
HIGH PERFORMANCE WITHOUT 
EVER COMPROMISING HAIR HEALTH

//ESLABONDEXX
ESLABONDEXX.COM 8025337317678





DE TREND-TECH LINE
ZET TECHNOLOGISCHE

EN STYLISTISCHE
TRENDS IN

SALONS
WERELDWIJD

ESLABONDEXX
THE PIONEERING 
TREND-TECH LINE 
THAT SETS 
TECHNOLOGICAL 
AND STYLISTIC 
TRENDS 
IN SALONS 
WORLDWIDE

//



ELSABONDEXX IS EEN VAN DE EERSTE MERKEN 
DIE EEN CONCEPT VOOR DE PLEX-FORMULE 
patenteerde op een mix van actieve ingrediënten 
die zijn ontworpen om het haar te beschermen 
tegen de schade veroorzaakt door chemische 
behandelingen in salons, terwijl ook beschadigd 
haar wordt geholpen om te genezen.
Ondanks het gebruiken van milde formules kunnen 
chemische processen je haar beschadigen: de 
interne “bindingen” van de haarvezels worden 
verbroken. Het maakt dat je haar droog, broos en 
zwak wordt. Eslabondexx voorkomt alle vormen 
van schade bij gebruik in combinatie met elke 
soort chemische behandeling: het creëert nieuwe 
“bindingen” en buffert de bestaande. Daardoor 
word je haar elastischer en krachtiger en ziet het 
er dus beter uit.

BESCHERMING EN VERBAZING-
WEKKENDE RESULTATEN MET 
NIO-PROTECT TECHNOLOGIE

De actieve bestanddelen van Eslabondexx dringen 
diep in het haar dankzij NIOSOMA, een innovatieve 
formule die zorgt voor diepe penetratie tot in de 
haarschors, met de gewenste resultaten als 
gevolg.

ESLABONDEXX IS ONE OF THE FIRST BRANDS
TO PATENT A CONCEPT FOR THE PLEX FORMULA, 
a blend of active ingredients designed to protect 
hair against the damage caused by chemical 
treatments in salons, whilst also helping 
damaged hair to heal. Protection and longevity 
are the basic themes underlying all the product 
lines, in synergy with a creative and distinctive 
design wrapped in surprisingly innovative 
packaging and marketed with emphasis on 
a rational, ultramodern, avant-garde image. 
Eslabondexx pushes the limits with elegance 
and style, offering high performance without 
ever compromising hair health.  

EXTRAORDINARY PROTECTION 
AND RESULTS THANKS TO THE 
INTERNATIONAL ESLABONDEXX 
PATENT AND NIO-PROTECT 
TECHNOLOGY

Eslabondexx active ingredients penetrate 
more easily into the hair thanks to NIOSOMA, 
an innovative delivery system allowing a deep 
penetration of the product into the hair cortex, 
achieving the desired results. Moreover, the 
rich blend of natural active ingredients with 
nourishing action, together with polymers, 
precursors and amino acids, helps keeping 
hair moisturized, repairing damaged areas, and 
developing a protective film around the hair stem. 

DAMAGED HAIR

HAIR AFTER TREATMENT

PLEX 
FORMULA
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THE 
ESLABONDEXX 
SYSTEM 
THE ALL-ROUND 
SYSTEM 
OF DUAL ACTION 
PRODUCTS

 

A POWERFUL SHIELD 
THAT PROTECTS HAIR DURING 
CHEMICAL TREATMENTS 
IN SALONS, AND KEEPS 
HAIR HEALTHY

AN EFFECTIVE RESTRUCTURING 
TREATMENT FOR USE BOTH 
IN SALONS AND AT HOME

, 

FOR PARTICULARLY DAMAGED 
AND BRITTLE HAIR
 

3 PHASES
2 ACTIONS

//
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EEN KRACHTIG SCHILD DAT HAAR 
BESCHERMT TIJDENS CHEMISCHE 

BEHANDELINGEN IN SALONS, EN 
HET HAAR GEZOND HOUDT. 

