
BARVY – TECHNICKÝ MANUÁL



•  8x LESKLEJŠÍ než před barvením již obarvených vlasů
•  2x ODOLNĚJŠÍ vůči lámavosti než před barvením již  

obarvených vlasů
•  až 100% KRYTÍ ŠEDIN 
•  DLOUHOTRVAJÍCÍ BARVA
• FLEXIBILNÍ a KRÉMOVÁ texura

VELKÁ ROZMANITOST BARVIV: 
Až 9 různých vysoce kvalitních barviv v závislosti na odstínu.
Bohatost barvy, jednotnost, barevnost.

KONTROLOVANÁ OXIDAČNÍ REAKCE: 
Zpožděná oxidace barvy pro lepší rozložení barviv ve vlasech.
Dlouhotrvající barva.

VITALITA a INTENZITA 
Speciální C5 barviva pro dosažení intenzivní červené,  
měděné, vinově červené a přilnavostí k vlasovému vláknu.
Božská krása, intenzita.

DOKONALÝ LESK 
Nové molekuly lesku se skvělou přilnavostí k vlasovému povrchu s 
novou dvojitou funkcí.
Dlouhotrvající zrcadlový efekt.

PROFESIONÁLNÍ BARVY NA VLASY COLORSMETIQUE... vytvořena jako kdyby obsahovala masku na vlasy. 
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7.43
1 7 Colour level
2   4 Primary tone
3      3 Secondary tone

OZNAČENÍ

Hloubka/výška barvy
1 černá  2 tmavě hnědá  4 středně hnědá  
5 světle hnědá 6 tmavá blond  7 střední blond
8 světlá blond 9 velmi světlá blond  10 nejsvětlejší blond

Odlesky a kombinace 
/0 přírodní – zaručuje perfektní probarvení bílých-šedivých vlasů, 

lze kombinovat se všemi odstíny (žlutá+modrá)
/1 popelavá (modrý a zelený pigment) – pro tvorbu studených 

odlesků, tónování zesvětlených vlasů a neutralizaci teplých odlesků
/2 duhová (fialový pigment) – ideální pro neutalizaci žluté i po

zesvětlení
/3 zlatá (žlutý pigment) – pro intenzivní probarvení teplým 

odleskem, obnovení přirozeného lesku vlasů
/4 měděná (oranžový pigment) – zářivé měděné odstíny
/5 mahagon (červený a modrý pigment) – excelentní brilantnost

lehkého červeného nádechu
/6 červená (červený pigment) – brilantní červené odlesky

/01 jemná popelavá  /12 popelavo duhová
/13 béžová popelavo zlatá /14 popelvo měděná
/21 duhovo popelavá /24 duhovo měděná
/31 zlato popelavá  /32 zlato duhová 
/34 zlato-měděná  /35 zlato mahagonová
/40 sytá měděná  /41 měděno popelavá
/43 měděno zlatá  /44 intenzivní měděná 
/46 měděno-červená  /20 fialová sytá
/23 duhová zlatá   /56 mahagonovo červená
/66 intenzivní červená /56 mahagonová červená
MN – maximální neutralizace (pouze u superblond odlstínů)

ČÍSELNÉ ZNAČENÍ BAREV REVLONISSIMO



COLOR & CARE
S kyselinou hyaluronovou a sójovými proteiny

SLOŽENÍ

KYSELINA HYALURONOVÁ 
Pečující kosmetická ingredience s hydratačními vlastnostmi.

SÓJOVÝ PROTEIN 
Obsahuje peptidy a esenciální aminokyseliny, vyživuje, obnovuje  
a napravuje vlasy tak, aby byly ideálně připraveny na barvení.

SMĚS PEČUJÍCÍCH ČINITELŮ 
Chrání celistvost vlasů a vlasové pokožky tím, že je zceluje.  
Speciální látka proti třepení konečků a pro lesklý vzhled.  
V každé linii barev navýšení 9 molekul pigmentu.

PŘÍPRAVA 
Miska nebo šejkr. Váha nebo odměrka. 50 ml tuba = 1 aplikace.

MIX 
1:1,5 do 50% šedivých vlasů: 50 ml barvy + 75 ml oxidačního krému. 
1:1 nad 50% šedivých vlasů: 50 ml barvy + 50 ml oxidačního krému.

DOBA PŮSOBENÍ 
35 min na normální vlasy, 40 min na bílé/šedivé vlasy.
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ČÍSELNÉ ZNAČENÍ BAREV REVLONISSIMO



SUPER BLONDES
S kyselinou hyaluronovou a sójovými proteiny.

