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FAQTHE COMPLETE HAIR REPAIR SYSTEM

INTENSIVE BOND BUILDING HAIR TREATMENT

Q:  Why is it called No.0? (Where is No.1 and No.2?)
A: No.1 & No.2 are reserved for professional use only.

No.0 is designed as a companion to No.3 for an intensive at-home reparative system.

Q:  Can you use the No.0 alone?
A:  No.0 is an intensive repair booster that absorbs deeply into the hair. It’s designed 

to work in tandem with No.3 in order to receive the intense repair. While No.3 Hair 
Perfector can be used on its own, we do not recommend using No.0 alone.

Q:  Does No.0 work without No.3?
A:  Yes, it will provide some repair, but is designed to work as a two-part process. 

OLAPLEX technology works best when the product is wet in the hair. No.0 is a watery 
liquid that will dry quickly. Using No.3 over it, keeps the hair damp so both products 
can continue to work during the process.

Q:  Can No.3 be put on immediately after No.0 to save time?
A:  No. No.0 needs to fully absorb into the hair for at least 10 minutes. This allows the No.3 

to be pulled deeper within the hair structure.

Q:  Can No.0 be used on “normal” hair? Does hair need to be damaged?
A:  All hair types & textures will benefi t from this. More intensely damaged hair will see 

the most dramatic results at fi rst. The more often No.0 is used, the healthier the hair 
becomes. Results may not be as noticeable, but it is still working within the hair 
structure.

Q:  Do you have to shampoo the No.0 out of the hair?
A:  No. After applying the OLAPLEX No.0, wait 10 minutes, then layer the OLAPLEX No.3 

directly on top of it for a minimum of 10 minutes, creating an intensive at-home 
treatment. Once completed, rinse, shampoo and condition. We recommend the 
OLAPLEX No.4 Shampoo and OLAPLEX No.5 Conditioner.

Q:  What is the max time to have the product in the hair?
A:  You can leave the OLAPLEX No.0 and OLAPLEX No.3 in longer! However, the effi cacy 

will diminish past 30-45 minutes or when the hair is dry. Rinse, shampoo & condition 
for best results.

Q:  Can you sleep with the product in the hair?
A:  We do not recommend leaving product in hair during sleep due to the potential of 

getting it in your eyes. In addition, sleeping with wet hair can cause friction with your 
pillowcase & lead to breakage.

Q:  Can No.0 be used in home color/lightening formulas?
A:  No. It should not be added to at-home color products.

NO.0 INTENSIVE BOND 
BUILDING TREATMENT NO.3 HAIR PERFECTOR NO.4 BOND MAINTENANCE 

SHAMPOO
NO.5 BOND MAINTENANCE 

CONDITIONER NO.6 BOND SMOOTHER NO.7 BONDING OIL NO.8 BOND INTENSE  
MOISTURE MASK

VAD ÄR DET FÖR 
PRODUKT?

Professionellt inspirerad 
2-stegs hemma- 

behandling. 

Vår globala bästsäljare! No.3 
är en hemmabehandlingskur 

som reparerar, stärker och 
skyddar håret på djupet.

Shampoo  Balsam Leave-in styling  
treatment

Reparerande stylingolja 
med värmeskydd Fuktinpackning

VAD GÖR  
PRODUKTEN?

Primer för ditt hår som 
maximerar effekten  

av No.3.  

Reparerar, skyddar och stärker 
håret genom att sammanlänka 

svavelbindningarna. 

Återställer hårets styrka 
och fuktnivå för en otrolig 
glans och hanterbarhet. 

Återfuktar, reparerar och 
stärker håret. 

Adderar fukt, styrka och 
eliminerar frizz och flygigt 

hår i upp till 72 timmar. 

Fjäderlätt och  
reparerande stylingolja 

som ger en otrolig glans, 
stärker, mjukgör och  

förbättrar kvaliteten på 
alla hårtyper. Innehåller  

värmeskydd upp till 230 °C.

En koncentrerad  
hårinpackning som ger glans 

och volym samtidigt som 
håret får en intensiv  

återfuktning.

HUR SKA PRODUKTEN 
ANVÄNDAS?

2-stegsbehandling 
 

1. Applicera en generös 
mängd No.0 i torrt hår. 
Låt verka i 10 minuter. 

Skölj inte ur. 
 

2. Applicera därefter 
No.3, låt No.0 och No.3 
verka tillsammans i  

ytterligare 10 minuter.

