträv och är svår att borsta



Håret absorberar mycket vatten och föntiden kan förlängas



Håret känns svamp-liknande och är mjuk när det är blött



Håret känns spröd och som halm när det är torrt



Håret har ofta kluvna toppar

+ Vårdar intensivt skadat och överbehandlat hår
+ Ger styrka, smidighet och glans
+ Hjälper till att förebygga håravbrott
+ Blanda med valfri Fibre Clinix Booster
för de sekundära hårbehoven

Fortify Booster
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Återuppbygger poröst hår
+ Försluter poröst hår

Blanda med Treatment

Upp till 10 minuter

+ Förbättrar elasticitet,
hanterlighet och glans
+ Skräddarsyr och intensifierar effekterna
av Fibre Clinix Treatments

UPP TILL

90%

MINDRE
HÅRAVBROTT*

Skölj ur
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*vid användning av Fibre Clinix Volumizing Treatment
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H E MMA

FIBRE CLINIX VIBRANCY

Vibrancy Shampoo
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Rengör skonsamt färgbehandlade hårtyper
och förbereder de för vårdbehandlingen

FÖR FÄRGBEHANDLAT HÅR
Formulan med Triple Bonding och C21-teknologi samt AHA ger långvariga färgresultat
som förlänger effekterna av Fibre Clinix salongsbehandling. Den hjälper till att kapsla
in färgpigmenten för att bevara färgen upp till 90%.*

+ Skyddar och förlänger färglyster
Massera in

Skölj ur

+ Ger en jämn textur och adderar glans

Vibrancy Conditioner

BAKGRUND

ANVÄNDNING:

Hårfärger är lika unika som de kvinnor och män som bär dem. Därför är skräddarsydd
färgvård avgörande. Det är viktigt att bevara färgmolekylerna i hårfibern och samtidigt
skydda hårets keratinstruktur. Detta leder till en frisk och glansig hårsubstans som
bibehåller färgämnen bättre och förlänger färgresultatet.

ORSAKER TILL FÄRGAVMATTNING INKLUDERAR:

+ Skyddar och förlänger färgresultaten
och färgbehandlat hår
+ Förbättrar utredningsförmågan
2 minuter

Skölj ur

Vibrancy Spray Conditioner
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Förebygger färgavmattning, skiftningar
och förlorad lyster
+ Skyddar mot fönvärme

Arbeta in

Skölj ej ur

+ Förbättrar utredningsförmåga och färglyster

Vibrancy Treatment
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Stärker hårstrukturen och bevarar färg

2. Miljö- och metallspår:
Friskt hår behåller färgpigment
på grund av ett intakt fjällskikt.
Eventuella skador, oavsett om det är
från sol (UV-ljus), klor, saltvatten eller
värme, påskyndar färgavmattningen.
Dessutom kan kopparpartiklar från
kranvatten skapa fria radikaler som
skadar fjällskiktet ytterligare
under oxidation via färgprocessen.
Dessa fria radikaler bidrar till att störa
färgbevaring och påverka stabiliteten
hos färgmolekyler.

+ Bevarar glans och färglyster
+ Jämnar ut hårytan

1. Vatten och tensider:
En huvudfaktor som orsakar
färgavmattning är vatten och tensider.
Hår är hygroskopiskt, vilket innebär att
det absorberar fukt från miljön. När
vi rengör håret, absorberar håret
mycket vatten och hårets diameter
ökar vilket kan leda till förlust av
färgmolekyler.

FÖRDELAR

+ Framhäver färglyster för långvariga färgresultat med
näst intill noll färgavmattning
Upp till 10 minuter

Skölj ur

+ Djupvårdande och ger fantastisk glans
+ Blanda med valfri Fibre Clinix Booster
för sekundära hårbehov

Vibrancy Booster
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Boostar lyster av färbehandlade hår
+ Försluter poröst hår

Blanda med Treatment

Upp till 10 minuter

+ Ökar en slät yta, smidighet och glans
+ Skräddarsyr och intensifierar effekten
av Fibre Clinix Treatments

UPP TILL

90%

FÄRGBEVARING*

Skölj ur
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H E MMA

FIBRE CLINIX HYDRATE

Hydrate Shampoo
ANVÄNDNING:

+ Rengör skonsamt torrt hår och förbereder
det för vårdbehandlingen

FÖR TORRA OCH SPRÖDA HÅRTYPER
Formulan med Triple Bonding och C21-teknologi samt Squalane Complex balanserar
fuktnivån och hjälper till att öka elasticitet som förlänger effekten av Fibre Clinix
salongsbehandling.

FÖRDELAR

+ Balanserar fuktnivå och förbättrar hanterlighet
Massera in

Skölj ur

+ Tynger ej ner på grund av viktlös formula

Hydrate Conditioner

BAKGRUND
Fuktbalansen i håret är basen för ett friskt
hår med elasticitet. Det avgör även andra
hårattribut som textur och hanterbarhet.
Fuktnivån på håret är till stor del
beroende av olika påverkan.
Hår är hygroskopiskt vilket innebär att det
absorberar och förlorar vattenmolekyler
genom luftfuktighet. Vikten på bundet
vatten i håret varierar mellan cirka 10% (i
ökenklimat, torr centralvärme) och 30%
(i tropisk regnskog, dimma eller bastu).

