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RED EN HERSTEL BESCHADIGD HAAR



Structure Complex is een 
eenvoudig drie-stappensysteem. 
Het is ontworpen om gebruikt 
te worden bij alle chemische 
behandelingen. Het helpt  
mogelijke haarbreuk  
minimaliseren en voorkomen.

WAT IS STRUCTURE COMPLEX?
NAK Structure Complex is een bond building technologie, geformuleerd om het 
haar te beschermen tijdens alle vormen van chemische behandeling, waardoor 
mogelijke haarbreuk en structurele stress wordt voorkomen.

HOE WERKT STRUCTURE COMPLEX?
Plantaardige ingrediënten wikkelen zich in en rond bestaande haarbindingen,  
zodat een optimale bescherming wordt geboden tijdens de chemische 
behandeling. Bestaande haarbruggen worden beschermd en nieuwe worden 
gevormd terwijl een versterkend schild het haar maximale bescherming geeft en 
structurele stress voorkomt.

ALLE HAAR HEEFT ZIJN BREEKPUNT 
Haar heeft een opmerkelijk sterke en dynamisch natuurlijke structuur, die veel 
slijtage kan weerstaan; maar alle haarstrengen hebben hun breekpunt. Een hoog 
aantal gebroken haarbindingen is wat leidt tot haarbreuk. Veelvuldig gebruik van 
chemische toepassingen, waaronder frequente blootstelling aan intensieve hitte, 
worden beschouwd als de belangrijkste factoren die tot haarbreuk leiden.

HAARBREUK VOORKOMEN 
Het voorkomen van haarbreuk is van cruciaal belang voor het behouden van 
mooi en gezond haar. NAK Structure Complex is essentieel ondersteunend 
en helpt bij alle chemische behandelingen; ontworpen om salons, stylisten en 
klanten te helpen hun droom haarkleur te bereiken.

Structure Complex  R E D  E N  H E R S T E L  B E S C H A D I G D  H A A R2



W
el

co
m

e 
to

 t
h

ou
gh

tf
ul

 h
ai

rc
ar

e.

MET WELK PRODUCT (ONT-)KLEURT U?
Het maakt niet uit met welk merk u werkt, NAK Structure Complex 
maximaliseert kracht, glans en conditie van de haarwortels tot de punten. 
Gebruik bij ontkleuren, foilen, balayage, ombre technieken, kleuren en 
tonen, stylen of permanenten. Ook aanbevolen voor de middenlengtes en 
uiteinden van haarextensies.

RED EN HERSTEL BESCHADIGD HAAR
NAK Structure Complex wordt beschouwd als hét behandelingssysteem  
voor breekbaar of beschadigd haar. Het levert sublieme verzorgende 
resultaten en een zijdezacht gevoel aan haar dat redding en herstel nodig 
heeft. Ideaal voor gebruik in het salon als herstelbehandeling,  
Anti-Stress Treatment, voor, tijdens of na een chemische behandeling.

EEN ESSENTIEEL HULPMIDDEL VOOR JE SALON
VÓÓR chemische services om het haar voor te bereiden op een kleurservice. 
TIJDENS chemische services om mogelijke haarbreuk en stress te 
voorkomen. 
NA chemische services om maximale kracht, glans en conditie toe te voegen. 
TUSSEN chemische services om conditie, glans en handelbaarheid te 
verbeteren.
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Structure 
Complex

BOND BUILDER NO.1

Toevoegen aan je kleur- of ontkleuringsemulsie vóór de applicatie, om de 
interne structuur van het haar voor te bereiden en te beschermen en bestaande 
verbindingen in de haarcortex te behouden. 

BOND ENFORCER NO.2

De Bond Enforcer No.2, gebruiken nadat de chemische behandeling voltooid is. 
Het herstelt de gebroken haarverbindingen en zal de kracht, glans en conditie van 
het haar na de service verbeteren.

