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BARVENÍ ZÍTŘKA
Vychutnejte si barvu nové generace se složením bez amoniaku,
které respektuje a chrání vlasy
Spojení technologie a přirozenosti v exkluzivním barvení Salerm Cosmetics.
Nejnovější revoluce v alkalizačních systémech v kombinaci s ochrannými a
zpevňujícími vlasovými aktivními látkami a inteligentním výběrem rostlinných olejů pro barvu a lesk, které jste nikdy předtím neviděli.

BEZ AMONIAKU · BEZ PARABENŮ ·
· BEZ RESORCINOLU · BEZ PPD · BEZ ALKOHOLU ·
· ŽÁDNÉ SILIKONY · ŽÁDNÉ MINERÁLNÍ OLEJE ·
· ŽÁDNÉ DERIVÁTY FORMALDEHYDU ·

Kód: : CZ...

BARVENÍ A PÉČE SPOLEČNĚ V JEDNÉ SLUŽBĚ
JAS A VZNEŠENÁ VITALITA V OBNOVENÝCH VLASECH
Maximální chromatická čistota a respekt k pokožce hlavy
Exkluzivní alkalizační systém, který prodlužuje dobu trvání barvy a zvyšuje její intenzitu s maximálním respektem
k vlasovému vláknu. Systém v popředí barvení bez amoniaku.

L-arginin:

DMG nebo dimethylglucamine:

esenciální alkalická aminokyselina, získaná
biovasfocením a postupy šetrnými k životnímu prostředí. Je známý svými vlastnostmi
posilujícími vlasová vlákna a účinkem proti
stárnutí.

biologicky rozložitelná* a biologicky odbouratelná účinná látka získaná z glukózy extrahované z
kukuřice, která ve srovnání s jinými alkalizátory
více respektuje pokožku a vlasy. Geneticky nemodifikovaná složka (bez GMO) získaná z obnovitelných a udržitelných zdrojů.

100% přírodní alkalizace s
účinkem proti stárnutí.

Alkalický cukr šetrný k vlasům.

Plex Fiber Protect:

Násobí dva krát více sílu vlasů
Posilují cystické můstky pro silnější vlasy díky tvorbě nových vazeb mezi proteiny. Působí na vlasové
vlákno, které posiluje jeho vnitřní a vnější strukturu
až 2x posiluje vlasy a snižuje jejich lámání o 73%.
Jeho proteinová zátěž chrání vlasovou strukturu a
pomáhá zvýšit lesk.

Barevné mikromolekule:

Maximální pigmentace a dobré
krytí.
menší barvicí částice, které se uvolňují uvnitř
kortexu pro větší sytost a dobré pokrytí bílých
vlasů. Poskytují intenzivní a dlouhotrvající barvu s maximálním leskem. Barva držící více než
6 týdnů.

Comfort Scalp:

Maximální komfort a pohodlnost
Ochranná technologie, která poskytuje větší
pohodlí během a po barvení a zároveň zklidňuje i tu nejcitlivější pokožku.

VÝBĚR INTELIGENTNÍCH OLEJŮ
PRO MIMOŘÁDNÝ A UDRŽITELNÝ
VÝSLEDEK
TERAPIE A BAREVNÁ PÉČE PRO
KAŽDOU POTŘEBU
7 nejlepších rostlinných olejů na světě klasifikovaných podle každé
barevné škály, které působí na vlasy a poskytují jejich drahocennou
krásu a ochranné vlastnosti pro jedinečný profesionální výsledek.
Multidisciplinární tým chemiků, biologů a farmaceutiků pracoval
na výběru těchto olejů podle specifické potřeby každého barevného
rozsahu, aby bylo dosaženo vzorce s menším použitím složek a
optimalizoval se tak maximální výsledek a přínos pro vlasy.
Složení až z 92% přírodního původu.

ČERVENÉ: Malinový olej. Ochrana barev a
delší životnost.

TONALIZÁTORY: Habešský olej. Obnova,
sjednocení a mimořádný lesk.

PŘÍRODNÍ: : Olivový olej. Poskytuje krytí,
svítivost a lesk. Původ Km,0

ZLATÉ: Bavlněný olej. Měkkost a
intenzivní ochrana

POPELOVÉ: Olej z hroznových semínek. Prodlužuje
trvanlivost barvy a odstínu. Původ Km,0

HNĚDÉ: Baobabový olej. Výživa a
barevná hloubka

MĚDĚNÉ: Tsubaki olej a měsíček.
Přirozená ochrana a hydratace

OLEJOVĚ KRÉMOVÁ
TEXTURA PRO
BEZPRECEDENTNÍ BARVENÍ

TROJITÁ AKCE PRO
BEZPRECEDENTNÍ SVOBODNÝ
SYSTÉM BARVENÍ

Kombinace rostlinných olejů a výživných látek ve složení mu dává
jedinečnou olejově krémovou strukturu, která nabízí mnoho výhod
při barvení v salónu.

