
protejează și repară părul din interior
spre exterior cu noul sistem

ph Plex

Protejează-ți părul. Utilizează pH Plex.



Misiunea pH Plex

Iubim părul. Orice tip de
păr. De fapt, îl iubim atât
de mult încât am creat
un brand cu totul
inovator, care
revoluționează complet
îngrijirea și repararea
părului deteriorat!
Formulele plex-tech
patentate protejează,
refac și mențin
sănătatea firului de păr
în timpul vopsirii,
decolorării și stylingului.
pH Plex nu îți face părul
doar să arate bine, ci îl
face mai puternic.



Multe dintre aceste consumatoare sunt
preocupate de deteriorarea părului,
lipsa de uniformitate a culorii sau
decolorarea excesivă a acestuia.

pH Plex® pentru toate tipurile de păr, compatibil cu toate tipurile de vopsea de păr
și produse de decolorare, oferă protecție părului și siguranță pentru utilizarea de
către profesioniști la salon, precum și de către consumatori acasă.

Obțineți un look profesional și rezultate
excelente fără compromisuri! Cum
funcționează pH Plex®? Citiți mai
departe...
Oferim utilizatorilor de vopsea de păr &
pudre de decolorare o soluție
personalizată, ușor de utilizat, pentru 
a-și proteja și repara părul împotriva
deteriorării chimice în timpul colorării
sau decolorării.

Piața

80% dintre
consumatoarele

femei în vârstă
de peste 25 de

ani utilizează
vopsea de păr.
75% dintre ele

efectuează
tratamente

chimice asupra
părului acasă.



Părul nostru

În mare parte, părul este format din proteine. Cheratina
este principala proteină ce formează structura părului.
Proteinele sunt molecule cu lanț lung formate din
aminoacizi. Acești aminoacizi formează structuri
spiralate, numite și structuri helix.
Puterea părului nostru provine din multe spirale răsucite
una în jurul celeilalte în interiorul firului. Imaginea arată
diferite tipuri de legături puternice între aminoacizii din
părul sănătos.

pH Plex® protejează cheratina din păr, formând
legături cu aminoacizii din interiorul firului de păr.



A: lanț de aminoacizi deteriorat

Deteriorarea părului

Deteriorarea părului poate fi
cauzată de stres mecanic
(pieptănare) sau de tratamente
chimice, cum ar fi colorarea &
decolorarea.

Din punct de vedere chimic,
deteriorarea părului înseamnă
formarea de rupturi într-un lanț
proteic (A) și între două lanțuri
proteice învecinate (B): ambele
legături (A) și (B) sunt adesea
rupte în părul deteriorat, rezultatul
fiind un păr slăbit.

B: legătură disulfidă deteriorată





Protejează și repară părul
din interior spre exterior.



Flacon de 500 ml pH Plex® 1 protect
(Pasul 1) pentru uz profesional

Produsele pH Plex®

Tub de 300 ml  pH Plex® 2 repair
(Pasul 2) pentru uz profesional

pH Plex® este o tehnologie patentată, creată pentru a permite utilizarea de către
profesioniști, dar și utilizarea acasă a produselor de către consumatori.
Produsele pH Plex®  sunt comercializate astfel:



Kituri conținând plicuri duble, pentru utilizare de către consumatori și profesioniști în
domeniu. Perfect porționate și ușor de utilizat!

                                 
Kit pentru protecție si reparare cu 10 seturi de
plicuri. Fiecare set conține un plic pH plex 1
protect de 7 ml și un plic pH plex 2 repair de
15 ml.

Set pentru o singură aplicare, format din: un
plic pH plex 1 protect de 7 ml și un plic pH
plex 2 repair de 15 ml.

                                                 
Kit de îngrijire. Conține 10 seturi de
plicuri. Fiecare set conține 2 plicuri x
12 ml pH Plex 3 stabilize.
                                        
Set format din 2 plicuri pH plex 3
stabilize x 12 ml (2 aplicări)

Professional Maintenance Kit

Travelling Stylist Kit   

Set Single Use pH Plex 1 protect + pH Plex 2 repair

Set pH Plex 3 stabilize  



Pașii pH Plex®

pH Plex® 1 protect (Pasul 1) este
ajustat la pH-ul 9, similar cu pH-ul
vopselei de păr și al pudrelor de
decolorare. În consecință, atunci
când Pasul 1 este amestecat cu orice
colorant de păr, va proteja părul fără
a influența culoarea finală, efectul
de deschidere sau timpul de
acționare.

Flacon pH Plex® 1 protect 500 ml
Utilizare: Se amestecă vopseaua de
păr sau pudra de decolorare cu
activatorul. Adăugați 3-4 grame de
pH Plex 1 pentru fiecare 30 de grame
de vopsea de păr sau pudră de
decolorare. Se amestecă bine, se
aplică și se lasă să acționeze ca de
obicei.
Clătiți bine părul la finalizarea
timpului de acționare fără a
șampona. Pentru cele mai bune
rezultate, utilizați sistemul complet
pH Plex.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Evitați contactul cu ochii. Dacă
produsul intră în ochi: Clătiți imediat
cu apă. Purtați mănuși de protecție.
Nu aplicați nediluat. Pentru uz
profesional.



pH Plex® 2 repair (Pasul 2) este
adaptat la pH-ul pielii, adică pH5.
Pasul 2 stimulează repararea părului
și perfecționează protecția de la
Pasul 1.

