
- E / CZ - 







BARVENÍ ZÍT!KA

Kód:  : CZ...

Spojení technologie a p!irozenosti v exkluzivním barvení Salerm Cosmetics. 
Nejnov"j#í revoluce v alkaliza$ních systémech v kombinaci s ochrann%mi a 
zpev&ujícími vlasov%mi aktivními látkami a inteligentním v%b"rem rostlin-

n%ch olej' pro barvu a lesk, které jste nikdy p!edtím nevid"li.

Vychutnejte si barvu nové generace se slo!ením bez amoniaku, 
které respektuje a chrání vlasy

BEZ AMONIAKU · BEZ PARABEN" · 
· BEZ RESORCINOLU · BEZ PPD · BEZ ALKOHOLU · 
·  #ÁDNÉ SILIKONY · #ÁDNÉ MINERÁLNÍ OLEJE · 

· #ÁDNÉ DERIVÁTY FORMALDEHYDU ·



Maximální chromatická $istota a respekt k poko!ce hlavy
Exkluzivní alkaliza$ní systém, kter% prodlu(uje dobu trvání barvy a zvy#uje její intenzitu s maximálním respektem 

k vlasovému vláknu. Systém v pop!edí barvení bez amoniaku.   

DMG nebo dimethylglucamine: 
Alkalick! cukr "etrn! k vlas#m.
biologicky rozlo$itelná* a biologicky odbourate-
lná ú%inná látka získaná z glukózy extrahované z 
kuku&ice, která ve srovnání s jin!mi alkalizátory 
více respektuje poko$ku a vlasy. Geneticky ne-
modi'kovaná slo$ka (bez GMO) získaná z obno-
viteln!ch a udr$iteln!ch zdroj#.

Plex Fiber Protect: 
Násobí dva krát více sílu vlas# 
Posilují cystické m#stky pro siln(j"í vlasy díky tvor-
b( nov!ch vazeb mezi proteiny. P#sobí na vlasové 
vlákno, které posiluje jeho vnit&ní a vn(j"í strukturu 
a$ 2x posiluje vlasy a sni$uje jejich lámání o 73%.  
Jeho proteinová zát($ chrání vlasovou strukturu a 
pomáhá zv!"it lesk. 

Comfort Scalp:
Maximální komfort a pohod-
lnost
Ochranná technologie, která poskytuje v(t"í 
pohodlí b(hem a po barvení a zárove) zkli-
d)uje i tu nejcitliv(j"í poko$ku.

L-arginin:
100% p&írodní alkalizace s 
ú%inkem proti stárnutí.
esenciální alkalická aminokyselina, získaná 
biovasfocením a postupy "etrn!mi k $ivot-
nímu prost&edí. Je znám! sv!mi vlastnostmi 
posilujícími vlasová vlákna a ú%inkem proti 
stárnutí.

Barevné mikromolekule: 
Maximální pigmentace a dobré 
krytí.
men"í barvicí %ástice, které se uvol)ují uvnit& 
kortexu pro v(t"í sytost a dobré pokrytí bíl!ch 
vlas#. Poskytují intenzivní a dlouhotrvající bar-
vu s maximálním leskem. Barva dr$ící více ne$ 
6 t!dn#. 

BARVENÍ A PÉ"E SPOLE"N# V JEDNÉ SLU$B#  
JAS A VZNE%ENÁ VITALITA V OBNOVEN&CH VLASECH  



7 nejlep"ích rostlinn!ch olej# na sv(t( klasifikovan!ch podle ka$dé 
barevné "kály, které p#sobí na vlasy a poskytují jejich drahocennou 
krásu a ochranné vlastnosti pro jedine%n! profesionální v!sledek. 

Multidisciplinární t!m chemik#, biolog# a farmaceutik# pracoval 
na v!b(ru t(chto olej# podle specifické pot&eby ka$dého barevného 

rozsahu, aby bylo dosa$eno vzorce s men"ím pou$itím slo$ek a 
optimalizoval se tak  maximální v!sledek a p&ínos pro vlasy.

Slo$ení a$ z 92% p&írodního p#vodu. 

V&B#R INTELIGENTNÍCH OLEJ' 
PRO MIMO!ÁDN& A UDR$ITELN& 

V&SLEDEK

TERAPIE A BAREVNÁ PÉ"E PRO 
KA$DOU POT!EBU



P%ÍRODNÍ: : Olivov! olej. Poskytuje krytí, 
svítivost a lesk. P#vod Km,0 

POPELOVÉ: Olej z hroznov!ch semínek. Prodlu$uje 
trvanlivost barvy a odstínu. P#vod Km,0

ZLATÉ: Bavln(n! olej. M(kkost a 
intenzivní ochrana

HN*DÉ:  Baobabov! olej. V!$iva a 
barevná hloubka

TONALIZÁTORY: Habe"sk! olej. Obnova,  
sjednocení a mimo&ádn! lesk.

