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“In nature, light 
creates colors. In 

paintings, color 
creates light.”

“V přírodě
světlo vytváří barvy.
Při barvení 
vytváří světlo barva.”
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Charakteristika
Features

•
 

Přímé pigmenty - připraveno
k přímému použití.

• Direct Pigments – ready for use. 

• Snadná a rychlá aplikace.
• Easy and fast application. 

• 22 odstínů.
• 22 shades. 

• 100 ml

Výsledek
Results

• Výrazné a jasné barvy.
• Bright and luminous colors. 

• Hladké a obnovené vlasy.
• Smooth and restructured hair.

Obsahuje ULTRALUX Complex
includes ULTRALUX 
Complex

Komplex, který poskytuje
vlasům maximální lesk
a hydrataci.
A complex that provides to 

přátelský ke zvířatům, OK pro vegany

the hair, maximum light (shine) 
and hydration.
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Charakteristika
Features

• Tonery bez amoniaku míchatelné 
s aktivátory.

• Ammonia free toners mixable 
with activators. 

• Poměr směsi 1:1,5 nebo 1:2
• Mixing ratio 1:1,5 or 1:2 

• 12 odstínů.
• 12 shades. 

• 100 ml

Výsledky
Results

• Výrazné a jasné barvy.
• Bright and luminous colors. 

• Hladké a obnovené vlasy.
• Soft and restructured hair.

Obsahuje ULTRALUX Complex
includes ULTRALUX 
Complex

Komplex, který poskytuje
vlasům maximální lesk
a hydrataci
A complex that provides to 
the hair, maximum light (shine) 
and hydration.
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Složky

the ingredient
03.
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ULTRALUX 
Complex
ULTRALUX COMPLEX 
je mix látek pečlivě 
vytvořených v laboratořích 
iAM4u, aby poskytly
vlasům maximální lesk, 
zatímco ponechají 
vlasy jemné 
a obnovené. 

 

 

ULTRALUX COMPLEX 
is a mix of substances 
carefully developed in the 
iAM4u labs, to provide 
hair with extreme shine, 
while leaving the hair soft 
and restructured.
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odstíny
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JOJOBOVÝ OLEJ
JOJOBA OIL

Jojoba oil is a real solution for damaged 
hair as it provides outstanding shine, 
volume, elasticity and softness to every 
type hair. The secret that makes it 
the most suitable for hair care lies in 
its molecular composition: of all the 
vegetable oils, Jojoba is the one that has 
a similar structure to our natural sebum 
secreted by the scalp,  so it is able to 
nourish and hydrate the hair in depth. It is 
easily absorbed by the scalp and does not 
negatively impact the natural balance 
of sebaceous production. Thanks to its 
composition, 98% from monounsaturated 
fats and only 2% from saturated fats, 
Jojoba can penetrate the hair follicles, 
strengthening the hair at the root and 
nourishing the capillary fibers. It is also 
popular due to its proven antibacterial 
properties, is capable of calming scalp 
inflammation and can be used as a natural 
anti-dandruff.

BAMBUCKÉ MÁSLO
SHEA BUTTER

The abundant presence of vitamins, fatty 
acids and minerals make shea butter 
an excellent ally to deeply nourish and 
moisturize both skin and hair. It is widely 
used in natural cosmetics because of its 
repairing, protective, nourishing, firming, 
moisturizing and anti-inflammatory 
properties. Our treatments based on shea 
butter will astound you – with bright, 
moisturized and long-lasting soft hair.

11HAIRCARE

Hojná přítomnost vitamínů, mastných kyselin a 
minerálních látek činí bambucké máslo vynika-
jícím spojencem pro hloubkovou výživu a 
hydratuje pokožku i vlasy. Široce se používá v 
přírodní kosmetice díky svým regeneračním, 
ochranným, vyživujícím,  zpevňujícím a  pro-
tizánětlivým účinkům. Naše ošetření na bázi 
bambuckého másla vás ohromí - jasnými, hydra-
tovanými a hebkými vlasy s  dlouhotrvajícím 
účinkem. 

Jojobový olej je skutečným řešením pro 
poškozené vlasy, protože poskytuje vynikající 
lesk, objem,  pružnost a hebkost každého typu 
vlasů. Tajemství, které ho dělá nejvhodnějším 
pro vlasovou péči spočívá v jeho 
molekulárním složení: ze všech rostlinných 
olejů, jojobový je ten, který má podobnou 
strukturu jako náš přirozený kožní maz vylučo-
vaný pokožkou hlavy, takže je schopen vyživo-
vat a hydratovat vlasy do hloubky. Snadno se 
vstřebává do pokožky hlavy a negativně 
neovlivňuje přirozenou rovnováhu produkce 
mazových žláz. Díky svému složení, 98 % 
mononenasycených mastných kyselin a pouze 
2 % z nasycených tuků, může jojoba pronikat 
do vlasových folikulů, posiluje vlasy u kořínků 
a  vyživuje kapilární vlákna. Je také oblíbený 
díky prokázaným antibakteriálním účinkům.
Dokáže zklidnit  záněty vlasové pokožky  a lze 
jej použít jako přírodní lék proti lupům.
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Wash with iSmooth Purifying 
Sampoo, repeat if necessary, rinse 
and towel dry the hair.

