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PIGMENTY

• Produkt gotowy do użycia,  
nie wymaga aktywatora;

• Łatwy w aplikacji;
• Formuła nawilżająca;
• Nie zawiera alergenów zapachowych;
• Dwie pojemności 100ml i 250ml;
• 11 dostępnych odcieni.

+ OLEJ MONGONGO

Działa ochronnie i antyoksydacyjnie.

+ OLEJ ARGANOWY

Odżywia i odbudowuje.

• Ożywiony kolor;
• Intensywne refleksy;
• Miękkie i lśniące włosy;
• Wypłukuje się stopniowo, 

bez efektu odrostów.

 Rezultaty:
Charakterystyka:



Dla tych, którzy chcą zmienić swój  wygląd lub ożywić odcień swoich włosów,  
Incolor oferuje Enhancing Pigment System (skoncentrowany system pigmentów) – nowy, 
łatwy do zastosowania preparat w formie żelu.  

Wzmacnia naturalny kolor włosów i podkreśla barwę po koloryzacji, akcentuje ton. 
Pozwala stworzyć żywe oraz modne refleksy.
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SKONCENTROWANY SYSTEM PIGMENTÓW

DIRECT PIGMENT MASK

MASKA BAZOWA DO PIGMENTACJI

+ organiczny olej mongongo
+ organiczny olej arganowy

Aby uzyskać delikatniejszy efekt koloryzacji,  
skoncentrowane pigmenty można mieszać z maską  
bazową — DIRECT PIGMENT MASK — w proporcji  
maksymalnie do 40% pigmentu w mieszaninie.

+ Olej mongongo należy do gamy olejków afrykań- 
skiej tradycji piękna, pochodzi z drzewa, które rośnie na 
pustynnych obszarach południowej Afryki. Zastosowanie 
tego oleju w dziedzinie naturalnych kosmetyków ma sze- 
rokie zastosowanie. Dzięki swoim właściwościom zape- 
wnia połysk i ułatwia rozczesywanie, jest idealny do 
użycia po farbowaniu. Ponadto, jedną z jego pod- 
stawowych cech jest zdolność utrzymania pigmentu we 
włosach i ochrona przed szkodliwym promieniowaniem 
UV.

pojemność 250 ml
pojemność 100 ml

pojemność   250 ml

ENHANCING PIGMENTS

SKONCENTROWANE PIGMENTY

+ organiczny olej mongongo
+ organiczny olej arganowy

Odcienie mogą być używane samodzielnie, aby uzyskać 
intensywne refleksy. Pigmenty można także mieszać 
ze specjalną maską bazową, co ułatwia aplikację i daje 
bardziej naturalne efekty koloryzacji włosów.  
Pigment połączony z maską może być aplikowany  
bezpośrednio po zabiegach chemicznych.



Pigmenty mogą być używane samodzielnie dla uzyskania intensywniejszych odcieni. Alternatywnie można  
je używać w połączeniu z maską DIRECT PIGMENT MASK dla łatwiejszej aplikacji i bardziej naturalnego  
rezultatu. Pigmenty wymieszane z maską można również nakładać po obróbce chemicznej.

Ilość nałożonego koloru zależy od długości i stanu włosów; naturalne pigmenty obecne we włosach  
będą miały wpływ na ostateczny wynik odcienia. Nie kryje siwych włosów.

SPOSÓB UŻYCIA:  
równomiernie rozprowadź kolor na czystych i suchych włosach,  pozostaw na maksymalnie 20 minut, 
a następnie dokładnie spłucz.

ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU UŻYCIA:

NATURALNE ODCIENIE
Mogą być używane samodzielnie, aby uzyskać bardziej intensywny kolor. 

TRWAŁOŚĆ: 4/6 myć

FANTAZYJNE ODCIENIE
Biorąc pod uwagę intensywność tych kolorów, zaleca się rozcieńczenie ich (do  40%) w masce,  
aby ożywić kolor lub przeciwdziałać niepożądanym refleksom. Na przykład, pigment Rich silver  
może być używany jako pigment anti-yellow, aby przeciwdziałać żółtym i złotym odcieniom typowym  
dla białych lub rozjaśnionych włosów. Jeśli chcesz osiągnąć modny efekt, możesz użyć czystych odcieni,  
bez rozcieńczania. 
 
TRWAŁOŚĆ: 6/8 myć

OSTRZEŻENIA:

• Nie stosować w przypadku nadwrażliwej skóry głowy;
• Nie używać w przypadku wysokiego procentu siwych włosów;
• Wstrząsnąć przed użyciem;
• Nie mieszać ze sobą odcieni;
• Nie mieszać z rozjaśniaczem;
• Podczas aplikacji używać rękawic ochronnych;
• Nie używać źródeł ciepła.

APLIKACJA

Skoncentrowany system pigmentów

20 min max



Intense brown

Dark brown

Light brown

Dark blond

Light blond

Cold blond

Luminous gold

Bright red

Deep Purple

Fierce copper

Rich silver

SUGEROWANY  
ODCIEŃ BAZOWY
od 1 do 4

SUGEROWANY  
ODCIEŃ BAZOWY
od 1 do 4

SUGEROWANY  
ODCIEŃ BAZOWY
od 3 do 5

SUGEROWANY  
ODCIEŃ BAZOWY
od 6 do 8 

SUGEROWANY  
ODCIEŃ BAZOWY
od 7 do 9

SUGEROWANY  
ODCIEŃ BAZOWY
od 7 do 10

SUGEROWANY  
ODCIEŃ BAZOWY
od 7 do 10

SUGEROWANY 
ODCIEŃ BAZOWY
od 4 do 8 
i rozjaśniony

SUGEROWANY 
ODCIEŃ BAZOWY
od 4 do 6 
i rozjaśniony

SUGEROWANY 
ODCIEŃ BAZOWY
od 5 do 8 
i rozjaśniony

SUGEROWANY 
ODCIEŃ BAZOWY
od 7 do 10 
i rozjaśniony

TYP WŁOSÓW
Włosy naturalne lub farbowane.

SPOSÓB UŻYCIA
Stosuj czyste pigmenty, na suche i czyste włosy.

CEL
Kolor z naturalnymi i jasnymi refleksami.

TYP WŁOSÓW 
Włosy naturalne lub farbowane.
SPOSÓB UŻYCIA
Stosuj czyste pigmenty, na suche i czyste włosy.
CEL
Kolor z naturalnymi i jasnymi refleksami.

TYP WŁOSÓW 
Włosy naturalne, farbowane 
lub rozjaśniane.

CEL
Przy użyciu czystego pig-
mentu, uzyskanie modnych 
refleksów. Bądź wymieszaj 
kilka kropel pigmentów  
z maską (maksymalnie  
do 40% całości), by pogłębić 
odbicia bazy wyjściowej.

CEL
Modny kolor z intensywnymi 
refleksami lub pogłębionymi 
odcieniami włosów.

CEL
Zneutralizować niepożądane 
żółte odcienie na włosach 
blond, naturalnych 
lub rozjaśnionych.
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