
КРЕМООБРАЗНА СУПРА

Когато използвате КРЕМООБРАЗНА СУПРА DOC OLEODEC, 
добавете 7 ml от OXILOCK plas ma № 1 на всеки 45 g от обезцве
тяващия крем. Ако ви е необходима повече от 45 g кремообразна 
супра, смесете допълнително в друга купичка. Използвайте 3.5 ml 
от OXI LOCK plasma № 1 ако из ползвате помалко  от 45 g супра. 

OXILOCK PLASMA ПРИЛОЖЕНИЕ

БАЛЕАЖ, ТОНИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ (трайно, полутрайно): Никога не превиша вайте 3.5 ml от OXILOCK plasma № 1 при боядисване.  
Просто добавете OXILOCK plasma № 1 към ДИРЕКТНИЯ ПИГМЕНТ с активатор и оставете да престои поне 10 мин.

ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – ПО ВРЕМЕ НА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ

• НАБЛЮДАВАЙТЕ И СЛЕДЕТЕ ПРОЦЕСА НА ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ

• ВСЯКА РЕАКЦИЯ НА ЗАТОПЛЯНЕ СЕ ДЪЛЖИ НА СУПРАТА, А НЕ НА OXILOCK PLASMA; В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ИЗМИЙТЕ КОСАТА МОМЕНТАЛНО 

ТОПЛИННА ОБРАБОТКА. Топлинната обработка не създава проблеми с OXYLOCK plasma, но на всеки3/5 мин прове рявайте косата. Ако косата е сериозно 
увредена, не я подлагайте на топлинна обработка, за да може OXILOCK plasma №1 да я възстанови максимално.

НЕ ДОСТАТЪЧНО СИЛНО ИЗСВЕТЛЯВАНЕ. Ако забележите, че изсветляването е послабо от желаното, когато използвате OXILOCK plasma, просто 
сложете помалко количество в сместа. 

OXILOCK plasma No. 2. В края на процедурата, измийте (внимателно косата от боя, супра, къдрин и др.) БЕЗ ШАМПОАН. Нане сете OXILOCK plasma 
№2, който работи в синергия с № 1 и е разработен, за да запълни и изцяло да завърши терапията OXILOCK plasma. № 2 е необ ходим, за да гарантира 
максимален резултат. Представлява концентрат от орга нични съставки, които възстановяват здравето на кератиновите фибри. Възста новява 
здра вето и силата на увредената от агресивните химически процедури коса, благо дарение на рестроктуриращото си действие. Количеството за 
нанасяна на No.2 зави си от дължината и плътността на косата, но ние препоръчваме стандартно 15 мл. Оста вете да действа поне 10 минути (или 
повече – за много увредени коси) и изплакнете.

** след OXILOCK 2 при нужда направете обливка с боя или използвайте пигментите от серията NAVITAS ORGANIC TOUCH.

ПРИ НАКЪДРЯНЕ. OXILOCK plasma може да бъде използван също така, за да предпази косата по време на къдрене.

СТАНДАРТНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ КЪДРЕНЕ. Смесете 14 ml OXILOCK plasma №1 с 90 ml вода в бутилка (не пръскалка). Намокрете ролките с OXILOCK 
микса и оставете да подейства за 7.5 мин. Ако имате време, отново намокрете ролките, без да ги отмивате. Оставете ги за 7.5 мин. – наймного 15 
мин. Свалете ролките, измийте косата и нанесете OXILOCK PLASMA No.2, оставете да подейства за 10 мин. и завършете с шампоан и балсам или маска 
OCRYS SENSITIVE. Не е нужно да чакате 48 ч., за да измиете косата след накъдряне с OXILOCK PLASMA.

ПРИ ИЗПРАВЯНЕ С КЕРАТИНОВА ТЕРАПИЯ. OXILOCK plasma дава отлични резултаи при взаимодействие с кератинова терапия.  
Из ползвайте преди терапията за помека, бляскава и силна коса. Косата също така ще бъде много поподвижна и устойчива към начупване.  
Важно е да нанесете OXILOCK PLASMA преди терапията, ако искате да проникне в косата поефективно повреме на изправящата терапия.  
Смесете 15% №1 и 85% вода в бутилка с апликатор( 30%:70% за много увредена коса). Нанесете обилно количес тво на косата над мив ката.  
Оставете да подейства за 5 мин., без да отмивате нанесете OXILOCK PLASMA №2, разрешете, за да разнесете равномерно по цялата коса. 
Оставете да по действа за 1020 мин. Продължете с кератиновата терапия по стандартния начин. OXILOCK PLASMA ще подсили ефекта на  
изправяне и ще остави косата пожизнена, здрава и с блясък. Използвайте продуктите от линията OCRYS BANDHA.