ANVÄNDNING:

Vattnet bundet i håret avdunstar inte bara
från utsidan, utan också delvis inifrån på
grund av fönvärme, exponering av solen
eller under låga fuktighetsförhållanden.
Detta minskar hårets fuktnivå. Håret förlorar
elasticiteten och känns strävt och torrt ..

VAD ÄR ORSAKERNA TILL
OTILLRÄCKLIG FUKT?
Torrt hår kan börja med en torr hårbotten.
En hypofunktionen hos talgkörtlarna
orsakar brist på den skyddande lipidfilmen.
Därför är håret benäget till att bli torrt.
När håret växer försvinner de naturliga
lipiderna och kan inte skydda hårets känsliga
proteinstruktur längre. När den skyddande
lipidfilmen förlorats kan inte håret bibehålla
fukten.

FÖRDELAR
+ Förbättrar hanterlighet och elasticitet
+ Återfuktar håret och förebygger en torr hårkänsla

2 minuter

Skölj ur

+ Ger ett mjukt och smidigt hår med stuns och glans

Hydrate Spray Conditioner
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Omedelbar viktlös återfuktande effekt
för att skydda håret från att torka ut
+ Ger en mjuk hårkänsla som är hanterbart

Arbeta in

Skölj ej ur

+ Förbättrar elasticitet och ger en anti-statisk effekt
+ Två-fas-formula: Skaka väl innan användning

Hydrate Treatment
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Balancerar fuktnivån
+ Förbättrar hanterlighet och elasticitet

FRISÖRENS DIAGNOS


Skölj ur

+ Blanda med valfri Fibre Clinix Booster
för att behandla sekundära hårbehov

Hårstrukturen är inte skadad men känns torr på grund av externa
och naturliga orsaker



Saknar en slät känsla



Håret har låg elasticitet och hanterlighet



Speciellt grovt eller naturligt lockigt hår är ofta påverkad



Upp till 10 minuter

Hydrate Booster
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Balanserar fuktnivån och förbättrar
elasticitet

Långt hår som har förlorat sina lipider med tiden
och visar tecken på torra längder och toppar

+ Försluter poröst hår
Blanda med Treatment

Upp till 10 minuter

+ Skräddarsyr och intensifierar effekten
av Fibre Clinix Treatments

UPP TILL

3x

MER STUNS*

Skölj ur

26
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H E MMA

FIBRE CLINIX VOLUMIZE

Volumize Shampoo
ANVÄNDNING:

+ Rengör skonsamt fint hår och förbereder
det för en vårdbehandling

FÖR FINT OCH SKÖRT HÅR
Formulan med Triple Bonding och C21-teknologi samt Phytokine ger en viktlös hårkänsla
och fyllighet för att förlänga effekterna av Fibre Clinix salongsbehandling.

+ Förbättrar fyllighet och stärker håret
Massera in

Skölj ur

+ Återupplivar och hjälper till att förebygga statiskt hår

Volumize Conditioner

BAKGRUND
Hårets diameter varierar från 0,05 mm
till 0,12 mm. Ju mindre diameter, desto
skörare hår. Det skadas lättare på grund
av den mindre och minskade substansen
i håret. Fint hår kan förlora volym strax
efter rengöring och styling och därmed
upplevas svagt.

FÖRDELAR

ANVÄNDNING:

Kemiska behandlingar och mekanisk
styling av håret ska genomföras
försiktigt, eftersom fint hår är mindre
elastiskt. Det primära vårdbehovet för
fint hår är att öka hårets styrka och att
stabilisera hårstrukturen. Helst bör
detta uppnås med viktlösa formulan
som säkerställer mer motståndskraft
utan att tynga ner håret.

FÖRDELAR
+ Reder ut och förbättrar hanterlighet
+ Förbättrar långvarig volym, fyllighet och styrka

2 minuter

Skölj ur

+ Gör att håret känns fylligare med hjälp
av en viktlös formula

Volumize Bodifying Spray
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Förbättrar styrka och volym utan att tynga ner håret
+ Framhäver slätt hår och ger glans

FRISÖRENS DIAGNOS


Håret ligger platt på huvudet



Saknar volym och elasticitet



Håret ser skört ut och är känsligt



Håret är statiskt och styling håller inte
länge

Arbeta in

Skölj ej ur

+ Stabiliserar och ger kontroll på håret
för att förebygga statiskt hår
+ Skyddar mot skador från fönvärme

Volumize Treatment
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Återställande viktlös vård för synbar volym
och hår som är hanterbart
+ Förbättrad volym för fylligare hårkänsla

Upp till 10 minuter

Skölj ur

+ Förbättrar slätt hår och ger glans utan att tynga ner håret
+ Blanda med valfri Fibre Clinix Booster
för att behandla sekundära hårbehov

Volumize Booster
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Boostar fyllighet och stuns
+ Försluter poröst hår

Blanda med Treatment

Upp till 10 minuter

+ Tynger ej ner
+ Skräddarsyr och intensifierar
effekterna av Fibre Clinix Treatments

UPP TILL

48h

TEXTURERAD
HÅRKÄNSLA*

Skölj ur
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H E MMA

FIBRE CLINIX TAME

Tame Shampoo
ANVÄNDNING:

+ Rengöra skonsamt grovt, frissigt hår och förebereder
det för en vårdbehandling

FÖR GROVT, FRISSIGT OCH OTÄMJBART HÅR.
Formulan med Triple Bonding och C21-teknologi samt Ceramide, tämjar synbart hårets
struktur och slätar ut ytan för en anti-friss-effekt som förlänger effekten av Fibre Clinix
salongsbehandling.

