
OLAPLEX®

No.4C
BOND MAINTENANCE™

CLARIFYING SHAMPOO

CO TO JE: 

Šampon OLAPLEX No.4C Bond Maintenance™ Clarifying Shampoo je týdenní, 

hloubkově čistící šampon využívající širokospektrální čistící systém, který odstraňuje 

nečistoty, které vlasy zatěžují a způsobují poškození, aniž by narušil jejich strukturu. 

Vyčištěné vlasy vypadají zdravěji a efektivněji vstřebají hloubkové ošetření pro 

OBNOVU. POSÍLENÍ. OCHRANU.

ČÍM JE TAK VÝJIMEČNÝ:

➤ Pokročilý, širokospektrální čistící systém odstraňuje více než jen minerály z tvrdé

vody, usazeniny a mastnotu. Vytahuje z vlasů širší škálu nečistot včetně těžkých kovů, 

chlóru a znečišťujících látek.

➤ Hloubkově čistí bez narušení struktury a zanechává vlasy na dotek jemné, nikdy

suché.

➤ Formulováno s patentovanou technologií OLAPLEX Bond Building Technology™

pro udržení silných vlasových vazeb, protože čistící systém odstraňuje škodlivé

nečistoty.

➤ Odstraňuje těžké kovy, minerály, chlór, 

znečištění a zbytky produktů.

➤ Hloubkové čistění pro dokonale čisté, 

hebké a lesklé vlasy a zářivou barvu. 

➤ Nenarušuje strukturu a nevysušuje. 

OLAPLEX®



No.4C: BENEFITY

ZANECHÁVÁ VLASY HEBKÉ A LESKLÉ A ZÁŘIVĚ 

BAREVNÉ.

✓ Umožňuje optimální výkon dalších vlasových ošetŕení

✓ Hloubkově čistí, nevysušuje

✓ S patentovanou technologií OLAPLEX Bond Building 

Technology™ pro udržení zdravých vlasových vazeb

SÍLA
✓ Širokospektrální čistící systém

✓ OLAPLEX Bond Building Technology™

OLAPLEX



O PRODUKTU

Proč zdravé vlasy stále vypadají krepatě, zplihle nebo matně a jsou suché, mastné nebo 

nezvladatelné? Nahromaděné nečistoty z vody, vzduchu a vlasových produktů můžou maskovat 

známky poškození, a pokud zůstanou ve vlasech, mohou vést ke skutečnému poškození, jako jsou 

roztřepené konečky, lámání a krepatění.

Šampon OLAPLEX No.4C Bond Maintenance® Clarifying Shampoo obsahuje širokospektrální čistící 

systémem, který odstraňuje více než jen usazeniny produktů a přebytečný maz – odstraňuje také 

těžké kovy, minerály, chlór a znečišťující látky z vlasů a vlasové pokožky již po jednom použití bez 

odstranění hydratace nebo nezbytných vlasových proteinů. 

Co je výsledkem? Nic než zářivě čisté, hebké, lesklé vlasy se zářivým leskem. Abyste si uvolnili cestu 

k optimálním výsledkům vašeho obnovujícího ošetření, začněte vaši rutinu s použitím OLAPLEX 

No.4C Bond Maintenance® Clarifying Shampoo.

OLAPLEX


