TECHNICKÝ MANUÁL
BARVY

Barvy No Yellow jsou novým profesionálním systémem pro barvení,
tónování, zesvětlování a odbarvování pro získání perfektní blond.
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BLOND V SALÓNU

1.

PŘÍLEŽITOSTI

2.

ROZŠIŘTE NABÍDKU VE VAŠEM SALÓNU

3.

SPECIALIZUJTE SVŮJ SALÓN

4.

SERVIS S VYSOCE TECHNICKÝM OBSAHEM

BLOND V SALÓNU

PŘÍLEŽITOSTI

Perfektní blond byla vždy tou nejhůře dosažitelnou barvou. Blond vlasy
mají tisíce podob a odlesků. Základním odleskem je popelavá.

BLOND V SALÓNU

ROZŠIŘTE SVOU NABÍDKU

Servis vytvoření perfektní blond je pro Váš salón vysoce výdělečný
a umožní Vám rozšířit nabídku Vašeho servisu.

BLOND V SALÓNU

SPECIALIZUJTE SVŮJ SALÓN

Díky vysoce technickému servisu barvení budou klienti Váš salon vnímat
jako prestižní.

BLOND V SALÓNU

SERVIS S VYSOCE
TECHNICKÝM OBSAHEM

Vytvoření perfektní blond vyžaduje vysoké technické znalosti a výbornou
znalost všech produktů.

TYPY BLOND

PŘÍRODNÍ
BLOND

Blond vlasy jsou typicky světlé pro lidi s nízkou hladinou tmavého
pigmentu zvaného eumelanin. Blond vlasy mají mnoho tónů,
od platinové přes zlatavé blond k tmavé.

TYPY BLOND

BARVENÁ
BLOND

Barva vlasu byla zoxidována (zesvětlena) a obarvena použitím
metody ukládání pigmentu. Finální výsledek se skládá ze tří faktorů:
1.

ZÁKLADNÍ BARVA

2. ZESVĚTLENÍ
3. ULOŽENÝ PIGMENT

TYPY BLOND

VYSOCE
ZESVĚTLENÁ
BLOND

Přírodní melaniny ve vysoce zesvětlených vlasech prošly silnou
oxidací v zásaditém prostředí a lehkým uložením umělého
pigmentu.

TYPY BLOND

ODBARVENÁ
BLOND

Když je přírodní vlas předzesvětlen, je zesvětlen použitím persulfátu,
čímž dosáhneme blond vypadajícího tónu bez ukládání umělých
pigmentů.

VÝBĚR
TÓNU

• Jde o technický nástroj vyvinutý
k rozpoznání barevného odstínu
přírodních vlasů.
• Tento nástroj Vám umožní
vypočítat rozdíl hloubky mezi
výchozím bodem (přírodní barva)
a cílovou barvou (odstín, který si
klient přeje).

KOMPAS
BLOND

KOMPAS
BLOND

BARVY NO YELLOW VÁS PROVÁZÍ
PROFESIONÁLNÍM SVĚTEM BLOND VLASŮ

Díky speciálním produktům, nástrojům a vhodným pracovním
metodám získáme všechny odstíny blond v závislosti na přírodním
základu a přání klienta.

KOMPAS
BLOND

4 OBLASTI:
Barvy No Yellow Vám umožní získat všechny odstíny blond:
od teplejší ke studenější blond (zlatavá, béžová, popelavá, ledová)

KOMPAS
BLOND

2 SVĚTY:
ANTI-YELLOW

(zlatavá a béžová blond). V této části jsou
techniky a produkty použity k optimalizaci nežádoucích žlutých
odlesků.

NO YELLOW

(popelavá a ledová blond). V této části jsou
techniky a produkty použity k neutralizaci nežádoucích žlutých
odlesků.

Barvy No Yellow jsou novou profesionální řadou
exkluzivních technických produktů, speciálních
pro blond, odbarvené a vysoce zesvětlené vlasy
pro vytvoření čisté, absolutní a bezchybné blond.
Řada nabízí barvicí a odbarvovací systém schopný
optimalizovat a neutralizovat nežádoucí žluté odlesky
během technického servisu ve Vašem salónu.

1. BARVENÍ

Bez
PPD

100 ml

Inovativní složení barev No Yellow bez PPD je obohaceno o speciální
3D antireflexní pigment, který zaručuje extrémní výkon.