Applicera en generös mängd 
i handdukstorkat hår, låt verka 
i minst 10 minuter. Tips: för ett 

än starkare och mer reparerat 
hår använd No.0 & No.3  

tillsammans som en tvåstegs-
behandling. Då börjar du 
med No.0 på torrt hår och  

följer upp med No.3 10 minuter 
senare direkt ovanpå No.0 

utan att skölja ur. 

Applicera på blött hår 
och massera upp ett  

lyxigt lödder. Skölj noga 
och följ upp med No.5. 

Efter No.4. Applicera en 
riklig mängd från rot till 

topp. Låt sitta i 3 minuter 
och skölj sedan väl. 

1. Applicera en liten 
mängd i skadat eller torrt 

hår, fördela produkten 
från mitten av håret och 

ut i topparna.
 

2. Kamma igenom och 
styla efter önskemål.

Ta av locket. Vänd 
flaskan upp och ner och 

”knacka” med pek- 
fingret för önskad 

mängd olja. Applicera i 
handdukstorkat eller torrt 
hår, styla efter önskemål. 
Mängden produkt beror 

på hårets längd och 
textur.

Applicera i nytvättat blött hår 
från mitten av håret ut i  

topparna. Använd sparsamt 
vid hårfästet. Använd fingrarna 

för att fördela produkten i  
håret. Låt sitta i 10 minuter 

och skölj sedan ur. 

NÄR SKA PRODUKTEN 
ANVÄNDAS?

2-stegsbehandlingen 
(No.0 och No.3) ska 

användas en gång i 
veckan eller upp till 2-3 
gånger per vecka för 

skadat hår.

Bör användas 1-2 ggr/vecka 
beroende på hårets kvalite. 

Formulerad för daglig 
användning. 

Formulerad för daglig 
användning. 

Kan användas dagligen 
på torrt/fuktigt hår.

Kan användas dagligen 
på torrt/ fuktigt hår och 
alltid i samband med 

värmeverktyg. 

Bör användas ca var tredje 
tvätt, beroende på hårets 

kvalite. 

BYGG EN HÅLLBAR 
HÅRVÅRDSRUTIN BEHANDLA BEHANDLA UNDERHÅLL UNDERHÅLL SKYDDA/STYLA SKYDDA/STYLA BEHANDLA

TIPS 1

För att ge håret en 
riktigt boost kan man 

använda duon No.0 och 
No.3 för att stärka håret 
inifrån (tvätta sedan ur 

dessa två med No.4) och 
applicera sedan No.8 för 
att reparera och åter-
fukta. Låt sitta 10 min 

och skölj sedan ur. Avsluta 
med No.5 vid behov.

För att ge håret en riktigt 
boost kan man använda 
duon No.0 och No.3 för att  
stärka håret inifrån (tvätta 

sedan ur dessa två med No.4) 
och applicera sedan No.8 för 
att reparera och återfukta. 

Låt sitta 10 min och skölj  
sedan ur. Avsluta med  

No.5 vid behov.

Börja  med en liten 
mängd produkt då  
denna produkt är  

mycket dryg. 

Förstärk den vårdande 
effekten hos No.6 Bond 
Smoother med några 

droppar No.7 Bonding Oil 
för en otrolig glans och 

värmeskydd upp till 230 °C.

Förstärk den vårdande 
effekten hos No.6 Bond 
Smoother med några 

droppar No.7 Bonding Oil 
för en otrolig glans och 

värmeskydd upp till 230 °C.

För att ge håret en riktigt 
boost kan man använda 
duon No.0 och No.3 för att  
stärka håret inifrån (tvätta 

sedan ur dessa två med No.4) 
och applicera sedan No.8 för 
att reparera och återfukta. 

Låt sitta 10 min och skölj  
sedan ur. Avsluta med No.5 

vid behov.

TIPS 2

Borsta igenom håret 
innan No.0 appliceras

då absorberas produkten 
bättre. För tjockt och/
eller långt hår, arbeta 

in produkten i sektioner 
för att vara säker på att 
hela håret blir behandlat.

OBS! Skillnaden på Olaplex 
No.3 och No.8 är att No.3 en  
behandling som skyddar 

hårets naturliga keratin och 
stärker håret inifrån och No.8 
är en återfuktande intensiv 

inpackning som reparerar ger 
glans samt ger volym.

OBS! Skillnaden på Olaplex 
No.3 och No.8 är att No.3 en 
behandling som skyddar 

hårets naturliga keratin och 
stärker håret inifrån och No.8 
är en återfuktande intensiv 

inpackning som reparerar ger 
glans samt ger volym.


