
MULTIPHLEX – TECHNOLOGICKÁ PŘÍRUČKA



*  Na jedno zesvětlení vám postačí pouze 7 ml, 
u většiny konkurenčních produktů spotřebujete 
15 ml na jedno zesvětlení

BLOND BEZ OBAV

méně objemu
2 × větší účinnost *



Nyní můžete vlasy barvit, zesvětlovat i odbarvovat zcela bez obav! Systém MULTIPHLEX se o vaše vlasy 
během chemického ošetření sám postará. Je to jednoduché, ale účinné ošetření na základě organických 
složek, které chrání vlasy a obnovují jejich zdravý vzhled.

2 JEDNODUCHÉ KROKY: MULTIPHLEX FILLER + PERFECTOR

VÝHODY SYSTÉMU MULTIPHLEX:
•  Znovu spojí keratinové vazby poškozené při předchozích 

procedurách
•  Ošetřující účinek je okamžitý a viditelný: kvalita vlasů 

a jejich struktura se zlepší
•  Zajistí vlasům ochranu během ošetření
•  Ochraňuje vlasy před dalším poškozením v důsledku 

náročných chemických procedur

MULTIPHLEX FILLER
Produkt založený na organických složkách, které se 
používají v kombinaci s jakýmkoliv chemickým ošet-
řením. Zajistí, že vlasy získají svůj přírodní, zdravý 
stav, takže není potřeba se obávat finálního výsled-
ku. Zaplňuje a posiluje poškozené disulfidové spoje. 
Efekt po ošetření je viditelný a bezprostřední: kvali-
ta vlasů a vlasová struktura je lepší.  MULTIPHLEX 
FILLER neobsahuje silikony, sulfáty, aldehydy ani jiné 
agresivní složky.

MULTIPHLEX PERFECTOR
je krémová organická složka připravená na cílený 
závěrečný ošetřující efekt  MULTIPHLEX. Znovu 
spojuje keratinové vazby a zároveň vyživuje a zvl-
hčuje vlasy, které jsou díky tomu silnější, zdravější 
a lesklejší.

MULTIPHLEX PRODUKTY

JAK TO FUNGUJE?
Složky obsažené ve výrobcích 
MULTIPHLEX jsou vstřebány 
do vnitřku vlasu a vytvářejí 
ochranný film na jeho 
povrchu.



MULTIPHLEX TREATMENT – STEP by STEP

Způsob použití výrobku MULTIPHLEX je velmi jednoduchý. Musíte si pouze zapamatovat doporučené 

dávkování a několik instrukcí:

1. Smíchejte barvu nebo zesvětlovací prostředek od Artègo s příslušným oxidantem.

2. Přidejte do této směsi potřebné množství přípravku MULTIPHLEX FILLER.

3. Míchejte, dokud směs nemá hladkou a stejnoměrnou konzinstenci. 

4. Aplikujte směs a dodržujte dobu působení. 

5. Vypláchněte.

6. Aplikujte PERFECTOR MULTIPHLEX a dodržujte dobu působení.

7.  Vypláchněte a umyjte vlasy šamponem DREAM nourishing shampo. Poté aplikujte regenerační vlasovou 

masku DREAM rebuilding mask.



MODELKA PŘED APLIKACÍ PŘÍPRAVKŮ MULTIPHLEX



STAGE 1. Barvení Artègo s použitím odstínů super blonds IT’S COLOR

1. 2.KROK

Připravte si odstín12.2l IT’S COLOR, fialový IT’S COLOR color 
booster, krémový oxidant O2, přípravky MULTIPHLEX FILLER 
a PERFECTOR a náčiní na barvení.

MULTIPHLEX TREATMENT – STEP by STEP



3.

5.

4.

6.

Připravte si následující směs:
30 g odstínu 12.2l IT’S COLOR + 10 g fialového 
odstínu IT’S COLOR color booster.

Přidejte 3.5 ml přípravku MULTIPHLEX FILLER 
(nikdy nepřekračujte doporučené množství).

