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• Obava ze ztráty zákazníků, kteří by chtěli
vyzkoušet bělící kúry, ale vy jste měli s těmito
procedurami špatné předchozí zkušenosti?
To loose clients wanting a bleaching service
result but afraid of  the previous experiences
with bleach ervices?

• Pociťovali jste potřebu mít ve Vašem salonu
produkt, který by bezpečně zesvětlil zákazníkovy
vlasy přírodní  a jemnou cestou, jakoby byl na
slunné dovolené po dobu 3 měsíců?
To feel the need to have in your salon a
product that safely highlights your client’s hair
in a natural and gentle way as if they had been
in the beach for 3 months?

Zesvětlí bezpečně dokonce i ty
nejjemnější vlasy. Lighten safely
even the most sensitive hair. 

Vyhnete se nepožadovaným
červeným nebo oranžovým
efektům, které zůstávají po aplikaci.
Avoid the undesired reddish 
and orange e�ects that remain 
after lifting. 

Vyhnete se potřebě tónovat vlasy
po aplikaci. Avoid having to tone 
the hair after the lift service.

BEZ TEPLA :   až o 5 tónů
S TEPLEM:   až o 7 tónů
DOBA PŮSOBENÍ:   55 min

WITHOUT HEAT:   up to 5 tones
WITH HEAT:   up to 7 tones
APPLICATION TIME:   55 min

BEZ TEPLA :   až o 4 tóny
S TEPLEM:   až o 5 tónů
DOBA PŮSOBENÍ:   55 min

WITHOUT HEAT:   up to 4 tones
WITH HEAT:   up to 5 tones
APPLICATION TIME:   55 min

MÍCHACÍ POMĚR 1 : 2 nebo 1 : 2,5 MÍCHACÍ POMĚR 1 : 2 nebo 1 : 2,5

VIOLET ACTIVE STALO SE TO I VÁM VE VAŠEM SALONU? DID IT EVER HAPPEN TO YOUR SALON?

NYNÍ MŮŽETE I VY ...  NOW YOU CAN ...

CO OČEKÁVAT  WHAT TO EXPECT
PŘÍRODNÍ VLASY NATURAL HAIR BARVENÉ VLASY COLORED HAIR

Jedná se o ACTIVATOR �alové barvy, speciálně
vyvinutý pro práci výhradně s Bleach No Bleach.
Violet Active zajišťuje dokonalé promíchání 
a konzistenci, zaručuje udržení ph produktu
a jejich schopnost dosáhnout požadovaného
přírodního barevného odstínu.

 

it is a purple color Activator 
specially formulated to work 
exclusively with Bleach No 
Bleach ® . Violet Active 
ensures the perfect mix and 
consistency, guaranteeing 
the products pH and its 
ability to reach the desired 
chromatic natural blonde.

1000 ml 

BARVÍCÍ KRÉM
NENÍ TO ODBARVOVAČ

NENÍ TO BARVA
Je to jedinečné a revoluční
 složení s plexem, který má

 schopnost zesvětlit vlasy
 až o 7 tónů, a zároveň
zajišťuje neporušenost

vlasů tak, aby vlasy zůstaly
 měkké a lesklé.

IT IS NOT A BLEACH
IT IS NOT A COLOR

it is a unique and 
revolutionary formula with 
plex that lifts the hair while 

ensuring the hair integrity to 
leave the hair soft and shiny.

100 ml 
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