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ENKEL ZULK KLEURSYSTEEM KAN DE NAAM ESLABONDEXXTM DRAGEN
KIES VOOR DE KLEUR DIE BESCHERMT

EslabondexxTM Color. Open je ogen en laat je verrassen door kleur.
Laat je verbluffen door het resultaat.
Zo ontstaat EslabondexxTM Color, het natuurlijk resultaat van de zoektocht naar 
bescherming en kleur.
De beste bescherming geeft tevens de beste kleur.
Een volledige collectie van 61 nuances, een gamma aan innovatieve kleuren. 
Enkel zulk kleursysteem kan de naam EslabondexxTM dragen.

Kies een kleur die beschermt.
Ga een stap verder. Niet enkel kleur, maar complete bescherming. EslabondexxTM 
Color is een kleursysteem met een rijke integrale formule die op een 
evenwichtige wijze innovatieve ingrediënten en technologieën combineert. 
Voorkomt schade aan de natuurlijke haarstructuur en beschermt de hoofdhuid. 
Dankzij het rijke gehalte aan vervuilingwerende stoffen wordt het haar behoed 
tegen de inwerking van externe agentia, met extreem glanzend, volumineus en 
tweemaal sterker haar als gevolg. 

100 ml – 61 nuances



VERSTERKT KLEUREFFECT

EslabondexxTM Smooth Catalyst.
Oxiderend bestanddeel met extra crèmige textuur, werkt in synergie met 
EslabondexxTM Color om het kleureffect te versterken, om een buitengewone 
glans en optimaal resultaat te garanderen. Werkt als een krachtige conditioner, 
bevordert de bescherming van je haar. 

1000 ml

1000 ml



BELEEF EEN SENSORIËLE ERVARING IN HET SALON 
Probeer een sensoriële ervaring in je kapsalon.
EslabondexxTM Color garandeert extreme veiligheid tijdens de technische 
behandeling, zonder verrassingen, zonder twijfels, makkelijk aan te brengen 
volgens het mengsel 1:1.5. Zijn geur maakt de behandeling extra aangenaam, 
en dit zonder PPD, SLS en SLES.
Een aanblik van de tinten kondigen al meteen een spectaculair resultaat aan. 



DE KRACHT VAN KLEUR DANKZIJ DRIE 
INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN 

EslabondexxTM Color. De kracht van kleur dankzij drie 
innovatieve technologieën.
EslabondexxTM Color onderscheidt zich door een serie 
prachtige, briljante en unieke kleuren,
met veelzijdige glanseffecten, dankzij een combinatie 
van drie verschillende technologieën.

Beschermsysteem EslabondexxTM

Het Beschermsysteem EslabondexxTM bevat een 
mengsel van antivervuiling en anti-aging aminozuren, 
zoals  
- fytoceramiden: versterken de “barrière functie” van 
de haarstructuur, verbeteren de esthetiek en 
versterken de structuur; 
- isoflavonen uit soja: stimuleren de celvernieuwing 
en keratinevernieuwing;
- N-Acetylcysteïne: is de precursor van de biologische 
afweermechanismen tegen schadelijke externe 
stoffen.

Emulsie met vloeibare kristallen
De Emulsie met Vloeibare Kristallen bevordert de 
optimale verdeling van de tussenproducten in de 
haarkleur en een snel en efficiënt transport in de 
haarstructuur. Het resultaat is een intense en 
duurzame kleurmet een extreem glanzend effect.

Mix van zuivere pigmenten
De pigmenten werden geselecteerd en enkel de meest efficiënte werden 
geëxtraheerd. Dit selectiecriterium garandeert de stabiliteit van de glans. 
Bovendien wordt dankzij de bijzondere afzetting van de pigmenten een 
driedimensionaal effect bekomen: dit garandeert de totale dekking van grijs 
haar en creëert tevens een zeer natuurlijk effect.

De synergetische werking van deze verschillende technologieën zorgt voor 
sterk, gezond en beschermd haar met een extra glans.



NIVEAU OF KLEURHOOGTE 

1 -  ZWART 

2 - DONKERBRUIN

3 -DONKER KASTANJEBRUIN

4 - MIDDEN KASTENJEBRUIN

5 - LICHT KASTENJEBRUIN

6 - DONKERBLOND

7 - MIDDENBLOND

8 - LICHTBLOND

9 - ZEER LICHTBLOND

10 - EXTRA LICHTBLOND

.0 - Natuurlijk

.1 -  Asblond

.2 - Iriserend

.3 - Goud

.4 - Koper

.5 - Mahonie

.6 - Rood

.7 - Bruin

.22 - Paars

GLANS OF CHROMATISCHE SCHAAL

EslabondexxTM Color technology.

