
Profesionální kvalita
COLOR KERATIN ORO PURO



COLOR KERATIN ORO PURO

PERMANENTNÍ KRÉMOVÁ 
BARVA 

BEZ AMONIAKU



PROKRYTÍ
BRILANTNOST

BARVA !



POŽADAVEK

-Odpověď pro profesionální trh který 
požaduje
funkční a jemné barvy 

- Permanentní barva bez amoniaku a 
Paraphenildiaminu, která byla vytvořena aby 

její  
efekt napůsobila agresivně na vlasy a 

vlasovou
pokožku 

-Zvýrazňuje krásu profesionální barvy a 
dodává 
vlasům zdraví a vitalitu



POŽADAVEK

Zlato                     Keratin                Arganový olej

COLOR KERATIN ORO PURO

Nová barva bez amoniaku

Permanetní krémová barva 
zaručuje

maximální proktrytí bílých-
šedivých 

Vlasů

a zanechává vlasy
Brilantní
Jemné

Hydratované a
Chráněné



PLUS

-Maximální probarvení 
šedivých vlasů

- Brilantní uniformní barvy

- Zvýšená přilnavost pigmentu pro
dlouhotrvající barvu

-Zanechává vlasy hedvábně
hebké a hydratované

-Vysoce ochranný efekt, obnovení
struktury a  péče



PLUS
-Je možné aplikovat v případě 
citlivé 
vlasové pokožky

-Zesvětluje o 4/5 tónů

- Hebká, krémová textura pro 
perfektní 
přilnutí a  proniknutí do 

vlasového vlákna

-Pohodlné použití

- Jemná orientální vůně  



JAK PŮSOBÍ
G K A

Zlato Keratin Arganový olej

Díky obsahu mikročástic 24 K zlata a 
mikropigmentům barva působí 
efektivněji a zvýrazňuje jas 
kosmetické barvy
Arganový olej zaručuje perfektní 
proniknutí pigmentů do vlasů a 
zanechává vlasy hebké a hydratované
Keratin posiluje a má intenzivní 
rekonstrukční efekt na vlasy
Díky absenci amoniaku zlato zvyšuje
a podporuje kvalitu barvy a zárověň
respektuje vlasovou pokožku a 
vlasové vlákno



AKTIVNÍ LÁTKY

24 K ZLATO  - zanechává vlasy brilantní a plné lesku s 
neuvěřitelným

anti-age efektem proti stárnutí, nezatěžuje

KERATIN – dodává vlasové struktuře plnost a vitalitu, 
regeneruje

narušené, matné vlasy 

ARGANOVÝ OLEJ – chrání, rozjasňuje, posiluje a vyživuje
vlasy, bohatý na vitamín E, síla  
přírodních antioxidantů působí proti
stárnutí a chrání vlasy  vůči volným
radikálům



LINIE

Celkem 68 ODSTÍNŮ pro intenzivní, jasné a 
dlouhodobé 

probarvení, poměr míchání:
1:1,5

3 SUPERZESVĚTLUJIÍCÍ  odstíny, poměr 
míchání:

1:2

Pro dosažení nejlepšího výsledku míchejte 
vždy 

pouze se 
ZLATÝM AKTIVÁTOREM 

COLOR KERATIN ORO PURO  



ORO PURO ZLATÝ AKTIVÁTOR
-Specifický díký barevnénu keratinu
-Jednoduché použití, neutrální vůně
- Složení podporuje péči, rekonstrukci a
zjemňující 
efekt

-Zaručuje maximální kosmetické 
působení a efekt 
probarvení  

-Obohacena o zlato a arganový olej
- 10 vol. 3%, 20 vol. 6%, 30 vol. 9%, 40 
vol. 12%

AKTIVNÍ LÁTKY:



POUŽITÍ
POMĚR MÍCHÁNÍ: 50 ml barvy + 75 ml aktivátoru (1:1,5)
Superzesvětlující odstíny : 50 ml barvy + 100 ml aktivátoru (1:2)

Aplikace: aplikujte barvu stejnoměrně na suché vlasy

Mytí: po ukončený doby působení ošetřete vlasy šamponem a péčí Oro
Puro



PYRAMIDA VŮNÍ
SPA VŮNĚ HAMMAM

HLAVA – CITRUSOVÁ VŮNĚ

SRDCE – BÍLÉ KVĚTY

ZÁKLAD - DŘEVO