2. ODBARVOVÁNÍ
POMĚR 1:2

500 g

Fialový odbarvovací krém Anti Yellow. Je obohacen o fialové
mikropigmenty proti nežádoucím žlutým odleskům. Zesvětluje
postupným a vyváženým způsobem. Zanechává vlasy jemné,
chráněné a lesklé.

1. BARVENÍ

1. BARVENÍ

BALENÍ: 100 ml
SLOŽENÍ: jemné bez PPD
ŠKÁLA: 9 speciálních barev věnovaných blond vlasům
ve všech podobách
VŮNĚ: lesní plody
ÚČINNÉ LÁTKY: ostružina, víno, borůvka se
zjemňujícími a antioxidačními účinky pro zdravé
a jemné vlasy
MÍCHÁNÍ: s aktivátory Fanola 3,5-10-20-30-40 Vol

100 ml

1. BARVENÍ

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA
V nekovové misce smíchejte 50 ml krému a 75 ml
krémového aktivátoru.
Řada SUPERZESVĚTLOVAČŮ a TONERŮ se míchá v
poměru 1+2 (např. 50 ml krému + 100 ml krémového
aktivátoru Fanola).
ML.00 se míchá 1+3 (např. 50 ml krému + 150 ml
krémového aktivátoru Fanola)

APLIKACE
Na neumyté vlasy. Aplikujte směs cca 1 cm od kořínků
do délek a konečků. Nechte působit, jak dlouho bude
potřeba v závislosti na požadované službě.

1. BARVENÍ

BAREVNÁ ŠKÁLA
LEDOVÁ
BLOND

POMĚR 1:1,5

LEDOVÉ
SUPERZESVĚTLOVA
ČE

POMĚR 1:2

LEDOVÉ
TONERY

POMĚR 1:2

ZESVĚTLOVAČ

POMĚR 1:3

8 ICE

S.1202

T.02

ML.00

SVĚTLÁ LEDOVÁ
BLOND

SUPERZESVĚTLOVAČ
ANTI-YELLOW

TONER
ANTI-YELLOW

MULTIZESVĚTLOVAČ

FA1096625

FA1096628

FA1096631

9 ICE

S.1322

T.21

VELMI SVĚTLÁ
LEDOVÁ BLOND

INTENZIVNÍ
SUPERZESVĚTLOVAČ
ANTI-YELLOW

TONER
ANTI-YELLOW

FA1096626

FA1096629

FA1096632

10 ICE

T.11

LEDOVÁ
PLATINOVÁ BLOND

POPELAVÝ TONER
ANTI-YELLOW

FA1096627

FA1096648

FA1096649

1. BARVENÍ

KRÉMOVÉ AKTIVÁTORY
Barvy No Yellow jsou vytvořeny pro optimální použití s krémovými aktivátory
Fanola.

ŘADA

LEDOVÁ BLOND

TECHNICKÝ LIST
Série blond barev se studeně ledovým efektem, který zesvětluje a
ukládá Anti Yellow pigment, čímž neutralizuje teplé odlesky přírodních
vlasů.

POMĚR:

1:1,5

Aktivátor:

3,5-10-20-30-40

Doba působení:

35-45 min

Stupeň zesvětlení:

Až o 3 tóny

ZÁKLADNÍ BARVA PRO APLIKACI
8 ICE světlá ledová blond

Základní barva 5

9 ICE velmi světlá ledová blond

Základní barva 6

10 ICE platinová ledová blond

Základní barva 7

ŘADA

LEDOVÁ BLOND

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
Při zesvětlování by se vždy mělo myslet na zbytkový odlesk na
přírodních vlasech. Zbytkový tón silně ovlivňuje finální výsledek,
protože vytváří směs tónů při kombinaci s kosmetickými odlesky.
Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno zesvětlit
o 1 stupeň víc, než je cílová barva.

