REVOLUČNÁ TECHNOLÓGIA O.D.S.2*
BEZ NEŽIADUCEJ VÔNE. BEZ AMONIAKU.
OPTIMÁLNA ŠETRNOSŤ VLASOVEJ POKOŽKE.
NEKONEČNÁ FAREBNÁ SILA..
OPTIMÁLNY REŠPEKT VLASOVÉHO VLÁKNA.

O.D.S. REVOLUCNÁ TECHNOLÓGIA FARBENIA
Unikátna technológia, ktorá využíva silu oleja s cieľom maximalizovať farbiaci účinok.

NA ZAČIATKU ČASU
NA KONCI
PÔSOBENIA
ČASU PÔSOBENIA
HLAVNÉ ZLOŽKY**
Farbivo

TYP FARBY / TRVÁCNOSŤ

Alkalické činidlo
MEA

Olejová báza

*Oil Delivery System = systém olejovej bázy.
**Schematické znázornenie, zmes obsahuje
určité množstvo peroxidu vodíka.

Oxidačná farba / permanentná

VÝSLEDNÝ EFEKT

Presný a predvídateľný výsledok: skutočne studené neutralizujúce odtiene, živé a žiarivé teplé odtiene
Rovnomerný odtieň od korienkov po končeky

KRYTIE BIELYCH VLASOV

Až do 100 % bielych vlasov
Pri krytí od 70 % do 100 % bielych vlasov sa kombinuje vybraný odtieň so základným
alebo základným zlatým odtieňom v rovnakej výške tónu
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•6% (20 VOL)
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krytie bielych vlasov
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•9% (30 VOL)
zosvetlenie max. o 3 tóny
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PRAVIDLÁ FARBENIA

1

TEST CITLIVOSTI
Ako vykonať orientačný test kožnej znášanlivosti (s vybraným produktom a odtieňom):
Dajte klientke dolu náušnice.
Naneste nezmiešaný farbiaci krém bez oxidantu pomocou vatovej tyčinky
za ušný lalôčik na oblasť asi 1 - 2 cm2. Nechajte zaschnúť a aplikáciu opakujte.
Tubu s farbiacim krémom potom starostlivo uzatvorte.
Počas 48 hod. toto miesto neumývajte, nezakrývajte a nedotýkajte sa ho.
Ak počas tohto času spozorujete Vy alebo Váš klient opuchnutie či začervenanie
pokožky okolo alebo v oblasti aplikácie prípravku, PRÍPRAVOK NEAPLIKUJTE.
OX
Y
RICDAN
HE T
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Y
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HE T

Ak sa objaví začervenanie, vyrážka alebo podráždenie, prípravok v žiadnom prípade neaplikujte
a klientovi odporučte návštevu praktického lekára.
Stále a/alebo dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť citlivosť na farbiaci systém.
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PRÍPRAVA ZMESI A APLIKÁCIA

1

2

PRÍPRAVA
1. Nalejte INOA Oxidant
Riche do odmerky.
2. Prelejte oxidant
z odmerky do misky.
3. Do misky pridajte farbiaci krém.
4. Dobre premiešajte
pomocou miešadla.
Ox

ida

nt

APLIKÁCIA
Farba ĽAHKO VYMYTÁ
Aplikujte do dĺžok
a koncov 5 minút pred
koncom času pôsobenia.

Vďaka krémovej textúre farba
skvele priľne k vlasom.
Zmes rovnomerne aplikujte
ku korienkom tak, aby bol
každý prameň dostatočne
presýtený farbiacou zmesou. Zmes neotláčajte, ale
naopak dobre rozprestrite
na odrasty pomocou štetca.
Čas pôsobenia: 35 min.
od aplikácie ku korienkom.

