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KUN EN FARGE SOM DETTE KAN KALLE SEG ESLABONDEXXTM

VELG EN FARGE SOM BESKYTTER

EslabondexxTM Color. Åpne øynene og la deg forbløffe av fargen.
Bli forbløffet over resultatet.
Vi har skapt EslabondexxTM Color, det naturlige resultatet av en erfaring innenfor 
beskyttelse og farge.
Akkurat slik. Det beste innen beskyttelse har oppnådd det beste innen farge.
En komplett kolleksjon av 61 nyanser, en serie av nyskapende farger.
Kun en farge som dette kan kalle seg EslabondexxTM.

Velg en farge som beskytter.
Gå videre. Utover fargen, velg hele beskyttelsen.
EslabondexxTM Color er et fargeprodukt med en rik og komplett sammensetning, 
som på harmonisk vis forener nyskapende ingredienser og teknologier. Hindrer 
skader på hårets naturlige struktur, beskytter hodebunnen, beskytter mot 
eksterne stoffer, fordi den er tik på antiforurensende stoffer og gir ekstremt 
lysende og skinnende hår, to ganger sterkere. 
100 ml – 61 nyanser

100 ml – 61 nuances



FORBEDRET FARGEEFFEKT

EslabondexxTM Smooth Catalyst.
Oksidant med spesielt kremet tekstur, som fungerer sammen med 
EslabondexxTM Color for å forsterke fargeeffekten, og som garanterer en 
ekstraordinær glans og et optimalt resultat. Med sterk balsameffekt, gir håret 
bedre beskyttelse. 

1000 ml



FÅ EN SANSEMESSIG OPPLEVELSER I FRISØRSALONGEN

Få en sansemessig opplevelser i frisørsalongen.
EslabondexxTM Color garanterer ekstrem sikkerhet under påføringen,
ingen overraskelser, ingen tvil, enkelt å påføre, i forholdet 1:1.5.
Duften gjør påføringen behagelig. Uten PPD, SLS og SLES.
Fargen varsler umiddelbart om et fantastisk resultat. 



HELE FARGENS STYRKE TAKKET VÆRE TRE 
NYSKAPENDE TEKNOLOGIER

EslabondexxTM Color. Hele fargens styrke takket være 
tre nyskapende teknologier
EslabondexxTM Color skiller seg ut med en serie av 
forbløffende, skinnende og unike farger,
Me fasetterte reflekser, takket være kombinasjonen av 
tre forskjellige teknologier.

Beskyttelsessystem EslabondexxTM

Det Beskyttende Systemet EslabondexxTM inneholder 
en blanding av aminosyrer med antiforurensende og 
antieldende anti-funksjon, slik som
- fytoceramider: styrker hårets “barrierefunksjon”, 
bedrer estetikken og forsterker strukturen; 
- soyaisoflavoner: stimulerer celleutvekslingen og 
keratinfornyelse
- N-acetylcystein: fungerer som biologisk forsvar i 
forhold til eksterne påvirkninger.

Emulsjon med Flytende Krystaller
Emulsjonen med Flytende Krystaller favoriserer en 
bedre fordeling av den mellomliggende fargen, og 
gir en rask og effektiv SPREDNING inne i håret. 
Resultatet er en intens farge, god varighet og en 
ekstremt lysende effekt.

Blanding av Rene Pigmenter

Pigmentene er valgt slik at man bare trekker ut de mest effektive og dem med 
maksimal renhetsgrad. Dette utvalgskriteriet garanterer stabilitet i tonene. 
Dessuten, takket være den egne avsettingsmåten for pigmentene oppnår du en 
tredimensjonal effekt: dette sikrer total dekning av hvitt hår, og gir samtidig en 
ekstremt naturlig effekt.

Synergien av disse forskjellige teknologiene gir sterkt og sunt hår, beskyttet og 
skinnende.



  

TONENIVÅ  
                        

1 SVART 

2 - BRUN

3 - MØRK KASTANJE

4 - MIDDELS KASTANSJE 

5 - LYS KASTANJE

6 - MØRK BLOND

7 - MEDIUM BLONDE

8 - MELLOMBLOND 

9 - SVÆRT LYS BLOND

10 - SVÆRT LYS EKSTRA BLOND 

.0 - Naturlig

.1 - Aske 

.2 - IRISE’

.3 -Gyllen  

.4 - Kobber

.5 - Mahogni

.6 - Rød

.7 - Brun 

.22 - Fiolett

REFLEKS ELLER KROMATISK SKALA
 

ESLABONDEXX COLOR-TEKNOLOGI

EslabondexxTM Color technology.
Behandlingen benytter det Beskyttende Systemet EslabondexxTM.
Under fargingen, tilfører fargekremen de aktive stoffene i EslabondexxTM, 
som virker i håret og bevarer den naturlige strukturen, styrker og beskytter, 
uten å påvirke effektiviteten av fargingen.