A

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: 8 COOL
STŘEDNĚ SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 6
• B: kosmetický základ cool 8
Postup:
A: 8 ice + 30 Vol., poměr 1:1,5, 40-45 min
SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 6
• B: kosmetický základ cool 8
Postup:
A: 8 ice + 40 Vol., poměr 1:1,5, 50-55 min
Poté tónovat za použití T.02 + 3,5 Vol. v poměru 1:2

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

LEDOVÁ BLOND

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
Při zesvětlování by se vždy mělo myslet na zbytkový odlesk na
přírodních vlasech. Zbytkový tón silně ovlivňuje finální výsledek,
protože vytváří směs tónů při kombinaci s kosmetickými odlesky.
Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno zesvětlit
o 1 stupeň víc, než je cílová barva.

A

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: 9 COOL
STŘEDNĚ SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 6
• B: kosmetický základ cool 9
Postup:
A: 9 ice + 30/40 Vol., poměr 1:1,5 po dobu 40-45 min
SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 6
• B: kosmetický základ cool 9
Postup:
A: 9 ice + 40 Vol., poměr 1:1,5 po dobu 50-55 min
Poté tónovat za použití T.02 + 3,5 Vol. v poměru 1:2

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

LEDOVÁ BLOND

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
Při zesvětlování by se vždy mělo myslet na zbytkový odlesk na
přírodních vlasech. Zbytkový tón silně ovlivňuje finální výsledek,
protože vytváří směs tónů při kombinaci s kosmetickými odlesky.
Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučeno zesvětlit
o 1 stupeň víc, než je cílová barva.

A

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: 10 COOL
STŘEDNĚ SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 7
• B: kosmetický základ cool 10
Postup:
A: 10 ice + 30/40 Vol., poměr 1:1,5 po dobu 40-45 min
SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 7
• B: kosmetický základ cool 10
Postup:
A: 10 ice + 40 Vol., poměr 1:1,5 po dobu 50-55 min
Poté tónovat za použití T.02 + 3,5 Vol. v poměru 1:2

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

SUPERZESVĚTLOVAČE

TECHNICKÝ LIST
Barvy s vysoce zesvětlujícím účinkem Vám umožní dosáhnout
vyváženého zesvětlení. Vytvořeno se speciálním antireflexním
pigmentem s fialovou převažující barvou. Velmi efektivně neutralizují
žlutý pigment a zanechávají čistou a absolutní blond.

POMĚR:

1:2

Aktivátor:

30-40

Doba působení:

40-60 min

Stupeň zesvětlení:

o 4-5 tónů

ODSTÍN

CO TO JE?

K ČEMU SE
POUŽÍVÁ?

NA JAKÝ
ZÁKLAD?

S.1202 superzesvětlovač
Anti Yellow

Vysoce zesvětlující
s převažujícím
fialovým
pigmentem.
Vhodný na
přírodní základ.
Pomalu a
hloubkově
neutralizuje
nežádoucí žluté
odlesky.

Na zesvětlení
přírodních
tmavých vlasů
a neutralizaci
nežádoucích
žlutých
odlesků.

Od přírodní 6

S.1322
Intenzivní
superzesvětlovač
Anti Yellow

Vysoce zesvětlující
s převažujícím
fialovým
pigmentem.
Vhodný na
přírodní základ.
Neutralizuje
nežádoucí žluté
odlesky.

Na zesvětlení
přírodních
tmavých vlasů
a neutralizaci
žlutých či
oranžových
odlesků.

Od přírodní 6

ŘADA

SUPERZESVĚTLOVAČE

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ
Tradiční přípravky na zesvětlení nedosahují kýžených výsledků.
Ve vlasech zanechávají známky žlutých zbytkových tónů. Řada
superzesvětlovačů má silnou zesvětlovací sílu a zároveň ukládá
speciální pigment vyvinutý k odstranění žlutých odlesků.
Klíč k perfektnímu zesvětlení je dostatečné množství produktu
a doba působení.

A

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: COOL SUPERZESVĚTLENÍ
STŘEDNĚ SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 5
• B: kosmetický základ ledová platinová blond
Postup:
A: S 12.02/13.22 + 40 Vol. v poměru 1:2, 50 min
SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 5
• B: kosmetický základ ledová platinová blond
Postup:
A: S 12.02/13.22 + 40 Vol. v poměru 1:2, 60 min
V určitých případech je doporučeno tónovat s T.21/T.11
+ 3,5 Vol. v poměru 1:2

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

LEDOVÉ TONERY

TECHNICKÝ LIST
Tonery s chladivými odstíny neutralizují nežádoucí žluté odlesky
po předzesvětlení nebo během klasického zesvětlujícího procesu.
POMĚR:

1:2

Aktivátor:

3,5-10

Doba působení:

5-20 min

Stupeň
zesvětlení:

0

ODSTÍN

CO TO JE?