M*D*NÉ: Tsubaki olej a m(sí%ek.  
P&irozená ochrana a hydratace

+ERVENÉ: Malinov! olej. Ochrana barev a 
del"í $ivotnost. 



OLEJOV# KRÉMOVÁ 
TEXTURA PRO 
BEZPRECEDENTNÍ BARVENÍ 
Kombinace rostlinn!ch olej# a v!$ivn!ch látek ve slo$ení mu dává 
jedine%nou olejov( krémovou strukturu, která nabízí mnoho v!hod 
p&i barvení v salónu.

1. P!ÍPRAVA 
•  Homogenní sm(s  •   Rychlost •  

2. APLIKACE 
• Lep"í p&ilnavost  • Vy""í p&esnost  •

3 . P"SOBENÍ
• V(t"í kontrola  • Maximální komfort  •
• Bez zápachu  • Ochrann! a posilující ú%inek  •

4. OPLACHOVÁNÍ 
• Ne"piní •  Nelepí se na poko$ku hlavy  • 
• Snadné oplachování •

TROJITÁ AKCE PRO 
BEZPRECEDENTNÍ SVOBODN& 
SYSTÉM BARVENÍ 
Zlep"uje v!sledek barvení, pe%uje o vlasy a poskytuje intenzivní a les-
klou barvu s dlouhou dobou trvání.

Akce 1: aktivní slo$ky pronikají do kutikuly a snadno vstupují díky 
svému slo$ení s olejov( krémovou texturou a exkluzivním alkaliza%-
ním systémem na biologické bázi. P#sobí také uklid)ující látky tak, 
aby bylo zaru%eno maximální pohodlí p&i aplikaci.

Akce 3: sou%asn( posilující aktivní látky iniciují své p#sobení, 
vytvá&ejí nové vazby mezi proteiny a posilují vnit&ní a vn(j"í strukturu 
pro dal"í ochranu a odolnost. Akce 2: Uvnit& kortexu se postupn( uvol)ují barevné mikro-

molekuly a vybrané oleje pro mimo&ádn! v!sledek a pigmentaci 
charakterizovanou hlubok!mi tóny a nuancemi pln!mi $ivosti.

Akce 3: sou%asn( posilující aktivní látky iniciují 
své p#sobení, vytvá&ejí nové vazby mezi pro-
teiny a posilují vnit&ní a vn(j"í strukturu pro dal"í 
ochranu a odolnost. 

Barvy testovány a schváleny odborníky na  
barvení vlas#, kte&í se aktivn( podíleli na v!vo-
ji, stejn( jako hodnocením technického t!mu s 
více ne$ 3 000 aplikacemi pro dosa$ení maximální 
p&irozenosti a nejlep"ího v!sledku v oblasti  
barvy a pé%e o vlasy.  



EKOLOGIE A TECHNOLOGIE SPOJENÉ 
V TOMTO BARVENÍ
Efektivní a ekologicky bezpe%né barvení  

Se slo$kami získan!mi z udr$iteln!ch nebo p&irozen( prove-
den!ch proces# v kombinaci s dal"ími ú%inn!mi látkami, jako 
jsou biochemická chemie bez genetické modi'kace 

V!b(r surovin z místních zdroj# / Km.0
- D#kladn! v!b(r v"ech ingrediencí 

- Prioritizace lokálních surovin – Km.0 

A$ 92% p&írodního p#vodu  
Trvalé nebo demipermanentní barvení bez amoniaku, v"e v 
jednom. 

Nová intenzita barvev se slo$ením  a$ 92% p&írodního p#vodu. 

Udr$itelná v!roba a produkce  
,ada barev vyroben!ch z 90% pomocí slune%ní energie.

V na"em v!robním závod( jsme p&isp(li k:
Recyklaci více ne$ 2 miliony kg skla, plastu, d&eva nebo kartonu

Vrácení 360 000 litr# %isté vody do p&írodních kanál# 

Zv!"en! v!kon a sní$ené pou$ívání obal# 
 Sní$ení spot&eby hliníku, plastu a papíru a$ o 40 %* 

Pouzdra vyrobená z 80% recyklované lepenky

Porovnání na&eho nejv't&ího formátu s konven$ním formátem barvení na trhu



Pe%ujte se o své zákazníky s nejnov(j"ími barvami bez 
amoniaku 
Permanentní barvení:  
1 tuba barvy #zero (100 ml) + 100 ml Aloe Vera Oxidant (10 / 20 / 30 
obj.) – Pom(r 1 + 1

Demipermanentní barvení:
1 tuba barvy #zero (100 ml) + 200 ml Aloe Vera Developer – pom(r 1+2

*D#le$ité: p&i p&íprav( sm(si pou$ijte váhu nebo exkluzivní 
odm(rku Salerm Cosmetics pro p&esné m(&ení bez ztráty 
produktu. 