If you want to use iPIGMENTS 
DIRECT after bleaching and want to 
achieve cool tones, wash your hair 
with Glacial Shampoo or you can also 
use FOR YOU Shampoo Color Care 
which has a pH 3.5-4.5 and condition 
with mask or conditioner de la linea 
FOR YOU which has an acidic pH.

iPIGMENTS DIRECT - 100 ml

22 odstínů, které mohou být použity na Vaše barvené vlasy ke zvýraznění barvy,
vytváří odstíny nebo barvu, nebo tónuje zesvětlené odstíny, odbarvené vlasy

nebo vlasy po technice balayage. 
22 shades that can be used on your colored hair to intesify color, create shades 

or color, or to tone bleached, balayage or decolored hair.

Použijte iPIGMENTS DIRECT přímo
na ručníkem vysušené vlasy.
Apply iPIGMENTS DIRECT directly 
on towel-dryed hair.

Allow 20-30 min on hair, depending 
on the desired result. To obtain 
an intense shade and extend the 
duration on the hair a source of heat 
is recommended.

Dostatečně vymyjte teplou vodou.
Rinse abundantly with warm water.

Opláchněte vlasy a pokračujte ve 
stylingu.
Rinse Hair and proceed with styling.

Note: the use of flat irons or other 
such styling instruments are not 
recommended immediately after 
the application of IPIGMENTS 
DIRECT, in order to preserve the 
color.
 

Použití s maskou - Use with mask

It’s possible to use iPIGMENTS DIRECT to refresh colors, simply mixing it with FOR YOU Color Care, 
Bond Repair or Volume Mask. The perentage of iPIGMENTS DIRECT to mix into the Mask depends on 
the desired effect, very intense (more iPIGMENTS DIRECT) or less for a softer result. Leave on hair for 
10-15 minutes. For maximum duration, we recommend the use of the FOR YOU Color Care line.

krok 1 krok 3

krok 4

krok 5

krok 2
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Umyjte pomocí iSmooth Purifying šam-
ponem, v případě potřeby opakujte, 
opláchněte a vysušte vlasy ručníkem.

Nechte na vlasech působit 20-30 minut 
v závislosti na požadovaném výsledku. 
Pro dosažení intenzivního odstínu a 
prodloužení doby trvání na vlasech,  se 
doporučuje použít zdroj tepla.

Poznámka: použití žehliček nebo jiných 
takových stylingových nástrojů se 
nedoporučuje bezprostředně po IPIG-
MENTS DIRECT, aby se zachovaly barvy. 

K osvěžení barev je možné použít přípravek iPIGMENTS DIRECT, který stačí smíchat s přípravkem FOR 
YOU Color Care, Bond Repair nebo maskou Volume Mask. Množství přípravku iPIGMENTS DIRECT, 
které je třeba přimíchat do masky, závisí na požadovaném efektu, velmi intenzivního (více přípravku 
iPIGMENTS DIRECT) nebo méně pro jemnější výsledek. Nechte na vlasech působit 10-15 minut. Pro 
dosažení maximální délky trvání doporučujeme použít řadu FOR YOU Color Care.

Pokud chcete použít iPIGMENTY 
DIRECT po odbarvení a chcete dosáh-
nout studených tónů, umyjte si vlasy 
šamponem Glacial nebo můžete také 
použít šampon FOR YOU Color Care, 
který má pH 3,5-4,5, a ošetřete vlasy 
maskou nebo kondicionérem de la 
linea FOR YOU, který má kyselé pH.
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iPIGMENTS TONER
12 barev vyvinutých pro tónování, odstranění nežádoucích odstínů nebo
jednoduše pro nabarvení vlasů.
12 colors developed to tone, eliminate undesired colors or simply to 
color your hair.

Polar
White

Miami
Sand

Glycine

Vanilla

Opal
Rose

Peach

Opal
Violet

Rose
Gold

Opal
Silver

Moon
Grey

Platinum

Champagne
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Použití - Use

After the bleaching service with 
iBLEACH plex powder or paste, wash 
hair with Glacial Shampoo to achieve 
cool tones, otherwise use FOR YOU 
Color Care Shampoo with pH 3.5 - 4.5 
and conditioner or mask always from 
the FOR YOU line with acid pH. This will 
serve to equalize the porosity of the hair 
and obtain a more homogeneous and 
lasting result.