K ČEMU SE
POUŽÍVÁ?

NA JAKÝ
ZAKLAD?

T.02 Toner
Anti Yellow

Toner schopný
neutralizovat
zbytkové
kosmetické a
přírodní žluté
pigmenty přesným,
kontrolovaným a
pomalým účinkem.

Neutralizuje
žluté odlesky
a opravuje
nedokonalosti
blond vlasů.

Kosmeticky
barvené vlasy
(6 a výš),
předzesvětlené
a vysoce
zesvětlené vlasy
s výraznými
žlutými odlesky.

T.21 Toner modrý
Anti Yellow

Toner schopný
neutralizovat
zbytkové
kosmetické a
přírodní
žluté/oranžové
pigmenty pomalým,
přesným
a kontrolovaným
účinkem.

Neutralizuje
žluté/
oranžové
odlesky
a opravuje
nedokonalosti
blond vlasů.

Kosmeticky
barvené vlasy
(6 a výš),
předzesvětlené
a vysoce
zesvětlené
vlasy se
žlutými/oranžov
ými odlesky.

T.11 Toner popelavý
Anti Yellow

Toner s vysokou
koncentrací
popelavého
pigmentu, který
ukládá intenzivní
popelavý odlesk a
neutralizuje
žluté/oranžové
odlesky rychlým a
rozhodným
způsobem.

Neutralizuje
žluté odlesky
a zabarvuje
zesvětlený vlas
intenzivním
popelavým
odleskem.

Kosmeticky
barvené vlasy
(6 a výš),
předzesvětlené
vysoce
zesvětlené vlasy
s extrémními
žlutými/oranžov
ými odlesky.

ŘADA

LEDOVÉ TONERY

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ T.02
Tonery byly vyvinuty tak, aby utlumily zbytkové odlesky, a zároveň
ukládaly barvu do struktury vlasu. Nemají zesvětlující účinek, ani
nezakrývají šediny. Toner T.02 byl vyvinut pro odstranění žlutých
odlesků, které jsou na kosmeticky zesvětlených vlasech.
Míchá se s aktivátorem 3,5 – 10 Vol. v poměru 1:2.
•
•
•

Může být smíchán s ostatními LEDOVÝMI TONERY
Nemůže být smíchán s barvou
Má kontrolovanou a vyváženou dobu působení

A

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: NEUTRÁLNÍ ODLESKY
BARVENÉ, VYSOCE ZESVĚTLENÉ, ODBARVENÉ VLASY
• A : světle žluté/žluté zbytkové odlesky
Postup:
A: T.02 + 3,5/10 Vol. v poměru 1:2, 5-20 min

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

LEDOVÉ TONERY

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ T.21
Tonery byly vyvinuty tak, aby utlumily zbytkové odlesky, a zároveň
ukládaly barvu do struktury vlasu. Nemají zesvětlující účinek, ani
nezakrývají šediny. Toner T.21 byl vyvinut pro odstranění žlutých
odlesků a dodává lehce béžový odlesk navíc ke klasickému
procesu zesvětlování.
Míchá se s aktivátorem 3,5 – 10 Vol. v poměru 1:2.
•
•
•

Může být smíchán s ostatními LEDOVÝMI TONERY
Nemůže být smíchán s barvou
Má kontrolovanou a vyváženou dobu působení

A

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: NEUTRÁLNÍ COOL CHLADNÁ
BARVENÉ, VYSOCE ZESVĚTLENÉ, ODBARVENÉ VLASY
• A : světle žluté/žluté zbytkové odlesky
Postup:
A: T.21 + 3,5/10 Vol. v poměru 1:2, 5-20 min

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

LEDOVÉ TONERY

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ T.11
Tonery byly vyvinuty tak, aby utlumily zbytkové odlesky, a zároveň
ukládaly barvu do struktury vlasu. Nemají zesvětlující účinek, ani
nezakrývají šediny. Toner T.11 byl vyvinut pro odstranění žlutých
odlesků ukládáním studeně ocelového odlesku, který překrývá
kosmeticky zesvětlené vlasy.
Míchá se s aktivátorem 3,5 – 10 Vol. v poměru 1:2.
•
•
•

