
 

 

3 FAKTORY 

 
Made in Italy    Venujeme pozornosť všetkým ľuďom Eco inovácia 

 

                                              
 

KRÉMOVÁ FARBA BEZ PPD 

 
Pre dosiahnutie excelentných výsledkov sa riadime precíznymi profesionálnymi a morálnymi pravidlami. 

Spolu s prírodnými extraktmi využívame tiež: 

- Certifikované, nespracované suroviny 

- Stoichiometria - molárny systém pigmentov 

 

Ako funguje krémová farba: 

- efektívne výsledky 

- zasvetľujúca schopnosť o 4/5 tónov 

- 100% prefarbenie bielych / šedivých vlasov 

- dlhotrvajúca sýtosť a jas 

- brilantný výsledok 

- brilantné farby 

- dlhodobá trvanlivosť 

- rešpektuje vlasovú štruktúru 

 

Prírodné benefity:                             Funkcie: 

- Olivový olej, tmavé hrozno   - zvláčňujúci efekt 

                    - obranný efekt 

             - anti-oxidačný efekt 
 

PIGMENTY A MIKROPIGMENTY                                 STOICHIOMETRICKÝ MOLÁRNY SYSTÉM ZLOŽENIA 

 

 

Mikropigmenty redukujú % obsah amoniaku 

 

Prefarbenie, intenzita farby, zaručený dlhotrvajúci výsledok bez narušenia vlasového vlákna.  

PERMANENTNÁ FARBA                                 DOBA PÔSOBENIA 

 

 

      KRÉMOVÉ AKTIVÁTORY 

- vysoký kozmetický efekt 

- homogénna zmes s krémovou farbou 

- efektívna oxidácia 

-        viac ochranných aktívnych látok 

                     

 
         VIACNÁSOBNÉ FARBENIE 

 
- viacnásobné pôsobenie farby bez PPD 

- ochranný a kompletný systém farbenia 

 

 

 

1 + 1,5 



      TONERY 

Vďaka tonerom je možné obnoviť jas a odtieň farby u matných a vymytých odtieňov. 

- nízka alkalita % 

- vysoký kozmetický výsledok 

- nemení prírodný odlesk farby 

 

- obnova odlesku       Doba pôsobenia 3 -10’ 

- dodanie odlesku   VIZUÁLNA KONTROLA! 

- pre jas a pevnosť         

- jednoduchá a rýchla aplikácia  

APLIKÁCIE 

Kompozíciu možno aplikovať na zosvetlené vlasy bez izolácie zosvetlených častí vlasov. 

Vďaka jemnej konzistencii odporúčame aplikáciu s aplikačnou                                               

fľaštičkou. Odporúčame častú kontrolu farbenia počas doby pôsobenia. 

     

LÍNIA KOREKTOROV   

 

Neprefarbuje biele / šedivé vlasy. 

Mieša sa v malom množstve 

 

KOREKTORY - ZVÝRAZNENIE ODTIEŇOV 

V prípade že budete používať LINI Korektor pre zvýraznenie odlesku, pridávame korektor do kompozície farby a aktivátora. 

Korektor sa pridáva navyše, pridaním korektoru sa nezvyšuje množstvo aktivátora. 

 

          

Odporúčanie: čím svetlejšia je farba ktorú aplikujete, o  

to menej korektora pridávate. 

 

 

 

 

AVANTGARDNÝ EFEKT 

 

V prípade že budete používať korektory pre avantgardné farbenie je odporúčaný pomer miešania 1: 2 s krémovým Activátorom 

10/20 vol. (3% -6%) na zosvetlené vlasy. Pre získanie excelentných výsledkov prosím rešpektujte ideálnu podkladovú farbu 

vlasov, ktorú získate zosvetlením: 

 

         NEUTRAL - NEUTRÁLNY KOREKTOR 

 

Vďaka NEUTRÁLNEMU korektoru ste schopní uspokojiť potreby všetkých klientov, neutrálny korektor možno primiešať k 

akémukoľvek odtieňu krémových farieb 0039. S pomocou neutrálneho korektoru ste schopní si vytvoriť nespočetné množstvo 

nových odtieňov. NEUTRÁLNY KOREKTOR kontroluje intenzitu každej kozmetickej farby a zvýrazňuje prírodné odtiene farby 

bez zosvetlenia.  

 

                                                                         MOŽNOSTI VYUŽITIA 

 

Čím viac pridáte neutrálneho korektoru do farby o to jemnejší bude celkový výsledok odtieňa. 

V prípade že budete používať NEUTRÁLNY KOREKTOR samostatne, je možné ľahké zosvetlenie vlasov bez zanechania 

kozmetických pigmentov vo vlasovom vlákne. Výsledok sa odvíja od podkladovej farby a sily krémového aktivátora. 
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