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ACCELERATORE DI POSA

ADD

Color accelerator complex: 
the product contains a specific complex 
based on precious oils suitably selected 

for their ability to convey color inside the 
hair.

By using ADD,  the exposure time of the 
color is drastically reduced and the color 

is more vibrant and bright.

This special complex, once absorbed 
by the hair, continues its effectiveness 

over time as it provides protection from 
external agents and from environmental 
oxidative stresses that are the cause of 

color fading.

Additionally , using ADD increases 
the comfort of the color service as it 

moisturizes the scalp.

Komplex urychlovače barev: výrobek obsahuje 
specifický komplex na bázi vhodně vybraných 
vzácných olejů pro jejich schopnost přenášet 

barvu uvnitř vlasů.

Pomocí funkce ADD se doba působení barvy 
výrazně zkrátí a barva je živější a jasnější.

Jakmile se tento speciální komplex vstřebá do 
vlasů, je účinný i v průběhu času, protože posky-

tuje ochranu před vnějšími vlivy a oxidačním 
stresem, který je příčinou blednutí barvy.

Kromě toho používání ADD zvyšuje komfort 
aplikace barvy, protože zvlhčuje pokožku 

hlavy.
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doporučený způsob použití
 how to use

RECOMMENDED DOSAGE 

• 32 drops in 100 ml of mixture 
 (50 g of iCOplex ZERO + 

50 g of iDEVELOP)

• 40 drops (2 ml) in 125 ml of mixture 
(50 g of iCOplex + 

75 g of iDEVELOP)

Jedno celé kapátko = 20 kapek = 1ml
One whole dropper = 20 drops = 1ml

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

• 32 kapek ve 100 ml směsi
(50 g iCOplex ZERO +  
50g iDEVELOP)

• 40 kapek (2 ml) ve 125 ml směsi
(50 g iCOplex +  
75 g iDEVELOP)

PŘÍPRAVA SMĚSI - PREPARATION OF THE MIX

1. Nalijte příslušné množství iCOplexu nebo iCOplexu ZERO do misky;  
Pour the appropriate amount of iCOplex or iCOplex ZERO into a bowl;

2. Přidejte ADD podle výše uvedeného dávkování;  
Add ADD according to the above dosage;

3. Přimíchejte aktivátor iDEVELOP; 
Combine the iDEVELOP activator;

4. Směs naneste na vlasy;   
Proceed with applying the mixture to the hair;

5. Přikryjte vlasy plastovou čepicí nebo použijte potravinovou fólii. V případě vlasů,
které jsou obzvláště odolné vůči barvě, lze použít zdroj tepla.
Cover with a plastic cap or use cling film . In the case of hair that is particularly 
resistant to color, a heat source can be used;

6. Ponechte jednu třetinu běžné doby (např. 12 minut, pokud je běžná doba
trvání 35 minut);
Leave on for one third of the normal leave on time (eg 12 minutes if the normal leave 
on time is 35 minutes);

7. Odstraňte zdroj tepla a plastovou čepici nebo fólii;  
Remove any heat source and the plastic or film cap;

8. Nechte 3 minuty chladnout;  
Leave to cool for 3 minutes;

9. Opláchněte.
Rinse.
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co náš produkt dokáže ? 
 what does the product do

Zkracuje dobu působení barvy o 2/3

Reduces the leave on time of the color by 2/3

příklady - examples:

Zvyšuje barevný efekt, díky čemuž je barva
jasnější a dlouhotrvající.

It increases the color performance, making it 
brighter and long lasting.

Zkracuje dobu vystavení se
chemickým látkám..

Reduces the time of exposure to 
chemicals.

Pokud necháte barvu působit běžnou dobu,
kompletně zakryje bílé vlasy.

Using it with normal color exposure times 
will greatly increase the coverage on difficult 

white hair.

z 35                               na 12 minut

from 35                              to 12 minutes

Lněný olej - Linseed Oil

  

 

Known for its high hydrating properties of the 
hair, it gives shine and intensifies the brightness 
of the color. It is also rich in nutrients and vitamins 
that contribute to providing hydration and 

nourishment.

Ricinový olej - Castor Oil

 
 

It is known as an excellent cosmetic 
restructuring and strengthening of the 
hair, it brings brightness and intensifies the 

brilliance and fullness of the color.

Slunečnicový olej - Sunflower Oil

 

 
,

Sunflower oil is rich in polyphenols and 
antioxidants, with high protective properties. Its 
high antioxidant action protects the color from 
the harmful effects of free radicals.

Arganový olej - Argan Oil

    
  

It has nourishing as well as moisturizing 
properties; it has a high affinity with the hair, 
provides nourishment and protection and helps 
to intensify the brilliance of the color.
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Známý pro své vysoké hydratační vlastnosti. 
Dodává vlasům lesk a zesiluje zářivost barvy. Je 
také bohatý na živiny a vitamíny, které přispí-
vají vlasové hydrataci a výživě.

Je známý jako vynikající kosmetický pro-
středek, který obnovuje a posiluje vlasy. 
Dodává vlasům lesk a zintenzivňuje barvu 
vlasů.

Vyznačuje se vyživujícími a hydratačními 
účinky. Má blízký vztah k vlasům, poskytuje 
výživu, ochranu a pomáhá zintenzivňovat 
zářivost barvy.

Slunečnicový olej je bohatý na polyfenoly a 
antioxidanty s vysokými ochrannými vlast-
nostmi. Jeho vysoký antioxidační účinek 
chrání barvu před poškozením od škodlivých 
účinků volných radikálů.

9



Mandlový olej - Almond Oil

  

Known and used in cosmetics for its 
emollient, softening, nourishing and 

soothing properties.

Rýžový olej - Rice Oil

 
 

In addition to its moisturizing, emollient and 
nourishing properties, it is known as a natural 
UV filter and is rich in vitamin E.
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složky
 ingredients

Jojobový olej - Jojoba Oil

 

  
 

Kromě toho, že  hydratuje, zvláčňuje a vyživuje, 
tak je také známý jako přírodní UV filtr a je 
bohatý na vitamin E.

Známý a používaný v kosmetice pro své 
změkčující, zvláčňující, vyživující látky a 

zklidňující vlastnosti.

Jojobový olej je důležitým prostředkem účin-
ných látek, které podporují vstřebávání 
barvy ve vlasovém vlákně. Má vysoké hydra-
tační, antioxidační a ochranné účinky a také 
bojuje proti stárnutí.

Jojoba oil is an important vehicle for active 
ingredients, thus promoting the absorption 
of color within the hair fiber. It has a high 
moisturizing and antioxidant, protective and 
anti-aging action
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může být také použito ...
it can also be used ...

Při odbarvování:

In bleaching:

nezkracuje dobu působení, ale
poskytuje vlasům ochranu a lesk.

it does not decrease the leave on time, but 
provides protection and shine to the hair.

RECOMMENDED DOSAGE

• 32 drops in 100 ml of mixture                                  

One whole dropper = 20 drops = 1ml

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

• 32 kapek ve 100 ml směsi

Jedno celé kapátko = 20 kapek = 1 ml
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