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INSIGHT BLONDE

Jasne włosy od zawsze stanowią symbol elegancji, niezależnie od ich odcienia. W szczególności chłodny blond 

stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Dlatego stworzyliśmy specjalną gamę produktów pozwalających 

na uzyskanie chłodnych refleksów i utrzymanie żywego koloru włosów przez długi czas. 

+ WYCIĄG Z ORGANICZNEGO OWSA
Znany ze swoich właściwości zmiękczających i kojących, 

wyciąg z organicznego owsa nawilża włosy podczas zabie-

gów kosmetycznych.

+ WYCIĄG Z ORGANICZNEGO RUMIANKU
Rumianek, często spotykany w produktach przeznaczo-

nych do jasnych włosów, jest jedną z najbardziej znanych 

roślin leczniczych na świecie, charakteryzującą się potęż-

nym działaniem łagodzącym, wynikającym z wysokiej za-

wartości flawonoidów.

+ WYCIĄG Z ORGANICZNEGO KASZTANA
Bogaty w witaminy i minerały, wyciąg z organicznego 

kasztana wykazuje właściwości przeciwutleniające, 

ochronne i przeciwzapalne. Poprawia nawilżenie skóry 

głowy i włosów, zwiększając ich elastyczność. 

CECHY 
• Kompletny system do tworzenia i utrzymywania 

chłodnych i modnych refleksów.

• Dwa produkty – szampon i maska – do stosowania w 

salonie i sprzedaży detalicznej.

• Jeden produkt (booster) wyłącznie do użytku  

profesjonalnego.

REZULTATY
• Chłodne refleksy, dostosowane do preferencji klienta.

• Miękkie, błyszczące włosy.

ZALETY
• Certyfikat Vegan OK.

• Receptury testowane na obecność niklu.

• Substancja zapachowa wolna od alergenów.



INSIGHT BLONDE

SZAMPON ROZŚWIETLAJĄCY DO WŁOSÓW 
Z CHŁODNYMI REFLEKSAMI

Pomaga neutralizować żółto-pomarańczowe odcienie na-

turalnych lub rozjaśnianych włosów blond, podkreślając 

ich chłodne refleksy.

 

 

 
Sposób użycia: nanieść na wilgotne włosy i wmasować, 

zwracając szczególną uwagę na miejsca ze skłonnością do 

żółknięcia. Pozostawić na włosach na 2–3 minuty, a na-

stępnie dokładnie spłukać.

MASKA DO WŁOSÓW 
Z CHŁODNYMI REFLEKSAMI

Stosowana po szamponie rozświetlającym lub w połą-

czeniu z innym szamponem marki Insight, maska pomaga 

neutralizować niepożądane żółto-pomarańczowe odcie-

nie typowe dla włosów blond, zarówno naturalnych, jak i 

rozjaśnianych.

Sposób użycia: nanieść równomiernie na wilgotne 

włosy po umyciu szamponem. Wmasować, zwraca-

jąc szczególną uwagę na miejsca ze skłonnością do 

żółknięcia. Pozostawić na włosach na 5–10 minut,  

a następnie dokładnie spłukać.

kod     IBL176     wielkość opakowania     400 ml
kod     IBL177     wielkość opakowania     900 ml

kod     IBL178     wielkość opakowania     250 ml
kod     IBL179     wielkość opakowania     500 ml

Wskazówka: szampon rozświetlający do włosów z chłodnymi refleksami i maska do włosów z chłodny-

mi refleksami mogą być stosowane razem w celu uzyskania najlepszego chłodnego efektu kolorystycznego.  

Produkty te można również stosować z innymi szamponami, odżywkami lub maskami marki Insight w celu stworzenia ide-

alnego zestawu produktów, w zależności od indywidualnych potrzeb.



INSIGHT BLONDE

CO CZYNI TEN PRODUKT WYJĄTKOWYM? 

 

Korektor pozwala na indywidualne dostosowanie zabiegu technicznego – wystarczy dobrać odpowiednią ilość dodatku 

w zależności od stanu wyjściowego włosów i pożądanego rezultatu.

 

Sposób użycia: zmieszać trzy składniki zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu, do którego dodawany jest korektor: 

• Produkt rozjaśniający lub krem koloryzujący.

• Aktywator; 

• Booster w odpowiedniej ilości, dostosowanej do wyjściowego koloru włosów (zob. tabele informacyjne) lub  

w większej ilości w celu zintensyfikowania chłodnych refleksów.

Czas trzymania: od 10 do 60 min. Należy regularnie kontrolować wzrokowo stan włosów w trakcie zabiegu. 

BOOSTER DO WŁOSÓW Z CHŁODNYMI REFLEKSAMI 
Celem procesu rozjaśniania włosów jest nie tylko na-

danie im jaśniejszego koloru, ale również stworzenie 

neutralności chromatycznej i skuteczne usunięcie po-

zostałości melaniny i żółto-pomarańczowych pigmen-

tów, które nie zawsze mogą zostać całkowicie wyelimi-

nowane w drodze odbarwiania. 