EEN EFFECTIEVE HERSTRUCTURE-
RINGSBEHANDELING VOOR 

GEBRUIK IN SALONS EN THUIS, 
VOOR BIJZONDER BESCHADIGD 

EN BROOS HAAR.

HET
ESLABONDEXX

SYSTEEM
HET ALL-ROUND

SYSTEEM
VAN DUALACTIE 

PRODUCTEN



THE 
ESLABONDEXX 
SYSTEM 

//

The system is conceived in three phases that 
work in tandem to protect and maintain hair 
healthy at all stages of technical intervention. 
The Eslabondexx system is the hairstylist’s 
closest ally in ensuring optimal hair protection 
without repercussions on the duration of hair 
treatments, the use of products or performance. 

TO BE USED WITH HAIR COLORING 
TREATMENT, ULTRA LIFT HAIR 
COLORS, BLEACHING SERVICE, 
DIRECT COLORS, CHEMICAL 
AND KERATIN STRAIGHTENERS, 
PERMS.

The Eslabondexx system is also a powerful 
restructuring and protective tool, flexibly 
adaptable to normal or fast salon treatments. 
It can also be used at home, in combination 
with a complete range of products packaged 
for retail customers, to prolong the benefits of 
salon treatments and to protect and maintain the 
health of even very damaged and brittle hair. 
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HET KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ 
KLEURBEHANDELINGEN, ULTRA 
BLONDKLEUREN, ONTKLEURINGSBE-
HANDELINGEN, INTENSIVE KLEURIN-
GEN, KERATINE BEHANDELINGEN EN 
PERMANENTBEHANDELINGEN.

Het systeem wordt gekenmerkt door drie synergeti-
sche fasen die je haar beschermen en gezond houden 
tijdens de behandeling met chemische producten. Het 
Eslabondexx-systeem is de beste bondgenoot van de 
haarstylist voor een optimale haarbescherming, 
zonder nadelige gevolgen voor de duur van haarbe-
handelingen, het gebruik van prestatie-producten.

Het systeem is ook een krachtig, herstructurerend en 
beschermend hulpmiddel, flexibel aan te passen aan 
normale of snelle salonbehandelingen. Het kan ook 
thuis worden gebruikt, in combinatie met een 
compleet assortiment producten dat is verpakt voor 
de retailklanten, om de voordelen van 
salonbehandelingen te ondersteunen en om de 
gezondheid van zelfs zeer beschadigd en broos haar 
te beschermen en te behouden.



1. CONNECTOR
100 ml / 500 ml 

Intermixed with the chemical service 
mixture, CONNECTOR preserves 
and protects the hair structure, 
interconnecting its fibres. It provides 
strength and elasticity.

2. AMPLIFIER
100 ml / 500 ml / 1000 ml

Fortifying cream that closes the scales 
keeping the active ingredients within the 
hair structure, while delivering added 
nourishment, hydration and shine. 

3. SUSTAINER
100 ml / 250 ml

Bi-weekly home treatment that delivers 
emollients to enhance hair suppleness 
and give shine. 
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Vermengd met de uitgekozen 
“chemische” behandeling creëert 
Eslabondexx connector nieuwe 
“bindingen” die de bestaande interne 
structuur beschermen. Geeft kracht 
en elasticiteit aan je haar.

Versterkende crème die de “bindingen” 
gecreëerd door Eslabondexx connector 
binnenin de haarschors herenigt en zo de 
haarstructuur beter voedt en hydrateert.

Tweewekelijkse behandeling 
thuisbehandeling. Geeft verzachtende 
en verzorgende bestanddelen af die 
zachtheid en glans geven aan je haar.



RESCUE 
SHAMPOO
200 ml / 100 ml 

Conditioning and strengthening shampoo 
for damaged hair. It cleanses gently, 
providing strength and shine to hair. 
Thanks to its particular formula rich 
in active ingredients, maintains and 
prolongs the benefits of ESLABONDEXX 
hair salon treatments.

IMMEDIATE 
RESCUE
150 ml 

Specific treatment for very damaged 
hair due to technical services, especially 
bleaching, chemical straightening and 
perms. The mixture of amino acids and 
Niosome is enriched with vegetable 
proteins, is absorbed into the hair cortex, 
strengthening it internally, and at the 
same time develops a protective film to 
strengthen, protect and provide shine.