Ric

he

Farba STREDNE VYMYTÁ
Aplikujte v polovici času
pôsobenia do dĺžok a koncov.
Farba VEĽMI VYMYTÁ
alebo pri zmene odtieňa
alebo pri zmene farbiaceho
systému
Aplikujte zmes INOA
okamžite do dĺžok a koncov.
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NIKDY nepridávajte do zmesi VODU.
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EMULGÁCIA
Rovnako ako u každej inej farby:
Farbiacu zmes jemne
emulgujte bruškami prstov.
Pridajte trochu teplej vody
a pokračujte v emulgácii.
Oplachujte až do okamihu,
kedy je odtekajúca voda čistá.
Vlasy 1x umyte špeciálnym 		
šampónom po farbení INOA
POST a pri druhom umývaní
zvoľte šampón podľa potrieb
vlasov.

Až do
70 %

Aplikujte vybraný
odtieň
s INOA RICHE
OXIDANTOM
10, 20 alebo 30 vol.*
*60g farby + 60g INOA
oxidant riche.

BIELE VLASY

Viac ako
70 %

Zmiešajte 1/2 tuby zvoleného
odtieňa INOA a 1/2 tuby
základného alebo základného
zlatého odtieňa v rovnakej výške
tónu s oxidantom INOA
RICHE 20 vol.
INOA NENADOBÚDA OBJEM.
Produkt musí byť vždy 		
aplikovaný štetcom tak, aby
kompletne pokryl všetky vlasy.
Aplikujte výhradne
s INOA OXIDANT RICHE.

Čas pôsobenia: 35 min. (od aplikácie ku korienkom).

TIPY

4

PRE DOSIAHNUTIE HLBŠIEHO INOA KRYTIA, ZMIEŠAJTE S PRÍRODNÝM
ODTIEŇOM O JEDEN TÓN TMAVŠÍM AKO JE VÁŠ VYBRANÝ ODTIEŇ.
INOA krytie: 8,34 + 8 = Perfektné prirodzené krytie.
Hlbšie INOA krytie: 8,34 + 7 = Ľahko tmavšie a hlbšie krytie
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ZLATÉ PRAVIDLÁ INOA
INOA
OXIDANT RICHE

APLIKÁCIA
KU KORIENKOM

Nikdy nenahrádzajte INOA
OXIDANT RICHE iným oxidantom.

APLIKÁCIA DO
DĹŽOK A KONCOV

Počas aplikácie rozprestrite zmes,
NEOTLÁČAJTE JU.

Do dĺžok a koncov nikdy
nepridávajte vodu do zmesi.

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ FARBENIA INOA
VYBERTE VHODNÚ TECHNIKU PODĽA CITLIVOSTI DĹŽOK (POMOCOU TECHNÍK INOA)
STMAVENIE DĹŽOK AŽ O

SCITLIVENÉ

1 tón

Okamžite aplikujte do dĺžok a koncov.

2 tóny
3 tóny

VEĽMI SCITLIVENÉ

Posilnenie odtieňa.

Viac než 3 tóny

Posilnenie odtieňa.
Predpigmentácia.

Predpigmentácia.

POSILNENIE ODTIEŇA

OČAKÁVANÁ VÝŠKA TÓNU

ODTIENE NA POSILNENIE ODTIEŇA
A PREDPIGMENTÁCIU
S ODTIEŇMI INOA ALEBO ODTIEŇMI
INOA SUPRÊME**
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4

8.3
8.3 / 8.34
7.34** / 7.43 / 6.45
6.45 / 6.46 / 6.64
5.4 / 5.45
4.45

**Platí aj pre INOA Suprème.

UMOŽŇUJE:
Rozjasňuje odlesk na veľmi
scitlivených vlasoch.
Stmavuje veľmi svetlé tóny o 3 tóny (a viac).
AKO:
Po skončení aplikácie ku korienkom pridajte
do zvyšnej zmesi 3 až 6 cm farbiaceho krému
vytlačeného z tuby predpigmentačného odtieňa
(z tabuľky) a okamžite aplikujte do dĺžok.