De behandeling benut het Beschermsysteem van EslabondexxTM. Tijdens 
de kleuring verschaft de kleurcrème de actieve bestanddelen van 
EslabondexxTM, die binden aan het haar en zijn natuurlijke structuur 
behouden, versterken en beschermen, zonder de efficiëntie van het 
kleurproces te beïnvloeden.    

Natuurlijk
10 briljante nuances, met een 
opmerkelijke formule die de 
natuurlijke haarpigmenten 
herstelt, voor een volle kleur en 
driedimensionaal effect. 

Mengsel 1:1.5
Iriserend
Delicate koude en warme nuances 
voor een uniek natuurlijk 
kleurresultaat. Ideaal om 
ongewenste glanseffecten tegen 
te gaan.

Mengsel 1:1.5

Bruin
Tinten met een opvallende en 
hoofdzakelijk warme glans, 
voor een vol en in het oog 
springend resultaat.

Mengsel 1:1.5

Beige
Tinten in tabaksnuances: een 
perfect mengsel tussen 
natuurlijke en warme/koude 
glanseffecten, voor een 
natuurlijke, maar niet klassieke 
kleur.

Mengsel 1:1.5

ESLABONDEXXTM COLOR - DE SERIES

Asblond
Lichte nuances om te warme tinten 
te dempen. N.B.: Niet gebruiken voor 
herpigmentatie. Let op bij bijzonder 
poreus haar, dat de neiging heeft 
een te intense kleur te verkrijgen. 

Mengsel 1:1.5

Koper
Intense koperglans: gemengd met de 
natuurlijke tinten geven zij een 
bijzonder warme glans.

Mengsel 1:1.5

Mahonie
Warme en diepe tinten voor een 
overtuigende, maar niet extreme kleur, 
met een volle glans. 

Mengsel 1:1.5

Ultra Lift Basic
Super blonderend voor verheldering 
tot 4 tonen.
Gemengd met 40 volumes oxiderend 
bestanddeel voor een natuurlijk blond 
glanzend resultaat.

Mengsel 1:2

Goud
Glanzende nuances die een optimale 
dekking garanderen en een intense 
warme glans. Gemengd met 
natuurlijke tinten geven zij extra 
warmte aan de glans.

Mengsel 1:1.5

Rood
Buitengewone nuances
voor een volle kleur en opvallende 
glans. Verrassende duur en 
stabiliteit van de glans. 

Mengsel 1:1.5

Ultra Lift Basic
Super blonderend voor verheldering 
tot 4 tonen.
Gemengd met 40 volumes 
oxiderend bestanddeel voor een 
natuurlijk blond glanzend resultaat.

Mengsel 1:2

Ultra Lift 
Super blonderend voor verheldering 
tot 5 tonen.
Gemengd met 40 volumes oxiderend 
bestanddeel voor garantie van een 
maximaal blonderend effect.

Mengsel 1:2
Fashion Color
Modekleuren, voor een 
persoonlijke look

Mengsel 1:1.5



KLEURTHEORIE

Door de colorimetrische basisprincipes van het systeem te kennen, kan je 
eenvoudig en snel kiezen tussen de nuances en glanseffecten binnen het 
EslabondexxTM Color gamma, bijvoorbeeld om een glans sterker of minder sterk 
te maken, of om gewoon een specifieke tint te creëren die overeenstemt met 
de persoonlijkheid van je klant.

Primaire kleuren: Blauw, Rood, Geel
Secundaire kleuren: Rood+Geel=Oranje, Rood+Blauw=Paars, Blauw+Geel=Groen
Tertiaire kleuren: ontstaan uit een mengsel van een secundaire en een primaire 
kleur

Primaire kleuren: Dit zijn pure kleuren waarvan alle andere worden afgeleid. 
Indien deze drie basiskleuren onderling worden gemengd, wordt de zwarte kleur 
en al zijn afgeleide kleuren bekomen.

Secundaire kleuren: Worden bekomen door twee van de drie primaire kleuren in 
gelijke delen te mengen (Rood+Geel=Oranje, Geel+Blauw=Groen, Blauw
+Rood=Paars).

Complementaire kleuren: Deze kleuren liggen tegenover elkaar in de Oswald-
ster en worden complementair gedefinieerd omdat ze bij menging elkaar 
annuleren en resulteren in een neutrale grijze kleur.

Dominatie van kleuren: Een meer intense kleur domineert een zwakkere kleur. 
Een zwakkere kleur minimaliseert een meer intense kleur. Twee complementaire 
kleuren annuleren elkaar.

Verhelderde basis
Een verhelderde basis is het resultaat van een warme tint na blondering. 

Het is dus belangrijk om de juiste nuance uit te kiezen om deze te contrasteren 
of net in het oog te laten springen. In het eerste geval is het nuttig om steeds 
een verhelderde basis te kiezen als resultaat van de gewenste kleurhoogte; in 
het tweede geval kan je best een kleurnuance gebruiken die lijkt op die van de 
verhelderde basis die je wenst te bekomen.



