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GIULIETTA 
Exkluzívní Hi-Tech složení představuje dokonalou synergii a vyvážené působení dvou 

všeobecně používaných a uznávaných účinných látek jakými jsou rostlinný keratin a arganový 

olej s výrazným regeneračním, restrukturalizačním účinkem. 

 

Rostlinný keratin zajišťuje přísun aminokyselin a peptidů, látek nezbytných pro vlasové 

vlákno, díky jejich působení dochází k posílení částí vlasového stvolu poškozených 

následkem oxidačního procesu při barvení. 

 

• Arganový olej je bohatý na vitamíny a mastné kyseliny, mají ochranný a hydratační 

účinek, působí na celkové a ozdravění a posílení vlasů. 

• Naprostou novinkou je v kosmetice absolutně revoluční použití účinné složky, jakou 

je právě Luminescin®. 

 

Tato molekula poslední generace je látka přírodní povahy, schopná chránit před vysoko 

energetickým škodlivým zářením a přeměnit je na světelný zdroj, který vyzařují přímo vlasy, 

díky tomuto jevu získává barva maximální a brilantní lesk. Příjemná jantarová vůně GOLD 

LIQUID činí z tohoto kadeřnického úkonu senzuální, velmi příjemný a poutavý zážitek, který 

se dá prožít, přímo v kadeřnictví. 

 

Kombinace exkluzivní kosmetické báze ve spojení s pečlivou volbou barvících pigmentů 

umožňuje přístup k novým a kvalitativně vyšší standardům, dosud nevídaným ve světě 

permanentního kadeřnického barvení. 
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Složení přípravku Sens.ùs Giulietta se vyznačuje perfektní krycí schopností, dlouhodobou 

trvanlivostí a barvami které jsou nepřekonatelné díky vysokému brilantnímu jasu. Tento nově 

vyvinutý produkt je výsledkem neustálého výzkumu v oblasti kosmetické trichologie a 

představuje nejmodernější odpověď na požadavek optimální rovnováhy a zdokonalení péče o 

vlasy a vlasovou pokožku. Slouží na uspokojení požadavků stále více globalizované 

společnosti se stále vyššími a náročnějšími požadavky.  

 

 

K dispozici je balení v tubách po 100 ml obsahujících krémovitě gelovou konzistenci, která 

umožňuje rychlejší a snadnější aplikaci: 

- Rychle se smíchává 

- Jednoduše se aplikuje 

- Jednoduše se oplachuje 

Škála barev značky SENS.US GIULIETA se nyní skládá ze 92 barevných odstínů, ale 

vzhledem k tomu, že se tyto krémy mohou snadno vzájemně mísit je možnost barev daleko 

širší. 

 

Číselný systém 

 
Číselná klasifikace barev pomáhá jednoduchým způsobem při výběru jednotlivých odstínů. 

Při provádění analýzy barev jsou rozhodující dva hlavní faktory: 

 

1. Výška tónu: Jak moc světlé nebo tmavé jsou stávající vlasy? 

2. Odlesk: Jaký nádech mají vlasy? 

 

1.VÝŠKA TÓNU      2. ODLESK/NÁDECH 

 

 

11.0 Ultra Platinová Blond     .0 Přírodní    

10.0 Platinová Blond       .1 Popelavá 

9.0 Velmi Světlá Blond      .2 Béžová 

8.0 Světlá blond       .3 Zlatá 

7.0 Blond        .4 Měděná 

6.0 Tmavá blond       .5 Červená 

5.0 Světlá kaštanová      .6 Mahagonová 

4.0 Kaštanová       .7 Fialová 

3.0 Tmavě kaštanová       .9 Perlová 

1. Černá 

 

Dvoumístné číslování 

 

Pokud po tečce následují dvě čísla znamená to, že v této nuanci se nacházejí dva druhy 

odlesku; jeden primární (vyjádřený prvním číslem) a druhý, sekundární (vyjádřený druhým 

číslem). .0X, kde nula před druhým číslem značí "přírodní/odlesk" (například: 03= přírodní 

zlatá) .55 pokud se stejné číslo opakuje pro primární i pro sekundární odlesk, znamená to 

"intenzivní". (.55 = intenzivní červená). 
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Doba působení 

 
 síla 

oxidu 
čas 

působení 
Poměr 

míchání 

- Tón v tónu 

- Tmavší tóny 

 

3 % 

 

30–35 min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 1 tón 

 

 

6 % 

 

35–40 min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 2 tóny 

 

 

9 % 

 

40–45 min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 3 tóny 

 

 

12 % 

 

45–50 min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 4 tóny (ve směsi 000) 

 

 

12 % 

 

50–55 min. 

 

1:1,5 

4 tóny a více 

- Super zesvětlovače 

 

 

12 % 

 

50-55 min. 

 

1:2 

 

 

Zásady pro zakrytí šedivých vlasů 
 

Se základními tóny série .0 je možné zakrýt šedivé vlasy až do 100 % od výšky tónu 1 do 

výšky tónu 11, anebo se pro zvýšení krycí schopnosti dají smíchat se základními odstíny. 

 

Množství přidané přírodní barvy proporcionálně vzhledem k výskytu šedivých vlasů. 

 

• ŽÁDNÉ ŠEDIVÉ VLASY 

K vybranému odstínu podle fantazie nepřidávejte žádný základní tón .0 

 

• PROCENTUÁLNÍ VÝSKYT ŠEDIN AŽ DO 50 % 

K vybranému odstínu podle fantazie přidejte 1/4 základního tónu.0 

 

• PROCENTUÁLNÍ VÝSKYT ŠEDIN OD 50 % DO 100% 

K vybranému odstínu podle fantazie přidejte stejné množství základního tónu.0 

 

PŘÍKLADY: 

Požadovaná barva: 7.4. Procentuální výskyt šedin 40% 

Barvící směs: 3/4 módní odstín 7.4 + ¼ základní tón 7.0 

 

Požadovaná barva: 7.4. Procentuální výskyt šedin 100% 

Barvící směs: ½ módní odstín 7.4 + ½ základní tón 7.0 
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Super zesvětlovače řada 100 
 

Řada s číslem 100 představuje sérii zesvětlovačů s kterými lze na přírodních vlasech docílit 

ultra silného zesvětlení o 4 tóny a více. 