SLOŽENÍ

KYSELINA HYALURONOVÁ 
Pečující kosmetická ingredience s hydratačními vlastnostmi.

SÓJOVÝ PROTEIN 
Obsahuje peptidy a esenciální aminokyseliny, vyživuje, obnovuje  
a napravuje vlasy tak, aby byly ideálně připraveny na barvení.

SMĚS PEČUJÍCÍCH ČINITELŮ 
Chrání celistvost vlasů a vlasové pokožky tím, že je zceluje.  
Speciální látka proti třepení konečků a pro lesklý vzhled.

PŘÍPRAVA 
Miska nebo šejkr. Váha nebo odměrka. 1 tuba = 2 aplikace.

MIX 1:3 
30 ml barvy + 90 ml oxidačního krému = 120 ml.

DOBA PŮSOBENÍ 
45-60 min na bílé/šedivé vlasy, 1000MN lze použít do 50% šedivých vlasů.  
Ostatní linie pouze na přírodní vlasy.
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Béžový odlesk: 1032,1031
Přírodní podklad v hloubce:   
5 ton – 1032, 1031 + 12% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení
6 ton – 1032, 1031 + 12% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení
7 ton – 1032, 1031 + 9% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení 
8 ton – 1032, 1031 + 6% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení
9 ton – 1032, 1031 + 3% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení

Přírodní odlesk: 1000MN
Přírodní podklad v hloubce:   
5 ton – 1000MN + 12% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení
6 ton – 1000MN + 12% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení
7 ton – 1000MN + 9% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení
8 ton – 1000MN + 6% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení 
9 ton – 1000MN + 3% oxidant, poměr míchání 1:3, 50 min působení 

Popelavý-metalický odlesk: 1001, 1002, 1011, 1022
Přírodní podklad v hloubce:  
5 ton – 1001, 1002, 1011, 1022 + 12% oxidant, poměr míchání 1:3,

60 min působení
6 ton – 1001, 1002, 1011, 1022 + 12% oxidant, poměr míchání 1:3,

60 min působení 
7 ton – 1001, 1002, 1011, 1022 + 9% oxidant, poměr míchání 1:3, 

60 min působení
8 ton – 1001, 1002, 1011, 1022 + 6% oxidant, poměr míchání 1:3, 

60 min působení

POUŽITÍ SUPER BLONDES PO DOBĚ PŮSOBENÍ:  
Po době působení pouze spláchneme a nešamponujeme.

Připravíme si pigmentaci v podobě tonovací lazně:  
0,12 + 3% oxidant + antiporosity milk (perleťový odlesk) 
0,11 + 3% oxidant + antiporosity milk (popelavý odlesk)

Stejný poměr od každého produktu, 15 min doba působení, 
poté použít post color šampon.

Použití melírovacího systému
Pokud je 4-5 hloubka přírodního tónu, používáme BLOND UP 7. Jem-
ný prášek je možno použít k pokožce. Lze vrstvit, pokud není po 35 
minutách stejný odstín. Použití s nižším oxidantem ve druhé vrstvě. 
Opláchneme vodou, nešamponujeme, pokračujeme pigmentací  
v podobě tónující lázně (pure color nebo barva). 

40 g melíru + 7g protektor kromatik + 80g 6% oxidant,  
35 min působení, nešamponujeme, opláchnete důkladně vodou, 
vysušíme ručníkem a pokračujeme podle požadovaného odlesku.

Pigmentace metalické blond  
9.2 colorsmetique + 0.12 pure color + 6%ox  
příklad: 9.2-30g + 0.12-10g + 6%ox-60g, poměr míchání 1:1,5

Pokud máme bílý podklad po zesvětlení melírem BLOND UP 7,  
opláchneme pouze bez šamponu a pokračujeme tónovací lázní:   
0.12 pure color + 1,8 aktivátor, poměr míchání 1:1 
0.11 pure color + 1,8 aktivátor, poměr míchání 1:1, 15 min doba  
působení, poté šamponujeme post color šamponem.

Po jakémkoliv zesvětlení je důležité provést zapigmentování.  
Zabraňuje následnému žloutnutí, zmatnění.
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CROMATICS
Permanentní barvy s vysokou intenzitou a bohatou škálou odstínů, pro podporu 
a zvýraznění krásy rudých vlasů, s fantastickým efektem. Jediná linie barev, které 
dokáží zesvětlit barvu. 
Zvýraznění odstínů bez předchozího zesvětlení melírem.

 •  4x 100% ohromující tóny.
Několik intenzivních červených tónů a sytá fialová. 