 ПРИ БОИ ЗА КОСА      ПРИ ОБЕЗЦВЕТИТЕЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
ТЕРАПИЯ НА КОСАТАТРАДИЦИОННИ 

БОИ
DOC COLOR

ОБЕЗЦВЕТЯВАЩ 
КРЕМ

ТРАДИЦИОННА 
СУПРА

DOC OLEODEC

ТИПОЛОГИЯ
И ПРОПОРЦИИ

От 20-60 гр  от 
боята, без да се 

смята Оксиданта 
или Активатора  

+   
1 мерителна 

лъжичка х 3.5 г.
Оксилок №1 

От 20-60 гр  
от боята, без 

да се смята 
Оксиданта или 
Активатора  +   

1 мерителна 
лъжичка х 3.5 г.

Оксилок №1

45 гр  от крема, 
без да се смята 
Оксиданта или 
Активатора  +   
2 мерителни 

лъжички х 3.5 г. - 
общо 5 г. Оксилок 

№1

На 15 г. от  супрата
  +  1 мерителна

 лъжичка -/ 3.5/ Гр
Оксилок №1 

На 10 г от  Олеодек
  +  1  мерителна
 лъжичка х 3.5 г. 

Оксилок №1 

С други брандове
Clear от 20 -60 г. от 

цвета, без да се 
смята активатора

 + 1 мерителна 
лъжичка х 3.5 г. 

Оксилок №1           

0.0  Clear doc color
от 20 -60 г. от 

цвета, без да се 
смята АктиВатора 

+ 1 мерителна
лъжичка х 3.5 г. 
Оксилок  №1

ОКСИДАНТ-
АКТИВАТОР

АКТИВАТОР - 
 ПО ЖЕЛАНИЕ

АКТИВАТОР - 
 ПО ЖЕЛАНИЕ

Активатор - при 
тънка коса 20 Vol, 
при средно дебел 
косъм - 25 Vol, при 

дебел косъм  - 30 Vol

Активатор - при 
тънка коса 20 Vol, при 
средно дебел косъм - 

25 Vol, при дебел косъм  
- 30 Vol

АКТИВАТОР -  
ЕНЗИМ

 ПО ЖЕЛАНИЕ
С ниски волуми

АКТИВАТОР 0.05 
Ензим 

ПРОПОРЦИЯ

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с 
който работите

1 + 1

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с който 
работите

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с който 
работите

препоръчително 

1 + 1

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с който 
работите

1 + 1

ВРЕМЕ
ЗА ПРЕСТОЙ

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с 
който работите

В зависимост
Използвания

Акти

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с който 
работите

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с който 
работите

Максимум 
50 минути

Спазвайте 
инструкциите

На бранда,  с който 
работите

20 Минути

ИЗМИВАНЕ
НА КОСАТА

Изплакнете. След 
това нанесете
Стъпка 2 - от 

10 - 20 мин. После 
шампоан. След 
боядисване и 

маска или балсам.

Изплакнете. 
След това 
нанесете

Стъпка 2 - от 
10 -20 мин. 

После шампоан 
Deva color day, 

после маска или 
балсам Deva 

Изплакнете. След 
това нанесете

Стъпка 2 - от 10 -20 
мин., после шампоан

след боядисване
и маска или балсам.

Изплакнете. 
След това нанесете
Стъпка 2 - от 10 -20 
мин. После шампоан 
след боядисване и 
маска или балсам

Изплакнете. 
Измийте с 

шампоан DEVA 
COLOR DAY или 

MILK от серията 
Organic Touch, 

след това Стъпка 
2 от 10 -20 mин.
Изплакнете и 

нанесете  DEVA 
или MILK балсам

Изплакнете. След 
това нанесете

Стъпка 2 - от 10 -20 
мин. После шампоан 
след боядисване и 
маска или балсам.

Изплакнете. 
След това нанесете
Стъпка 2 - от 10 -20 
мин. Изплакнете и 

измийте с шампоан 
DEVA COLOR DAY  и
DEVA CONDITIONER.

**OXILOCK plasma №.1 е възможно да удължи необходимото време за престой.  
За да избегнете това използвайте 1 ниво по–силен активатор 
•  Използвайте 20V ако искате да постигнете резултат на 10 V.
•  30V ако искате да постигнете резултат на 20 V
•  40V ако искате да постигнете резултат на 30 V
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ посилен оксидант, в случай на тънки и фини коси,  
защото са крехки.


