nowości
Naturalne składniki pochodzenia roślinnego:
OLEJ TSUBAKI
Cenny olej pozyskiwany z tzw. Japońskiej Zimowej Róży. Kwitnie zimą, w ekstremalnych warunkach, zaopatrując
nasiona w bogate składniki ochronne.
Proces ręcznego zbierania oraz tłoczenia nasion na zimno, pozwala na maksymalne zachowanie ich składników odżywczych. Jest to olej o bardzo silnych właściwościach, które efektywnie odnawiają skórę i włosy.
OLEJ TSUBAKI jest bogaty w polifenole i kwasy tłuszczowe Omega 6 i Omega 9 – łatwo wchłanialne składniki, które
szybko przenikają do wnętrza włosa.
• odbudowuje i ujednolica warstwę lipidową naskórka włosa
• odżywia korę włosa, wzmacnia je i dodaje wigoru
• zapobiega utracie wilgoci
• chroni, odżywia i dodaje blasku włóknom włosowym
• działa przeciwzapalnie (ochrona skóry głowy)

ciesz się modnym odcieniem
włosów w każdym wieku

SOJA
Wysoka zawartość fosfolipidów, glikolipidów i witaminy F, będących kluczowymi komponentami membrany komórek,
które nawilżają, odżywiają i odbudowują włosy.
BOSWELLIA SERRATA
Drzewo występujące w Indiach, bogate w kwasy bosweliowe, mające właściwości kojące, zmiękczające i łagodzące podrażnienia, które zapewniają komfort i pielęgnację skórze głowy. Współdziałają z olejkiem Tsubaki.
NOWE MOLEKUŁY BARWNIKOWE O ZWIĘKSZONEJ MOCY PIGMENTU
Formuły z większą zawartością pigmentu dla lepszych rezultatów na włosach siwych.
NOWY PODWÓJNY SYSTEM ALKALICZNY
Nowy system, zawierający mniej amoniaku od tradycyjnych farb, pozwala osiągnąć optymalne rezultaty koloryzacji, przy
jednoczesnej znamiennej poprawie zapachu i komfortu podczas wykonywanego zabiegu.

Wyzwania płynące z koloryzacji
włosów dojrzałych
Według najnowszych danych prawie 39% kobiet jest w wieku powyżej 49 lat i procent ten
zwiększa się z roku na rok ze względu na proces starzenia się populacji.
To oznacza, że świat koloryzacji stoi przed wielką szansą, ale także wyzwaniem, ponieważ właśnie ta grupa kobiet najczęściej odwiedza salony i najczęściej prosi o usługę
koloryzacji włosów.

Potrzeby vs. rozwiązania w zakresie koloryzacji
Włosy kobiet dojrzałych bardziej zdradzają intensywne zmiany hormonalne wynikające z upływu czasu i stylu życia:
• utrata naturalnego pigmentu
• zmniejszona elastyczność, zwiększona łamliwość włosów
• utrata spoistości naskórka włosa, odwodnienie i zwiększona wrażliwość na szkodliwe warunki zewnętrzne
• zmniejszenie połysku
• bardziej sucha i wrażliwa skóra głowy
• zwiększona porowatość włosów
Jednak są to kobiety, które chcą pozostać piękne, modne i wyglądać młodo tak długo, jak to możliwe. Z tego powodu rosną ich wymagania
w stosunku do produktów, których używają, chcąc:
• pokryć siwe włosy (67,7% kobiet wyraża taką potrzebę)
• uwydatnić naturalny kolor włosów (18,5%)
• uzyskać żywy kolor (13,2%)
• dodać włosom blasku (11,6%)
Krótko mówiąc - szukają ekspertów w dziedzinie fryzjerstwa oraz specjalnych zabiegów, które przywrócą młodość, kolor i piękno ich włosom.

Cromatone Recover przywraca włosom młodość, maksymalizuje efekt koloryzacji
Formuła Cromatone Recover wzbogacona o cenny olejek Tsubaki pozwala osiągnąć następujące rezultaty:
• widocznie młodsze włosy, dzięki efektowi anti-age oraz odbudowie włosów
• dodatkowa pielęgnacja i odżywienie
• naturalne, pełne blasku i jednolite kolory
• szeroka gama kolorów z refleksami i modnych kolorów
• doskonała kondycja i blask
• 100% pokrycia, bez potrzeby łączenia z naturalną bazą

Innowacyjna formuła, która zatrzymuje proces starzenia się włosów
Nowa technologia z wysoką zawartością naturalnych aktywnych składników pochodzenia roślinnego, pozwala uzyskać najlepsze rezultaty
w koloryzacji i pielęgnacji włosów dojrzałych.
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SKŁADNIKI AKTYWNE
Składniki te, przenoszone wraz z farbą we włosy, zmiękczają rdzeń białych włosów, pozwalając uzyskać maksymalną moc
koloru i świetne pokrycie farbą.

Paleta barw
Odkryj modne kolory Cromatone Recover.
16 NOWYCH KOLORÓW o najmodniejszych odcieniach,
znakomitej wyrazistości, harmonii i kontraście.

Nowy aktywator w kremie
Aktywator w kremie Oxibel Recover 25 Vol. jest nieodzownym
składnikiem dla uzyskania najlepszych rezultatów w koloryzacji
włosów dojrzałych.
• zoptymalizowane stężenie 7,5% pozwala na optymalne
osadzanie się pigmentów i konieczne rozjaśnienie na włosach
ciemnych
• formuła wzbogacona o olej Tsubaki i ekstrakt z drzewa
Boswellia Serrata.
• bardziej kremowa konsystencja, lepszy efekt pielęgnacji
• przyjemny zapach

Podstawowe zasady aplikacji:
1.
		
2.
		
		

DIAGNOZA
Farba Cromatone Recover jest szczególnie polecana do włosów, których 70 % lub więcej stanowią włosy białe lub siwe.
PRZYGOTOWANIE
Mieszanina farby Cromatone Recovery powinna być przygotowana w proporcji 1:1.
Do mieszaniny należy zastosować aktywator Oxibel Recovery, ponieważ został on specjalnie opracowany dla osiągnięcia doskonałych
rezultatów w przypadku tego typu włosach.
3. CZAS EKSPOZYCJI
		 Należy stosować się do zalecanego czasu ekspozycji.
PIERWSZA APLIKACJA (NA NATURALNYCH SIWYCH WŁOSACH)
		 Aplikację mieszaniny należy rozpocząć od nałożenia jej na środkową część włosów oraz na końce. Pozostawić na 10-15 minut. Następnie
przygotować nową mieszaninę, nałożyć na całe włosy poczynając od ich nasady aż po same końce.
ODŚWIEŻENIE KOLORU (WŁOSY FARBOWANE)
		 Aplikację rozpocząć od nasady włosów, z tyłu głowy zaczynając od korony aż po kark, a zakończyć nałożeniem mieszaniny na przednią część.
		 Czas ekspozycji: 30 minut na normalnych włosach siwych, 40 minut na włosach wyjątkowo opornych.
		 Kontynuujemy nakładanie mieszaniny farby na środkową część włosów oraz na końce, biorąc pod uwagę stopień zmiany koloru.
		 W celu uniknięcia przesycenia kolorem, nie należy wydłużać czasu ekspozycji na środkowej części włosów oraz na końcach, podczas
zabiegu odświeżania koloru.
4. MYCIE
		 Spłukać i umyć włosy jak zwykle za pomocą szamponu serii Color Protect.
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