 • Vhodné pro dva různé druhy barvení:
- Tvorba červených odlesků na přírodní nebo barvené vlasy
bez předchozího zesvětlování (pomě míchání 1:1,5 oxidanty 3%, 6%, 9% a 12%).
-  Barvy Cromatics dokáží zvýraznit jakýkoliv odstín v kombinaci s barvami  

Revlonissimo Colorsmetique.
 • Vysoce projasňující síla: až 4 tóny s 12% oxidantem.
 • Rychlé zvýraznění: 15 min s teplem, 35 min bez tepla.
 • Hustá textura pro perfektní nanesení.
 • Excelentní jednotnost: díky nové kosmeticitě docílíme dokonalé harmonie 

a atraktivního krytí po celé délce vlasu (odstíny C20, C46, C50, C60).

PŘÍPRAVA 
Miska nebo šejkr. Váha nebo odměrka. 1 tuba = 1 aplikace.

MIX 1:1,5 
50 ml cromatics + 75 ml oxidačního krému (10, 20, 30 a 40 vol). 
Nepoužívat samostatně nad 50% šedivých vlasů.

DOBA PŮSOBENÍ 
35 min na přírodní vlasy, 40 min na barvené vlasy.
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HIGH COVERAGE 40+
navrženo pro vlasy s vysokým % šedin, 100% krytí

SLOŽENÍ

1. ANTI-AGE TECHNOLOGIE 
Obsahuje arginin: více hydratuje, více restrukturalizuje, více chrání

2. TECHNOLOGIE BARVENÍ 
Maximální sytost barvy, docílí sjednocení odstínů, vlasy jsou krásné bez duhového  
odlesku a bez zatížení, vysoká barvící síla tvoří neprostupnou bariéru sklovitých  
šedivých vlasů a zajišťuje jejich maximální krytí

O 34% navýšené pigmentace zaručuje 100% probarvení sklovitých šedivých vlasů.

Lze použít na přírodní vlasy v kombinaci 3% oxidantu 1:1,5, 30 min doba působení.  
U přírodních vlasů používáme odstín o tón světlejší než v základní linii  
Colorsmetique.

PŘÍPRAVA 
Miska nebo šejkr. Váha nebo odměrka. 1 tuba = 1 aplikace.

MIX 1:1,5 
60 ml barvy + 90 ml oxidačního krému 20 vol 6%.

DOBA PŮSOBENÍ 
40 min. Díky složení pigmentace (anti-age) je barva o půl tónu tmavší než barvy  
colorsmetique.



PURE COLORS
Vytváří extrémní efekty na zesvětleném podkladu.

 •  Koncentrované odstíny
 • Vyrobeny s oxidačními pigmenty
 • Pro intenzivnější barvy a neutralizaci bez ztmavení
 • Lze míchat s barvami Colorsmetique a Young Color Excel 
• Lze vytvářet duhové, šedivé, pastelové odlesky vždy na zesvětlený podklad

NEUTRALIZACE A INTENZITA
Neutralizace: 3 odstíny 
012 Duhová šedivá = Zlatá 
011 Šedivá = Oranžová 
017 Bronzová šedivá = Červená

Intenzita: 2 odstíny 
200 Fialová, 600 Červená, 900 Růžová

PŘÍPRAVA 
Miska nebo šejkr. Váha nebo odměrka. 1 tuba = 2 aplikace.

MIX 
1:1 tónovací lázeň, 0.12 + 3% ox, 15 min doba působení (perleťový odlesk) 
1:1 tónovací lázeň, 0.11 + 3% ox, 15 min doba působení (popelavý odlesk) 
1:1 tónovací lázeň, 900 + 3% ox, 15 min doba působení (pastelově růžová) 
1:1,5 tónování s barvou, příklad: 5.15 40 g + 0.17 5 g + 6% ox 60 g, 35 min doba 

působení, použití na přírodní vlas. Potlačujeme červený odlesk.
1:1,5 tónování s barvou, příklad: 10.02 40 g + 6% ox 60 g + 0.12 2 g, 35 min doba 

působení, použití na přírodní nebo zesvětlený vlas.
200, 600, 900: používáme pro zvýraznění odlesků. Držíme se pravidlem přidáním

gramáže pure color, sčítáme k hloubce barvy 1-10.
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YOUNG COLOR EXCEL
Semipermanentní barva na vlasy.

Ideální pro oživení narušených vlasů a tónování přírodních vlasů.
Více než pouhý tón v tónu.