BOND ENHANCER NO.3

Versterkt en onderhoudt nieuw gevormde verbindingen in de cortex, terwijl het 
een diepe verzorging geeft en essentiële hydratatie in stand houdt in droog of 
beschadigd haar. Eén tot twee keer per week gebruiken om de zachtheid, glans en 
conditie te herstellen.
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Treatment  
Menu
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1. KLEURDIENSTEN  
PERMANENT - DEMI - SEMI - TONING
VOOR ALLE KLEURDIENSTEN - VOLG DE 10% REGEL 

Voeg 1 ml Bond Builder No.1 toe aan elke 10 g kleurproduct.

(REKEN DE HOEVEELHEID OXIDATIE NIET MEE)

BOND BUILDER NO.1

Maak je kleurformule zoals gebruikelijk klaar. 
Voeg Bond Builder No.1 toe en meng goed 
door elkaar. 

BOND ENHANCER NO.3

Versterkt en onderhoudt nieuw gevormde 
verbindingen in de cortex terwijl het een  
diepe verzorging geeft en essentiële hydratatie 
in stand houdt in droog of beschadigd haar. 

Eén tot twee keer per week gebruiken om  
de zachtheid, glans en conditie te herstellen.

NA AANBRENGEN EN INWERKEN

Was het haar; goed uitspoelen en 
handdoekdroog maken.

Stap.1

Stap.3@home

BOND ENFORCER NO.2

Breng Bond Enforcer No.2  gelijkmatig aan over 
het haar, van aanzet tot punten. Zorg dat het 
haar compleet verzadigd is, masseer en kam 
door. 

Minimaal 5 minuten laten inwerken, grondig 
uitspoelen. 

Stap.2
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• De beste resultaten worden geleidelijk 
bereikt, niet snel.

• Overweeg alle blondeer technieken klant 
per klant.

• Maak alleen haar lichter dat onder normale 
omstandigheden veilig kan worden lichter 
gemaakt. Forceer het haar nooit voorbij zijn 
normale grenzen.

• Indien mogelijk, sluit alle blondeer 
behandelingen af met een NAK Structure 
Complex Anti-Stress Treatment om het haar 
opnieuw te voeden en de kracht en conditie 
van het haar te maximaliseren.

• Beschouw Bond Builder No.1 als een 
essentiële stap bij het oplichten van 
beschadigd haar met een kleine uitgroei, 
aangezien de kans groot is dat chemische 
producten elkaar zullen overlappen tijdens 
het aanbrengen.

• Beschouw Bond Builder No.1 als een 
optionele stap bij het oplichten van natuurlijk 
gezond haar, met een grote uitgroei.

• Weeg en meng alle blondeer producten 
nauwkeurig.

• Gebruik geen warmte tijdens blondeer 
behandelingen.

• Wees u bewust van de verhoogde 
oplichtende kracht tijdens de foliedienst, 
controleer regelmatig de haarsterkte en de 
folies tijdens de behandeling.

• Controleer regelmatig de hoofdhuid en 
haarsterkte tijdens het oplichten; vertrouw op 
uw visuele tijdsklok.

• Voer streng tests uit bij het oplichten van 
haar dat mogelijk residu of chloor opbouw 
heeft.

• Verwijder chemicaliën onmiddellijk als 
er tekenen van reactie zijn, bijv. snelle of 
intensieve hitte, opzwellen of schuimen van 
folies.

ESSENTIËLE ELEMENTEN OM TE OVERWEGEN WANNEER U BLOND GAAT 
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2 .  O N T K L E U R E N D E  D I E N S T E N   
 
C R È M E  O F  P O E D E R  +  S U P E R L I G H T E N E R S 
F O I L I N G  +  B A L AYA G E  +  O M B R E 

VOOR ALLE OPLICHTENDE DIENSTEN - VOLG DE 10% REGEL

Voeg 1 ml Bond Builder No.1 toe aan elke 10 g oplichtingsproduct.

(REKEN DE HOEVEELHEID ACTIVATOR NIET MEE)

BOND BUILDER NO.1

Voeg de juiste hoeveelheid Bond Builder No.1 toe 
aan je gemengde blondeerproduct.

BOND ENFORCER NO.2

Verzadig het haar van aanzet tot punten, 
zorg voor een gelijkmatige verdeling, 
masseer en kam door.