PREDPIGMENTÁCIA
1. Vyberte predpigmentačný odtieň z tabuľky podľa výšky tónu a požadovaného výsledného odtieňa.
2. Z tuby vytlačte 10 cm farby na aplikáciu na polodlhé vlasy po ramená. Aplikujte len na vybrané sekcie.
Farbiaci krém nanášajte pomocou štetca a podložky, aby farba lepšie prenikla do vlasového vlákna.
Prebytočné množstvo produktu z vlasov vyčešte. NEOPLACHUJTE.
3. Vybraný odtieň aplikujte ku korienkom a okamžite ho naneste aj do dĺžok a koncov.
Čas pôsobenia je 35 minút od aplikácie ku korienkom.
Upozornenie: Pokiaľ ste ku korienkom aplikovali zmes INOA s 30 Vol. Riche Oxidantom,
pripravte si novú zmes s 20 Vol. Riche Oxidantom na aplikáciu do dĺžok a koncov.
(Do dĺžok a koncov aplikujte podľa stupňa vymytia.)
PRÍRODNÉ VLASY A VÝRAZNÉ ODRASTY
Na dosiahnutie jednotného odtieňa od korienkov až po končeky:
– PRÍRODNÉ VLASY
Aplikujte INOA do dĺžok a koncov - nechajte pôsobiť 10 min., následne si pripravte novú zmes, a až potom aplikujte
ku korienkom (čas pôsobenia je čas od aplikácie ku korienkom - 35 min).
– VÝRAZNÉ ODRASTY (viac ako 2 cm)
Začnite s aplikáciou INOA v strednej časti vlasových dĺžok, nechajte pôsobiť 10 min.
Následne si pripravte novú zmes a aplikujte ku korienkom a podľa potreby i do koncov
(čas pôsobenia je čas od aplikácie ku korienkom - 35 min.).

ZÁKLADNÉ ZLATÉ ODTIENE

Ideálne riešenie ako dosiahnuť krytie bielych vlasov a zároveň výsledný teplý efekt bez zníženia
intenzity odlesku.

5 ODTIEŇOV

5.3

6.3

7.3

8.3

9.3

ZÁKLADNÁ HNEDÁ ZÁKLADNÁ BLOND ZÁKLADNÁ BLOND ZÁKLADNÁ BLOND ZÁKLADNÁ BLOND
SVETLÁ ZLATÁ
TMAVÁ ZLATÁ
ZLATÁ
SVETLÁ ZLATÁ
VEĽMI SVETLÁ
ZLATÁ

RODINA ZÁKLADNÝCH ODTIEŇOV
Pre studené odlesky, použite ZÁKLADNÉ ODTIENE
½ 7 (ZÁKLAD) + ½ 7.23
Pre teplé odlesky, použite ZÁKLADNÉ ZLATÉ ODTIENE
½ 7.3 (ZÁKLADNÁ ZLATÁ) + ½ 7.34

7

FUNDAMENTAL
základná

7.0

FUNDAMENTAL
základná
hlboká

7.3

FUNDAMENTAL
základná
zlatá

Pre ešte hlbšie krytie bielych
vlasov, použite ZÁKLADNÉ
HLBOKÉ ODTIENE:
1. Samotné
Príklad:
7.0 (základný hlboký odtieň)
2. alebo v zmesi, prednostne
zo studeným odleskom
Príklad:
½ 7.0 (základný hlboký
odtieň) + ½ 7.23

PRAVIDLÁ PRE KRYTIE BIELYCH VLASOV S INOA:
Do
70%

Aplikujte vybraný odtieň s 10,
20 alebo 30 vol. vyvíjačom*

+70%

*Pomer miešania 1:1, 60 g
farby + riche oxidant

Zmiešajte ½ tuby vybraného odtieňa a ½ tuby
základného odtieňa v rovnakej výške tónu,
základný odtieň zvoľte podľa tabuľky nižšie, farbu
zmiešajte iba s 20 vol. riche oxidant.
Farbiacu zmes INOA aplikujte vždy iba štetcom.
Pre presné, vyvážené farebné výsledky aplikujte
farbu precízne.