НАПОЛНИТЕ САЛОН НОВЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ

Наполни е салон новыми ощущениями.
EslabondexxTM Color обеспечивае максимальную безопаснос ь во время
нанесения, никаких неприя ных сюрпризов, никаких сомнений – смесь
лег о наноси ся в соо ношении 1:1.5.
Прия ный арома делает нанесение удовольс вием. Не содержи вредных
сульфа ов SLS, SLES и PPD.
Цве сразу свиде ельс вуе о прекрасном онечном резуль а е. 

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

Je haar en zijn pH 

Gezond haar heeft een fysiologische pH die ligt tussen 4.5 en 5.5. Deze waarde 
wordt vaak gewijzigd door wijzigingen in de oppervlakte van de haarstructuur. 
Het is dus van fundamenteel belang dat de gebruikte producten de natuurlijke 
pH van het haar herstellen en respecteren. De licht zure pH van EslabondexxTM 
Color zorgt voor een ideale conditie voor de hoofdhuid en het haar en 
stabiliseert de natuurlijke pH in de mate van het mogelijke.



Смесь Чис ейших Пигмен ов
О бираю ся олько наиболее эффек ивные и максимально чис ые пигмен ы. 
Это кри ерий о бора обеспечивае с ойкос ь о енков. Кроме того, 
благодаря особенному способу распределения пигмен ов, мы получаем
рехмерный резуль а , обеспечивающий полное закрашивание седины, и

создающий максимально ес ес венный эффек .

Синергия этих ехнологий делает волосы более сильными, здоровыми, 
защищенными и намного более блес ящими.

DE ESLABONDEXXTM TECHNICI BEVELEN AAN ...

Het gebruik van EslabondexxTM Color is zeer eenvoudig. Om een uniek en 
perfect resultaat te bekomen met innovatieve trendy effecten geven de 
EslabondexxTM technici een aantal kostbare tips over de technieken, 
aanbrengmethoden en te gebruiken hulpmiddelen. 

Technieken
Haar wordt onderverdeeld in drie verschillende zones op basis van hun 
verschillende wijze van kleuropname. Het onderscheiden van deze zones zal je 
optimale resultaten opleveren tijdens de technische behandeling. 

- Zone 1: de eerste 2 cm van het haar, vanaf de hoofdhuid. Deze zone noemt 
tevens wortel of uitgroei.
- Zone 2: het centrale deel van het haar (lengte), begint waar de zone 1 eindigt.
- Zone 3: de haaruiteinden die poreuzer zijn, vertrekkende vanaf de 
schouderlengte (meer dan 12 cm). Niet alle kapsels hebben zone 3.

Kleur refresh van lengte en punten
EslabondexxTM Color is een optimale bondgenoot voor een lichte en zeer 
natuurlijke toon-op-toon kleuring. Het volstaat de uitgekozen nuance te 
mengen met 5 volumes (1.5%) oxiderend bestanddeel met een verhouding 
1:1.5, aanbrengen en laten inwerken voor 15/20 minuten.

Hulpmiddelen zijn van extra waarde ter garantie van unieke en trendy 
kleureffecten. Kies het meest geschikte hulpmiddel in functie van de gewenste 
resultaten: 

- Borstels: er bestaan verschillende soorten borstels, sommige geschikt voor 
kleuraanbrenging op de wortels, andere voor kleuring van zeer smalle stroken, 
andere om nuances te creëren. Kies zelf de geschikte borstel uit! 

- Sponzen: zij zijn een handig hulpmiddel om lichte nuances en subtiele effecten 
te creëren, daar ze de kleur op een delicate wijze aanbrengen, net zoals een 
pastelkleur.

- Blush borstel: ideaal om nuances te creëren op kleuringen en ontkleuringen, 
perfect om nuances onderling te mengen met een natuurlijk resultaat als 
gevolg, zonder kleuronderbrekingen.

Zone 1

Zone 2

Zone 3



На уральные
9 блес ящих о енков с особой
формулой, позволяющей
восс анови ь на уральную
пигмен ацию волос, даю
насыщенный цве с рехмерным

эффек ом.

Смесь: 1:1.5
Пепельный
Легкие о енки, используемые
для смягчения слишком еплых
онов. Примечание: нельзя

использова ь для репигмен ации; 
необходимо помни ь, что очень
порис ые волосы имею
енденцию к приобре ению

слишком насыщенного цве а. 

Смесь: 1:1.5
Золо ис ые
Сияющие цве а превосходно
покрываю волосы, создавая
насыщенные еплые о енки. 
Делаю о енки еплее при
смешивании с цве ами из
на уральной линии.

