Farba Eco Star (100ml) jest profesjonalną nowoczesną farbą, zapewniającą nie tylko dobre
pigmentowanie włosów, ale i bezpośrednią doskonałą ich ochronę podczas zabiegu farbowania. Prócz
pigmentów farba zawiera w swoim składzie m.in. wyciąg z Aloe Vera, ekstrakty odżywcze, pantenol
oraz witaminy rewitalizujące (B5). Dzięki wielofunkcyjnemu barwnikowi farba posiada właściwości
samoczyszczące i minimalizuje działania niepożądane takie jak zaczerwienienie i pieczenie skóry
głowy nadając włosom połysk i miękkość . Sposób użycia: Farbę wymieszać w proporcji 1:1 (
50ml kremu + 50 ml z wodą utlenioną) w naczyniu nie metalowym, pamiętając o prawidłowym
doborze wody utlenionej (3%, 6%, 9%,12%). Następnie nanieść pędzlem farbę na włosy. Nakładać
pędzlem farbę partiami, od nasady włosa po same ich końce , pilnując by nie pobrudzić kremem
skóry głowy. Kolor wybranej farby podczas nakładania często staje się ciemniejszy od wcześniej
wybranego , jest to chwilowe i normalne, ze względu na intensywne utlenianie się pigmentów.
Bezwzględnie należy przestrzegać czasu pigmentacji i nie wolno go skracać. Czas pigmentacji to
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min. 30min . Po tym czasie włosy należy przeczesać grzebieniem z szerokimi zębami, a następnie
lekko zmoczyć włosy ciepłą wodą i dokładnie wmasować farbę, aż do uzyskania piany. Po
wmasowaniu farby, bardzo dokładnie spłukać ją ciepłą wodą. Następnie umyć dokładnie włosy
szamponem, najlepiej o odczynie kwaśnym. Nałożyć odżywkę zakwaszającą np. Balsamo Erbais i
ponownie wmasować ją we włosy ,po czym dokładnie je spłukać. Kilka rad: Przed przystąpieniem do
farbowania zawsze dobrze jest wykonać próbę anty alergiczną. Farba bardzo dobrze kryje siwe
włosy, jeżeli jednak ilość siwych włosów na głowie sięga 50% ogółu , należy dołożyć do niej koloru
naturalnego tej samej podstawy w ilości ok 25% objętości farby, jeśli ilość siwych włosów przekracza
60% do 100% ogółu, należy dołożyć koloru naturalnego od 50% do 75% objętości farby. Największą
siłę krycia farby, uzyskuje się mieszając farbę z 6% (20V) wodą utlenioną. Gdy chcemy rozjaśnić
włosy kolorami rozjaśniającymi , lub gdy mamy bardzo ciemny odrost włosów i musimy go rozjaśnić ,
należy użyć wyższego procentu wody utlenionej , lecz nigdy nie więcej jak 12% (40V) oraz
wydłużyć czas rozjaśniania do 45 min. Farby z serii rozjaśniającej, rozjaśniają włosy do 4 tonów.
Użycie 3% (10V) wody utlenionej wskazane jest w przypadku częstego odświeżania jasnych kolorów
, po bezpośredniej wcześniejszej pigmentacji lub rozjaśnianiu włosów. Dodanie kilku kropli
zagęszczacza Addensante per Tinta (200ml) skutecznie zagęści farbę w miseczce . Zaleca się w
ramach zwiększonej ochrony skóry głowy i włosów, wbić do przygotowanej farby ampułkę z
wyciągiem z Placenty. Niewielkie dodanie ciepła ułatwia operację zabarwienia i rozjaśnienia włosów.
UWAGA: Produkt tylko dla profesjonalistów. Do użytku wyłącznie w salonach fryzjerskich i
kosmetycznych.
Zestawienie kolorów:

Naturalne
Miodowe blond:

Czekoladowe:

1.11-czarno niebieski
miodowy blond

4.35-czekoladowy brąz

1.0 - czarny
miodowy blond

5.35-czekoladowy jasny brąz

3.0-ciemny brąz
jasny miodowy blond

6.35-czekoladowy ciemny blond

4.0-średni brąz

7.35-czekoladowy blond

7.03-

8.03-jasny

9.03- b.

Mahonie:

4.5-brązowy
mahoń
5.0 -jasny brąz
brązowy mahoń

Tabakowe:

6.0- ciemny blond
mahoniowy blond

4.31-ciemny brąz tabakowy

7.0-blond
7.5-mahoniowy blond

5.31-jasny brąz tabakowy

8.0- jasny blond

6.31-ciemny blond tabakowy

9.0- bardzo jasny blond

7.31-blond tabakowy
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5.5-jasny

6.5-ciemny

10.0-rozświetlony jasny blond

8.31-jasny blond tabakowy

11.0-extra rozświetlony jasny blond
CR-czerwony

Korektory:

Fantazja:

Złote:
-niebieski

7.L-średni blond

5.3-złoty jasny brąz

8.1B-lekki piaskowy blond

6.3-zloty ciemny blond
Srebrne:

4.VS-norka

CB

CD-żółty

7.3-złoty blond
srebro

7,65-czerwony wenecki

A-platyna,

8.3-złoty jasny blond
srebrny

6.54-czerwony mahoń

A.S-ciemny

9.3-złoty bardzo jasny blond

5.RA-antyczna miedź

10.3-złoty rozświetlony jasny blond

3.CF-kawa

11.3- złoty extra rozświetlony jasny blond

5MG-brązowy lodowy
5PR-śliwka

Popielate:

Miedziane:

4.1-popielaty brąz

4.4-miedziany brąz

5.1-popielaty jasny brąz

5.4-miedziany jasny brąz

6.1-popielaty ciemny blond

6.4-miedziany ciemny blond

7.1-popielaty blond

7.4-miedziany blond

8.1-popielaty jasny blond

8.4-miedziany jasny blond

9.1-popielaty bardzo jasny blond

9.4-miedziany bardzo jasny blond

10.1-popielaty rozświetlony jasny blond

Super czerwone:

Czerwone :

5.66-super czerwony jasny brąz

4.46-czerwono miedziany brąz

6.66-super czerwony ciemny blond

5.46-jasny czerwono miedziany brąz

7.66-super czerwony blond

6.46-ciemny czerwono miedziany blond

9.6-czerwony bardzo jasny blond

7.46-czerwono miedziany blond

5.6-mix fioletowo czerwony
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8.46-czerwono miedziany jasny blond

6.64-mix miedziano czerwony

9.46-czerwono miedziany bardzo jasny blond

7.6-mix czerwony blond
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