Může být smíchán s ostatními LEDOVÝMI TONERY
Nemůže být smíchán s barvou
Má kontrolovanou a vyváženou dobu působení

A

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: POPELAVÉ ODLESKY
BARVENÉ, VYSOCE ZESVĚTLENÉ, ODBARVENÉ VLASY
• A : světle žluté/žluté zbytkové odlesky
Postup:
A: T.11 + 3,5/10 Vol. v poměru 1:2, 5-20 min

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

ZESVĚTLOVAČE

TECHNICKÝ LIST
Díky technologicky vyváženému složení Vám umožní dosáhnout
výborných zesvětlujících účinků.

POMĚR:

1:3

Aktivátor:

10-20-30-40

Doba působení:

35-60 min

Stupeň zesvětlení:

o 4-5 tónů u
přírodních vlasů,
o 1-3 tóny na
barvených vlasech

ODSTÍN

CO TO JE?

K ČEMU SE
POUŽÍVÁ?

NA JAKÝ
ZÁKLAD?

ML.00
multizesvětlovač

Jde o speciální
produkt bez
pomocných
pigmentů, který je
schopný dosáhnout
největšího
zesvětlení na
přírodních a
barvených vlasech
v závislosti na
vybraném objemu.
V poměru nižším
než 20 % může být
míchán
s barvami či
superzesvětlovači
pro zvýšení
zesvětlující síly a
s tonery pro
zeslabení jejich
intenzity.

Vhodný pro
všechny
zesvětlovací
techniky

Na přírodní a
barvené vlasy

ŘADA

ZESVĚTLOVAČE

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ ML.00
Jde o speciální bezbarvý zesvětlovač, který umožní přeměnit přírodní
vlas do světlejších odstínů, čímž usnadní následné zesvětlení barvou.
Je také perfektní pro zředění intenzity barvy, čímž bude pastelovější.
Zesvětluje přírodní vlas o 4-5 odstínů
Zesvětluje kosmetickou barvu od odstínu 4 a výš až o 1-3 odstíny
Jeho speciální poměr míchání 1:3 umožňuje uvolnění vyššího
množství kyslíku, čímž posiluje zesvětlující účinek
Protože kyslík má kyselé pH, poměr 1:3 je šetrnější k vlasům

•
•
•
•

A

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: COOL 8
STŘEDNĚ SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 3/4
• B: kosmetický základ: 8 cool
Postup:
A: ML.00 + 40 Vol. v poměru 1:3 po dobu 60 min.
A: 8 ice + 20 Vol. v poměru 1:1,5 po dobu 40 min.

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

ZESVĚTLOVAČE

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ ML.00
Jde o speciální bezbarvý zesvětlovač, který umožní přeměnit přírodní
vlas do světlejších odstínů, čímž usnadní následné zesvětlení barvou.
Je také perfektní pro zředění intenzity barvy, čímž bude pastelovější.
Zesvětluje přírodní vlas o 4-5 odstínů
Zesvětluje kosmetickou barvu od odstínu 4 a výš až o 1-3 odstíny
Jeho speciální poměr míchání 1:3 umožňuje uvolnění vyššího
množství kyslíku, čímž posiluje zesvětlující účinek
Protože kyslík má kyselé pH, poměr 1:3 je šetrnější k vlasům

•
•
•
•

A

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: COOL 9
STŘEDNĚ SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 3/4
• B: kosmetický základ: 9 cool
Postup:
A: ML.00 + 40 Vol. v poměru 1:3 po dobu 60 min.
A: 9 ice + 30 Vol. v poměru 1:1,5 po dobu 40 min.