Naturlige
9 skinnende nyanser, fra den egne 
formelen som gjenoppretter den 
naturlige pigmenteringen av håret, 
for en full og tredimensjonal farge. 

Forhold 1:1.5

 
Aske
Lette toner som brukes til å dempe 
for varme toner. N.B.: Må ikke brukes 
til repigmentering, vær forsiktig med 
spesielt porøst hår, som har en 
tendens til å absorbere en for intens 
farge. 

Forhold 1:1.5

 
Gylne
Lysende nyanser som garanterer 
optimal dekning og intense varme 
reflekser. Bland med naturlige toner, 
som varmer refleksene.

Forhold 1:1.5

Brune
Toner med markerte reflekter, 
hovedsakelig i varme toner, for et 
komplett og bestemt resultat.

Forhold 1:1.5

 

ESLABONDEXXTM COLOR - THE SERIES

Irisé

Delikate kalde/varme toner for 
et unikt og naturlig resultat. 
Ideelle som kontrast til uøns-
kede reflekser.

Forhold 1:1.5 
Kobber
Intense kobbertoner: I blan-
ding med naturlige farger 
varmer disse refleksene spe-
sielt.

Forhold 1:1.5  
Røde
Ekstraordinære nyanser
Med fullstendige farger og 
med markerte reflekser. Garan-
terer hold og stabilitet i 
forbløffende reflekser.

Forhold 1:1.5 
Mahogni
Varme og dype toner, som kler 
håret med en full og skinnen-
de refleks, for en markert, men 
ikke overdreven effekt. 

Forhold 1:1.5 

Beige
Toner i røykskalen: en perfekt 
blanding av naturlighet og varme/kal-
de reflekser, for en naturlig, men ikke 
klassisk farge.

Forhold 1:1.5
Ultra Lift Basic
Superblekende produkter for bleking 
opptil 4 toner.
Blandet med oksidant 40 vol. gir en 
naturlig og lysende blond farge.

Forhold 1:2
Ultra Lift
Superblekende produkter for bleking 
opptil 5 toner.
Blandet med oksidant 40 vol. 
garanteres maksimal bleking.

Forhold 1:2

Fiolett
Lysende og svært intense farger, for 
dype og fyldige reflekser.

Forhold 1:1.5
Fashion Color
Moteriktige nyanser, for en helt 
personlig look.

Forhold 1:1.5



Fargeteori
Å kjenne til de grunnleggende prinsippene for fargelære gjør deg i stand til å 
raskere og enklere nyanser og reflekser inne i utvalget fra EslabondexxTM Color, 
for eksempel for å forsterke eller dempe en refleks, eller ganske enkelt skape den 
personlige tonen som passer best til kundens personlighet.

Primærfarger: Blå, Rød, Gul
Sekundærfarger: Rød+Gul=Oransje, Rød+Blå=Fiolett, Blå+Gul=Grønn
Tertiærfarger: skapes i blandingen av en sekundærfarge med en primærefarge

Primærfarger: disse anses som rene farger, som alle de andre kommer fra andre. 
Hvis disse tre grunnfargene derimot blandes med hverandre, får du svart og alle 
tilhørende.

Sekundærfarger: oppnås ved å blande to av de tre primærfargene i like deler 
(Rød+Gul=Oransje, Gul+Blå=Grønn, Blå+Rød=Fiolett).

Komplementærfarger: Plassert overfor hverandre i Oswald-stjernen, defineres 
som komplementærfarger fordi de, hvis de blandes med hverandre, annulleres og 
gir en nøytral grå farge.

Fargedominans: En mer intens farge dominerer en svakere. En svakere farge 
minimerer den mer intense fargen. To komplementærfarger annullerer hverandre.

Blekingsunderlaget
Blekingsunderlag er resultatet av varme toner som vises etter en bleking. 

Det er dermed viktig å velge den riktige nyansen for å kontrastere eller for å un-
derstreke den. I det første tilfellet er det nyttig å alltid anse blekingsunderlaget 
som vil kunne vises fra den ønskede tonen; i det andre tilfellet, er det lurt å bruke 
en tone som ligner det blekingsunderlaget som du ønsker å oppnå.



Kromatisk sirkel 

ULTRA LIFT BASIC 900/901/913     -     ULTRA LIFT 12.16/12.11/12.01/12.72

PH og håret
Et sunt hår har en fysiologisk pH som varierer fra 4.5 til 5.5. Denne verdien varie-
rer imidlertid ofte, da håret utsettes for variasjoner i sin overflate. Der er dermed 
viktig at de påførte produktene har en evne til å gjenopprette og respektere 
hårets naturlige pH. Den litt sure pH-verdien til EslabondexxTM Color utgjør en 
ideell betingelse for hodebunnen og håret, da det hjelper til å opprettholde den 
naturlige pH-en så uendret som mulig.