Minimaal 5 minuten laten inwerken, 
grondig uitspoelen.  BOND ENHANCER NO.3

Versterkt en onderhoudt nieuw gevormde 
verbindingen in de cortex, zorgt voor een 
diepe verzorging, om essentiële hydratatie 
in droog of beschadigd haar te behouden.

Eén of twee keer per week gebruiken 
om de zachtheid, glans en conditie te 
herstellen.

VOLG DE INSTRUCTIES VOOR TOEPASSING EN 
INWERKTIJD 

Reinig en verwijder het product uit het haar;  
goed uitspoelen en handdoekdroog maken

Stap.1

Stap.2

Stap.3@home
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3 .  A N T I - S T R E S S   T R E AT M E N T   - 
H E R S T E L B E H A N D E L I N G 
 
R E D  E N  H E R S T E L  B E S C H A D I G D  H A A R 

NAK Structure Complex is perfect als een op zichzelf staande behandeling en salon 
service, het beschermt alle haartypes voor en na een chemische behandeling. Het is 
uitermate geschikt voor haar dat behoefte heeft aan herstel, reparatie en bescherming. 
Gebroken haarbindingen worden herstelt en de conditie van het haar zal verbeteren.

VOORBEREIDING 

Het haar wassen met een NAK shampoo en handdoekdroog maken. 
Meng 10 ml Bond Builder No.1 met 15 ml Bond Enforcer No.2. 

BOND BUILDER NO.1 & BOND ENFORCER NO.2

Breng de emulsie aan op schoon, handdoekdroog haar. Verzadig het haar van 
de wortels tot de punten, gebruik zoveel product als nodig is. Kam door voor 
een gelijkmatige verdeling. Masseer voor comfort en ontspanning. 

Dek af en plaats onder een zachte wartebron gedurende 10-15min

BOND ENFORCER NO.2

Spoel grondig uit en breng een royale hoeveelheid 
Bond Enforcer No.2 aan. Verzadig het haar van de 
wortels tot in de punten. 

5 minuten laten inwerken, grondig uitspoelen 
en het haar indien gewenst verzorgen met een 
vochtinbrengende crème en naar wens stylen.

BOND ENHANCER NO.3

Versterkt en onderhoudt nieuw gevormde verbindingen in de 
cortex, zorgt voor een diepe conditionering, om essentiële 
hydratatie in droog of beschadigd haar te behouden.

Eén of twee keer per week gebruiken om de zachtheid, glans en 
conditie te herstellen.

Stap.1

Stap.2

Stap.3@home



Structure Complex  R E D  E N  H E R S T E L  B E S C H A D I G D  H A A R 9

4 .  S T R A I G H T E N I N G  S E R V I C E
Voor het beste resultaat, bereid het haar voor met een NAK 
Strucuture Complex Anti-Stress Treatment voordat u de straightening 
service uitvoert.
Volg de instructies voor het aanbrengen, de inwerktijd, de timing en 
de straightening technieken volgens de instructies van de fabrikant. 
 
PERMANENTEN 
VOORBEREIDING 
Bereid het haar voor met krulspelden volgens uw creatieve wensen en 
volg de gebruikelijke productrichtlijnen voor toepassing, verwerking 
en timing.

SPOELEN EN NEUTRALISEREN 
Nadat alle stappen voor het spoelen en neutraliseren zijn uitgevoerd, 
dept u de krullen voorzichtig handdoekdroog.

BOND BUILDER NO.1

Masseer Bond Builder No.1 zachtjes in, zorg ervoor dat u de 
nieuwe krulvorming niet verstoort of uitrekt, en verzadig de 
krulvorm van de aanzet tot de uiteinden. Gebruik zoveel product 
als nodig is, 10min. laten inwerken. NIET UITSPOELEN

BOND ENFORCER NO.2

Breng Bond Enforcer No.2 direct aan over de top van Bond 
Builder No.1, verzadig de krullen zachtjes van de wortels tot 
de uiteinden, gebruik zoveel product als nodig is en zorg voor 
een gelijkmatige verdeling. PAS GEVORMDE KRULLEN NIET 
KAMMEN.