 

Barevné nuance: 

100 SS Super zesvětlovač Přírodní 

101 SS Super zesvětlovač Popelavá 

102 SS Super zesvětlovač Béžová 

107 SS Super zesvětlovač Irisè 

119 SS Super zesvětlovač Perla 

 

Ředění: 1:2 

Na 100 ml Super zesvětlovače 200 ml AKTIVAČNÍHO KRÉMU 40 Vol.-objemů. 

POZN. Na přírodní bázi více než 7 lze dosáhnout výborného zesvětlení i s 30 Vol. 

 

Aplikace super zesvětlovače 
 

Super zesvětlovací řada nemá schopnost krytí u šedivých vlasů a pro dosažení nejlepšího 

výsledku u této řady doporučujeme pracovat s přírodní bází 6 anebo světlejší. Tato speciální 

řada vyžaduje větší pozornost a jinou metodu aplikace než ostatní odstíny: 

 

Vlasovou kštici rozdělíme na 4 sektory a začneme s aplikací na místech, kde je přírodní báze 

nejtmavší. Obvykle je to na zadní část hlavy. Jako poslední se provádí aplikace na tenčích 

vlasech, které se nacházejí podél linie začátku růstu. 

 

Množství produktu aplikovaného na kštici musí být větší, než je množství barvy použité na 

krytí. Přípravky z řady Super zesvětlovače doporučujeme na vlasy jen pokládat a nikoliv 

natírat. 

 

 

000 lifting Booster 
 

 

Použití přípravku 000 Lifting Booster doporučujeme, pokud si přejeme provést zesvětlení tón 

v tónu se silnějším aktivátorem 40 vol. a s použitím série standard. 

 

Například: Sens.ùs Giulietta + Cream Activator 40 objemů (směs 1:1,5) zesvětlí až o 3 tóny. 

Přidání 000 Lifting Boosteru dává možnost zesvětlení o další tón. Doporučujeme přidávat jej 

do směsi v množství 25%. Toto množství se musí přidat do dodatečně připravené standard 

směsi barevný odstín (tón) + Cream Activator. 

 

PŘÍKLAD: 50 gr základního nebo módního + 75 gr Cream Activator 40 vol. (12 %) +      

12,5 gr  000. 
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Modulátory 
 

Řada modulátorů se skládá pouze z čistých odlesků, a proto se používá na: 

- zvýraznění módních nuancí 

- korekci barvy 

- zintenzivnění barvy 

- sjednocení délek 

Modulátory se mohou přidávat jednotlivě k módnímu odstínu podle dvou variant: 

 

1. Případ –  Maximální přídavek 1/3, ale bez zvýšení množství Cream Activatoru = korekce 

barvy (korekce odlesku) / série intense (zvýraznění odlesku) 

2. Případ –  Maximální přídavek 1/2 - včetně množství Cream Activatoru = Barvení / 

sjednocení délek a konečků (špiček). 

 

Výška tónu Přídavek modulátoru 

  

Případ 1 

 

Případ 2 

 

                            11 

 

 

1 cm na 50 gr. 

barvy 

 

3 cm na 50 gr. 

barvy 

 

                                        10 

 

 

1 cm na 50 gr. 

barvy 

 

3 cm na 50 gr. 

barvy 

 

                             9 

 

 

1 cm na 50 gr. 

barvy 

 

3 cm na 50 gr. 

barvy 

 

8 

 

1/10 

 

7 

 

1/3 

 

1/2 

 

6 

 

1/3 

 

1/2 

 

5 

 

1/3 

 

1/2 

 

4 

 

1/3 

 

1/2 

 

3 

 

1/3 

 

1/2 

 
1 

 

1/3 

 

1/2 
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PŘÍKLAD 1. MOŽNOST: 

50 gr barvící krém + 75 gr Cream Activator + 16 gr Moduátoru (1/3) 

 

PŘÍKLAD 2. MOŽNOST: 

25 gr barvící krém + 25 gr Modulátoru + 75 gr Cream Activator (1/2) 

 

 

Modulátor clear 
 

Odstín modulátoru clear činí barevnou škálu ještě univerzálnější, protože významně rozšiřuje 

spektrum módních a základních barevných odstínů. Základní složka v modulátoru clear je 

stejná jako u všech ostatních odstínů, ale neobsahuje žádné pigmenty. 

 

Přidáním složky modulátoru clear k ostatním odstínům se naředí koncentrace barevných 

pigmentů a celkový výsledek bude více odlehčený. 

 

 

Možnosti použití 
 

Procentuální přídavek MODULATORU CLEAR se vypočítává pouze z množství barvicího 

krému. 

 

1) Sjednocení délek a špiček s módními a základními odstíny 

Modulátor clear je možné přimíchat až do směšovacího poměru 1:3 

Příklad: 5 gr módního nebo základního tónu + 15 gr modulátoru clear + 30 gr Cream 

Activator 

 

2) Odlesky 

Modulátor clear je možné přidávat až do směšovacího poměru 1:1 

Příklad: 20 gr módního nebo základního tónu + 20 gr modulátor clear + 40 gr Cream 

Activator 

 

3) Modulátor Clear ve směsi s jinými Modulátory 

Na realizaci pastelových odlesků na výškách tónu 10 a 11. Přidejte 1 cm modulátoru na 

každých 10 gr modulátoru clearu 

Příklad:20 gr modulater clear + 2 cm modulater + 30 gr Cream Activator 
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První aplikace na přírodní vlasy 

 

 
Délka vlasů do 4 cm 

Obarvit současně kořínky, délky i konečky. Nechejte působit po doporučenou dobu, podle 

zvoleného Cream Activatoru: 30/35 min. 10-20 vol.,  40/45 min. 30-40 vol. 