VÝSLEDOK
ZÁKLADNÉ
ZÁKLADNÉ ZLATÉ (.3)
ZÁKLADNÉ HLBOKÉ (.0)

Zaručuje
dôkladné
krytie

STUDENÉ ODLESKY
(1, 2,..., 7, 8)

TEPLÉ ODLESKY
(..., 3, 4, 5, 6...)

Ideálne pre studené
odlesky
Ideálne pre teplé odlesky
(presný a jasný výsledok)
Zaručuje dôkladné, hlboké krytie
Ideálne pre pevné vlasy

ČAS PÔSOBENIA: 35 MINÚT OD APLIKÁCIE FARBY KU KORIENKOM
U zákazníčok, ktoré preferujú výraznejšie krytie, môžete použiť pravidlá vysvetlené vyššie už od 50 % bielych vlasov.

HIGH RESIST
FARBA BEZ AMONIAKU REŠPEKTUJÚCA VLAS,
OHĽADUPLNÁ K VLASOVEJ POKOŽKE
Aplikácia farby bez nežiaducej vône
Zloženie bez amoniaku
Optimálna šetrnosť k vlasovej pokožke

6 týždňov intenzívnej hydratácie a výživy*
Ultra lesklé, žiarivo farebné výsledky
100% krytie bielych vlasov

Po ôsmich rokoch výskumu a pätnástich patentoch, Laboratóriá L´Oréal vyvinuli technológiu
High Resist vyznačujúcu sa väčšími pigmentmi a multidimenzionálnou štruktúrou.

V čom spočíva unikátnosť?

Technológia O.D.S.** je tu skombinovaná s technológiou High Resist obsahujúcou
vysokoodolné farbivo. Vďaka nemu pomáha dosiahnuť vysokoodolné módne
studené odtiene, a zároveň dlhodobo chráni odtieň pred nežiaducim vymývaním,
a poskytuje tak vysokotrvácny výsledok.

Ako je to možné?

Jednotlivé molekuly farby sa spájajú, a tým vytvárajú väčšie farebné pigmenty než tie,
ktoré sa používajú v tradičných oxidačných farbách. Tieto väčšie molekuly sa potom napevno
ukotvia vo vlasovom vlákne, čím sa farba stáva mimoriadne odolnou
a oveľa menej sa vymýva.

KLASICKÉ FARBIVO

FARBIVO HIGH RESIST

Klasické farbivo sa skladá z 2 častí - zo základu,
ktorý určuje výšku tónu a odlesku, ktorý dodáva
charakteristiku.

Molekula High Resist prepožičiava tradičný základ s odleskom,
ukotvuje sa oveľa pevnejšie vo vnútri vlasového vlákna, a tým
lepšie odoláva vonkajším vplyvom.

FARBA BEZ AMONIAKU
REŠPEKTUJÚCA VLAS,
OHĽADUPLNÁ K VLASOVEJ
POKOŽKE

AKO MOLEKULA HIGH RESIST FUNGUJE?
1. Krok - farbenie
Molekula HIGH RESIST vďaka svojej veľkosti
a multidimenzionálnej štruktúre vytvára väčšie
farebné častice..

2. Krok - umývanie
Farebné častice sú lepšie ukotvené vo vnútri
vlasového vlákna, a preto nie sú také náchylné
na vymývanie odlesku pri šampónovaní. Väčšie
molekuly zároveň lepšie odolávajú vonkajším
vplyvom. Farba vydrží dlhšie.

PRAVIDLÁ MIEŠANIA

INOA tuba
(60 g)

1
INOA RICHE
OXIDANT
(60 g)
20vol alebo 30vol

1: 1
je štandard (od aplikácie ku korienkom).
Nemiešajte s odtieňmi INOA Carmilane & DM5.