To właśnie dlatego postanowiliśmy uzupełnić linię 

BLONDE o specjalny dodatek, stworzony do stosowa-

nia w połączeniu z pudrami rozjaśniającymi marki Insight  

i produktami Incolor. Booster do włosów z chłodnymi 

refleksami zmieni mieszankę rozjaśniającą (lub kolory-

zującą) w indywidualnie dostosowany produkt, odpo-

wiedni do każdej sytuacji. Pozwoli on na uzyskanie ideal-

nie neutralnego odcienia blondu oraz na dostosowanie 

stopnia rozjaśnienia.

kod     IBL180     wielkość opakowania     60 ml



INSIGHT BLONDE

Stan wyjściowy Produkt rozjaśniający Booster

Włosy od poziomu 2 
(kasztan, włosy naturalne) 
do 3 (ciemny brąz, włosy 
naturalne lub farbowane)

50 g 15 g

Włosy od poziomu 4 
(kasztan, włosy naturalne 
lub farbowane) do 6 
(ciemny blond, włosy  
naturalne lub farbowane)

50 g 7 g

Włosy od poziomu 7  
(blond, włosy naturalne lub 
farbowane) do 9 (bardzo  
jasny blond, włosy naturalne 
 lub farbowane)

50 g 3 g

Stan wyjściowy Farba Booster

Włosy od poziomu 2 
(kasztan, włosy naturalne) 
do 3 (ciemny brąz, włosy 
naturalne lub farbowane)

50 g 20 g

Włosy od poziomu 4 
(kasztan, włosy natu-
ralne lub farbowane) do 
6 (ciemny blond, włosy 
naturalne lub farbowane)

50 g 10 g

Włosy od poziomu 7 
(blond, włosy natural-
ne lub farbowane) do 9 
(bardzo jasny blond, włosy 
naturalne lub farbowane)

50 g 5 g

Uwaga: ilość boostera nie jest uwzględniona w ilości mieszanki utleniającej, 

np. 50 g pudru rozjaśniającego + 100 g aktywatora + 3 g boostera

W przypadku jaśniejszych lub uwrażliwionych końcówek włosów należy stosować połowę wskazanej ilości  

boostera, aby zapobiec powstawaniu fioletowo-niebieskich refleksów.

Podane ilości są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od struktury włosów. 

Po upływie czasu trzymania, dokładnie umyć włosy szamponem i przejść do dalszych etapów zabiegu.

Tabela informacyjna dotycząca ilości boostera w przypadku 

stosowania produktu rozjaśniającego

Tabela informacyjna dotycząca ilości boostera w przypadku 

stosowania kremu koloryzującego



INSIGHT INCOLOR

Cechy:

• Wysoka skuteczność, pozwalająca na uzyskanie lepszego efektu rozjaśniania w każdej sytuacji.

• Potężne właściwości pielęgnacyjne, nadające włosom blask i miękkość.

• Idealna konsystencja, zachęcająca do kreatywności i tworzenia idealnych odcieni i efektów przejścia na włosach.

Multi-techniczny puder rozjaśniający to biały proszek zawierający amoniak, odpowiedni do stosowania pod-

czas wszystkich zabiegów rozjaśniania niezależnie od wybranej techniki, w szczególności podczas rozjaśniania 

ręcznego. Pomaga utrzymać naturalny blask i objętość włosów.

Funkcjonalne składniki aktywne:

+ ORGANICZNY OLEJ ARGANOWY .

+ ORGANICZNY OLEJ Z AMARANTUSA.

Sposób użycia:

Mieszanie: w proporcji 1:2 z wybranym aktywatorem, aż do uzyskania kremowej konsystencji.

Czas trzymania: do 40 minut. Nanieść mieszankę na włosy zgodnie z wybraną techniką i pozostawić aż do 

osiągnięcia pożądanego stopnia rozjaśnienia. Należy kontrolować wzrokowo stan włosów w trakcie rozjaśniania. 

Produktu nie należy stosować pod źródłem ciepła.

MULTI-TECHNICZNY PUDER ROZJAŚNIAJĄCY 

DO WŁOSÓW 

Od samego początku istnienia, marka INSIGHT gwarantuje 

esencjonalność i czystość swoich receptur oraz skuteczność 

i profesjonalne działanie produktów technicznych. To właśnie 

dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć nowe narzędzie dla salo-

nów.

Nasz multi-techniczny puder rozjaśniający do włosów to do-

skonałe połączenie 3 podstawowych cech, które produkt rozja-

śniający musi posiadać, aby zdobyć zaufanie profesjonalistów.

kod     IBL181     wielkość opakowania     450 ml
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