Minimaal 5 minuten laten inwerken, grondig uitspoelen,  
indien gewenst conditioneren en stylen zoals gewenst.

BOND ENHANCER NO.3

Versterkt en ondersteunt nieuw gevormde verbindingen in 
de cortex en zorgt voor een diepe verzorging om essentiële 
hydratatie in droog of beschadigd haar te behouden.

Eén of twee keer per week gebruiken om de zachtheid,  
glans en conditie te herstellen.

Stap.1

Stap.2

Stap.3@home



HOE WERD HET NAK STRUCTURE 
COMPLEX VOOR HET EERST 
ONTDEKT?

Deze technologie werd voor het eerst 
ontdekt in Zwitserland toen wetenschappers 
ingrediënten samenstelden die mogelijke 
haarbreuk kunnen voorkomen. Het 
belangrijkste principe achter deze 
baanbrekende technologie is het bufferen 
van bestaande bindingen terwijl gebroken 
bindingen opnieuw worden verbonden tijdens 
en na chemische verandering. 

WAAROM HEBBEN WE EEN 3 - 
STAPPEN SYSTEEM NODIG?

De eerste stap is een primer en beschermt 
bestaande bindingen in het haar tijdens 
de chemische verandering. De tweede 
stap herstelt de verbroken verbindingen 
en maximaliseert de kracht, elasticiteit 
en conditie van het haar. De derde stap 
versterkt en ondersteunt de nieuw gevormde 
verbindingstechnologie. 

WAAROM WORDT HET NAK 
STRUCTURE COMPLEX HET BEST 
GEBRUIKT TIJDENS CHEMISCHE 
DIENSTEN?

Het belangrijkste doel van het gebruik van bond 
building technologie is om schade te voorkomen 
voordat het begint. Deze baanbrekende 
ontdekking stelt salons en stylisten in staat om 
bij elk salonbezoek uitzonderlijke resultaten voor 
de klanten te creëren, want voorkomen is beter 
dan genezen. 

IS  HET NAK STRUCTURE COMPLEX 
EEN PERMANENTE OPLOSSING?

Nee, niets is blijvend; de bindingen van het 
haar worden voortdurend verbroken en weer 
verbonden door omgevings-, chemische en 
mechanische invloeden.  Het behouden van 
een mooie haarconditie zonder haarbreuk 
is belangrijk voor alle salonklanten. NAK 
Structure Complex kan daarom het beste 
gebruikt worden elke keer dat het haar 
chemisch behandeld wordt. 

KAN IK HET HAAR VOORBIJ ZIJN 
NORMALE GRENZEN DUWEN?

Nee, hoewel haar een opmerkelijk sterke en 
dynamische structuur is, heeft elk haar zijn 
breekpunt. Daarom mogen we nooit in de 
verleiding komen om het haar voorbij zijn 
normale grenzen te duwen of haar chemisch 
op te lichten waar we normaal niet zouden 
oplichten wegens slechte elasticiteit of broze 
conditie - zelfs niet als we bond building 
technologie gebruiken of toevoegen.  

BIJ WELKE SERVICES KAN JE NAK 
STRUCTURE COMPLEX AANBIEDEN?

NAK Structure Complex werkt perfect 
met alle salon diensten. Het is vooral 
gunstig bij het creëren van dramatische 
chemische verandering. Opnemen in 
alle blondeerbehandelingen, kleur- en 
verstevigingsbehandelingen, gladmakende 
of straightening behandelingen en 
krulbehandelingen. Herstelt de maximale 
conditie van alle haartypes en kan worden 
gebruikt als een op zichzelf staande 
behandeling. 

WAT IS HET DOEL VAN EEN ANTI 
STRESS TREATMENT?

De anti-stress behandelingen zijn ontworpen 
om maximale kracht en conditie te creëren in 
alle haartypes.

Uitermate geschikt voor kwetsbaar haar 
met bestaande breuk of slechte elasticiteit. 
Wekelijks gebruikt, biedt dit klanten 
uitzonderlijke conditioner resultaten met een 
blijvende zachtheid en glans.

