
Technický manuál Keratin Plus Color



PREBUĎTE V SEBE SOMELIÉRA 
Všetky odtiene v rade Keratin Plus Color je možné navzájom miešať a vytvoriť nekonečnú škálu farieb 
so zvýšenou schopnosťou prekrytia. Neutrálny základ farieb Natural a Natural Intense zaručuje flexi-
bilné, dokonalé krytie s nádhernými odleskami, v neutrálnych aj v teplých farbách. Neexistujú žiadne 
hranice pre toto spektrum farieb, ktoré bolo inšpirované vínom. 

POMER MIEŠANIA
Štandardne 1:1,5  High li� farby a tonery 1:2

V ČOM SÚ DOKONALÉ
Keratin Plus Color je prvá profesionálna línia farieb na trhu, ktorá je inšpirovaná účinkami enoterapie 
– liečenie pomocou hroznového vína. 

Všetky výťažky z červeného hrozna a oleja z hroznových jadier spolu s Oxilamine® technológiou, 
zabezpečujú dosiahnutie dokonalých farieb s hlbokými rekonštrukčnými účinkami. Maximálne 
krytie šedivých vlasov a dlhotrvajúca farba.

Odtiene Natural a Intense Natural, vytvorené pre svetlejšie farby, poskytujú zvýšené prekrytie.

APLIKÁCIA FARIEB

*Línia farieb Keratin Plus Color je kompatibilná iba s molekulárnym rekonštruktorom Oxilock Plasma.

Na zvýšenie rekonštrukčnej sily počas doby pôsobenia farby, pridajte 1 ml Oxilock Plasma Miracle 
N.1 na každých 20 gramov farby, bez hmotnosti Activ Pulp Enzyme. Po uplynutí času pôsobenia farby, 
dôkladne opláchnite s použitím šampónu. Naneste Oxilock Plasma Come True N.2, nechajte pôso-
biť 10 minút, potom opláchnite a pokračujte s požadovaným stylingom.

HLBOKÉ, DLHOTRVAJÚCE KRYTIE ŠEDIVÝCH VLASOV
Formula s Neutrálnym základom s maximálnou schopnosťou prekrytia šedín, ktorá zaručuje požado-
vanú úroveň intenzity zvýraznenia. Tieto všeobecné odporúčania na použitie môžu byť zhodnotené 
počas konzultačnej fázy v závislosti od štruktúry a typu vlasov.

Použitie

- Šedivé vlasy
- Ton v tóne / tmavé tóny
- Zosvetelnie o 0 - 1 stupeň
- Šedivé vlasy  
- Zosvetelnie o 1 - 2 stupne
- Šedivé vlasy  
- Zosvetelnie o 2 - 3 stupne
- Šedivé vlasy  
- Zosvetelnie o 3 - 4 stupne
- Zosvetelnie o 4 stupne a viac
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0% až 50%  šedín
Pridajte 1/3 základnej farby .0/N 

50% až 100%  šedín
Pridajte rovnaké množstvo (1/2) základnej 
farby .0/N do požadovaného odtieňa 



STAROSTLIVOSŤ O VLASY PO FARBENÍ
Po uplynutí času pôsobenia Keratin Plus Color produkt dôkladne opláchnite, osušte uterákom a 
následne pokračujte s umytím vlasov šampónom (odporúčame Deva Color Day Shampoo). Oplách-
nite a aplikujte kondicionér alebo masku taktiež z línie Deva Color Day. 

SÉRIA PURE 
Odtiene zo série Pure sa dajú všetky navzájom miešať, čím získate úplnú umeleckú slobodu. Užite si 
neuveriteľné efekty, od intenzívnych odtieňov až po jemnejšie pastely. Môžu sa použiť na zintenzívne-
nie farbiacej zmesi, na zvýraznenie melíru, aj ako neutralizačný korektor alebo ako čisté farby. 
Môžu byť pridané do farebnej zmesi dvoma spôsobmi:

AKO POSILŇOVAČ na zvýraznenie odleskov:
Zmiešajte 1/4 posilňovača, 3/4 farby,  pridajte 
aktivátor v pomere 1:1,5. 

AKO KOREKTOR pre korekciu farebných odleskov:
Pridajte malé množstvo korektoru (niekoľko gramov, 
pozri tabuľku nižšie) do farby, následne zmiešajte s 
aktivátorom v pomere 1:1,5 (nezarátavajte gramy
korektora v tomto pomere).

PURE AKO FARBA
Všetky odtiene Pure môžu byť „riedené“ 0.0, aby 
sa znížila ich intenzita. Dokonca aj veľmi 
jemné, pastelové odtiene možno dosiahnuť 
týmto spôsobom.

NEUTRALIZÉR/TONER
Séria TONER je užitočným nástrojom na neu-
tralizáciu nežiaducich tónov alebo ako toner na 
dosiahnutie konkrétnych blond odtieňov, v 
závislosti od požadovanej farby.  Odporúčame 
použiť s Activ 0.05 (5 vol./1,5 %) – v pomere 1:2.

CLEAR 0.0 A CLEAR PLUS 0.00
Clear 0.0 pridáva ešte väčšiu všestrannosť fareb-
nému rozsahu výrazným rozšírením spektra

základných a módnych farieb. Clear 0.0 má rovnaký podiel základných komponentov ako všetky 
ostatné odtiene, ale bez akýchkoľvek pigmentov. Pridajte Clear k ostatným odtieňom, aby ste 
znížili koncentráciu pigmentov pre svetlejšie výsledky. Čím viac Clear pridáte do zmesi, tým 
viac môžete znížiť úroveň a intenzitu odleskov.

CLEAR PLUS 0.00  je výkonnejšia verzia Clear 0.0. Zmierni intenzitu farby a taktiež má skvelú 
schopnosť zosvetliť vlasy, vhodné na prírodné aj farbené vlasy. Dá sa použiť niekoľkými 
spôsobmi:
 > POSILNIŤ ZOSVETLENIE:
  - pridajte ho do zmesi, pre zosvetlenie  prirodzených vlasov o 1/2 stupňa
  - pre zvýšenie sily zosvetlenia vlasov s pridaním 30% produktu do zmesi
    (neplatí pri odtieňoch 12.0, 12.1, 12.22).

 >  ODSTRÁNENIE NEŽELANEJ FARBY (ŠETRNÁ ÚPRAVA):
  - na odstránenie neželaných pásov alebo zosvetlenie 1/2 stupňa na farbených vlasoch.

TIPY PRI FARBENÍ 
Pre porézne alebo citlivé vlasy použite Ocrys Repair Sublime Mist Leave in Conditioner pred 
nanesením farby. Tým sa vyrovnáva pórovitosť vlasu pre lepšie výsledky.

*na každých 50 gramov farby. 
Príklad: 7.1 (50g) + aktivátor (75g) + Blue (5g)
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