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NOWE PRODUKTY INCOLOR
2018

Refleksy, shatush, balejaż czy konturowanie włosów?

Różne nazwy, różne techniki, jeden cel: 
rozjaśnienie włosów, które rozpromienia twarz o każdej porze roku. 

Incolor oferuje trzy nowe produkty pozwalające na osiągnięcie modnych efektów, 
rozjaśnienie i stonowanie włosów, bez rezygnowania z naturalnego wyglądu.



NIEBIESKI ROZJAŚNIACZ W PROSZKU Z AMONIAKIEM

+  organiczny olej z amarantusa
+  organiczny olej z krokosza barwierskiego

Niepylący, zwarty proszek niwelujący żółte tony. Zapewnia odpowiednie nawilżenie włosów
podczas rozjaśniania. 

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszać z wybranym aktywatorem w proporcji 1:2, aż do uzyskania kremowej konsystencji.
Czas działania: do 45 minut. Pozostawić na włosach do momentu osiągnięcia pożądanego poziomu 
rozjaśnienia. 

NIEBIESKI ROZJAŚNIACZ W PROSZKU
Z AMONIAKIEM

kod:  INC142 wielkość opakowania: 500 g



ODŻYWCZY AKTYWATOR KOLORU 6 VOL. – 1,8%

+  proteiny ryżu

Aktywator do koloryzacji i tonowania. 

SPOSÓB UŻYCIA
Stosować z produktami Incolor według proporcji podanych na każdym produkcie.

ODŻYWCZY AKTYWATOR KOLORU
6 VOL. – 1,8%

kod: INC137 wielkość opakowania: 900 ml



ROZJAŚNIACZ W PŁYNIE

+  organiczny wyciąg z ryżu 
+  fitokeratyna

Wielofunkcyjna formuła, do stosowania podczas następujących zabiegów: 

• zabieg przedkoloryzacyjny 
• naturalne rozjaśnianie 
• zmniejszenie widoczności odrostów
• wyrównanie koloru i/lub redukcja intensywności koloru 

SPOSÓB UŻYCIA
Wymieszać rozjaśniacz w płynie z wybranym aktywatorem INCOLOR w niemetalowym pojemniku 
w proporcji 1:1, aż do uzyskania jednolitej kremowej konsystencji. Nanieść na suche lub mocno 
zwilżone włosy. 
Czas działania: od 5 do 20 minut, w zależności od pożądanego efektu i struktury włosów. 

ROZJAŚNIACZ W PŁYNIE

kod: INC145 wielkość opakowania: 260 ml



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

NATURALNE REFLEKSY

Rozjaśnienie niefarbowanych włosów  mak-
symalnie o dwa tony i uzyskanie wyjątkowo 
naturalnego efektu zarówno na całej długości 
włosów, jak i na końcówkach. Wymieszaj roz-
jaśniacz w płynie z aktywatorem 10 vol. Nanieś 
mieszankę na całą długość włosów i pozostaw 
na maksymalnie 20 minut, w zależności od po-
żądanego stopnia rozjaśnienia. Spłucz i umyj 
włosy szamponem. Właściwości rozjaśniające  
i tempo działania preparatu zależą od struktury 
włosów oraz obecności sztucznych substancji 
koloryzujących na całej długości włosów i koń-
cówkach. Najlepsze rezultaty można oczywi-
ście uzyskać na włosach niefarbowanych.

 
NAWILŻAJĄCY I ROZŚWIETLAJĄCY
ZABIEG PRZEDKOLORYZACYJNY

Przygotowanie bardzo ciemnych włosów na 
odważny lub bardzo jasny kolor, np. odcie-
nie miedzi i czerwieni lub ekstremalne rozjaśnianie. Wymieszaj rozjaśniacz w płynie z aktywatorem  
6 vol.  Nanieś mieszankę na włosy, pozostaw na 20 minut, usuń nadmiar produktu i nanieś wybrany odcień  
Hydra-color®. 

ZMNIEJSZENIE WIDOCZNOŚCI ODROSTÓW 

Eliminacja kontrastu pomiędzy naturalnymi ciemnymi odrostami, a jaśniejszymi włosami na całej 
długości oraz zmniejszenie widoczności granicy pomiędzy niefarbowaną nasadą, a pozostałą częścią 
włosów. Wymieszaj rozjaśniacz w płynie z aktywatorem 6 vol. lub 10 vol. Nanieś mieszankę na obszar 
włosów poddawany zabiegowi i pozostaw na maksymalnie 20 minut, w zależności od pożądanego odcie-
nia. Spłucz i umyj włosy szamponem.

WYRÓWNANIE KOLORU WŁOSÓW FARBOWANYCH I/LUB REDUKCJA INTENSYWNOŚCI KOLORU

Pokryj odrosty przy użyciu wybranego odcienia. Wymieszaj rozjaśniacz w płynie z aktywato-
rem 6 vol. lub 10 vol. Nanieś mieszankę na włosy na całej długości i pozostaw na 10–20 minut.  
Spłucz i umyj włosy szamponem.

ROZJAŚNIACZ W PŁYNIE
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