 

 

Délka vlasů do 15 cm 

Délky a konečky, nechejte působit 20 minut. Hřebenem odstraňte přebytečnou barvu. Naneste 

nově připravenou směs přípravku na kořínky, na délky a konečky. Nechejte působit po 

doporučenou dobu, podle zvoleného Cream Activatoru. 

 

 

 

Délka vlasů nad 15 cm 

Konečky, čas působení: 20 minut. Délky a konečky, čas působení: 20 minut. Kořínky, délky a 

konečky, nechejte působit po doporučenou dobu, podle zvoleného Cream Activatoru. Při 

každé aplikaci, odstraňte přebytečný produkt a aplikujte nově připravený. 

 

 

 

Retušování 

 
Dobarvení u kořínků 

Délky a konečky ztráta odlesku: Aplikujte až po kořínky, nechejte 30 minut působit a pak 

naneste tentýž produkt na délky a nechejte působit 5/10 minut. Na závěr pár minut promněte a 

pak opláchněte. 

 

 

Dobarvení u kořínků 
Délky a konečky ztráta půlky tónu: Aplikujte až po kořínky, nechejte 20 minut působit a 

pak naneste tentýž produkt na délky a nechejte působit podle času stanoveného pro příslušnou 

sílu peroxidu. 

 

 

Dobarvení u kořínků 
Délky a konečky ztráta tón: Aplikujte najednou na kořínky, délky a konečky, nechejte 

působit po doporučenou dobu, podle zvoleného peroxidu. 
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Odstranění barvy 
 

Oplachování a následná péče: 

1. krok 

Přidávejte k barvě postupně vodu, až dokud se ze směsi nevytvoří vláčný krém. Teprve pak se 

může plně využít samo umývací schopnost barvy. Nyní začněte vlasy oplachovat tekoucí 

vodou, až dokud nezmizí poslední zbytky barvy. 

 

2. krok 

Umyjte vlasy specifickým, neagresivním šamponem, stejnoměrně je rozdělte a promněte je 

(ne příliš silná masáž). 

 

3. Krok 

Naneste na vlasy kondicionér s kyselým pH, aby se úplně uzavřely šupiny kutikuly a 

odstranily se všechny alkalické zbytky barvy. Nechejte kondicionér (balzám) působí zhruba 3 

minuty a potom vydatně opláchněte. 
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MC2 
Permanentním oxidačním barvením s MC2 zajistíte výší úroveň než s běžnou oxidační 

barvou. Už to není jen pouhé barvení vlasů, ale opravdový systém na zlepšení vlasové 

struktury, který umožňuje vykonat společně s barvením vlasů také jejich regeneraci. 

 

MC2 System Color: je multifunkční výrobek, který v jediné službě kombinuje barvení i 

ošetření vlasů-obsahuje organické a přírodní aktivní složky. Výsledkem jsou lesklé, 

hydratované a silné vlasy. 

 

MC2 je systém permanentního a polo permanentního barvení, určený všem ženám, které 

chtějí své vlasy obarvit, současně jim poskytnout výživu a hloubkovou regeneraci a hledají: 

- Barvu “green” 

- Šetrný způsob barvení 

- Výrobek bez amoniaku 

- Naprosto bezpečné zakrytí šedivých vlasů 

- Lesklé a trvalé odlesky anebo diskrétní změna barvy 

- Touha mít zdravé, silné, hebké a hydratované vlasy. 

 

Active Revitalizing Complex, ARC je inovativní systém barvení. 

 

Exkluzivní kombinace aktivních látek získaných z jihoamerického plodu Quinoa s 

certifikátem Ecocert a z amazonských bobulí Acai, v kombinaci s inovativním komplexem 

Active Revitalizing Complex ARC, vytvoří krémovitě-gelovou texturu MC2 Color se kterou 

dosáhneme špičkový výsledek barvení. 

Speciální složení zaručuje výborný výsledek při minimálním použití alkalických činidel. 

Obarvené vlasy získají jas a lesk, zakryje šedivé vlasy s maximálním ohledem na zdraví 

pokožky. Složení přípravku MC2 Hair Color ve své nynější podobě poskytuje všechny 

výhody profesionálního barvení vlasů s permanentní oxidací. Bez obsahu amoniaku, 

parafenylendiamin, parabeny a silikony, ale nyní je také bez dalšího alergenu, jakým je 

resorcin, což představuje další krok k vysoké toleranci a šetrnosti v procesu barvení. 
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Krémovitě-gelová konzistence vyvinutá pro profesionální použití zaručuje jednoduchou 

aplikaci. Při použití v kombinaci s inovativním přípravkem MC2 Nectar umožní regenerovat 

vlasy do hloubky a umožní použít přípravek MC2 Hair Color na permanentní nebo polo 

permanentní barvení anebo ošetření pro získání zářivého lesku. 

 

 

Ingredience a jejich účinek  
 

 

BOBULE ACAI-Bobule ovoce acai původem z Amazonie mají vysoký obsah fytosterolů, 

mastných kyselin a vitamínu C. Bobule acai jsou v kosmetice velmi ceněny pro svůj 

zvláčňující a posilňující účinek. Svým zvláčňujícím účinkem vlasy revitalizují a hydratují. 

 

QUINOA-Obsahuje bílkoviny rostlinného původu, které vlasy chrání, působí jako 

kondicionér a prodlužuje trvanlivost obarvení. Aktivní složky s certifikáty přírodní kosmetiky  

ECOCERT a COSMOS, gluten free. Dodá vlasům lesk, hydrataci a ochranu. 

 

ARC-S obsahem přírodních, certifikovaných a inovativních složek, které posilní vnitřní 

strukturu vlasů. Usnadňuje iontovou vazbu s keratinovou strukturou vlasu; proniká do 

hloubky vlasového stvolu a vytvoří v něm prostředí jaké je v nebarvených vlasech. Směs 

aminokyselin rostlinného původu má schopnost napodobovat činnost strukturálního keratinu 

ve vlasech. Posilní a omlazuje vlasy má regenerační a multifunkční účinek optimalizovaný 

pro spolupůsobení na molekulární úrovni vlasů. Regeneruje vlasové vlákno. 