*Inštrumentálne testy
**Oil Delivery System = systém olejovej bázy

INTENZÍVNE ČERVENÉ

CARMILANE
Intenzívne, žiarivé,
karmínové odtiene

DM5
Žiarivé purpurové
červené odtiene

RUBILANE
Žiarivé červeno-medené
odtiene

Najvyššia odolnosť voči
vymývaniu, aká bola kedy
dosiahnutá. Farebné
pigmenty sú uzamknuté
hlboko v jadre vlasového
vlákna.

Dlhotrvajúci farebný
výsledok.

Dlhotrvajúci farebný
výsledok.

Intenzívne červené odtiene s dlhotrvajúcim farebným efektom.
Vlasy sú na dotyk luxusne jemné a neodolateľne lesklé.
Bez amoniaku - bez nežiaducej vône - optimálny rešpekt vlasovej pokožky.
Krytie až do 100 % bielych vlasov.
(pozri dôležité rozdiely oproti klasickým červeným odtieňom z radu INOA)

DÔLEŽITÉ

KRYTIE BIELYCH VLASOV

Odtiene INOA Carmilane,
Rubilane a DM5 sa používajú
samostatne. Nemiešajte ich so
žiadnymi inými odtieňmi.

Odtiene INOA Carmilane, Rubilane, DM5
kryjú do 100 % bielych vlasov bez nutnosti
miešania so základným odtienom. V tomto
prípade bude výsledok intenzívnejší.

KROK 1: PRÍPRAVA
Pre aplikáciu INOA Carmilane zmiešajte 2 časti
v pomere 60 g tuby INOA + 60 g Riche oxidantu INOA
Miešajte pomocou miešadla, kým zmes
nezíska hladkú a homogénnu konzistenciu.
Používajte vhodné jednorazové rukavice.
Používajte výhradne s odporúčanými INOA
Riche Oxidantmi 20 Vol. (6%) alebo 30 Vol. (9%).
Nepoužívajte s oxidantom silnejším ako 30 Vol. (9%).
60g INOA Carmilane

len s INOA Riche Oxidantmi 20 Vol. (6%)
alebo 30 Vol. (9%)

Nepoužívajte kovové pomôcky (sponky, hrebeň,...)

KROK 2: APLIKÁCIA
V prípade nutnosti aplikujte
do dĺžok a do koncov (podľa
tabuľky nižšie).

Začnite s aplikáciou pri
korienkoch, v prípade potreby
okamžite aplikujte do dĺžok a do
koncov (podľa tabuľky nižšie).
Začnite s aplikáciou v zadnej
časti hlavy. Dbajte na precíznosť
aplikácie, aby bol každý vlas
starostlivo nafarbený.
Intenzívne červené odtiene
INOA sú vhodné pre celkové
farbenie, melírovanie aj pre rôzne
techniky balayage.
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POZNÁMKA: Pri aplikácii
do dĺžok a do koncov
NEPRIDÁVAJTE DO ZMESI
VODU! V prípade potreby si
pripravte novú zmes, aby ste
zabezpečili rovnomerný farebný
výsledok po celej dĺžke vlasov.

min.
min
min.

TIP: Vďaka silnej intenzite farebných pigmentov obsiahnutých v INOA Carmilane môžu na vlasovej pokožke
zostať farebné stopy.
ČAS PÔSOBENIA: 35 minút (od skončenia aplikácie pri korienkoch).

KROK 3: EMULGÁCIA
Po skončení času pôsobenia začnite jemne emulgovať farbu.
Po niekoľkých minútach emulgácie pridajte vodu, emulgujte a potom dôkladne oplachujte až do okamihu,
kedy bude odtekajúca voda čistá.
Po dôkladnom opláchnutí umyte vlasy 2x špeciálnym šampónom INOA Post.

PRAVIDLÁ FARBENIA
DĹŽOK A KONCOV
NEVYMYTÝ ALEBO JEMNE
VYMYTÝ ODTIEŇ
STREDNE VYMYTÝ ODTIEŇ

PRVÁ APLIKÁCIA

DRUHÁ APLIKÁCIA
Starostlivo emulgujte po skončení času pôsobenia.

