
Optima
JEDEN KOLOR, WIELE 

MOŻLIWOŚCI KOLORYZACJI

Jaki jest twój wymarzony kolor włosów?

Zadaliśmy to pytanie tysiącom stylistów fryzur,

aby stworzyć idealną linię koloru włosów. 

Z odpowiedzi wybraliśmy najważniejsze 

życzenia i na ich podstawie opracowaliśmy 

Naszą nową linię kolorystyczną Optima.



Optima
- Łatwe w użyciu (bez stresu przy koloryzacji)
- Niezawodne (stała jakość)
- Doskonałe krycie również siwych włosów
- Idealne dla Słowianek (słabe włosy)
- Brak zielonych odcieni w blondach
- Genialny połysk  ”hydronaprawa”

* Olej z nasion Meadofoam
* Olejek Monoi de Tahiti
* Olej z Baobabu (A, D, E i F) 

- Bez amoniaku (MEA-płukanie)
- Seria ”High Lift” ma trochę amoniaku
- 100% Wegańskie
- Bezzapachowe (Bez perfum)
- Bez PPD (uczulający czarny barwnik)
- Oxy 1,5%. 3%, 6%, 9%, 12% 
- Tubki po 100ml (bardzo wydajne)



Optima
SYSTEM ODCIENI

Odcienie są oznaczone literami, aby ułatwić zrozumienie:
1. Cyfra przed literą określa poziom głębi odcienia
2. Pierwsza litera podaje ton podstawowy
3. Druga litera podaje ton wtórny

Na przykład:
9AO / 9 = poziom głębi, A = ton podstawowy, O = ton wtórny

N = Neutral / Neutralny                                W = Warm / Ciepły
A = Ash / Popielaty                                         P = Pearl / Perłowy
G = Gold / Złoty                                               O = Copper / Miedziany
R = Red / Czerwony                                       M = Mahogany / Mahoniowy
B = Beige / Brown/Bezowy/Brązowy         V = Violet / Fioletowy



ODCIENIE COVER / KRYCIE

- Cienie Cover, 21 odcieni łączą w sobie mocne krycie i brązowy 
odcień. Odcienie kryjące zostały podzielone na trzy grupy: 
chłodne, neutralne i ciepłe. 

* 1. odcienie chłodne NNA
* 2. odcienie neutralne NNB
* 3. odcienie ciepłe NNW

- Stosowane samodzielnie te 
odcienie nadają miękki, piękny
odcień, jednocześnie 
pokrywając siwe włosy.
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ODCIENIE INTENSE / INTENSYWNE

- Odcienie Intense 29 odcieni są intensywne i czyste. Mogą być 

stosowane samodzielnie, aby stworzyć mocny odcień lub 

mieszane z innymi odcieniami, gdy chcesz podkreślić charakter 

odcienia.

Optima





ODCIENIE REFLECTION / REFLEKSYJNE

- Odcienie Reflection 37 odcieni to wstępnie zmieszane, naturalne 

i miękkie kombinacje odcieni, które tworzą różne odcienie brązu 

i miedzi 
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ODCIENIE MIXER

- Odcienie Mixer 9 odcieni dają intensywny odcień bez krycia. Gdy 

potrzebne są mocne odcienie, można użyć samych Mixerów z 1,5% 

lub 3% Cream Oxid. Przy tworzeniu pastelowych odcieni, dodaj 

odcień Mixera do wybranego koloru, maksymalna ilość to 20% 

całej mieszanki kolorów, w zależności od bazy i pożądanej 

intensywności efektu.
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ODCIENIE HIGHLIFT / ROZŚWIETLACZE

- Odcienie Highlift 8 odcieni zapewniają silny efekt rozjaśnienia i

jednocześnie skuteczną neutralizację żółtych odcieni.
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MOOD BOOSTER

- Krople zapachowe do farb

- Zielona herbata i słodki owocowy koktajl

- Luksusowe doznania zapachowe
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MAKEOVER

- Do usuwania poprzedniego koloru jeżeli:

*  obecny, sztuczny odcień różni się od pożądanego

chcesz uzyskać wyraźną zmianę tonalną, np. Od

popielatego do złotego lub od chłodnej czerwieni

do miedzi

* chcesz, aby rezultat był wyraźnie jaśniejszy niż

bieżący kolor

* końce mają kilka widocznych warstw w różnych kolorach

* chcesz usunąć bezpośredni barwnik
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Luxima
Luxima to bardzo łagodna farba do tonowania, 

która w ogóle nie rozjaśnia naturalnych włosów.