 

 

Ucelený systém koncentrovaných aktivních složek s regeneračním účinkem v exkluzivním 

složení a s biomimetickým účinkem (Active Revitalizing Complex). Při přimíchání ke 

kterémukoli z odstínů barvy MC2 Hair Color působí jako opravdový a skutečný regeneračně 

barvící přípravek, rozšiřuje a zdůrazňuje kosmetický účinek v případech, kdy se jedná o vlasy 

značně přecitlivělé nebo s poškozenou strukturou. Přimíchání přípravku MC2 Nectar dává 

kadeřníkovi skutečný a účinný pracovní nástroj na vyřešení většiny potřeb, s kterými se v 

kadeřnických salonech v poslední době setkáváme. 

 

 

 

Rozsah nabízených služeb 
 

S novým přípravkem MC2 System Color můžeme provádět následující kadeřnické služby: 

 

• Permanentní barvení aplikací přípravku MC2 Hair Color. 

 

• Regenerační barvení aplikací přípravku MC2 Hair Color na kořínky + přípravku 

MC2 Nectar na délku vlasů. 

 

• Polo-permanentní barvení aplikací přípravku MC2 Hair Color +MC2 Nectar 

smíchaných s aktivátorem Lux Activator 10 vol. (3 %). 

 

• Rozjasňovací barvící koupel při aplikaci přípravků MC2 Hair Color + MC2 Nectar 

smíchaných s aktivátorem Lux Activator 10 vol. (3 %). 
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Směšovací poměr je vždy 1:1,5, kde 1 je pro MC2 Hair Color a 1,5 pro Lux Activator. 

Směšovací poměr se mění jen pro super zesvětlovače, které mícháme v poměru 1:2. 

 

Pro kadeřnickou péči s použitím přípravku MC2 Nectar zůstává směšovací poměr standard 

MC2 Hair Color a Lux Activator stále stejný. Rozdíl mezi jednotlivými druhy péče spočívá v 

přidání přípravku MC2 Nectar do vytvořené směsi. 

 

 

 

Permanentní barvení 
 

Toto barvení s použitím oxidantu umožní zesvětlit vlasy až o 4 odstíny, dává možnost 100 % 

zakrytí šedivých vlasů s maximálním ohledem na zachování zdraví pokožky a vlasových 

vláken. Výsledek je vždy brilantní, věrný a dlouhotrvající. Ředíme vždy v poměru 1:1,5. 

 

 

 

Regenerační barvení 
 

 

Délka vlasů 

 

Míchání s Nectarem 1/5 

 

Krátké vlasy 

 

10 gr MC2 + 15 gr 10 vol. + 5 gr Nectar 

 

Středně dlouhé vlasy 

 

20 gr MC2 + 30 gr 10 vol. + 10 gr Nectar 

 

Dlouhé vlasy 

 

40 gr MC2 + 60 gr 10 vol. + 20 gr Nectar 

 

Naneste požadovanou směs přípravku MC2 Hair Color na kořínky. Pokud je směs 

kompatibilní s barvou požadovanou na celou délku vlasů, proveďte nejprve aplikaci na 

kořínky a pak zvažte zbylé množství barvy, přidejte k váze zbylé směsi 1/5 přípravku MC2 

NECTAR a vše dobře rozmíchejte v misce. Nyní naneste barvu s přípravkem MC2 Nectar na 

délku a na špičky vlasů. Pokud jste barvu v misce už vypotřebovali na kořínky a budete 

potřebovat namíchat novou směs pro aplikaci na délky a na špičky, doporučujeme dodržet 

původní poměr naředění barvícího krému a oxidantu (1:1,5) a potom přidat ke směsi MC2 

NECTAR v množství rovnajícím se polovině (½) barvícího krému. 

 

Čas působení pro MC2 Hair Color se obvykle počítá od kořínků. Pro dosažení viditelného 

výsledku ošetření přípravkem MC2 Nectar na délky a na špičky doporučujeme ponechat jako 

minimální dobu působení 20 minut. 
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Barvení tón v tónu 

 
                                            Míchání s Nectarem 1/3 

 

Kořínky, délky a špičky 

 

40 gr MC2 + 60 gr 10 vol. + 33 gr Nectar 

 

 

Barvení tón v tónu slouží na: 

- zamaskování šedivých vlasů a na zakrytí efektu odrůstání, kterým se prodlouží čas mezi 

dvěma barveními. 

- Na nebarvených vlasech umožní vytvořit nenápadné odlesky a změny tónu jen při ztmavění. 

Smíchejte MC2 Hair Color + Lux Activator 10 vol (3 %) v poměru 1:1,5. K váze této směsi 

přidejte 1/3 přípravku MC2 Nectar. 

Vzniklou směs naneste stejnoměrně na celou délku vlasů, od kořínků až po špičky.  Čas 

působení: 25 min. Po uplynutí doby působení přípravek na vlasech nejprve rozetřete a pak 

pečlivě opláchněte. Umyjte vlasy šampónem Nutri Color Shampoo a aplikujte kondicionér 

nebo masku podle volby. 

 

 

 

Získání odlesků 

 
                                          Míchání s Nectarem 1/2 

 

Kořínky, délky a špičky 

 

40 gr MC2 + 60 gr 10 vol. + 50 gr Nectar 

 

Procedura pro získání reflexních odstínů: 

- Dodá barveným vlasům maximální lesk a třpytivé odlesky na barvených nebo zesvětlených 

špičkách 

- Na nebarvených vlasech umožní vytvořit nenápadné odlesky a zintenzivní jejich lesk. Čas 

působení: 20 minut 

 

MC2 Nectar lze smíchat pouze s přípravkem Lux 

Activator 10 Vol. (3 %). 
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Druhy odstínů 
 

Široká škála barev značky MC2 Hair Color obsahuje více než 80 barevných odstínů s těmito 

přednostmi: 

- Široká možnost výběru 

- Bohatost a hloubka barevných odlesků 

- Dlouhodobý výsledek a možnost opakování 

- Maximální možnost personalizovat směs díky škále nově revidovaných odlesků 

má schopnost zvýraznit expresivní výraz vlasů barevným odleskem a třpytem. 