Zlepšuje výsledek barvení, pečuje o vlasy a poskytuje intenzivní a lesklou barvu s dlouhou dobou trvání.

Akce 1: aktivní složky pronikají do kutikuly a snadno vstupují díky

svému složení s olejově krémovou texturou a exkluzivním alkalizačním systémem na biologické bázi. Působí také uklidňující látky tak,
aby bylo zaručeno maximální pohodlí při aplikaci.

Akce 3: současně posilující aktivní látky iniciují své působení,
vytvářejí nové vazby mezi proteiny a posilují vnitřní a vnější strukturu
pro další ochranu a odolnost.

1. PŘÍPRAVA

Akce 2: Uvnitř kortexu se postupně uvolňují barevné mikromolekuly a vybrané oleje pro mimořádný výsledek a pigmentaci
charakterizovanou hlubokými tóny a nuancemi plnými živosti.

Akce 3: současně posilující aktivní látky iniciují
své působení, vytvářejí nové vazby mezi proteiny a posilují vnitřní a vnější strukturu pro další
ochranu a odolnost.

• Homogenní směs • Rychlost •

2. APLIKACE
• Lepší přilnavost • Vyšší přesnost •

3 . PŮSOBENÍ
• Větší kontrola • Maximální komfort •
• Bez zápachu • Ochranný a posilující účinek •

4. OPLACHOVÁNÍ
• Nešpiní • Nelepí se na pokožku hlavy •
• Snadné oplachování •

Barvy testovány a schváleny odborníky na
barvení vlasů, kteří se aktivně podíleli na vývoji, stejně jako hodnocením technického týmu s
více než 3 000 aplikacemi pro dosažení maximální
přirozenosti a nejlepšího výsledku v oblasti
barvy a péče o vlasy.

EKOLOGIE A TECHNOLOGIE SPOJENÉ
V TOMTO BARVENÍ
Efektivní a ekologicky bezpečné barvení
Se složkami získanými z udržitelných nebo přirozeně provedených procesů v kombinaci s dalšími účinnými látkami, jako
jsou biochemická chemie bez genetické modifikace

Výběr surovin z místních zdrojů / Km.0
- Důkladný výběr všech ingrediencí
- Prioritizace lokálních surovin – Km.0

Až 92% přírodního původu
Trvalé nebo demipermanentní barvení bez amoniaku, vše v
jednom.
Nová intenzita barvev se složením až 92% přírodního původu.

Udržitelná výroba a produkce
Řada barev vyrobených z 90% pomocí sluneční energie.

V našem výrobním závodě jsme přispěli k:
Recyklaci více než 2 miliony kg skla, plastu, dřeva nebo kartonu
Vrácení 360 000 litrů čisté vody do přírodních kanálů

Zvýšený výkon a snížené používání obalů
Snížení spotřeby hliníku, plastu a papíru až o 40 %*
Pouzdra vyrobená z 80% recyklované lepenky

Porovnání našeho největšího formátu s konvenčním formátem barvení na trhu

APLIKACE A VÝBĚR PERMENENTNÍHO NEBO DEMI-PERMANENTNÍHO
BARVENÍ

Pečujte se o své zákazníky s nejnovějšími barvami bez
amoniaku

Permanentní barvení:
1 tuba barvy #zero (100 ml) + 100 ml Aloe Vera Oxidant (10 / 20 / 30
obj.) – Poměr 1 + 1

1+1

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

1+2

*Důležité: při přípravě směsi použijte váhu nebo exkluzivní
odměrku Salerm Cosmetics pro přesné měření bez ztráty
produktu.

Aktivátor v krému:
• АКТIVÁTOR … - pro tónování tón v tónu a nuance, které nevyža-

Aplikace*:

1. Aplikujte na suché a nemyté vlasy pomocí štětce nebo odměrkou s
aplikátorem.
2. Naneste dostatečné množství směsi na odrost a nechte ji působit po
dobu 25 minut. Pak aplikujte na konečky 5 minut**.
3. Po skončení doby důsobení umyjte šamponem Citric Balance Shampoo, který je také ideálním pro optimální udržení barvy.
* *Než začnete, vždy si přečtěte upozornění a proveďte testy citlivosti.
** Doba na délkách a konečkách vlasů by se měla lišit v závislosti na barvě a stavu vlasů, může
být zvýšena nebo snížena podle počáteční diagnózy koloristy.