Přidejte 80 g krémového oxidantu O2;
pak smíchejte barevnou směs s oxidantem.

Míchejte směs, dokud nebude její konzistence 
hladká a stejnoměrná.



7. 8.Nanášejte připravenou směs do vlasů, začněte 
na temeni hlavy.

Dodržujte dobu působení – maximum je 
50 minut.

MULTIPHLEX TREATMENT – STEP by STEP



STAGE 2. Zesvětlování

1. Připravte si 30 g práškového odbarvovače NO-AM.

2. Přidejte 60 g krémového oxidantu O2 20 vol. (6%).



MULTIPHLEX TREATMENT – STEP by STEP

4. Míchejte, dokud nebude konzistence hladká 
a stejnoměrná.

3. Přidejte 7 ml přípravku MULTIPHLEX FILLER. 
Pokud potřebujete na ošetření více než 30 g 
práškového zesvětlovače artègo powder bleach, 
zopakujte tento krok v další misce.



5. Naneste směs do vlasových délek a do konečků.
Dodržujte dobu působení.



2. Poté, co vlasy důkladně opláchnete, použijte 15 ml přípravku 
MULTIPHLEX PERFECTOR. Nechejte působit nejméně 10 minut.

1. Po ukončení zesvětlovacího 
procesu vlasy opláchněte vodou, 
ale NEPOUŽÍVEJTE ŠAMPON.

MULTIPHLEX TREATMENT – STEP by STEP

STAGE 3. Závěrečné ošetření



3. 4.
Opláchněte z vlasů přípravek MULTIPHLEX 
PERFECTOR a použijte šampon DREAM 
nourishing shampoo a regenerační masku 
DREAM rebuilding mask.

Vysušte vlasy a upravte je do požadovaného 
stylu a tvaru.



VÝSLEDEK OŠETŘENÍ MULTIPHLEX TREATMENT

PŘED



MULTIPHLEX REGENERACE

Přípravky MULTIPHLEX můžete použít také pro regenerační ošetření vlasů. To je ideální u citlivých vlasů 

po aplikaci chemického nebo tepelného ošetření. Dokonale vytváří ve vlasech nové spoje a znovu tak 

navrací vlasům strukturu. Výsledkem jsou vlasy plné síly a flexibility. Vyživující ošetření vlasů můžeme 

aplikovat před nebo po hlavním ošetření.

ÚROVEŇ 
CITLIVOSTI VLASŮ

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 5

EXTRÉMNĚ CITLIVÉ 
VLASY

Aplikujte do vlasů 
MULTIPHLEX FILLER, 
použijte speciální 
aplikátor

Nechejte 
působit 
10 minut.

Aplikujte 
15-20 ml přípravku 
MULTIPHLEX 
PERFECTOR.

Nechejte 
působit 
10 minut.

Opláchněte a naneste 
šampon DREAM 
nourishing shampoo 
a regenerační masku 
DREAM rebuilding 
mask.

VELMI CITLIVÉ 
VLASY

Aplikujte směs 
sestávající 
z 30%  z přípravku 
MULTIPHLEX FILLER 
a ze 70% vody, 
použijte speciální 
aplikátor. 

Nechejte 
působit 
10 minut.

Aplikujte 
15-20 ml přípravku 
MULTIPHLEX 
PERFECTOR

Nechejte 
působit 
10 minut.

Opláchněte a naneste 
šampon DREAM 
nourishing shampoo 
a regenerační masku 
DREAM rebuilding 
mask.

CITLIVÉ VLASY

Aplikujte směs 
sestávající  
z 15% z přípravku 
MULTIPHLEX FILLER 
a z 85% vody, použijte 
speciální aplikátor. 

Nechejte 
působit 
10 minut.

Aplikujte 
15-20 ml přípravku 
MULTIPHLEX 
PERFECTOR

Nechejte 
působit 
10 minut.

Opláchněte a naneste 
šampon DREAM 
nourishing shampoo 
a regenerační masku 
DREAM rebuilding 
mask.