 

 
Přírodní.0 – teplé studené 

dkonale vyvážené barevné odstíny na citlivé vytvoření přírodních tónů a na výborné zakrytí 

šedivých vlasů na každém stupni. 

 

Přírodní.00 – studen 

přírodní intenzivní řada. Výborné řešení pro ty, kdo hledají intenzivní a hlubokou přírodní 

barvu. Doporučujeme pro 100 % zakrytí šedivých vlasů. 

 

Popelavá.1 - studené 

dokonalé vyvážení vytvoří přírodní popelavé odlesky a výbornou kontrolu teplých odstínů bez 

toho, aby celkový výsledek byl pohaslý. 

 

Béžová .2 - studené 

řada béžových odstínů bez červených nebo popelavých odlesků. Ideální řešení pro delikátní 

blond s dobrým zakrytím šedivých vlasů. 

 

Studená hnědá .24 - studené 

soubor studených hnědých je vyvážený pro každý odstín pleti, vytvoří intenzívní a jasné 

odlesky při zakrytí šedivých vlasů. Přepracovaná chromatická stupnice doplněná o blond 

odstíny zaručuje výborné krytí a na všech stupních má dokonalou chromatickou vyváženost. 

 

Nazlátlá .3 - teplá 

zlatavé, lesklé a vyvážené pro oživení teplých odstínů. Lze je použít i jako přídavek na 

proteplení nebo modulaci intenzity u jiných teplých sérií. Výborné zakrytí šedivých vlasů na 

všech stupních. 

 

Nazlátle měděná .34 - teplá 

zlatavě lesklá obohacená měděnými odlesky ve vysokých stupních. Perfektní spojení 

zlatavého tónu s měděným. Nová chromatická řada byla rozšířena až do výšky tónu 9. 

 

Teplá hnědá .36 - teplá 

řada teplých hnědých, bohatá a působivá. Ideální pro ty, kdo si přejí čokoládový odstín přidá 

intenzivní a lesklé odlesky v dokonalé harmonii po celé délce vlasů. 
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Měděná .4 - teplá 

výrazné měděné tóny, bohaté živé a hluboké odlesky. Výborně se hodí na samostatné použití i 

jako přídavek do směsi pro personalizovanou úpravu jiných odstínů. Tato řada je obohacena o 

novou identitu měděných odlesků výška tónu od 6 až do 8, bez načervenalého nádechu. 

 

Měděná zlatavá .43 - teplá 

Nově přepracovaná řada, co do odlesků tak i chromatické stupnice byla rozšířena až po sytosti 

tónu světlá blond a velmi světlá blond. Perfektní spojení měděných a zlatavých odlesků, nyní 

s vyšším leskem a lepší vyvážeností. 

 

Měděná intenzivní .44 - teplá 

Nová řada věnovaná maximálnímu zvýraznění měděných odlesků v sytosti odstínu. Výborně 

se hodí na samostatné použití i jako přídavek do směsi pro personalizovanou úpravu jiných 

odstínů. 

 

Intenzivní červená .55 - teplá 

Řadu 5 nahrazuje nová, úplně přepracovaná řada 55, s cílem nabídnout intenzivní a živou 

červenou s maximální trvanlivostí. Byla vyvinuta se záměrem přidat teplé odlesky u všech 

odstínů anebo pro samostatnou aplikaci na dosažení brilantní červené. Personalizovanou 

úpravu jiných odstínů. 

 

Mahagonová.6 – studená, teplá 

bohaté a hluboké mahagonové odstíny byly nově vyváženy tak, aby dodaly maximální 

expresivní vyváženost odlesků. Ideální je tam, kde chceme dosáhnout hluboké červené. 

Personalizovanou úpravu jiných odstínů. 

 

Fialová .7/.75/71 - studená 

bohaté a hluboké fialové odstíny prošly kompletní revizí a jsou nově vyváženy tak, aby 

poskytly to nejlepší řešení pro každý z příslušných tónů. Od tmavých barevných odstínů, které 

vytvoří hlubokou a živou tmavě fialovou, přes střední, kde komponent červeného odlesku 

tvoří expresivní a vyváženou nuanci se dostaneme až k velmi světlým ultra platinovým blond 

tónům, které dokonale neutralizují neesteticky žlutý nádech. 

 

SUPER ZESVĚTLOVACÍ SS – studená, teplá 

super zesvětlovací řada s výbornými zesvětlením o 4 i více tónů v kombinaci s fantastickou 

rafinovaností a vyvážeností odlesků. Personalizovanou úpravu jiných odstínů. 

  

BOOSTER – studená, teplá 

Ideální způsob, jak zintenzivnit všechny barevné odstíny ze stupnice anebo zkorigovat 

nechtěný barevný odlesk. Nově přepracovaná barevná škála zahrnuje také zelenou odstín. 

Personalizovanou úpravu jiných odstínů. 

 

BOOSTER PURE 

Neutrální základ bez obsahu pigmentů se používá k modulování intenzity anebo ke zmírnění 

odlesků u všech odstínů. Personalizovanou úpravu jiných odstínů. 
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Míchání a čas působení 
 

 

 

Kadeřnická služba 

síla 

oxidu 

čas 

působení 

Poměr 

míchání 

 

- Tón v tónu 

- Tmavší tóny 

 

3 % 

 

30–35 

min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 1 tón 

 

 

6 % 

 

35–40 

min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 2 tóny 

 

 

9 % 

 

40–45 

min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 3 tóny 

 

 

12 % 

 

45–50 

min. 