Aktivátor v krému: 
• %&'IVÁTOR … - pro tónování tón v tónu a nuance, které nevy$a-
dují zesv(tlení.
• 3% 10V - pro depozici barev.
• 6% 20V - pro dosa$ení dobrého pokrytí 
• 9% 30V - pro maximální v!voj odlesku

APLIKACE A V&B#R PERMENENTNÍHO NEBO DEMI-PERMANENTNÍHO 
BARVENÍ

Aplikace*: 
1. Aplikujte na suché a nemyté vlasy pomocí "t(tce nebo odm(rkou s 
aplikátorem. 

2. Naneste dostate%né mno$ství sm(si na odrost a nechte ji p#sobit po 
dobu 25 minut. Pak aplikujte na kone%ky 5 minut**. 

3. Po skon%ení doby d#sobení umyjte "amponem Citric Balance Sham-
poo, kter! je také ideálním pro optimální udr$ení barvy. 

* *Ne! za$nete, v!dy si p(e$t'te upozorn'ní a prove)te testy citlivosti. 
** Doba na délkách a kone$kách vlas* by se m'la li&it v závislosti na barv' a stavu vlas*, m*!e 
b+t zv+&ena nebo sní!ena podle po$áte$ní diagnózy koloristy.

Doporu%ené techniky: 
Vlasy s obtí$n(mi )ed(mi vlasy: doporu%uje se prodlou$it 
dobu p#sobení na 40 minut.
První aplikace: v tomto p&ípad( aplikace za%íná v délkách a 
kone%cích, dob&e nanést produkt a ponechat dobu p#sobení 45 
minut. Na druhou stranu aplikujte na odrosty s dobou p#sobení 
30 minut.
Technika p*edpigmentace: vyberte sv(tlej"í odstín, ne$ je 
po$adováno, a aplikujte jej bez oxidantu. Bez opláchnutí naneste 
odpovídající barvu s oxidantem, sm(s dob&e vemulgujte na vlasy.
Technika jemné decapage (z tmav(ch vlas# na sv+tlé): 
naneste zesv(tlova%  Salerm Cosmetics s 3% oxidantem a poté apli-
kujte sv(tlej"í odstín, ne$ je po$adováno, s p&íslu"n!m oxidantem.
Toto barvení umo$)uje provád(t "irokou "kálu prací nebo barvících 
technik. Pro více informací kontaktujte technick! t!m  Salerm 
Cosmetics.

1+1

1+2

+ INFO



DOPL(KY P!I PROCESU BARVENÍ 

• %&'IVÁTOR … - pro tónování tón v tónu a nuance, které 
nevy$adují zesv(tlení.
• 3% 10V - pro depozici barev.
• 6% 20V - pro dosa$ení dobrého pokrytí 
• 9% 30V - pro maximální v!voj odlesku

V rámci &ady byl vyvinut Revelador, zvlá"t( vhodn! pro demi-per-
manentní barvení (tón v  tónu) a nuance nebo korekce. Jeho 
oxida%ní síla byla navr$ena tak, aby odhalila barviva a pevn( je 
upevnila uvnit& kortexu, ale bez zp#sobení degradace p&írodního 
melaninu, a proto bez zesv(tlení p&irozeného základu vlas#. Do-
sahujeme tak trvalého v!sledku s maximální pé%í o vlasové vlák-
no. Jeho formulace krom( Aloe Vera obsahuje keratin s nízkou mo-
lekulovou hmotností, kter! poskytuje o"et&ení kapilární struktury, 
co$ %iní vlasy p&i procesu barvení více posílené. • -./IVÁTOR - Art: 170LP (1000 01) / 310LP (200 01)

Oxida%ní krém:

Zv()en( v(voj barev:  V(t"í zesv(tlení a v!voj mikro-
molekul barev proupevn(ní uvnit& kortexu vlas# a dosa$ení 
v(t"í odolnosti. 

P*írodní ingredience: S Aloe Vera bohatou na vita-
míny, stopové prvky, minerální soli a enzymy pro hlu-
bokou hydrataci, antioxida%ní, regenera%ní a uklid)ující 
ú%inky.  Extrahuje se nejmodern(j"ími technikami s 
odpa&ováním a koncentrací p&i nízk!ch teplotách, které 
sni$ují degradaci aktivních vitamín#, 

Systém “buffer”: Udr$uje oxidant tak, aby byl stabilní a$ 
do okam$iku míchání. 

Kombinuje vynikající úrove) zesv(tlení s naprost!m respektem k 
integrit( vlasového vlákna. Obsahuje sekvestrátor kovov!ch %ástic, 
kter! zachycuje mo$né ne%istoty p&ítomné ve vlasech a poko$ce 
hlavy pro v(t"í ochranu. 
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