Tub pH Plex® 2 repair 300 ml
Utilizare: Aplicați o cantitate adecvată
de ph Plex 2 pe părul umed, pe lungimi
și vârfuri. Lăsați să acționeze timp de 5-
10 minute înainte de a clăti bine. Apoi
spălați și stilizați părul ca de obicei.

pH Plex® 3 stabilize (Pasul 3) de
asemenea, este adaptat la pH-ul
pielii. Pasul 3 menține nivelul ridicat
de protecție a părului între
tratamentele chimice.

Utilizare: Aplicați întregul conținut al
unui plic de pH Plex 3 stabilize pe
lungimile și vârfurile părului umed.
Lăsați să acționeze pentru 5-10
minute înainte să clătiți bine. Apoi
spălați și stilizați părul ca de obicei.
Repetați aplicarea săptămânal.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu
lăsați produsul să intre în contact cu
ochii. În cazul contactului cu ochii,
clătiți imediat cu apă. Plicurile sunt
de unică folosință



Compoziția chimică a pH Plex® este naturală.

Produsele pH Plex® protejează părul de deteriorare în timpul proceselor de colorare
și decolorare. Produsele individuale  ® pH Plex sunt formulate pentru a oferi protecție  
părului, asigurând un pH echilibrat în orice situație:

1. pH Plex® 1 protect (Pasul 1) este
amestecat cu vopsea de păr/ pudră de
decolorare pentru a proteja părul în timpul
tratamentului chimic.  

2. pH Plex® 2 repair (Pasul 2) se aplică după
clătire pentru a stimula repararea părului. 
 

3. pH Plex® 3 stabilize (Pasul 3) se aplică o
dată pe săptămână pentru a menține părul
sănătos și frumos între vopsiri.
 



Thommy Stöber, campion mondial
in domeniul hairstyling-ului

LIW pH Plex® este cea mai mare
inovație în îngrijirea părului din ultimii
ani: Utilizarea pH Plex în combinație cu
vopseaua de păr sau cu pudra de
decolorare vă oferă un păr mai puternic
și mai sănătos decât înainte.

Spre deosebire de alte produse Plex
de pe piață, care afirmă că repară
punțile disulfide deteriorate (B),
noul și inovatorul produs pH Plex®
acționează cu ingredientul său
activ natural verde (C), reparând
atât interiorul lanțurilor proteice,
cât și legăturile dintre acestea.

Conceptul brevetat al tuturor produselor de
pH Plex® se bazează pe ingredientul
natural acid malic. Ajustat la valoarea pH-
ului ideal în fiecare etapă a procedurii, pH
Plex® întărește aminoacizii din interiorul
helixului proteic legând extremitățile libere.

C: ingredientul activ verde din pH Plex®
stabilizează lanțurile de aminoacizi rupte



Versatil. Inovator.
De nelipsit

în salonul tău!

Protecție de calitate profesională împotriva deteriorării părului în timpul
tratamentelor chimice.
Formule exclusive, patentate, cu pH echilibrat.

Pasul 3 al sistemului pH Plex este conceput pentru aplicarea săptămânală pentru
toate tipurile de păr. Fie că te vopsești, te decolorezi sau nu, pH Plex 3 stabilize este
îngerul tău păzitor împotriva părului deteriorat.

Testat
dermatologic

Netestat
peanimale

Prietenoscumediul

Fărălactoză Fărăparfum

Vegan

FărăsoiaFărăamoniac FărăcoloranțiFărăperoxidFărăgluten

Produsele pH Plex 1 Protect sunt compatibile cu toate vopselele de păr, produsele
de decolorare, de permanent și de îndreptare.
Produsele pH Plex 2 Repair sunt formulate având același pH ca pielea și părul,
pentru o acțiune delicată.

pH Plex reduce disconfortul în timpul vopsirii/decolorării datorită acidului malic, o
substanță activă naturală care este de asemenea aflată în mod natural în
organism. Acidul malic aparține grupului de alfa-hidroxi-acizi, care sunt bine
cunoscuți în îngrijirea pielii.





Unic distribuitor în România:
Concept Beauty Distribution SRL

Calea Rahovei 266-268, Sector 5, București
Tel: 031 435 0112

vanzari@conceptbeauty.ro
ph-plex.com

phplexromania
phplexromania

Produsele pH Plex sunt fabricate în Germania.
LIW și pH Plex® sunt mărci înregistrate ATP Cosmetic GmbH, Germania

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCpLLksqjs8zYLRSMagwMUgyTEuzTElNNbZMtDQ2tTKoMDVNMjQyMjUwSku1MDRP85JOzs9LTi0oUUhKTSwtqVRIySwuKcpMKi3JzM8DAPtHGkc&q=concept+beauty+distribution&rlz=1C1GCEA_enRO975RO975&oq=CONCEPT+BEAUTY&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j46i175i199i512l3j69i60j69i61j69i60.4590j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#