LEAVE-IN 
RESCUE 
150 ml 

Strengthening no-rinse treatment, 
specific for fine, very damaged hair. 
Enriched with a special protein complex, 
it is highly conditioning and prevents 
breakage. It strengthens hair from the 
inside and protects and gives sheen to 
the surface.
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Conditionerende en versterkende shampoo 
voor beschadigd haar. Deze zachte 
reiniging geeft kracht en glans aan je haar. 
Deze kan in het kapsel worden aange-
bracht tijdens de Eslabondexx behandeling 
of gebruikt worden als normale shampoo, 
2/3 keer per week. De bijzondere formule, 
rijk aan actieve bestanddelen, zorgt voor 
het behoud van de voordelen van de 
Eslabondexx behandeling.

Immediate Rescue is een specifieke 
behandeling voor haar dat sterk bescha-
digd wordt door chemische behandelingen, 
in het bijzonder door het ontkleuren, 
chemisch gladmaken en permanenten. 
Immediate Rescue is ontstaan uit een 
mengsel aminozuren en niosome dat 
identiek is aan dat van de EslabondexxTM 
lijn, maar zijn formule werd verrijkt met 
proteïnen van plantaardige oorsprong. 

Versterkende conditioner zonder spoelen, 
specifiek voor fijn en zeer beschadigd 
haar. Het voedt, hydrateert en voorkomt 
breuk en gespleten haarpunten. Het 
verzacht je krullen en helpt bij het 
ontwarren van je haar. De leave-in legt de 
focust op het sealen, dus het behouden 
van vocht in het haar.





IN 
SALON

THE 
ESLABONDEXX 
SYSTEM 

//

12 / Dorsi salon concept.Varese - Italy





AT 
HOME

THE 
ESLABONDEXX 
SYSTEM 

//
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ESLABONDEXX COLOR IS EEN UNIEKE, 
HI-TECH, INNOVATIEVE HAARKLEUR-

STOF DIE HAARBESCHERMING BIEDT 
ZONDER DAT DE KLEUR VERVAAGD.

 
HET PRODUCT IS ONTWORPEN OM DE 

HOOFDHUID EN DE NATUURLIJKE 
STRUCTUUR VAN HET HAAR TE 

BESCHERMEN TEGEN ONZUIVERHEDEN 
EN IS GEBASEERD OP EEN FORMULE 

DIE RIJK IS AAN MIDDELEN DIE VERVUI-
LING BESTRIJDEN, DIE HET HAAR EEN 
UITZONDERLIJKE GLANS GEVEN, MET 
GELIJKMATIG VERDEELDE KLEURING.

ESLABONDEXX
COLOR
THE ONLY 
DYE THAT 
ALSO 
PROTECTS

//

ESLABONDEXX COLOR IS A 
UNIQUE, HI-TECH, INNOVATIVE HAIR 
DYE THAT DELIVERS THE BEST 
OF HAIR PROTECTION WITHOUT 
SACRIFICING ANYTHING IN TERMS 
OF COLOR. 

THE PRODUCT IS DESIGNED TO 
PROTECT THE SCALP AND NATURAL 
STRUCTURE OF HAIR AGAINST 
IMPURITIES, AND IS BASED ON A 
FORMULA RICH IN POLLUTION-
COMBATING AGENTS THAT LEND 
HAIR AN EXCEPTIONAL GLOW AND 
SHEEN, WITH EVENLY DISTRIBUTED 
COLOURING.
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DE ENIGE
VERF DIE

OOK
BESCHERMT



ESLABONDEXXTM COLOR. DE KRACHT VAN KLEUR 
DANKZIJ DRIE INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN: 

ESLABONDEXX COLOR STANDS OUT FOR 
ITS RANGE OF BEAUTIFUL, BRIGHT, UNIQUE 
COLORS, THANKS TO THE COMBINATION 
OF 3 TECHNOLOGIES:

NIO-PROTECT TECHNOLOGY
Patented hair-protection formula enriched 
with an innovative system that delivers 
NIOSOMA active ingredients and contains: 
• PHYTOCERAMIDS that enhance the hair’s 
barrier function, improve its appearance and 
strengthen the structure.
• SOY ISOFLAVONES that stimulate cell turnover 
and keratin renewal.
• N-ACETYL CYSTEINE that acts as a precursor 
of biological defenses with respect to external 
aggression.