1. ŠETRNĚJŠÍ K VLASŮM
• obohaceno o kosmeticky aktivní látky • bez amoniaku  
• s minimálním nebo žádným efektem odrostů

2. VĚTŠÍ INTENZITA BARVY
• vysoká barvící síla • bohaté a výrazné tóny • optimální krytí  
• dlouhotrvající výsledky

3. VĚTŠÍ VŠESTRANOST
• jedna barva - tři stupně intenzity

4. A DALŠÍ VÝHODY
• příjemná vůně • snadná a rychlá aplikace  
• kombinujte: odrosty = permanentní barva

délky = young color

5. ZTMAVOVÁNÍ, SJEDNOCENÍ ZESVĚTLENÝCH VLASŮ

PŘÍPRAVA 
Miska nebo šejkr. Váha nebo odměrka. 1 tuba = 2 aplikace.

MIX 1:2 
35 ml barvy + 70 ml oxidačního krému = 120 ml.

DOBA PŮSOBENÍ 
Aplikujte na suché neumyté vlasy pomocí štětce.  
Doba působení 15-20 minut. Emulgujte a poté umyjte šamponem po barvení.

tón v tónu
zvýraznění  
o 1 přírodní tón

zvýraznění  
o 1,5 tónu
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SOFT LIGHTENER – JEMNÝ ZESVĚTLOVAČ
bez amoniaku

 •  Ideální použití po letním období, 
před pigmentací studených  
i perleťových metalických odlesků.

•  Jemné zesvětlení pro zjemnění  
rozdílu odrostů.

• Zjemňuje kontrast mezi přírodním
odrostem a melírem bez zanechání 
teplého odlesku.

• Pro přírodní základ 5 až 9. 
• Pouze 5 minut extra.
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APLIKACE 
Aplikujte do vlhkých, ručníkem vysušených vlasů. Míchejte vždy se  
speciálním aktivátorem 15 vol s technologií minerálních olejů.

DOBA PŮSOBENÍ 
5 minut

POUŽITÍ 
Lze použít v den zesvětlování, melírování. Mezi fází nešamponujeme,  
pouze opláchneme barvu nebo melír. Aplikujeme soft lightener 1:2. 
Potlačí žlutý odlesk. Lze navrstvit soft toner, mezi fází pouze opláchneme 
vodou, na závěr použijeme post color.



SOFT TONER – JEMNÉ TONERY
bez amoniaku

 •  Potlačuje a sjednocuje teplé 
odlesky.

•  Použití na melírované, zesvětlené 
vlasy.

• Neutralizují a tónují melír bez 
zesvětlení přírodního odstínu 
barvy.

• Jasné, čiré a jednotné výsledky
všech čtyř typů tonerů pro 
všechny typy melírů.

• Pouze 5 minut extra.
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APLIKACE 
Aplikujte do vlhkých, ručníkem vysušených vlasů. Míchejte vždy se  
speciálním aktivátorem 4 vol s technologií minerálních olejů.

DOBA PŮSOBENÍ 
5 minut

POUŽITÍ 
Lze použít v den zesvětlování, melírování. Mezi fází nešamponujeme,  
pouze opláchneme barvu nebo melír. Aplikujeme soft toner 1:2. 
Sjednotí melírovaný zesvětlený vlas v popelavém nebo perleťovém  
odlesku.
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K O M P L E T N Í    

B A R E V N Ý 
S E R V I S

Každý detail je důležitý a udělá obrovský rozdíl v zlepšování Vašich služeb na takovou úroveň, kterou od Vás Vaši klienti očekávají.

8 KROKŮ K DOKONALÉ BARVĚ

Tato řada byla vyvinuta speciálně  
K ROZMAZLOVÁNÍ VAŠICH KLIENTŮ  

během každého kroku barvení. 

REVLONISSIMO
COLORSMETIQUETM 
HIGH COVERAGE
Vysoce účinná, permanentní 
krémová barva.

CREME PEROXIDE
Univerzální oxidační činidla, 
4 druhy síly pro jakoukoliv 
barvu. 

BARRIER CREAM
Ochrana pokožky. Vůně colorsmetique

ANTIPOROSITY 
MILK
Vyrovnává porozitu. 
Vůně colorsmetique. 

POST-COLOR SHAMPOO
Šampón, který pomáhá prodloužit  
a ochránit barvu. 45ti denní vůně.

COLOR 
CLEANTM 
Jemný čistič 
pokožky.

NUTRI COLORTM 
CREME
Maska 3v1: barva, 
jemnost a lesk

45 DAYS
2v1 šampon  
a kondicionér
- splňuje potřeby 
každého odstínu.