 

1:1,5 

 

- Zesvětlení o 4 tóny spolu se super zesvětlovači 

 

 

12 % 

 

50–55 

min. 

 

1:2 

 

- Regenerační barvení 

 

3 % 

 

Minimálně 

15 min. 

 

1:1,5 + 

1/5 

Nectar 

 

 

Na dosažení maximálního účinku a co nejlepšího výsledku je třeba pokaždé smíchat přípravek 

MC2 s aktivátorem Sens.ùs Lux Activator. Dodržujte doporučený poměr ředění, používejte za 

tímto účelem váhu.  

 

Důležité: Použití jiného oxidantu, než je Sens.ùs Lux Activator, změna v poměru 

směšovaných látek anebo jiné časy působení mohou negativně ovlivnit výsledek barvení. 

 

 

Aplikace 
 

MC2 se nanáší technikou Sens.ùs. 

Směs se nanese štětcem, barvící směs se jen položí a "nenatírá". Tímto způsobem bude 

výsledek dokonale stejnoměrný. 

 

•  Rozdělte vlasy křížovou technikou pěšinkou-vodorovně od jednoho ucha k druhému a 

pak kolmo od spodku nosu k zátylku. 

 

•  Barvu nanášejte po tenkých pramíncích, ne více než 3 mm, začněte s aplikací v horní 

části hlavy a pokračujte směrem k zátylku. 

 

• V obličejové části hlavy aplikujte barvu v šikmých úsecích, odshora směrem ke spánkům. 

• Před zahájením aplikace si na nasaďte vhodné rukavice. 
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• Pokud má zákaznice mnoho šedivých vlasů, začněte s aplikací v té části hlavy, kde je jich 

nejvíc. 

• Dodržujte uvedené časy působení. 

 

 

Zásady pro zakrytí šedivých vlasů 
 

Celá škála barev MC2 Hair Color má na šedivých vlasech výbornou krycí schopnost až do 50 

%. 

V případě vysokého procentuálního výskytu šedin (50-100 %) anebo u odolnějších vlasů 

doporučujeme přimíchat k různým řadám barevných odstínů malé množství (1/3) téže barvy 

ze řady přírodní .0 nebo.00. 

Příklad: Procentuální výskytu šedin: 50-100 % - Cílová barva: 6.2 - 1/3 6.0 MC2 + 2/3 6.2 

MC2 

 

První aplikace na přírodní vlasy 
 

První komplet barvení (přírodní vlasy) - Pro ztmavění nebo zachování původní sytosti 

odstínu. 

KROK 1: naneste barvu nejprve na zónu kořínků. 

KROK 2: pak naneste barvu na celou délku až po špičky. Pokud je cílem dosažení barvy 

stejné sytosti jako je přírodní tón nebo o něco tmavší, doporučujeme aplikovat barvu nejprve 

na kořínky a hned potom pokračovat po celé délce vlasů a špičky. 

 

 

Retušování 
 

Retušování-Pokud provádíme dobarvení přírodního dorůstání vlasů, kde jsou délka i špičky 

už obarvené a chceme sjednotit barvu, doporučujeme aplikovat barvící krém na zónu kořínků 

ve směsi s přípravkem Lux Activator a potom provést aplikací na délky vlasů až po špičky. 

Přizpůsobte čas působení na délky vlasů a na špičky v závislosti na struktuře vlasu. 

 

 

 

První aplikace na přírodní vlasy – zesvětlení 
 

První komplet barvení (přírodní vlasy) - Zesvětlení 

Při prvním obarvení musí být barvící krém aplikován v první fázi na délku vlasů a na špičky. 

Zhruba po 15 minutách si připravte nový krém a proveďte barvení u kořínků. Pomocí hřebenu 

odstraňte směs, která je na délkách vlasů a aplikujte připravený krém na kořínky. Tento 

postup je nezbytný k tomu, abychom dosáhli rovnoměrného výsledku po celé délce vlasů. 

• Přírodní báze 6 • Cílová barva: 7. 3  - Naneste přípravek 7.3 + Lux Activator 20 Vol. (6 %) 

na délku vlasů a na špičky. Zhruba po 15 min. si připravte novou směs (MC2 7.3 + Lux 

Activator 20 Vol. (6 %)) a aplikujte ji na kořínky. Odstraňte první směs, kterou jste aplikovali 

na délky vlasů a štětcem naneste nově připravený krém na kořínky. Nechejte působit 35 minut 

Celkový čas působení je 50 min. na délce vlasů a na špičky a 35 min. na kořínky. Pokud délka 

vlasů není více než 3 cm, naneste barvu hned na celou kštici. 
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Série super zesvětlovačů 

 
Super zesvětlovací řada-Řada MC2 Color obsahuje škálu super zesvětlovacích odstínů, 

kterými lze dosáhnout zesvětlení o 4 tóny anebo získat lesklé blond barvy s pastelovými 

odstíny. (Nezakryje šedivé vlasy) 

Čas působení: 55 minut bez použití tepla. 

Příklad: 60 ml 100 SS + 120 ml Lux Activator 40 Vol. 

 

 

MC2 Booster 
 

Barevné odstíny z řady Booster jsou vhodné pro personalizaci anebo zvýraznění různých 

odstínů MC2. 

Doporučujeme přidávat ho do směsi v maximálním množství ¼ z aplikované nuance: 

Příklad: 45ml 5.7 + 15 ml Booster fialová + 90 ml Lux Activator 

 

Přípravek Booster Pure umožní modulovat všechny barevné odstíny a vytvářet tak nekonečné 

množství nových barevných odlesků. 

Několik rad na použití: 

- Čím větší bude množství přidaného Booster Pure, tím slabší bude intenzita barevného 

odlesku. 

- Při použití samostatně na přírodní podklad dosáhneme zesvětlení bez odlesků. Výsledek 

zesvětlení závisí na použité síle oxidu. 

Například: 60 ml Booster Pure + 90 ml Lux Activator 10/20/30/40 objemů (vol.). 