LIQUID CRYSTAL EMULSION
Liquid crystal emulsion promotes better 
distribution of the hair colorant in the tint and 
their rapid, effective diffusion inside the hair. 
The result is an intense, lasting coloration and 
an extremely brilliant effect.

MIX OF VERY PURE PIGMENTS
All our hair dyes are of the finest purity and 
selected to provide the highest levels of 
performance. This selection criterion ensures 
stability of highlights. Moreover, thanks to the 
particular mode of pigment deposit, a three 
dimensional result is obtained; this ensures 
total coverage of white hair, while giving an 
extremely natural effect.

3 TECHNOLOGIES

ESLABONDEXX 
COLOR 

//
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NIO-PROTECT TECHNOLOGY
Het Beschermsysteem EslabondexxTM bevat 
een mengsel van antivervuiling en anti-aging 
aminozuren, zoals 
- fytoceramiden: versterken de “barrièrefunctie” 
van de haarstructuur, verbeteren de esthetiek en 
versterken de structuur; 
- isoflavonen uit soja: stimuleren de cel vernieuwing 
en keratinevernieuwing;
- N-Acetylcysteïne: is de precursor van de 
biologische afweermechanismen tegen 
schadelijke externe stoffen.

EMULSIE MET VLOEIBARE KRISTALLEN 
De emulsie van vloeibare kristallen bevordert de 
optimale verdeling van de tussenproducten in de 
haarkleur en een snel en efficiënt transport in de 
haarstructuur. Het resultaat is een intense en 
duurzame kleur met een extreem glanzend effect.

MIX VAN ZUIVERE PIGMENTEN
De pigmenten werden geselecteerd en enkel de 
meest efficiënte werden geëxtraheerd. Dit selectie-
criterium garandeert de stabiliteit van de glans. 
Bovendien wordt dankzij de bijzondere afzetting van 
de pigmenten een driedimensionaal effect bekomen: 
dit garandeert de totale dekking van grijs haar en 
creëert tevens een zeer natuurlijk effect. De 
synergetische werking van deze verschillende 
technologieën zorgt voor sterk, gezond en 
beschermt haar met een extra glans.





ESLABONDEXX 
COLOR
100 ml

A full collection of 69 nuances, a range 
of innovative colours with cutting-edge 
protective technology.

COLOR 
SYSTEM 
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Eslabondexx Hair Color Cream laat je 
verrassen met dit natuurlijk resultaat. 
Eslabondexx Color is gecreëerd met de Nr1 
ingebouwde plex-formule waardoor optimale 
bescherming en grijsdekking is geborgen. Zo 
eenvoudig kan het zijn, dit met een complete 
reeks van 69 innovatieve kleuringen.



Oxiderend bestanddeel met extra crèmige 
textuur, werkt in synergie met 
Eslabondexx Color om het kleureffect te 
versterken, om een buitengewone glans 
en optimaal resultaat te garanderen. 
Werkt als een krachtige conditioner, 
bevordert de bescherming van je haar.

Eslabondexx Color is ontworpen om haar 
een verrassend natuurlijke glans te geven, 
dankzij zes pastel blond tinten voor 
gebruik op geblondeerd haar voor een 
unieke en creatieve blonde kleur.