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

ZESVĚTLOVAČE

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ ML.00
Jde o speciální bezbarvý zesvětlovač, který umožní přeměnit přírodní
vlas do světlejších odstínů, čímž usnadní následné zesvětlení barvou.
Je také perfektní pro zředění intenzity barvy, čímž bude pastelovější.
Zesvětluje přírodní vlas o 4-5 odstínů
Zesvětluje kosmetickou barvu od odstínu 4 a výš až o 1-3 odstíny
Jeho speciální poměr míchání 1:3 umožňuje uvolnění vyššího
množství kyslíku, čímž posiluje zesvětlující účinek
Protože kyslík má kyselé pH, poměr 1:3 je šetrnější k vlasům

•
•
•
•

A

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL: COOL 10
STŘEDNĚ SILNÉ VLASY
• A: přírodní základ 3/4
• B: kosmetický základ: 9 cool
Postup:
A: ML.00 + 40 Vol. v poměru 1:3 po dobu 60 min.
A: 10 ice + 30/40 Vol. v poměru 1:1,5 po dobu 50 min.

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

ŘADA

ZESVĚTLOVAČE

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ ML.00
Jde o speciální bezbarvý zesvětlovač, který umožní přeměnit přírodní
vlas do světlejších odstínů, čímž usnadní následné zesvětlení barvou.
Je také perfektní pro zředění intenzity barvy, čímž bude pastelovější.
•
•
•
•

Zesvětluje přírodní vlas o 4-5 odstínů
Zesvětluje kosmetickou barvu od odstínu 4 a výš až o 1-3 odstíny
Jeho speciální poměr míchání 1:3 umožňuje uvolnění vyššího
množství kyslíku, čímž posiluje zesvětlující účinek
Protože kyslík má kyselé pH, poměr 1:3 je šetrnější k vlasům

B

1
černá
2
hnědá
3 tmavě kaštanová
4
kaštanová
5 světle kaštanová
6 tmavá blond
7
blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond

CÍL 8 NEUTRAL
BARVENÉ VLASY
B: kosmetický základ 6,3
Postup:
B: 1/2 ML.00 + 1/2 8 ice + 40 Vol. v poměru 1:3 po dobu
45-50 min

hnědo černá
tmavě hnědá
tmavě červená

červená
červeno oranžová
oranžovo červená

oranžová
žluto oranžová

oranžová
světle žlutá

TECHNICKÉ DOPORUČENÍ

ÚROVEŇ ZESVĚTLENÍ

2. ODBAROVÁNÍ

foto

ODBARVOVÁNÍ

FIALOVÝ ODBARVOVACÍ KRÉM
NO YELLOW
ZESVĚTLUJÍCÍ KRÉM NO YELLOW

•

VELIKOST: 500 g

•

SLOŽENÍ: jemné, bez silikátů a oxidu

titanu
•

AKTIVNÍ SLOŽKY: Výtažek z brusinek

s antioxidačními vlastnostmi
•

ÚČINEK: zesvětluje tím, že minimalizuje

žluté odlesky
•

500 g

NEHOŘLAVÝ

ODBARVOVÁNÍ

TECHNICKÝ LIST A POUŽITÍ
ZESVĚTLUJÍCÍ KRÉM NO YELLOW

ZESVĚTLUJÍCÍ SÍLA: o 7-8 tónů
APLIKACE: snadná a bezpečná s vyšší

přilnavostí k vlasu
VHODNÉ PRO: všechny zesvětlující techniky
POMĚR: 1:2 s aktivátory Fanola 10, 20, 30, 40
Vol.
POUŽITÍ: mějte nasazené jednorázové
rukavice během přípravy, aplikace a
oplachování. Balením zatřepejte, abyste obsah
promíchali. Nalijte požadované množství (20
až 50 g) do nekovové misky a přidejte Fanola
krémový aktivátor v poměru 1:2. Smíchejte
pomocí špachtle nebo štětce pro dosažení
krémové a stejnorodé konzistence. Během
procesu zesvětlování produkt neaplikujte na
pokožku hlavy. Je doporučeno použít
ochranný krém Barrier. Vlasy by se během
doby působení neměly dotýkat pokožky
obličeje. Po skončení doby působení důkladně
opláchněte a umyjte šamponem.
500 g

INOVATIVNÍ OBNOVUJÍCÍ PRODUKT
Inovativní obnovující produkt, který může být smíchán s barvou
a odbarvovači se speciálním vysoce koncentrovaným rostlinným
komplexem aminokyselin, který prostupuje přímo do vlasových
vláken, kde posiluje a obnovuje jejich vazby.