FAQ
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HET WEGEN VAN DE EXACTE 
HOEVEELHEID VAN BOND BUILDER 
NO. 1

Gissen is nooit een goed idee als het gaat om 
het gebruik van chemicaliën. De beste resultaten 
worden altijd verkregen wanneer de producten 
correct worden gemengd. De technologie voor 
hechtingsopbouw is gebaseerd op geavanceerde 
nanotechnologie, waardoor slechts een kleine 
hoeveelheid actieve bestanddelen hoeft te 
worden gebruikt. Meer betekent niet beter; het 
betekent gewoon dat het meer zal kosten. 

KAN WARMTE WORDEN TOEGEPAST 
BIJ GEBRUIK VAN NAK STRUCTURE 
COMPLEX?

Nee, het gebruik van warmte wordt niet 
aanbevolen bij oplichtingstechnieken . Warmte 
versnelt alle chemische reacties, daarom moet 
er altijd professionele zorg en voorzichtigheid 
worden betracht bij het gebruik van warmte in 
de salon. Folieertechnieken stellen het haar 
bloot aan warmte - controleer altijd de folies en 
zorg dat de tijd nauwgezet gecontroleerd wordt.  

MOET IK HET OXIDATIE NIVEAU 
VERHOGEN?

Nee, het is niet nodig de sterkte van de activator 
te verhogen, zelfs niet als deze door een 
ander merk wordt aanbevolen. Kies altijd de 
juiste activator voor de gewenste hoeveelheid 
oplichting. Volg altijd de richtlijnen van het 
product en de aanbevelingen van de fabrikant. 

MOET IK DE INWERKTIJD 
VERLENGEN?

Over het algemeen is het niet nodig om de 
inwerktijd van chemische diensten met NAK 
Structure Complex te verlengen.  Professionele 
zorg en oordeel moeten worden gebruikt 
bij het verlengen van de tijd van chemische 
diensten. Alleen in zorgvuldig gecontroleerde 
omstandigheden de tijd verlengen. Niet langer 
dan 15 minuten laten inwerken na de normale 
productrichtlijnen en alleen als de hoofdhuid en 
de sterkte en conditie van het haar dit aan kan. 

HOE KAN IK  BOND  ENHANCER  
NO. 3 GEBRUIKEN?

Bond Enhancer No.3 is ontworpen om 
nieuw gevormde bond building technologie, 
gecreëerd tijdens de salon service, te 
ondersteunen. Een behandeling van één of 
twee keer per week zorgt voor een optimaal 
conditioneringsresultaat. Het is niet nodig het 
product ‘s nachts te laten inwerken, omdat 
Bond Enhancer No.3 gemakkelijk inwerkt in 
de minimale tijd van 5 minuten. Afspoelen en 
afwerken met een vocht inbrengende leave-in 
crème. 

KAN NAK STRUCTURE COMPLEX 
GEBRUIKT WORDEN OP 
HAIREXTENSIONS?

Hairextensions vereisen een delicate 
behandeling en gespecialiseerde zorg. De 
aanhechtingen of kleefstoffen van hairextensions 
worden gemakkelijk verstoord.  Daarom 
adviseren wij om NAK Structure Complex 
alleen op de middenlengtes en uiteinden van de 
hairextensions aan te brengen. 

KERATINE GLADMAKEN OF 
STRAIGHTENEN  

Smoothing en straightening diensten worden 
beschouwd als een gespecialiseerd gebied en 
zijn niet geschikt voor elke salon klant. De 
resultaten kunnen sterk variëren, afhankelijk 
van de sterkte van het haar, de gebruikte 
producten en de techniek van de stylist. Het 
is van essentieel belang dat gladmakende of 
steilmakende behandelingen lang meegaan voor 
de klanten van de salon. De beste resultaten 
worden verkregen wanneer het haar alleen 
wordt voorbehandeld met een Anti-Stress 
Treatment, voorafgaand aan het gladmaken of 
straighten.
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NAK HAIR wordt in België exclusief verdeeld door Hairco NV
HAIRCO HQ - GENTSESTEENWEG 190 - 9800 DEINZE
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