Смесь: 1:1.5
Коричневые
Ин енсивные цве а с
доминирующей еплой но ой.

Смесь: 1:1.5

EslabondexxTM Color aanbrengen op droog en niet gewassen haar vertrekkende 
vanaf de uitgroei. Laten inwerken voor 30/35 minuten (45/50 minuten voor 
super blonderende effecten). Om kleuronderbrekingen te vermijden en perfecte 
nuances te creëren raden de EslabondexxTM technici aan…

- de kleur goed aan te brengen op de wortel en op de betreffende zone, vooral 
bij aanwezigheid van grijs haar.

- bij elke haarscheiding, nadat het product op de wortel werd aangebracht, de 
borstel in de verticale stand te draaien om strepen en delicate nuances te 
creëren.

N.B.: om met de tijd geen kleuronderbrekingen te creëren, de kleur aanbrengen 
vertrekkende vanaf de centrale scheiding (zie afbeelding), door horizontale en 
verticale scheidingen af te wisselen. Na verloop van de inwerkingstijd, grondig 
spoelen en wassen met EslabondexxTM Rescue Shampoo.

Keuze van het mengsel
- Bepaal de natuurlijke kleurhoogte van de klant, het percentage grijs haar, de 
textuur, de gevoeligheidsgraad en haardikte. 
- Bepaal het kleurresultaat dat de klant wenst te bekomen. 
- Identificeer de verhelderde basis voor de gewenste kleurhoogte.
- Selecteer de EslabondexxTM Color nuance die het meest geschikt is voor de 
gewenste kleur.

Instructies voor de allergietest 
- Een hoeveelheid vermengd product aanbrengen achter het oor met behulp van 
een oorstokje, voldoende om een oppervlak van circa ½ cm2 te bedekken. Laten 
drogen.
- 48 uur wachten zonder de plek te wassen, aan te raken of te bedekken. Bij 
abnormale reacties, zoals jeuk, rode of dikke huid ter hoogte van de zone: NOOIT 
DE KLEURING TOEPASSEN.



ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Знание базовых принципов колориме рии позволи легко и быс ро
выбра ь подходящий тон и о енок в цве овой пали ре EslabondexxTM Color 
для ин енсификации или смягчения определенного о енка или для
создания индивидуального, наиболее подходящего клиен ке о енка.

Первичные Цве а: Синий, Красный, Желтый.
В оричные Цве а: Красный+Желтый=Оранжевый, Красный+Синий=
Фиоле овый, Синий+Желтый=Зеленый
Тре ичные Цве а: получаю ся в резуль а е смешивания первичного и
в оричного цве ов

Первичные Цве а: счи аю ся чис ыми цве ами. Эти три базовых цве а
образую все ос альные цве а. В резуль а е комбинации трех первичных
цве ов происходи ней рализация, .е. получаю ся абсолю но черный цве
и его о енки.

В оричные Цве а: получаю ся в резуль а е смешивания в равной
пропорции двух из трех первичных цве ов: Красный + Желтый = 
Оранжевый, Желтый + Синий = Зеленый, Синий + Красный = Фиоле овый. 

Дополни ельные Цве а: про ивоположные друг другу на цве овом круге
(звезде Освальда) цве а, называю ся дополни ельными, при смешивании
они ней рализую друг друга и в резуль а е получае ся ней ральный
серый цве .

ПРЕОБЛАДАНИЕ ЦВЕТА: Более ин енсивный цве преобладае над более
слабым. Более слабый цве уменьшае более ин енсивный. Два
дополни ельных цве а ней рализую друг друга.

Фон осве ления
Фон осве ления – это еплые о енки, проявившиеся после осве ления. 

Очень важно выбра ь правильный тон, ч обы ней рализова ь эти о енки
или же, ч обы усили ь их. В первом случае необходимо учи ыва ь фон
осве ления, ко орый може прояви ься от желаемой глубины она. Во
в ором случае лучше использова ь близкий к желаемому фону осве ления
тон.

Mengsel en inwerkingstijden

VERDUNNING

1:2 SUPER 
BLONDEREND

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

OXIDATIEMIDDEL 

5 VOL. (1.5%) 

10 VOL. (3%)

20 VOL. (6%)

30 VOL. (9%)

40 VOL. (12%)

40 VOL. (12%)

BY HSA - ESLABONDEXX.COM

ESLABONDEXX
tm

VERHELDERENDE 
GRAAD

TOON OP TOON 

 TOT 1 TOON

TOT 2 TONEN

TOT 3 TONEN

TOT 4 TONEN

TOT 4/5 TONEN

INWERKINGSTIJD

15/20 MINUTEN

30/35 MINUTEN

30/35 MINUTEN

30/35 MINUTEN

30/35 MINUTEN

45/50 MINUTEN