Pro zajištění ochrany a obnovy během technického servisu barvení
s BARVAMI NO YELLOW je doporučeno použít

ODBAROVAČ

BARVA
SMÍCHAT

SMÍCHAT

+
Min. 50 ml

+
3,5 ml

Při větším množství barvy se úměrně
zvyšuje i množství Fiber Fixu.

Min. 30 g

7 ml

Při větším množství barvy se
úměrně zvyšuje i množství Fiber
Fixu.

TÓNOVÁNÍ A ÚDRŽBA

NO YELLOW představuje kompletní řadu Anti Yellow a Anti Orange
produktů, které neutralizují nežádoucí žluté a oranžové odlesky.

ŠAMPON NO YELLOW
EXTRA FIALOVÝ PIGMENT

VELIKOST: 350/1000 ml
VHODNÝ PRO: předzesvětlené, blond,
zesvětlené nebo šedivé vlasy
SLOŽENÍ: šetrně čistí se speciálním fialovým
pigmentem, který neutralizuje nežádoucí
žluté odlesky
ÚČINNÉ LÁTKY: antioxidační výtažek
z hroznů a hedvábné proteiny pro lesk
ÚČINEK: neutralizuje žluté odlesky
s okamžitým tónovacím účinkem
POUŽITÍ: aplikujte do vlhkých vlasů,
jemně vmasírujte a poté opláchněte

350 ML

1000 ML

MASKA NO YELLOW
EXTRA FIALOVÝ PIGMENT

VELIKOST: 350/1000 ml
VHODNÁ PRO: předzesvětlené, blond,
zesvětlené nebo šedivé vlasy
SLOŽENÍ: bohaté, vyživující, zjemňující,
se speciálním fialovým pigmentem, který
neutralizuje nežádoucí žluté odlesky
ÚČINNÉ LÁTKY: antioxidační výtažek
z hroznů a hedvábné proteiny pro lesk
ÚČINEK: neutralizuje žluté odlesky
a zanechává Vaše vlasy jemné a hebké
POUŽITÍ: po umytí vlasů šamponem
No Yellow si nasaďte jednorázové rukavice
a aplikujte do délek a ke konečkům ručníkem
vysušených vlasů. Nechte působit po dobu
3-5 min. a poté důkladně opláchněte.

350 ML

1000 ML

ŠAMPON NO ORANGE
EXTRA MODRÝ PIGMENT

VELIKOST: 350/1000 ml
VHODNÝ PRO: tmavé barvené vlasy
SLOŽENÍ: šetrně čistí s vysoce koncentrovaným
MODRÝM pigmentem, který neutralizuje
nežádoucí měděné, oranžové nebo červené
odlesky.
ÚČINNÉ LÁTKY: antioxidační a zjasňující mléko
Gardenie a hydratující, vyživující a vyvažující
výtažek z řasy Corallina Oficinalis
ÚČINEK: neutralizuje měděné/oranžové/červené
odlesky s okamžitým tónovacím účinkem. Ideální
pro ledově modrý efekt na bílých a úplně
odbarvených vlasech.
POUŽITÍ: aplikujte do vlhkých vlasů, jemně
vmasírujte a poté důkladně opláchněte

350 ML

1000 ML

MASKA NO ORANGE
EXTRA MODRÝ PIGMENT

VELIKOST: 350/1000 ml
VHODNÁ PRO: tmavé barvené vlasy
SLOŽENÍ: šetrně čistí s vysoce koncentrovaným
MODRÝM pigmentem, který neutralizuje
nežádoucí měděné, oranžové nebo červené
odlesky.
ÚČINNÉ LÁTKY: antioxidační a zjasňující mléko
Gardenie a hydratující, vyživující a vyvažující
výtažek z řasy Corallina Oficinalis
ÚČINEK: neutralizuje měděné/oranžové/červené
odlesky s okamžitým tónovacím účinkem. Ideální
pro ledově modrý efekt na bílých a úplně
odbarvených vlasech.
POUŽITÍ: po umytí vlasů šamponem No Orange
si nasaďte jednorázové rukavice a aplikujte do
délek a ke konečkům do ručníkem vysušených
vlasů. Nechte působit 3-5 min. a poté důkladně
opláchněte.
350 ML

1000 ML

V SALÓNU

KOLOBĚH BARVENÍ

KONZULTACE

MÍCHÁNÍ

OPLÁCHNUTÍ

KOLOBĚH BARVENÍ

KONZULTACE
Je zásadní se s klientem dohodnout, jakého výsledku chce dosáhnout.
Vzorník, obrázky či fotky na sociálních sítích nám mohou pomoci získat
jasnou představu o tom, co si klient přeje.