Blanding av Rene Pigmenter

Pigmentene er valgt slik at man bare trekker ut de mest effektive og dem med 
maksimal renhetsgrad. Dette utvalgskriteriet garanterer stabilitet i tonene. 
Dessuten, takket være den egne avsettingsmåten for pigmentene oppnår du en 
tredimensjonal effekt: dette sikrer total dekning av hvitt hår, og gir samtidig en 
ekstremt naturlig effekt.

Synergien av disse forskjellige teknologiene gir sterkt og sunt hår, beskyttet og 
skinnende.

TEKNIKERNE FRA ESLABONDEXXTM ANBEFALER...

Det er kjempeenkelt å bruke EslabondexxTM Color, men for å oppnå et unikt å
plettfritt resultat med nyskapende og moteriktige effekter, gir vi her noen råd fra 
EslabondexxTM om teknikker, påføringsmetoder og verktøyet som skal brukes. 

Teknikker
Håret kan dels inn i tre soner, som holder på fargen på forskjellige måter. Ved å 
behandle disse sonene forskjellig kan du oppnå optimale resultater under behan-
dlingen. 

- Sone 1: er de første 2 cm av håret, med utgangspunkt i hodebunnen. Kalles også 
roten eller etterveksten.
- Sone 2: er den sentrale delen av håret (lengden), og starter der sone 1 slutter.
- Sone 3: er den siste delen av håret, som er mer porøs og har en lengde som 
rekker lenger enn skuldrene (utover 12 cm). Ikke alle frisyrer har en sone 3.

Oppfriskning av fargen i lengder og tupper
EslabondexxTM Color er en ypperlig alliert også for farging ton-i-ton, lett og 
ekstremt naturlig. De ter nok å blande den valgte nyansen med oksidant 5 vol. 
(1.5%) i forholdet 1:1.5, påfør og la hvile i 15/20 minutter.

Verktøy
Verktøyet er en viktig ekstra verdi for å garantere unike og moderne fargeeffekter. 
Velg det verktøyet som er best egnet for å oppnå de ønskede resultatene: 

- Pensler: det finnes forskjellige typer pensler, noen egnet for påføring av fargen 
på røttene, andre for å farge svært små soner, andre igjen for å skape sjatteringer. 
Du velger! 

- Svamper: et nyttig middel for å skape lette toner og fløyelseffekter, da de 
påfører fargen delikat, som det var pastellfarger.

- Rougepensel: ideell for å skape toner i farger eller avfarging, og perfekt for å 
forene nyanser med et naturlig resultat uten gjennomslag.

Zone 1

Zone 2

Zone 3



Påføring 
Påfør EslabondexxTM Color på tørt og uvasket hår, start med etterveksten. La hvile i 
30/35 minutter (45/50 minutter for superbleking). Dessuten, for å unngå gjen-
nomslag og for å oppnå en perfekt tone, anbefaler teknikerne fra EslabondexxTM…

- å påføre fargen i røttene, pas på at du fordeler produktet godt på hele det aktuel-
le området, særlig hvis det finnes hvitt hår.

- for hver inndeling, etter å ha påført fargen på røttene, dreie penselen i vertikal 
posisjon og skape striper og gi delikate toner.

N.B.: for ikke å skape gjennomslag over tid, påfør fargen med utgangspunkt i midt-
skillen (som på bildet), alterner horisontale og vertikal separasjoner. Når hviletiden 
er over, skyll grundig og fortsett med EslabondexxTM Rescue Shampoo.

HVORDAN BRUKE ESLABONDEXXTM COLOR
Valg av blandingen
- bestem kundens naturlige tonenivå ved å vurdere andelen hvitt hår, teksturen, 
følsomheten og hårets fyldighet. 
- Bestem resultatfargen som kunden ønsker. 
- Bestem blekingsunderlaget i forhold til nivået på den ønskede tonen.
- Velg den beste egnede nyansen av EslabondexxTM Color for å oppnå den øns-
kede fargen.
Instruksjoner for allergitest
- Påfør bak øret, ved hjelp av en bomullspinne, en mengde utblandet produkt nok til 
å dekke cirka ½ cm2. La tørke.
- Vent 48 timer uten å vaske, berøre eller dekke til. Ved unormale reaksjoner, slik 
som kløe, rødhet eller hevelser i området må du IKKE FORTSETTE MED FARGINGEN.



Blanding og hviletid

       FORTYNNING                         OKSIDERINGSMIDDEL             LYSNINGSNIVÅ         ANVENDELSESTID 

              1:2
 SUPERBLEKEMIDDEL

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

15/20  MINUTTER5 VOL. (1.5%)

10 VOL. (3%)

20 VOL. (6%)

30 VOL. (9%)

40 VOL. (12%)

40 VOL. (12%)

TON i TON

OPPTIL 1 TONE  

OPPTIL 2 TONER 

OPPTIL 3 TONER 

OPPTIL 4 TONER 

OPPTIL 4/5 TONER

30/35  MINUTTER

30/35  MINUTTER

30/35  MINUTTER

30/35  MINUTTER

45/50  MINUTTER
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