FÖRDELAR

+ Förbättrar omedelbart hanterlighet
Massera in

Skölj ur

+ Slätar ut hårytan och hjälper till att motverka statiskt hår

Tame Conditioner
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Slätar ut hårytan och tämjer friss
+ Reder omedelbart ut håret och förbättrar hanterlighet

BAKGRUND
Tjockt vågigt hår eller mycket grova
hårtyper kan vara envisa med en
oregelbunden profil. Formen på håret
bestäms till stor del av anlag. Den
strukturella formen på håret skiljer sig
genom längderna. På grund av den
oförutsägbara karaktären av hårets textur
är håret mindre flexibelt och hanterbart.
Hårfibrerna växer i olika riktningar och är
benäget att bli tovigt och trassla till sig.
Den här typen av hår lutar mot att vara
ostyrigt, vilket resulterar i friss och mindre
hanterbarhet.

2 minuter

Skölj ur

+ Ger intensiv glans

Tame Taming Spray
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Slätar ut hårytan och tämjer friss
+ Hjälper till att förkorta föntiden

Arbeta in

Skölj ej ur

+ Skyddar mot värme och mekaniska skador
+ Slätar omedelbart ut håret och ger glans

Tame Treatment
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Ger intensiv näring till håret
+ Slätar synbart ut hårets struktur och tämjar friss

FRISÖRENS DIAGNOS









Upp till 10 minuter

Skölj ur

Håret reagerar på fukt och håller inte
formen väl
Tjocka naturliga lockar som behöver hållas
mjuka för att förebygga friss
Kunder med mycket stuns i lockarna
föredrar att tämja håret istället för att
framhäva struktur
Lockigt hår saknar glans och känns grovt

+ Blanda med valfri Fibre Clinix Booster
för sekundära hårbehov

Tame Booster
ANVÄNDNING:

FÖRDELAR
+ Boostar för ett hanterbart hår
+ Ger en slät hårkänsla och tämjar friss

Blanda med Treatment

Rakt grovt hår känns strävt, torrt och är
svårt att hantera

Upp till 10 minuter

+ Försluter poröst hår
+ Skräddarsyr och intensifierar
effekterna av Fibre Clinix Treatments

UPP TILL

48h

ANTI-FRISSEFFEKT*

Skölj ur

30

*vid användning av Fibre Clinix Hydrate Treatment

31

H E MMA

ÖKA KUNDENS LOJALITET
MED EN SKRÄDDARSYDD
VÅRDBEHANDLING FRÅN
FIBRE CLINIX FÖR HEMMABRUK
REKOMMENDERA FIBRE CLINIX VÅRD FÖR HEMMABRUK
ENLIGT DIN KUNDS INIDIVIDUELLA BEHOV FÖR ATT
BIBEHÅLLA OCH FÖRLÄNGA RESULTATEN FRÅN
SALONGSBEHANDLINGEN.

ANPASSA EN SKRÄDDARSYDD VÅRDRUTIN GENOM
ATT VÄLJA PRODUKTER FRÅN DE OLIKA SERIERNA
INOM FIBRE CLINIX ENLIGT DIN KUNDS PRIMÄRA
OCH SEKUNDÄRA HÅRBEHOV.

HÄ R Ä R N Å G R A EX EMP EL

PRIMÄRA
HÅRBEHOV

SEKUNDÄRA
HÅRBEHOV

Håret är obehandlat,
långt och torrt vid
topparna

Håret är fint och
kunden behöver
fyllighet och styrka.

PRODUKTREKOMMENDATION

H U R F U NGE RAR DET:

RENGÖR
Rengör håret med Fibre
Clinix Shampoo

BLANDA &
APPLICERA
Skopa upp en liten mängd,
som ett plommon, av Fibre
Clinix Treatment och blanda
i 3-5 pumptag av Fibre
Clinix Booster. Applicera
blandningen och arbeta i.

SKÖLJ
Rengör noggrant
efter 5-10 minuter

HYDRATE
SHAMPOO

Håret är färgat och
lystern bör bevaras

Håret är överbehandlat
och skadat

HYDRATE
TREATMENT

VOLUMIZE
BOOSTER

Håret tenderar
att vara torrt

VIBRANCY
SHAMPOO

VIBRANCY
TREATMENT

HYDRATE
BOOSTER

FORTIFY
SHAMPOO

FORTIFY
TREATMENT

TAME
BOOSTER

Håret är tjockt,
frissigt och svårt
att hantera

3-5 PUMPTAG
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