KOLOBĚH BARVENÍ

DIAGNOSTIKA
Pečlivá diagnostika je nejdůležitějším krokem pro úspěšné barvení

COLOR DIAGNOSIS
NAME MODELS:

Formula:

COLOR GOAL:

PRELIMINAR SERVICE:
Pre-pigmentation

:

E

E

L

L

R

R

FRONT

Re-pigmentation
Decapage:
Tonalizing

BACK
other:

WHITE HAIR %:

Processing time
:
Minute

E
L

SCALP:
Sensitive

very sensitive normal

HAIR:
porous

very porous

normal

IS IT POSSIBLE TO REALIZE THE COLOR?

YES

NO

R

KOLOBĚH BARVENÍ

PŘÍPRAVA
Připravte klienta k barvení. Po pečlivém zakrytí klienta pláštěnkou mu
jemně pročešte vlasy a vyčešte z nich jakékoli usazeniny vlasových
produktů. Poté pokračujte v pracovním plánu, rozdělte vlasy na sekce
a připravte je k aplikaci.

MÍCHÁNÍ
Po analýze odstínu vlasů a výběru správné směsi si musíme dát pozor,
jak barevnou směs namíchat. Je velmi důležité sledovat pokyny na
jednotlivých barvách a na krémovém aktivátoru. Vždy používejte váhu,
abyste dosáhli správného poměru.

KOLOBĚH BARVENÍ

APLIKACE
Barvicí základ napomáhá zesvětlování, ale co skutečně zesvětluje,
je kyslík. Kyslík je extrémně těkavý a je klíčové aplikovat dostatečné
množství produktu do vlasů tak, aby byla koncentrace peroxidu vodíku
dostatečná pro zesvětlení o 4-5 odstínů.

DOBA PŮSOBENÍ
Doba působení závisí na vybraném aktivátoru a na rozdílu zesvětlení mezi
výchozí a cílovou barvou. Vzorník nám ukazuje kompletní tabulku
s dobami působení.

KOLOBĚH BARVENÍ

OPLÁCHNUTÍ A VÝBĚR
ŠAMPONU
Opláchnutí je velmi důležitý krok. Barva obsahuje povrchově aktivní
látky, které odstraňují usazené barvivo z pokožky. Proto je doporučeno
vlasy před vypláchnutím promasírovat. Poté opláchněte barvu z pokožky
a properte vlasy důkladně vodou. Nyní bychom měli podle diagnostiky
rozhodnout, zda je potřeba použít šampon No Yellow, nebo zda můžeme
rovnou přejít k tónování.

KOLOBĚH BARVENÍ

TÓNOVÁNÍ a DOBA PŮSOBENÍ
Tonery T.02/T.21/T.11 mohou být aplikovány po barvení, zesvětlování,
nebo předzesvětlování vlasu, ale mohou být použity i mezi barvami.
Tyto tonery jsou vyváženy a ukládají tón pozvolna a postupně bez rizika
přepálení nebo ztmavení barvy.

T.02

T.21

T.11

TONER

TONER

TONER

ANTI-YELLOW

ANTI-YELLOW
MODRÝ

ANTI-YELLOW
POPELAVÝ

KOLOBĚH BARVENÍ

ŠAMPON a MASKA
Po dokončení barvení je důležité zvolit pro zakončení péče vhodný
šampon a masku.
Můžete použít Šampon No Yellow a Masku No Yellow nebo Šampon
No Orange a Masku No Orange.
Můžete také použít kombinaci obou, například Šampon No Yellow
a masku No Orange a naopak.

KOLOBĚH BARVENÍ

ÚDRŽBA
Je doporučeno udržovat barvu používáním Šamponu No Yellow a Masky
No Yellow nebo Šamponu No Orange a Masky No Orange.

Šampon No Yellow a Maska No Yellow jsou
doporučeny, pokud si přejete zlatavou nebo
béžovou blond.

Šampon No Orange a Maska No Orange
jsou doporučeny, pokud si přejete
ledovou blond.