DOBA PŮSOBENÍ - TIME

Leave on for 5 to 20 minutes, depending 
on the result you want to achieve. A 
maximum time of 35 minutes can be used, 
in case you want to color (for example 
when using Glycine, Peach, Rose Gold etc 
...).

iPIGMENTS TONER  - 100 ml
Bez amoniaku

12 odstínů speciálně navržených pro tónování balayage, melírů, celkového zesvětlení 
a jakéhokoliv jiného typu  odbarvení. 

12 shades specifically designed to tone balayage, highlights , total bleaching, 
lightening and any other type of bleaching. 

ULTRALUX COMPLEX obsahuje směs látek pečlivě vyvinutých v laboratořích iAMu,
aby dodala vlasům extrémní lesk a zároveň je zanechala hebké a obnovené.

ULTRALUX COMPLEX is a mix of substances carefully developed in the iAMu labs, 
to provide hair with extreme shine, while leaving the hair soft and restructured.

iPIGMENTS TONER lze použít k odstranění nežádoucích odstínů nebo k barvení vlasů.
iPIGMENTS TONER can be used to eliminate undesired shades or to color the hair. 

iPIGMENTS TONER jsou formulovány bez použití bází, pouze s odstíny.
iPIGMENTS TONER are formulated with out the use of bases, only shades.

Poznámka: nemíchejte iPIGMENTS TONER s IPIGMENTS DIRECT.
Note: do not mix iPIGMENTS TONER with IPIGMENTS DIRECT.

POMĚR SMĚSI- MIXING RATIO
1 : 1,5 pro sytější odstín, 
1 : 2 pro průsvitnější odstín.
1 : 1,5 for a deeper shade,
1 : 2 for a more translucent shade.

VÝBĚR VYVÍJEČE (peroxidu)
CHOICE OF ACTIVATOR

Choose the iDEVELOP activator 
according to the desired result. If you 
want to get a bigger deposit, you have 
to resort to low volumes. The higher the 
volumes are, the lower the deposit will 
be, but the brightness will increase. In 
the case of using low volumes, reduce 
the time on the hair to avoid the risk of 
excessive pigment deposits.

APLIKACE - APPLICATION

To tone a balayage and / or partial 
lightening, it is recommended to use it 
on washed and towel-dried hair.

krok 3

krok 1 krok 2
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Po odbarvení pomocí iBLEACH plex 
práškem nebo pastou umyjte vlasy 
šamponem Glacial, abyste dosáhli 
studených tónů, jinak použijte FOR YOU 
Šampon pro péči o barvu s pH 3,5 - 4,5 a 
kondicionér nebo masku vždy od řady 
FOR YOU s kyselým pH. Tím dojde k 
vyrovnání pórovitosti vlasů a dosáhnete 
jednotnějšího a trvalejšího výsledku

Nechte působit 5 – 20 minut, v závislosti 
na tom, jakého výsledku chcete dosáh-
nout. Maximální doba působení však 
nesmí překročit 35 minut a to pouze v 
případě, že budete následně barvit 
(například, když použijete Glycine, 
Peach, Rose Gold, etc…)

K tónování balayage a / nebo částečné-
mu zesvětlení, doporučuje se používat 
na umyté a ručníkem vysušené vlasy.

Zvolte vyvíječ iDEVELOP podle požado-
vaného výsledku. Pokud chcete získat 
větší  efekt, měli byste zvolit aktivátor s 
nižším procentem .. Čím vyšší Vol., tím 
nižší bude efekt, ale zvýší se jas. V přípa-
dě použití nízkého Vol., snižte dobu 
působení na vlasy, abyste se vyhnuli 
riziku nadměrnému usazování pigmen-
tu.
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Primary Yellow
Základní žlutá

Vedlejší fialová
Secondary Purple

Secondary Orange
Sekundární oranžová

Secondary Green
Vedlejší zelená

Základní červená
Primary Red

Základní modrá
Primary Blue
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POLAR WHITE
0/02

MOON GREY
0/101

PLATINUM
0/21

CHAMPAGNE
0/32

MIAMI SAND
0/31

VANILLA
0/23

PEACH
0/346

ROSE GOLD
0/46

GLYCINE
0/22

OPAL ROSE
0/610

OPAL VIOLET
0/210

OPAL SILVER
0/110
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“Colors, 
like features, 

follow changes 
in emotions.”

“Barvy,
jako prvky, 
následují změny
emocí.”
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tel. +420 608 547 336
e-mail: mapejapro@gmail.com
www.iam4u.cz @IAM4U CZECH REPUBLIC

@IAM4U_CZECH_REPUBLIC