 

 

Umývání a následná péče 
 

 

Šampon značky Nutri Color Shampoo v kombinaci s kondicionérem (balzámem) nebo 

maskou Sens.ùs Illumyna se výborně hodí na ošetření vlasů po barvení MC2  

 

Krok 1: Navlékněte si rukavice na jedno použití a začněte rozmícháním barvy na hlavě bez 

přidání vody. Tímto způsobem se naplno využije výborná samo odstraňovací schopnost 

přípravku MC2, bez zanechání jakékoli stopy na pokožce. Následně přidejte pár kapek vody a 

pokračujte v rozmíchání, až dokud barva nebude mít konzistenci měkkého krému. Potom 

pečlivě opláchněte. 

Krok 2: umyjte vlasy šamponem Nutri Color Shampoo. 

Krok 3: po spláchnutí šamponu čistou vodou aplikujte kondicionér nebo masku podle 

vlastního výběru, nechejte působit 3-10 minut a potom opláchněte. 

Tip: Nutri Color Shampoo a kondicionér od Sens.ùs Illumyna se výborně hodí i jako 

udržovací péče na doma. 
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Hlavní výhody MC2 
 

 

• 100 % zakrytí šedivých vlasů 

• Zesvětlení až o 4 odstíny 

• Maximální respekt ke zdraví pokožky a vlasů 

• Brilantní a trojrozměrný výsledek 

• Dokonalé vyvážení základ-odlesk 

• Dlouhodobý výsledek s možností opakování 

• Diskrétní a delikátní změny 

• Tón v tónu maskuje efekt dorůstání 

• Regenerace e revitalizace vlasů zanechá vlasy hebké a hydratované 
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Exkluzivní řada vlasových přípravků určená profesionálním kadeřnictvím zahrnuje 

širokou škálu profesionálních nástrojů a je koncipována způsobem, který dokáže 

uspokojit nesčetné požadavky zákaznic na barvu a tvar účesu. 

 

  

Korekce kosmetického barvení je odjakživa považována za 

jeden z nejnáročnějších a nejsložitějších procesů 

prováděných v kadeřnictví, který ale zároveň dává možnost, 

jak zákaznici ukázat vysokou profesionální úroveň. 

 

COLOR REMOVER je ideální přípravek pro tento druh 

techniky a jejího provedení v podmínkách naprosté bezpečnosti 

a s plným ohledem na zdraví vlasů, provede korekci nebo 

změnu oxidační barvy, aniž by došlo k narušení keratinové 

struktury vlasů nebo ke změně přírodní barvy. Tento nový typ 

kadeřnické služby, díky použití technologie poslední generace 

zajišťuje maximální ohled na strukturu vlasů a umožní provádět 

časté změny barvy, a tedy i zvýšit počet technických služeb prováděných v kadeřnictví. 

 

Color Remover stáhne z vlasů barvu vytvořenou oxidačním procesem. Smíchejte 

CRYSTAL COLOR REMOVER vždy a jedině s přípravkem FLUID COLOR 

REMOVER v poměru 1:6. Návod k použití: nasypte do misky všechen prášek, který je v 

sáčku, smíchejte ho s 90 ml přípravku FLUID COLOR REMOVER a promíchejte. Naneste 

rovnoměrně na vlasy a nechejte působit od 5 do maximálně 45 min. 

 

 

 

PURE GOMMAGE 500 ml-Fluidní Shampon Hi-Tech s výtažkem ze 

saponárie. Ideální pro přípravu vlasů na následující technické služby jako 

jsou barvení, trvalá ondulace a žehlení. Výborný prostředek na dokonalé 

odstranění všech alkalických zbytků po provedeném odbavení a moření 

vlasů. Má hluboký, a přitom šetrný čistící účinek, umí perfektně odstranit 

všechny pozůstatky, které by mohly negativně ovlivnit bezchybný 

výsledek konečného kadeřnického ošetření. 
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SOS Relief Scalp Oil-Ochranné kožní tonikum s 

obsahem olivového, slunečnicového a 

hroznového oleje. 

Výborný jako preventivní ochrana před 

podrážděním, svěděním a pálením pokožky i pro 

přecitlivělý typ kůže. Obnoví hydro lipidový film 

chránící pokožku a zaručí maximální komfort 

během provádění technické kadeřnické služby. 

 

 

 

 

SOS Skin Stain Remover- Čistící ubrousek na 

jednorázové použití s obsahem Aloe Vera. Používá 

se na odstranění skvrn a map vzniklých na kůži. 

Má zvláčňující účinek a obnoví fyziologickou 

rovnováhu pokožky. 
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Zesvětlovače 

 

 
Multifunkční zesvětlovací kosmetický olej. 

Ideální způsob použití: lehké zesvětlení až o 3 tóny. 

Pole využití: na přírodní i na barvené vlasy. 

Vlastnosti: Postupné a šetrné zesvětlení, vytvoří béžovo – blond odlesky s 

přirozeným efektem sun kissed (výborné řešení i pro muže). 

 

Oživí melír a přírodní barvu vlasů, sjednotí efekt dorůstání. Šetrný, rychlý a 

spolehlivý výsledek. 

 

Návod k použití: Smíchejte jeden díl oleje Lightening Oil a 2 díly Lux 

Activatoru, vytvořte homogenní směs. (např: 50 ml Lightening Oil + 100 ml Lux 

Activator). Pokračujte aplikaci v závislosti na zvolené technice. Pokud je 

požadovano mírnější zesvětlení naneste Lightening Oil na suché nebo mírně 

vlhké vlasy. 

 

 

 

 

 

 
DECO DUSTPLUS+ je skutečný pokrok v odbarvovacím prášku. Zesvětlí až o 7 tónů a 

zachová integritu vlasového vlákna. Jediný přípravek, jediná aplikační fáze, jednoduché, 

praktické a bezpečně provedené zesvětlení se současnou maximální ochranou vlasů. Díky 

cennému komplexu Polyamino Sugar Condensate s vysokým balzámovým, hydratačním a 

ochranným účinkem DECO DUSTPLUS+ vlasy zesvětlí a současně je ošetří a na závěr 

ošetření uzavře šupiny kutikuly. Inovativní a účinné složení, revoluční přípravek pro 

profesionální kadeřnické použití! 