Wybierając Luximę, stylista nie musi 

rezygnować z dotychczasowej, zaufanej i 

lubianej linii kolorystycznej. 

Luxima to linia, która jest odpowiednia dla 

wszystkich salonów fryzjerskich i nie jest zależna 

od ich aktualnie stosowanej linii kolorystycznej. 



- Szybkie i łatwe w użyciu (bez stresu przy koloryzacji) 
- Oszałamiające i modne odcienie
- Idealne dla Słowianek (słabe włosy)
- Brak zielonych odcieni w blond kolorach 
- Tuszowanie siwych włosów
- Trójwymiarowe efekty
- Genialny połysk  „Shine Enhance Complex”

* Olej z nasion Limnanthes alba
* Ekstrakt z nagietka
* Siła witamin (E i C) 

- Bez amoniaku (MEA-płukanie)
- Bezzapachowe (Brak perfum)
- Bez PPD (uczulający czarny  barwnik)
- 100% Wegańskie
- Dla mężczyzn 
- Otwiera drzwi do sprzedaży masek i szamponów 
- Tubki 60ml (bardzo wydajne)
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Luxima
SYSTEM ODCIENI

Odcienie są oznaczone liczbami, które wskazują poziom głębi
i charakter odcienia.

- Pierwsze kilka liczb pokazuje, gdzie w zakresie głębi
znajduje się ton, czyli ilość pigmentu w nim zawartego. 

- Ostatnie liczby są oparte na palecie kolorów i oznaczają 
charakter tonu.

Np. 7-9.16 Ciemna Róża/Dymna Róża / 7-9 = poziom głębi bazy,
który pasuje do koloru, i .16 = charakter tonu. Należy pamiętać, 
że efekt końcowy w przypadku włosów rozjaśnionych to 8, jeśli 
chodzi o poziom głębi; innymi słowy, jest to gdzieś pomiędzy 7 a 9. 

.1    Ash / Popielaty                               .5  Mahogany / Mahoniowy

.2   Iridescent / Opalizujący               .6  Red / Czerwony

.3   Golden / Złoty                                 .7  Tobacco / Brown / Tytoń / Brąz

.4   Copper / Miedziany



ODCIENIE BLOND

Wyciszone odcienie do tonowania, pogłębiania i wyrównania koloru 

włosów blond na dwóch różnych poziomach głębokości: 7–9 i 8–10. 

Wszystkie odcienie zawierają już substancje przeciwdziałające 

żółtym odcieniom. 
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ODCIENIE BROWN / BRĄZOWE

Stonowane, brązowe odcienie do odświeżania lub pogłębiania 

odcienia farbowanych włosów lub do zmiany koloru na dwóch 

różnych poziomach głębokości: 4–6 i 6–8
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ODCIENIE MIXER

Bogate mieszanki tonów od zimnych do ciepłych, zarówno w tonach 

czystych, jak i łamanych - używaj do podkreślania innych tonów lub 

w niezmienionej postaci. 
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ODCIENIE PASTEL / PASTELOWE

- Gotowe pastelowe odcienie z cudownym połyskiem i wyrazistością 

Luximy. Służą do tonowania rozjaśnianych włosów lub do 

pastelowania odcieni BLOND. 
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ODCIENIE EXPRESS / EKSPRESOWE

Chłodne, naturalne odcienie w różnych stopniach przyciemniania 

oraz wybrane jasne odcienie do ekspresowego zabarwienia i 

korekcji kolorów. W stanie surowym czas przetwarzania wynosi 

tylko 5 minut.

LUXIMA





ODCIENIE BASE / BAZOWE 

Odcienie BASE zwiększają krycie i zdolność do wyrównania koloru. Są 

łatwe w użyciu do przyciemniania lub rozjaśniania koloru włosów, w 

tym do wzrostu korzeni i do pokrycia siwych włosów. Możesz użyć 

odcieni BASE zmieszanych z innymi kolorami lub w postaci surowej.

LUXIMA