Eslabondexx Mis Magnifier is een 
pigmentrijke kleurcrème die, in combinatie 
met haarverf en oxidatiemiddelen, 
kleurtonen versterkt en corrigeert. 
Haarkleurtonen verschijnen onmiddellijk 
en worden verlevendigd terwijl gebreken 
effectief worden geneutraliseerd. Versterkt 
met de Eslabondexx-technologie, 
beschermt het product ook de haarstruc-
tuur, waardoor het haar sterk en glanzend 
blijft. Eslabondexx Mix Magnifier is 
overeenstemmend met alle soorten 
haarkleurmiddelen.
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BESCHERMT
EN HOUDT GEZOND 

ESLABONDEXX
BLEACH
PROTECTS 
AND KEEPS 
HAIR 
HEALTHY 

//

AN INCREDIBLE BLOND WITHOUT 
HARMING HAIR IS NOW POSSIBLE 
WITH ESLABONDEXX BLEACH, 
A HAIR COLOUR REMOVER BASED 
ON NIO-PROTECT TECHNOLOGY 
FOR PERFECT RESULTS WITH 
OPTIMAL HAIR PROTECTION. 

HAIR CAN BE BLEACHED TO UP 
TO 7 TONES OF LIGHTNESS, EVEN 
SEVERAL TIMES DURING THE SAME 
DAY, WITHOUT COMPROMISING 
HAIR HEALTH, THANKS ESPECIALLY 
TO COMPLEMENTARY PRODUCTS 
DESIGNED TO PROTECT THE SKIN 
AND AVOID HARMFUL EFFECTS.
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ONGELOOFLIJKE BLOND ZONDER 
HAAR TE BESCHADIGEN IS NU 
MOGELIJK MET ESLABONDEXX 

BLEACH, EEN ONTKLEURING OP 
BASIS VAN NIO-PROTECT-

TECHNOLOGIE VOOR PERFECTE 
RESULTATEN MET OPTIMALE 

HAARBESCHERMING.

HAAR KAN WORDEN OPGELICHT 
TOT 7 TONEN, ZELFS MEERDERE 

KEREN OP DEZELFDE DAG, 
ZONDER DE GEZONDHEID VAN HET 

HAAR IN GEVAAR TE BRENGEN. 
VOORAL DANK AAN AANVULLENDE 

PRODUCTEN DIE ZIJN ONTWOR-
PEN OM DE HUID TE BESCHERMEN 

EN SCHADELIJKE EFFECTEN TE 
VOORKOMEN.



Een blondering in poedervorm die een 
revolutie teweegbracht in het concept van 
blonderen door haar te beschermen en te 
herstructureren terwijl het oplicht. 
NIO-protect-technologie maakt het mogelijk 
dat de actieve ingrediënten diep in het haar 
doordringen, waardoor de keratinestructuur 
wordt versterkt en het haar resistent en 
beschermd blijft.



Het beschermen van de hoofdhuid en het 
beschermen van de gezondheid van de huid 
tijdens elke chemische behandeling is cruciaal. 
Eslabondexx Scalp Saver is een op olie gebaseerd 
product dat speciaal is ontworpen om de 
hoofdhuid te beschermen tegen schade tijdens 
behandelingen zoals kleuren, bleken, drogen 
en permanenten.
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ESLABONDEXX
STYLING
UNCOMPROMISING 
CREATIVITY & 
PROTECTION

//
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De essentie van Eslabondexx is trendtechnologie, 
een moderne levensstijl waarin de meest creatieve 
ontwerpen, mode en artistieke trends worden 
gecombineerd met de allernieuwste cosmetische 
technologie: een unieke en dynamische, maar altijd 
gezonde stijl.

Dit is het concept dat de kern vormt van het 
assortiment beschermende producten van 
Eslabondexx, ontworpen om een   onderscheidende 
en originele uitstraling te creëren zonder iets te 
offeren op het gebied van haarbescherming en 
levensduur.

NIO-PROTECT-TECHNOLOGIE 
WERKT HAND IN HAND MET 
ACTIEVE INGREDIËNTEN OM EEN 
  UNIEKE ESLABONDEXX 
STYLINGERVARINGEN TE BIEDEN 
DIE HET BESTE VAN SPEELSE 
CREATIVITEIT COMBINEERT MET 
DE HOOGSTE BESCHERMING.

ESLABONDEXX 
STYLING 

//

Eslabondexx’s essence is trend-tech, a modern 
lifestyle in which the most creative design, 
fashion and artistic trends blend with cutting-
edge cosmetic technology: a unique and 
dynamic, but always healthy style. 

