
Manuál k farbám Kaaral Baco 

 

Princípy kolorimetrie sa zakladajú na rozlíšení troch farieb, tvz. PRIMÁRNYCH: ŽLTÁ, ČERVENÁ A MODRÁ, 

ktorých kombinácia umožňuje získanie farieb Sekundárnych: Oranžová, Fialová a Zelená. 

 

ŽLTÁ + ČERVENÁ = ORANŽOVÁ 
ČERVENÁ + MODRÁ = FIALOVÁ 
MODRÁ + ŽLTÁ = ZELENÁ 
Zmiešaním primárnych a sekundárnych farieb získame všetky požadované tóny a odtiene.  
Pre potlačenie jednej nechcenej tonality je nutné použiť protiľahlú farbu umiestnenú na protiľahlom 
vrchole farebnej hviezdice. 
 
1. krok 
Odporúčania k spôsobu použitia 
- Overenie prirodzeného odtieňa vlasov za použitia prírodných pramienkov vlasov z katalógu farieb Baco. 
- Stanovenie konečnej farby a rozhodnúť sa, či zosvetliť, stmaviť alebo udržať rovnakú výšku odtieňa.  
Na základe diagnostiky vybrať oxidant DEV PLUS, ktorý bude použitý, pomer a dobu pôsobenia podľa 
priloženej tabuľky. 

cieľ pomer miešania Oxidant  doba pôsobenia 

Farba 1 : 1,5 10 vol (3%) 30 min 
 

Tón v tóne alebo o 
jeden odtieň nižšie 

1 : 1,5 20 vol (6%) 30 min 

Od 1 do 3 tónov 1 : 1,5  30 vol (9%) 30 min 
 

4/5 tónu so super 
zosvetľujúcimi odtieňmi 

1 : 2 40 vol (12%) 45 min 

 
2. krok 
Aplikácia 
 
Prvá aplikácia na nikdy nefarbené vlasy. 
Po namiešaní farby naniesť do dĺžok a končekov, ponechať cca 1 cm od hlavy. Po uplynutí 15 min naniesť 
farbu ku korienkom a nechať pôsobiť až do uplynutia pôvodnej doby (30 alebo 45 minút) 
 
Krytie šedivých vlasov 
V prípade šedivých vlasov namiešať vybraný odlesk (napr. 7.43) s prírodným základom (.0) z rovnakej 
hĺbky (napr. 7.43 zmiešať so 7.0). Množstvo prírodného základu závisí na percente prítomných šedivých 
vlasov a na štruktúre vlasov. 
 
Aplikácia na odrasty 
Po namiešaní farby naniesť len ku korienkom a nechať pôsobiť príslušnú dobu (30 alebo 45 min). 
 
Zvýraznenie farby v dĺžkach a končekoch 
Farbu, ktorú vyberieme na základe požadovaného odtieňa a štruktúry vlasu, naniesť do dĺžok a končekov. 
 
Odporúčané doby pôsobenia: 
Farbenie o ½ tonusu: posledných 5 minút 
Farbenie o 1 ton: posledných 15 minút 
Farbenie o 2 tony a viac: od 20 do 30 min pôsobenia 
 
 



3. krok 
Umytie farby 
Po uplynutí doby pôsobenia, pošúchať farbené vlasy a dostatočne opláchnuť. Pokračovať nanesením Baco 
Colorpro šampónu a kondicionéru. 
 
Baco, tóny a odlesky 
Výška (hĺbka) tónu: je označená číslom pred bodkou. 
Primárny odlesk: je označený prvým číslom za bodkou 
Sekundárny odlesk: je označený druhým číslom za bodkou 
Napr. 7.43 
7 = blond 
.4 = medená (výška tonusu) 
3 = zlatistá (sekundárny odlesk) 
 
výšky tónov 
10. platinová blond 
9. veľmi svetlá blond 
8. svetlá blond 
7. blond 
6. tmavá blond 
5. svetlá hnedá 
4. hnedá 
3. tmavá hnedá 
1. čierna 
 
odlesky 
.0 prírodné 
.1 popolavá 
.2 fialová 
.3 zlatá 
.4 medená 
.5 mahagón 
.6 červená 
.8 hnedá 
 
Baco: zosilňovače 
Zosilňovače možno pridávať pre zvýraznenie odlesku farby alebo pre neutralizáciu nechceného odlesku. 
G1 = žltá 
C1 = oranžová 
R1 = červená 
V1 = fialová 
B1 = modrá 
A11 = oceľová 


