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Acidic Bonding Concentrate is de alles-in-één oplossing

van Redken voor een totale haartransformatie. Het is

Redken's meest geconcentreerde behandeling voor

ultiem herstel, intense verzorging en bescherming

tegen kleurvervaging. Deze nieuwe lijn biedt een

technische service, voorbehouden aan professionals,

en een lijn voor thuisgebruik die een shampoo, een

conditioner en een leave-in verzorging omvat. De

formulas bevatten een hoog niveau van bindende

ingrediënten, en het meest geconcentreerde niveau

aan verzorgende ingrediënten binnen het Redken merk.

Het Acidic Bonding Concentrate gamma is bestemd voor alle personen die bij de

kapper diensten ondergaan die het haar kunnen beschadigen. Het is geformuleerd

voor alle haartypes en texturen. Het versterkt verzwakte verbindingen en herstelt,

terwijl het het haar intensief verzorgt en zachtheid en glans geeft.

De belangrijkste voordelen van Acidic Bonding Concentrate zijn :

- De versterking van verzwakte verbindingen na ontkleuring of haarkleuring

- Helpt de pH van het haar in evenwicht te brengen tot de ideale zuurtegraad, dat 

de neiging heeft te worden verstoord na alkalische behandelingen.

- Biedt intense verzorging, hydratatie en glans

- Bescherming tegen hitte tot 230°C

De pH of Potential Hydrogen meet de hoeveelheid waterstof in een oplossing. Een

pH van 7 is neutraal, terwijl alles onder 7 zuur is en alles boven 7 alkalisch is. In

haar natuurlijke staat is haar zuur en schommelt zijn pH tussen 4,5 en 5,5. Na

verloop van tijd kunnen schommelingen in de pH-waarde de haarstreng doen

zwellen en samentrekken, waardoor schade ontstaat. Acidic Bonding Concentrate

is ontworpen om het haar op een optimaal pH-niveau te houden om aanzienlijke

schade te voorkomen.



Geformuleerd met 7% kationische zuren + aminozuren, helpt het

aminozuur-eiwitconcentraat de eiwitten te versterken en te

herstellen.

ONTDEK HET GAMMA IN DE KAPSALONS

Het zure hydratatieconcentraat, met 10% glycerine, helpt het

hydratatieniveau aan te vullen en droog haar te voeden.

De Acidic pH Sealer heeft een zure pH in het bereik van 3,0-4,0 om

de haarschubben te verzegelen en onmiddellijk glans te geven.

De professionele in-salon service van

Redken Acidic Concentrates helpt de 3

belangrijkste bouwstenen van het haar aan

te pakken: proteïne, hydratatie en pH. De

voordelen van de exclusieve service in een

kapsalon zijn dat zichtbaar schade worden

hersteld en het haar in één behandeling 3X

meer gehydrateerd wordt.



Geconcentreerde shampoo met 7% citroenzuur die het haar helpt

herstellen en revitaliseren terwijl verzwakte bindingen worden

versterkt en de kleur wordt beschermd. De anionische tensio-

actieven helpen de haarcuticula glad te maken en te revitaliseren.

Geconcentreerde conditioner met 11% citroenzuur die het haar

helpt te herstellen en revitaliseren, terwijl verzwakte bindingen

worden versterkt. Kationische surfactanten helpen nagelriemen

verzegelen, verzorgen en laten glanzen.

Geconcentreerde behandeling op basis van 5% citroenzuur die het

haar helpt herstellen en revitaliseren terwijl verzwakte bindingen

worden versterkt. De aanwezige siliconen revitaliseren en geven
glans aan het haar.

ONTDEK HET GAMMA VOOR THUIS

150ml

300ml

300ml

Acidic Bonding Concentrate is Redken's

meest geconcentreerde home care lijn,

geformuleerd met citroenzuur, een alpha

hydroxy zuur uit ons Bonding Care

Complex Concentrate. De voordelen van

de routine voor thuisgebruik zijn 56%

minder haarbreuk, 11x zachter haar, 82%

van de beschadigde punten zijn minder

zichtbaar en de bescherming tegen hitte tot

230°C.



HOW TO USE

Gebruik als een complete behandeling met Acidic Bonding Concentrate

Conditioner. Aanbrengen op nat haar, laten schuimen en uitspoelen. Vervolg met

Acidic Bonding Concentrate Conditioner. In geval van contact met de ogen,

onmiddellijk uitspoelen.

Gebruik als een complete behandeling met Acidic Bonding Concentrate

Shampoo. Na de shampoo op nat haar aanbrengen. Spoelen. In geval van

contact met de ogen, onmiddellijk uitspoelen.

Als aanvulling op andere producten : Gebruik als een complete behandeling

met Acidic Bonding Concentrate shampoo en conditioner. Aanbrengen op schoon,

vochtig haar. Laat inwerken. Niet afspoelen. Stijl zoals gewoonlijk. Vermijd contact

met de ogen.

Voor eenmalig gebruik : Aanbrengen op schoon, vochtig haar. Laat inwerken.

Niet afspoelen. Stijl zoals gewoonlijk. Vermijd contact met de ogen.



FOR A STRONGER BONDING

EFFECTEN VAN HET VERANDEREN VAN DE pH OP HET HAAR

CITROEN
is een alpha-hydroxy zuur in ons

bonding care complex. Het helpt

verzwakte bindingen te versterken om

de kracht en veerkracht van het haar te

verbeteren na een alkalische

ontkleuring of kleuringbehandelingen.

HET MEEST 
Versterkt de verzwakte verbindingen door

de chemische behandelingen. Herstelt,

versterkt en vermindert breuk met 56%.

DE 
Verzegelt haarcuticula en helpt 

kleur en glans te beschermen. 

Z
U

U
R

A
L
K

A
L
IS

C
H

DE MEEST 

Ultieme revitalisering van het haar

ZACHTHEID,
ANTI-FRIZZ,
& GLANS



Dagelijkse verzorging Tijdens een kuur

Behandeld haar / 
verzwakt haar

Herhaaldelijk
verkleurd haar

Beschadigd haar Broos haar dat 
moeilijk groeit

Gekleurd haar

Vezelherstel, 
revitalisering, 

kleurbescherming, …

Revitaliseert en 
brengt zachtheid

Versterkt en 
herstelt

Versterkt lengtes, 
voorkomt breuk

Kleurbescherming
en geeft glans

Geconcentreerd, 
luxueus schuim

Zoete, romige
vloeistof

Licht, eiwit
doordrenkt

Transparante
vloeibare gel

Perlé, slagroom

IN BETWEEN 
SALON SERVICES

Dagelijkse
verzorging

Tijdens een kuur
Dagelijkse
verzorging



Cyrille Dubois – cyrille.dubois@loreal.com

Amélie Waterschoot – amelie@oona.be

Valérie Kerstens – valerie@oona.be
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