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Oxilock 
Plasma Reset



Oxilock Plasma Reset is een natuurlijk product 
dat wordt gebruikt om het haar te detoxen. 
Het is een primer voor het haar en zorgt voor 
gezond en zacht haar. Door het verven van het 
haar kunnen zware metalen zich in het haar en 
op de hoofdhuid 
vastzetten. 

De Reset verwijdert deze metalen, herstelt het 
natuurlijke welzijn van het haar en zorgt voor 
schoon haar om een behandeling te starten. 

Oxilock 
Plasma Reset

Voordelen: 
•   verbetert de gezondheid van het haar en de hoofdhuid 
•   verbetert de werking van veelvuldige (chemische) behandelingen 
•   verlengt de kwaliteit van een chemische behandeling 
•   door een schone basis wordt makkelijker de gewenste haarkleur bereikt 

Leeg een zakje Oxilock Plasma Reset in een bakje. Voeg 55 ml heet water toe en roer tot er een 
gel-emulsie ontstaat. Dit duurt 2-4 minuten. Was het haar met de Enhancing shampoo, spoel het 
goed uit en maak het haar handdoekdroog. Verdeel de Reset zorgvuldig over het haar door de gel 
aan te brengen in passees en in te masseren van de aanzet tot de punten. Bedek het haar met een 
plastic mutsje en gebruik bij voorkeur een warmtekap. 

De inwerktijd is afhankelijk van het gewenste resultaat. 
•   15 minuten voor een lichte detox 
•   30 minuten voor een medium detox 
•   60 minuten voor een intensieve detox 

Spoel de Reset na de inwerktijd uit en was het haar opnieuw met de Enhancing shampoo en spoel 
het goed uit. Gebruik bij een gevoelige hoofdhuid de Ocrys Sensitive Gentle shampoo. Bij gebruik 
van de Reset voorafgaand aan een kleuring, voeg dan de Oxilock Plasma Miracle N.1 toe aan de 
kleuring om het haar extra te beschermen. Gebruik het volgens de Oxilock plasma instructies. 

Ook verwijdert het siliconen en ‘build-up’ van 
andere producten uit het haar. Oxilock Plasma 
Reset verwijdert op een veilige manier de groene 
gloed uit het haar die ontstaat door chloorwater en 
brengt het haar direct in een betere conditie. 

De Reset zorgt ervoor dat het resultaat van een be-
handeling nog mooier uitpakt en dat het haar 
zachter, sterker en gezonder wordt. 
Bij een vette hoofdhuid of psoriasis heeft de Reset 
een ‘deep detox effect’ waardoor klachten vermin-
deren. De Reset wordt niet geadviseerd bij natuurlijk 
wit of grijs haar, tenzij permanent- of kleurresten 
verwijderd moeten worden. 

Door de behandeling worden mineralen, 
oxidanten, metalen, kalk, chloor, siliconen en 
andere onzuiverheden uit het haar verwijderd. 
Het is bedoeld voor mensen die (vaak) 
chemische behandelingen toepassen, 
zoals blondering, permanent, verven of 
keratine behandelingen. Het verwijdert resten 
van kalksteen die zijn opgebouwd door 
regelmatig zwemmen of bij gebruik van kalkrijk 
water. De Reset herstelt glans, volume, 
hanteerbaarheid en kracht van het haar.  

De Reset is in staat henna deels, of zelfs volledig uit 
het haar te verwijderen. Herhaal de Resetbehande-
ling circa 4 keer met tussenposes van minimaal 48 
uur. Maak daarna een testpluk met de keratine- of 
(ont)kleuringsbehandeling en kijk hoe het haar 
reageert alvorens het gehele haar in te zetten. Ook 
bij mensen die medicijnen gebruiken heeft Reset een 
positief effect op het haar. Gluconolactone, vitami-
ne C en Xantham gum zorgen voor celvernieuwing 
en verwijderen opgebouwde metalen en siliconen 
uit het haar. Oxilock Plasma Reset is zacht en vrij 
van parabenen, allergenen, SLS en SLES en andere 
schadelijke stoffen.

De werking van 
Oxilock Plasma Reset

Gebruiksaanwijzing Reset 



Oxilock 
Plasma Amazing



Was het haar grondig met shampoo en gebruik geen conditioner. 
Maak het haar handdoekdroog en verdeel de aanbevolen 
dosering Oxilock Plasma Miracle N.1 over het haar met het 
applicatieflesje.

Doseringsvoorschriften: 
Kort haar: 10 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 + 20 ml water 
Half lang  haar: 15 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 + 30 ml water 
Lang haar: 20 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 + 40 ml water 
Extra lang haar: 30 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 + 60 ml water

Inwerktijd Oxilock Plasma Miracle N.1 :  5 minuten

Oxilock 
Plasma/ Amazing

Gebruiksaanwijzing Oxilock Plasma Amazing
De Oxilock Plasma Amazing kan op 3 verschillende manieren worden gebruikt.