This is the concept at the heart of the 
ESLABONDEXX PROTECTIVE STYLING range 
of products, designed for creating a distinctive 
and original look without sacrificing anything 
in terms of hair protection and longevity. 

NIO-PROTECT TECHNOLOGY 
WORKS HAND IN HAND 
WITH ACTIVE INGREDIENTS 
TO PROVIDE A UNIQUE 
ESLABONDEXX STYLING 
EXPERIENCE COMBINING 
THE BEST OF PLAYFUL 
CREATIVITY WITH THE HIGHEST 
PROTECTION!
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Een haarlak van hoge sterkte die styling 
fixeert en ondersteunt zonder het haar zwaar 
te maken en beschermd het haar tegen 
invloeden van buitenaf. De formule geeft het 
haar een aangename glans dankzij de 
uitstekende werking van een olijfolie-derivaat 
en essentiële olie van rozemarijn.

Glanzende en beschermende serum. Zeer 
intensief en ideaal voor futloos en beschadigd 
haar. Verstevigt en hersteld, geeft het haar 
meer stevigheid en volume. De glans wordt 
sterk verbeterd door deze rijke mix van oliën: 
lijnzaadolie, kokosolie, rozemarijn olie en een 
olijfolie-derivaat.

Deze zachte, op suiker gebaseerde 
natuurlijke spray stimuleert de glans van 
het haar en verbetert de textuur en het 
volume van het gestyled haar. Suiker en 
rozemarijnolie verbeteren de haar glans, 
terwijl gehydrolyseerd keratine het haar 
beschermt en versterkt.



Texturerende haarspray met zeezout 
stimuleert het volume en geeft een 
moderne, warrige beach look. De panthenol 
en gehydrolyseerd plantaardige eiwitten 
zorgen ervoor dat het haar gehydrateerd en 
beschermd wordt. Tevens verbeteren ze ook 
de natuurlijke glans van het haar.

Een modelerende, beschermende en 
versterkende mousse. Een formule die is 
ontworpen om de styling te behouden, het 
volume te stimuleren en ook te beschermen 
tegen hoge temperaturen tijdens het 
föhnen, dankzij de hydraterende kracht van 
panthenol en actieve ingrediënten die het 
haar met een beschermlaag bedekken.

Melkachtige spray met een diepe en 
onmiddellijke voedende werking, ideaal voor 
alle haartypes. Versterkt het haar en zorgt 
voor hydratatie, glans en bescherming van 
buitenaf. Deze rijke mix van kokosolie, 
lijnzaadolie, rozemarijnolie, olijfolie en 
vitamine E zorgen voor gezond en extreem 
glanzend haar.



Deodorant voor haar met intense tonen van 
fruit, musk en amber. Dankzij de prebiotica 
die de groei van goedaardige micro-
organismen bevorderen, Eslabondexx Hair 
Perfume zuivert het haar en de huid en 
beschermt ze tegen vuil van buitenaf en nare 
geurtjes. Rozemarijn en eucalyptusolie 
spelen een antiseptische rol, want gehydroly-
seerd plantaardig eiwit beschermt, versterkt 
en stimuleert de glans van het haar.





Een wax op waterbasis, vormgevende en 
beschermende glans wax voor een gewaagde 
en blijvende look of een wetlook effect. 
Formule met een bescherming tegen 
invloeden van buitenaf. Hierdoor blijft het 
stylingseffect en glans behouden.

Beschermende stylingklei voor alle haartypes. 
De op klei gebaseerde formule zorgt voor een 
sterke en langdurig fixerend effect uit.

Beschermende en fixerende wax 
voor medium hold en extreme glans. 
Het haar wordt niet verzwaard.



Een zachte hold-gelspray die natuurlijk 
ogend volume geeft aan het haar. De 
textuur maakt het haar niet zwaar, en 
tevens gemakkelijk te stylen.

Strong hold gel die de glans van het haar 
verbetert en tegelijkertijd een onmiddellijke 
fixeerkracht levert. Ideaal voor het maken van 
modieuze stijlen met een langdurige wet look.
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