Doporučené techniky:
Vlasy s obtížnými šedými vlasy: doporučuje se prodloužit
dobu působení na 40 minut.
První aplikace: v tomto případě aplikace začíná v délkách a
konečcích, dobře nanést produkt a ponechat dobu působení 45
minut. Na druhou stranu aplikujte na odrosty s dobou působení
30 minut.
Technika předpigmentace: vyberte světlejší odstín, než je
požadováno, a aplikujte jej bez oxidantu. Bez opláchnutí naneste
odpovídající barvu s oxidantem, směs dobře vemulgujte na vlasy.
Technika jemné decapage (z tmavých vlasů na světlé):
naneste zesvětlovač Salerm Cosmetics s 3% oxidantem a poté aplikujte světlejší odstín, než je požadováno, s příslušným oxidantem.
Toto barvení umožňuje provádět širokou škálu prací nebo barvících
technik. Pro více informací kontaktujte technický tým Salerm
Cosmetics.

dují zesvětlení.
• 3% 10V - pro depozici barev.

• 6% 20V - pro dosažení dobrého pokrytí
• 9% 30V - pro maximální vývoj odlesku

+ INFO

DOPLŇKY PŘI PROCESU BARVENÍ
Oxidační krém:

Kombinuje vynikající úroveň zesvětlení s naprostým respektem k
integritě vlasového vlákna. Obsahuje sekvestrátor kovových částic,
který zachycuje možné nečistoty přítomné ve vlasech a pokožce
hlavy pro větší ochranu.
Zvýšený vývoj barev: Větší zesvětlení a vývoj mikromolekul barev proupevnění uvnitř kortexu vlasů a dosažení
větší odolnosti.
Přírodní ingredience: S Aloe Vera bohatou na vitamíny, stopové prvky, minerální soli a enzymy pro hlubokou hydrataci, antioxidační, regenerační a uklidňující
účinky. Extrahuje se nejmodernějšími technikami s
odpařováním a koncentrací při nízkých teplotách, které
snižují degradaci aktivních vitamínů,
Systém “buffer”: Udržuje oxidant tak, aby byl stabilní až

do okamžiku míchání.

• АКТIVÁTOR … - pro tónování tón v tónu a nuance, které

nevyžadují zesvětlení.
• 3% 10V - pro depozici barev.

• 6% 20V - pro dosažení dobrého pokrytí
• 9% 30V - pro maximální vývoj odlesku

V rámci řady byl vyvinut Revelador, zvláště vhodný pro demi-permanentní barvení (tón v tónu) a nuance nebo korekce. Jeho
oxidační síla byla navržena tak, aby odhalila barviva a pevně je
upevnila uvnitř kortexu, ale bez způsobení degradace přírodního
melaninu, a proto bez zesvětlení přirozeného základu vlasů. Dosahujeme tak trvalého výsledku s maximální péčí o vlasové vlákno. Jeho formulace kromě Aloe Vera obsahuje keratin s nízkou molekulovou hmotností, který poskytuje ošetření kapilární struktury,
což činí vlasy při procesu barvení více posílené.

• АКТIVÁTOR - Art: 170LP (1000 мл) / 310LP (200 мл)

ART: 1244
8420282063340

Imported and distributed by - Importado y distribuido por: VMV Cosmetic Group New Jersey, Inc. NJ 07014, USA • Salerm Latina, C.A. RIF: J-30660665-3, San Diego, VENEZUELA • VMV Cosmetic Group
S.A. de C.V. SCP991104RF1, 09830 México D.F., MÉXICO • VMV Cosmetic Group Colombia S.A.S. Bogotá D.C., COLOMBIA PBX 4118848 • VMV Cosmetic Group Perú, Calle Talladores 151 15023 Ate (Lima)
PERÚ • Iberocosmetics, S.A. Urb. La Garzota, Av. de las Américas nº 7-8, Guayaquil ECUADOR • VMV Cosmetic Group Republica Dominicana, S.A. Santiago, REP. DOMINICANA • VMV Cosmetic Group
Costa Rica S.A. San Pedro, San José, COSTA RICA Telf.: 00(506) 2280-9455 • Sociedad de Cosmética Salerm SPA, San Ignacio, 201, Quilicura, Santiago de Chile CHILE• Salerm Cosmetics S.A. PANAMÁ •
LTH Investimentos e Participações LTDA. Rua Luiz Albuquerque, 292 – Vila Sobrinho – Campo Grande – MS CEP 79110-010 – CNPJ 18.250.814/0001-40 – Aut.Func/MS 2.07682.8; SAC 67 3253-1760,
info@br.salerm.com • VMV Cosmetic Group Paraguay, S.A. C/ Rosa A. Gonzalez nº 76 casi Av. Elizardo Aquino 2060 Villa Grande I (Luque) PARAGUAY • VMV Cosmetic Group Morocco SARL, MAROC •
Эксклюзивный дистрибьютор в России ООО « ВМВ КОСМЕТИК ГРУП РУС » 141009 МО Мытищи, ул. Колонцова, 5, тел.: 8 800 200 6648 (S1221).

PLEASE RECYCLE