Zmes aplikujte okamžite
do dĺžok a koncov.

Aplikujte do dĺžok a koncov 10 minút pred uplynutím
času pôsobenia.

TIP: Na oživenie odtieňa v dĺžkach a koncoch môžete použiť INOA Riche Oxidant 10 Vol. (3%).

DÔLEŽITÉ: FARBY NA VLASY MÔŽU SPÔSOBIŤ ALERGICKÚ REAKCIU. POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.
ORIENTAČNÝ TEST KOŽNEJ ZNÁŠANLIVOSTI MUSÍ BYŤ USKUTOČNENÝ 48 HODÍN PRED KAŽDÝM POUŽITÍM
PRODUKTU.

PREDSTAVUJEME PRVÝ MODRÝ MIXTÓN BEZ AMONIAKU OD
L’ORÉAL PROFESSIONNEL
PRÍKLAD OBSAHU MODRÉHO PIGMENTU V RÔZNYCH ODTIEŇOCH
6.01
INOA Mix
obsahuje iba
samotný odlesk

“tradičné odtiene, ako
napríklad 6.1 alebo
2.10, sa skladajú z 2
častí - základného
(hnedého, krycieho)
odtieňa a samotného
odlesku v rôznych
pomeroch

6.1

6.11

BLUE

2.10

& MOŽNOSTI POUŽITIA
1] POSILNENÁ NEUTRALIZÁCIA
ORANŽOVÝCH ZÁKLADOV
ZOSVETLENIA

2] POSILNENIE INTENZITY
STUDENÉHO ODTIEŇA

3] KREATÍVNE EFEKTY NA
ZOSVETLENÝCH VLASOCH

Lepšia kontrola
a dlhodobejšia neutralizácia

Sýtejší studený výsledok (ideálne posilnenie
odtieňov, napr. 4.20, 4.26, 5.25, 6.1, 7.1)

ZMIEŠAJTE S ODTIEŇMI INOA
(okrem Carmilane & DM5)

ZMIEŠAJTE S ODTIEŇMI INOA
(okrem Carmilane & DM5)

INTENZÍVNA MODRÁ
(INOA BLUE + INOA Riche oxidant)
alebo
PASTELOVÉ EFEKTY
(INOA BLUE + INOA 10
+ INOA Riche oxidant)

& PRAVIDLÁ MIEŠANIA
1
INOA tuba
(60 g)

1
INOA RICHE
OXIDANT
(60 g)

Odporúčaný pomer miešania:
1: ¾ : ¼
Čas pôsobenia zmesi
(INOA Riche oxidant + tradičný odtieň INOA
+ INOA BLUE) je štandardných 35 minút
(od aplikácie ku korienkom)

+
¾

POZOR:
Nemiešajte s odtieňmi INOA Carmilane & DM5.

¼

ZVOLENÉHO
INOA BLUE
ODTIEŇA INOA
(15 g)
(45 g)

& ŠPECIÁLNE EFEKTY NA ZOSVETLENÝCH VLASOCH
POMER MIEŠANIA

SAMOTNÝ ODTIEŇ
INOA BLUE

MNOŽSTVO INOA
BLUE + INOA 10

15 g INOA BLUE

MNOŽSTVO INOA
RICHE OXIDANTU

15 g

1:3 INOA BLUE
+ INOA 10
6 g INOA BLUE
+
18 g INOA 10

1:6 INOA BLUE
+ INOA 10
4 g INOA BLUE
+
24 g INOA 10

1:9 INOA BLUE
+ INOA 10
4 g INOA BLUE
+
36 g INOA 10

24 g

28 g

40 g

POMER MIEŠANIA s INOA Riche oxidantom je vždy 1 : 1
INOA Riche oxidant: 20 vol. (6 %)
Čas pôsobenia: 15 min