Detox & Intensief herstellende behandeling: 
•   mix 55 ml. heet water met een 1 zakje Oxilock Plasma Reset en meng het goed door
•   breng aan in passees op ongewassen haar 
•   inwerktijd: 15 minuten
•   spoel uit en was met Enhancing shampoo
•   maak het haar handdoekdroog
•   meng 1:1 de Amazing en de Oxilock Plasma Miracle N.1
•   breng deze mix aan met het applicatieflesje 
•   maak het haar na de inwerktijd opnieuw handdoekdroog zonder uit te spoelen
•   breng Oxilock Plasma Come True N.2 aan en kam het bij voorkeur door
•   inwerktijd: 10 minuten
•   spoel goed uit en was het haar met de Enhancing shampoo. Sluit af met een Ocrys conditioner naar          
    keuze. 

Oxilock Plasma 
herstel behandeling 

Gebruik bij extreem beschadigd haar Oxilock 
Plasma Miracle N.1 puur zonder water toe te 
voegen. Maak het haar handdoekdroog na de 
inwerktijd zonder uit te spoelen en breng een 
grote hoeveelheid 

Oxilock Plasma Come True N.2 op het haar. 
Kam het haar zorgvuldig door en laat 10 
minuten inwerken. Hierna het haar goed uit-
spoelen (indien gewenst, wassen met 
shampoo) en afsluiten met conditioner 

Let op! Nooit shampoo of conditioner gebrui-
ken tussen N.1 en N.2 van Oxilock Plasma.

Gebruiksaanwijzing Oxilock Plasma Amazing

•   meng 1:1 de Amazing en de Oxilock Plasma Miracle N.1
•   breng deze mix aan met een sponsje of een kwast 
•   inwerktijd: 15 minuten
•   maak het haar na de inwerktijd opnieuw handdoekdroog zonder uit te spoelen
•   breng Oxilock Plasma Come True N.2 aan en kam het bij voorkeur door
•   inwerktijd: 10 minuten
•   spoel goed uit en was het haar met de Enhancing shampoo. 
     Sluit af met een Ocrys conditioner naar keuze. 

Herstel behandeling

Tijdens een uitgroeibehandeling
als herstelbehandeling van de lengte en punten van het haar: 
•    maak de lengte en punten nat 
•   meng 1:1 de Amazing en de Oxilock Plasma Miracle N.1
•   breng deze mix aan met een sponsje of een kwast op de lengte en punten
•   inwerktijd: 15 minuten
•   maak het haar na de inwerktijd opnieuw handdoekdroog zonder uit te spoelen
•   breng Oxilock Plasma Come True N.2 aan en kam het bij voorkeur door
•   inwerktijd: 10 minuten
•   spoel goed uit en was het haar met de Enhancing shampoo. Sluit af met een    
    Ocrys conditioner naar keuze.



Oxilock 
Plasma Amazing
met verf
& blondeer



Toevoeging aan 
verf en blondeer

•   Blondeer tot 30 gram: 3,5 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 toevoegen 
•   Blondeer tot 60 gram: 7 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 toevoegen 

Meer dan 60 gram blondeer nodig? Maak een nieuw bakje klaar en begin weer bij blondeer tot 30 gram.

Oxilock plasma gebruik bij Oleo Dec blondeer 

•    Verf tot 60 gram: 3,5 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 toevoegen. 
•    Verf tot 120 gram: 7 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 toevoegen.  

Meer dan 120 gram nodig? Maak een nieuw bakje klaar en begin weer bij verf tot 60 gram.

Oxilock door de verf 

Na de inwerktijd van de (ont)kleuring het haar grondig alleen met 
water uitspoelen! Maak het haar handdoekdroog en breng in een grote 
hoeveelheid Oxilock Come True no.2 aan op het haar. Kam het haar 
bij zorgvuldig door en laat 10 minuten inwerken. Hierna het haar goed 
uitspoelen, wassen met shampoo en afsluiten met conditioner.

•    Blondeer tot 15 gram: 3,5 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 toevoegen 
•    Blondeer tot 30 gram: 7 ml Oxilock Plasma Miracle N.1 toevoegen 

Meer dan 30 gram blondeer nodig? Maak een nieuw bakje klaar en begin weer bij blondeer tot 15 gram.

Oxilock plasma gebruik bij Powder Dec, 
Frozen of ander merk blondeer poeder •

•    Ontwikkelaar nooit meerekenen! 
•    Als je High-lights of ontkleuring hebt uitgespoeld, is het niet nodig de haren eerst met shampoo te 
     wassen áls je direct wilt tonen. Je mag meteen de toner met Oxilock Plasma Miracle N.1 aanbrengen.

LET OP!
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