Návod k použití: připravuje se stejným způsobem jako tradiční odbarvovací prášek, 

smíchejte oxidační emulzi 10, 20, 30 nebo 40 objemů v doporučeném poměru 1:2. Vznikne 

kompaktní směs, která se snadno aplikuje v závislosti na požadované technice zesvětlení. 
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DECO DUSTVIOLET, kompaktní fialový odbarvovací prášek (Dust free) na melír, 

odbarvení a moření vlasů, vhodný pro všechny druhy zesvětlení. Speciální složení ve formě 

fialového prášku má super účinek proti žloutnutí kombinovaný s vysokou zesvětlovači 

schopností až o 7 tónů. Přídavek Keratinu a Arganového oleje má zaručený balzámový 

účinek, vlasy po něm zůstanou hebké, hydratované a zářivé. Jeho specifické netěkavé složení 

umožní rychlou, praktickou a bezpečnou aplikaci. Vlasy nenafukuje ani nemobilizuje. 

Jednoduše se smíchává s oxidačními krémy Cream Activator/Lux Activator. 

 

Návod k použití: smíchejte 1 odměrku prášku (30 g) se 60 ml oxidační emulze (ředí se 1:2), 

naneste na vlasy a nechejte působit až do dosažení požadovaného stupně zesvětlení. 

Maximální doporučený čas působení: 50 minut. 

 

DECO FASTMECHES, modrý, kompaktní odbarvovací prášek (Dust Free) s přídavkem 

guarové gumy. Jeho specifické složení umožní rychlé a bezpečné kosmetické zesvětlení až o 

7 tónů za plného respektování vlasové struktury. Vhodný pro všechny techniky zesvětlení a 

moření vlasů, ideální pro rychlou kadeřnickou službu pro přírodní, ale i barvené vlasy. Jeho 

specifické neprchavé složení vlasy nenafoukne ani je nemobilizuje, neutralizuje nežádoucí 

teplé tóny. Jednoduše a rychle se smíchává s oxidačními krémy Cream Activator/Lux 

Activator. 

 

Návod k použití: smíchejte 1 odměrku prášku (30 g) se 60 ml oxidační emulze (ředí se 1:2), 

směs naneste na vlasy a nechejte působit až do dosažení požadovaného stupně zesvětlení. 

Maximální doporučený čas působení: 50 minut. 

 

 

 

 

 

DECO CREAMPLUS+, revoluční změna v oblasti krémových 

odbarvovačů. Nová kosmetická textura modré barvy má zesílený účinek 

proti žlutému nádechu, umožní zesvětlení až o 7 tónů, a přitom plně 

respektuje integritu vlasového vlákna. Jedinečný přípravek, který po 

přimíchání poskytne smyslově příjemný a šetrný pocit a má jednoduchou, 

praktickou a bezpečnou aplikaci. Obsahuje cenný rekonstrukční komplex, 

který je obohacen inovační složení s obsahem bambuckého másla karité, 

Decocreamplus+ vlasy zesvětlí, a přitom je ošetří, upraví jejich kondici, 

hydratuje a chrání. Krémová konzistence umožní dokonalé přilnutí k vlasu 

a je velmi účinná při všech technikách zesvětlení, na záskání všech druhů 

blond v kadeřnictví. 

 

Návod k použití: odbarvovací krém přimíchejte oxidační emulzí 10, 20, 

30 nebo 40 objemů v doporučeném poměru 1:2. Vznikne krémovitá směs, 

která se snadno aplikuje v závislosti na požadované technice zesvětlení. 

Maximální doporučený čas působení: 50 minut. 
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Tonizační krém AMMONIA & PPD FREE. 

Pole využití: na přírodní, ale i a na odbarvené a zesvětlené blond 

vlasy. 

 Vlastnosti: Postupně a vyváženě tonifikuje, neutralizuje 

nežádoucí teplé odlesky, vytvoří fantazii náhodných odlesků. 

Vysoce šetrné složení s PERLOVÝM PRÁŠKEM, bez 

amoniaku pro vysoký komfort pokožky a naprostý respekt k 

vlasové struktuře. Přidá dlouhodobý brilantní lesk. 

Formát: 8 různých nuancí + 1 Clear Toner. 

Široká škála barevných nuancí pro naprosto volnou kreativitu, 

složení, které přidá odlesky na přírodní blond i na předtím 

zesvětlené vlasy. 

Clear Toner je tonizační krém bez pigmentů, slouží pro smíchání s 

ostatními nuancemi na regulaci jejich intenzity. 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ STABILIZOVANÝ OXIDAČNÍ KRÉM 

–  

 

Lux Activator je speciální oxidační stabilizovaný krém s 

obsahem inovačních účinných látek: Luminescin ®, 

Rostlinný keratin a Aganový olej.  

Jednoduše se směšuje a jeho specifická krémovitá 

kompozice příznivě ovlivňuje průběh ošetření, má 

regenerační a zvláčňujícím účinek, zaručuje maximální 

kosmetický výsledek technického úkonu barvení anebo 

odbarvení. Jeho speciální, bohatá a vláčná textura 

zdůrazní barvící nebo odbavovací účinek přípravku ke 

kterému se přimíchá, aplikace je snadnější a 

stejnoměrnější. K dispozici je ve složení 10 (3 %) /20 (6 

%) /30 (9 %) a 40 (12 %) vol.- objemů. 

 

Návod k použití: Přimíchejte jej do technického 

přípravku na barvení / odbarvování v doporučeném 

směšovacím poměru a nechejte působit až do dosažení 

požadovaného výsledku, v rámci doporučených časů pro 

jednotlivé kadeřnické služby. 

 

 

 

 

 

 