Tuba
60g

Riche
Oxidant
20 Vol
1000 ml

PRVÁ OMLADZUJÚCA
SLUŽBA FARBENIA
BEZ AMONIAKU

Špeciálny
šampón
INOA Post
1500 ml

DOKONALÁ FARBA BEZ AMONIAKU S OPTIMÁLNYM REŠPEKTOM K VLASOVÉMU VLÁKNU
A K VLASOVEJ POKOŽKE
Pre viac ako 70 % bielych vlasov.
Bezchybné krytie bez potreby miešania so základným odtieňom.
Jednoduchá príprava. Bez nežiaducej vône.
Technológia O.D.S.2* + DENSILUM
Olej minerálneho pôvodu, ktorý transportuje farbiace pigmenty do jadra vlasového vlákna
s minimálnou koncentráciou alkalických a oxidačných činidiel.
Densilum zabezpečuje spevnenie vlasového vlákna. *Systém olejovej bázy
Dvojité odlesky, ktoré rozžiaria zrelú pokožku.
Posilnené vlasové vlákno. Vlasy sú silnejšie ako pred farbením.
6 týždňov intenzívnej hydratácie a výživy. O 50 % viac lesku.
PRÍPRAVA
DÔLEŽITÉ: FARBY NA VLASY MÔŽU SPÔSOBIŤ VÁŽNE ALERGICKÉ REAKCIE. 48 HODÍN PRED KAŽDÝM
POUŽITÍM PRODUKTU VYKONAJTE KLIENTKE ORIENTAČNÝ TEST KOŽNEJ ZNÁŠANLIVOSTI.
K aplikácii INOA Suprême zmiešajte 2 produkty.

Tuba
60g

Miešajte obe zložky v miske pomocou miešadla,
kým nezískate hustú krémovú a homogénnu zmes.

Jedine
INOA Riche
Oxidant 20 Vol

+

1+1 MIX

APLIKÁCIA
Začnite s aplikáciou produktu od korienkov na suché, neumyté vlasy. Zmes rovnomerne aplikujte
ku korienkom tak, aby bol každý vlas dostatočne obalený farbiacou zmesou. Zmes neotláčajte,
ale ju starostlivo rozotrite pomocou štetca.
ČAS PÔSOBENIA: 30 MINÚT OD APLIKÁCIE KU KORIENKOM
ŠTÁDIUM

PRVÁ APLIKÁCIA

30

MINÚT

DRUHÁ APLIKÁCIA

NEVYMYTÝ
ALEBO ĽAHKO VYMYTÝ
ODTIEŇ

Aplikujte do dĺžok a koncov 5 minút pred uplynutím času
pôsobenia alebo emulgujte na konci času pôsobenia.

Emulgujte na konci času
pôsobenia.

STREDNE VYMYTÝ ODTIEŇ

Aplikujte do dĺžok a koncov 10 minút pred uplynutím
času pôsobenia.

Emulgujte na konci času
pôsobenia.

PRÍRODNÉ VLASY

Začnite s aplikáciou v dĺžkach a koncoch a zakončite pri
korienkoch.

Podľa štádia vymytia odtieňa.

EMULGÁCIA rovnako ako u ostatných farieb:
Farbiacu zmes jemne emulgujte prstami.
Pridajte trochu teplej vody a pokračujte v emulgácii.
Oplachujte až do okamihu, kedy je odtekajúca voda čistá.
Vlasy 1x umyte špeciálnym šampónom po farbení INOA POST
a na následne vhodným šampónom podľa potrieb vlasov.
Aplikujte farbu DIALIGHT s technológiou ACID do dĺžok a do koncov. Aplikujte INOA Suprême
ku korienkom a do dĺžok aplikujte vhodný odtieň DIALIGHT s DIA Vyvíjačom 9 Vol.

*Oil delivery system = systém olejové báze.

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ FARBENIA INOA SUPRÊME

VYBERTE VHODNÚ TECHNIKU PODĽA CITLIVOSTI DĹŽOK (POMOCOU TECHNÍK INOA)
STMAVENIE DĹŽOK AŽ O

SCITLIVENÉ

1 tón

Okamžite aplikujte do dĺžok a do koncov.

