
УПАКОВКА
• Коробочка з 60 мл тубою 
Арт. № 41141 – 41151

ЗАСТОСУВАННЯ
• Розвести 1+2 (60 мл тонеру + 120 мл 
Gloss Long Lasting Emulsion 6V)

• Ми рекомендуємо 2-20 хвилинну 
витримку в залежності від бажаного 
результату.

Сріблястий та перловий
блонд-тонер

SILVER&PEARL
ПРОДУКТ
• Безаміачна тонуюча крем-фарба для світлого та 
освітленого волосся, яка нейтралізує небажані жовті 
відтінки та дозволяє досягти яскравого, блискучого 
блонду.

ПЕРЕВАГИ
• Тонування та нейтралізація з відмінним результатом.
• Волокно волосся відновлюється завдяки включеному 
до складу Керамід-комплексу.

Активні агенти Дія Переваги

Керамід-комплекс
(комбінація 
натуральних 
керамідів з 
бджолиним 
воском)

Відновлює во-
локно волосся.

Гарантовано м’яке, 
блискуче та здорове 
волосся.

Катіонні полімери

Позитивно 
заряджені 
кондиціонуючі 
полімери 
забезпечують 
проникнення 
молекул кольору 
по всій глибині 
волосся.

Більш інтенсивний, 
насичений та стійкий 
колір.

УПАКОВКА
• 500 г. Банка + мірна ложка 
Арт. № 41121
• 24х20 г. Сошети у коробці 
Арт. № 41131

ЗАСТОСУВАННЯ
• Змішати 1+3 (1 частину k.blonde та 
3 частини Collage Hydrox пероксид 
6% (20V) чи 9% (30V)).

• Нанести від коренів до кінчиків за 
допомогою кісточки.

• Для більш яскравого блонду може 
бути використаний Collage Hydrox 
пероксид 12% (40V).

• Ми рекомендуємо 30-40 хвилинну 
витримку.

Компактна освітлююча крем-пудра
ПРОДУКТ
• Екстремально-активна компактна освітлююча крем-пудра. Її однорідна, стабільна 
та нелетюча формула запобігає утворенню зависі під час змішування.

• Перешкоджає небажаному потраплянню порошку при диханні.
• Може використовуватися з будь-якими техніками освітлення.

ПЕРЕВАГИ
• Містить високоосвітлюючі активні компоненти, що забезпечують покращене 
освітлення при делікатному впливі на волокно волосся.

• Містить білки зародків пшениці, які пом’якшують волокно волосся.
• Освітлює по всій глибині волосся до 8 тонів вгору (при використанні Collage 
Hydrox 20V (6%). 

• Містить нейтралізатор жовтих та рудих пігментів.
• Містить керамід-комплекс.
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УПАКОВКА
• Коробочка з 200 г тубою 
Арт. № 41124

ЗАСТОСУВАННЯ
• Розвести 1+1 (Collage Hydrox 10V, 
20V, 30V, 40V та Gloss Emulsion Long 
Lasting 6V).

• Ми рекомендуємо 30-50 хвилинну 
витримку в залежності від бажаного 
результату.

Освітлюючий крем
без аміаку

ПРОДУКТ
• Освітлюючий крем без аміаку, низький вміст 
персульфатів. 

• Для досягнення персоналізованого, унікального та 
більш креативного блонду з максимальною безпекою 
та комфортом.

ПЕРЕВАГИ
• Вражаючі косметичні властивості.
• Дерматологічно тестовано.
• Дозволяє використовувати усі техніки освітлення.
• Для натурального або чутливого волосся.
• Освітлює на 7 рівнів.

Активні агенти Дія Переваги

Олія Тсубакі,
отримана з 
екстракту насіння 
Японської Камелії

Зволожує, 
пом’якшує та 
підживлює

Антиоксідант

Оптимальний догляд 
за волокном волосся

Активні 
агенти Дія Переваги

Каолін

Абсорбує вологу

Загортає та 
пом’якшує во-
локно волосся

Рівномірно 
наноситься на 
волосся. 

Захищає волок-
но волосся

УПАКОВКА
• 450 г
Арт. № 41123

ЗАСТОСУВАННЯ
• Розвести 1+1 (Collage Hydrox 10V, 
20V, 30V, 40V та Gloss Emulsion Long 
Lasting 6V).

• Наносити на сухе волосся. 
Змішувати у не металевій мисці.

• В залежності від бажаного резуль-
тату може використовуватись Gloss 
Emulsion Long Lasting 6V (1,8%), 
Collage Hydrox 10V (3%), 20V (6%), 
30V (9%) 40V(12%).

• Ми рекомендуємо 20-40 хвилинну 
витримку.

Освітлююча глина
ПРОДУКТ
• Освітлююча глина дозволяє створювати ще більше образів, які залежать лише 
від вашої уяви, від бальяжу до повного блонду. Її глиняна та пластична текстура 
прилипає до волосся та забезпечує унікальну вільну та точну техніку завершення.

ПЕРЕВАГИ
• М’яка, піддатлива та однорідна текстура.
• Легке нанесення. Швидко висихає на волоссі.
• Дозволяє використовувати усі техніки освітлення
• Для усіх типів волосся.
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