2 tóny

VEĽMI SCITLIVENÉ

Posilnenie odtieňa.

3 tóny
Viac ako 3 tóny

Posilnenie odtieňa.
Predpigmentácia.

Predpigmentácia.

POSILNENIE ODTIEŇA

OČAKÁVANÁ VÝŠKA TÓNU

ODTIENE NA POSILNENIE
ODTIEŇA A PREDPIGMENTÁCIU
S ODTIEŇMI INOA SUPRÊME

9
8
7
6
5
4

8.3
8.3 / 8.34
7.34** / 7.43 / 6.45
6.45 / 6.46 / 6.64
5.4 / 5.45
4.45

UMOŽŇUJE:
Rozjasňuje odlesk na veľmi scitlivených vlasoch.
Stmavuje veľmi svetlé odtiene o 3 tóny (a viac).
AKO:
Po skončení aplikácie pri korienkoch pridajte
do zostávajúcej zmesi 3 až 6 cm farbiaceho krému
vytlačeného z tuby predpigmentačného odtieňa
(z tabuľky) a aplikujte okamžite do dĺžok.

PREDPIGMENTÁCIA
1. Vyberte predpigmetačný odtieň z tabuľky podľa výšky tónu a požadovaného výsledného odtieňa.
2. Vytlačte 10 cm farby z tuby pre aplikáciu na polodlhé vlasy po ramená. Aplikujte len na vybrané sekcie.
Aplikujte farbiaci krém pomocou štetca a podložky, aby farba lepšie prenikla do vlasového vlákna.
Prebytočné množstvo produktu z vlasov vyčešte. NEOPLACHUJTE.
3. Aplikujte vybraný odtieň ku korienkom a okamžite aplikujte aj do dĺžok a do koncov.
Čas pôsobenia je 30 minút od aplikácie ku korienkom.
Upozornenie: Ak ste ku korienkom aplikovali zmes INOA Supreme s 30 Vol. Riche Oxidantom,
ku korienkom po predpigmentácii si pripravte novú zmes INOA s 20 Vol. Riche Oxidantom na aplikáciu do dĺžok
a koncov. (Týka sa to len predpigmentácie dĺžok pokiaľ ku korienkom používate INOA Supreme).
PRÍRODNÉ VLASY A VÝRAZNÉ ODRASTY
Na dosiahnutie jednotného odtieňa od korienkov až po končeky:
– PRÍRODNÉ VLASY
Aplikujte INOA Supreme do dĺžok a koncov - nechajte pôsobiť 10 min., následne si pripravte novú zmes a až potom
aplikujte ku korienkom (čas pôsobenia je čas od aplikácie ku korienkom, 35 min.).
– VÝRAZNÉ ODRASTY (viac ako 2 cm)
Začnite s aplikáciou INOA Supreme v strednej časti vlasových dĺžok, nechajte pôsobiť 10 min. Následne si pripravte
novú zmes a aplikujte ku korienkom, a podľa potreby i do koncov (čas pôsobenia je čas od aplikácie ku korienkom, 		
35 min.).

ORIENTAČNÝ TEST KOŽNEJ ZNÁŠANLIVOSTI
Vykonaný orientačný test kožnej znášanlivosti
(s vybraným produktom a odtieňom):
Dajte klientke dolu náušnice.
Naneste dostatočné množstvo zmesi pomocou vatovej tyčinky za ušný lalôčik
na oblasť cca 1 cm2. Nechajte zaschnúť a opakujte aplikáciu 2 alebo 3-krát.
Tubu s farbiacim gél-krémom potom starostlivo uzavrite.
Počas 48 hodín toto miesto neumývajte, nezakrývajte a nedotýkajte sa ho.
Ak počas tohto času spozorujete opuchnutie, pálenie alebo sčervenanie
pokožky okolo alebo v oblasti aplikácie, FARBIACU ZMES NEAPLIKUJTE!

