
KOLORYZACJA

RITUAL COLOR

Michał Anioł Buonarroti zwykł mawiać, że to „detale decydują
o pięknie dzieła sztuki”. Staramy się, aby detale stanowiły
różnicę pomiędzy usługą zwykłą a nowoczesną. 

Dzięki produktom Ritual Color możemy powiedzieć, że koloryzacja przeszła metamorfozę i ze 
zwykłego narzędzia do zmiany barwy włosów stała się prawdziwym rytuałem piękna włosów, 
z najwyższą troską odnosząc się do struktury skóry i włosów. Nie zapominamy, że koloryzacja 
i proces tworzenia są częścią szerszej wizji, pielęgnującej kreatywność, indywidualizm, luksus 
i styl. 

Dodatkowo wszystkie produkty z linii Ritual Color są wzbogacone w kompleks AC, który jest 
ekskluzywnym systemem, w skład którego wchodzą wyciągi z aloesu i konopi siewnych. Te 
dwie rośliny lecznicze są świetnie znane ze swoich właściwości kosmetycznych oraz medycz-
nych, odżywczych, nawilżających i ochronnych. Dzięki wielostronnemu działaniu kompleks AC 
korzystnie działa zarówno na skórę, jak i włosy.
Firma Kemon zaleca wykonywanie poszczególnych faz rytuału, aby w pełni zadowolić klienta 
i wzbudzić u niego poczucie bezpieczeństwa. 

RITUAL COLOR to:
• Wyjątkowy element wyróżniający salon fryzjerski.
• System zalecany do nowoczesnej koloryzacji. Stanowi bardzo profesjonalne narzędzie, 

które pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy troską o zdrowie a dbałością o urodę.

Produkty z linii Ritual Color przekształcają koloryzację włosów w wysoce profesjonalny rytuał, 
na który składa się:
1. Zabezpieczenie konturów
2. Przygotowanie włosów
3. Usunięcie niepożądanych pozostałości
4. Stabilizacja rezultatu
5. Zachowanie intensywności i piękna koloru
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01 BARRIER
ZABEZPIECZENIE 

KONTURÓW

02 EQUALIZER 
PRZYGOTOWANIE 

WŁOSA

04 ERASER
USUWANIE 
EWENTUALNYCH 
ZABRUDZEŃ

05 SHAMPOO
MYCIE WŁOSÓW 
– CAŁKOWITE 
USUNIĘCIE MASY 
FARBUJĄCEJ 
– STABILIZACJA 
REZULTATU

06 SEALER
NEUTRALIZACJA 
– ZAMYKANIE ŁUSEK 
WŁOSOWYCH 
I UTRWALENIE 
REZULTATU
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Jednym z najbardziej wyjątkowych aspektów usług Ritual Color jest możliwość przekształcania zwykłych czynności w ekskluzywne zabiegi 
pielęgnacyjne, które dodają koloryzacji profesjonalizmu i zapewniają trwałość koloru i połysku dłuższą nawet o 40%.

Ritual Color Barrier 01
Krem ochronny

Krem służący do zabezpieczenia konturów przed za-
farbowaniem, którego formuła zapewnia bardzo pre-
cyzyjne wykonanie usługi. Krem Ritual Color Barrier 
tworzy film ochronny, uniemożliwiający kontakt skó-
ry z  farbą. Nawilża naskórek dzięki bogatej w kom-
pleks AC formule. Nakładany jest wzdłuż linii włosów 
i zmywany razem z farbą. Formuła kremu równoważy 
zawartość substancji nawadniającej, co powoduje, 
że jest on całkowicie nieprzepuszczalny dla wody i 
farby oraz nie wchłania się w skórę. Dzięki temu two-
rzy nieprzenikalną osłonę, którą można usunąć tylko 
mechanicznie podczas spłukiwania.

CEL: Zapobieżenie powstawaniu plam na skórze.

SPOSÓB UŻYCIA: Rozprowadzić wzdłuż linii wło-
sów na twarzy, uszach i szyi przed nałożeniem mie-
szanki farbującej.

MISJA: Ochrona skóry przed odkładaniem się pig-
mentu.

CZYNNOŚĆ: Nałożyć grubą warstwę kremu wzdłuż 
linii włosów, koncentrując się na partiach przednich 
i bocznych aż do karku.

REZULTAT: Nawilżający film ochronny.

EKSKLUZYWNE SKŁADNIKI: Kompleks AC.

REZULTAT: Skóra jest chroniona przed pigmentami 
oraz nawilżona.

Pojemność: 100 ml 
Art. nr KLT6001

Ritual Color Equalizer 02
Preparat wyrównujący

Działa na powierzchnię włosa przed rozpoczęciem 
koloryzacji. Ujednolica jego strukturę i zwiększa sta-
bilność absorpcji koloru. 

SPOSÓB UŻYCIA: Przed koloryzacją lub rozjaśnia-
niem rozpylić na włosach i  rozczesać w  celu rów-
nomiernego rozprowadzenia produktu. Preparat na-
tychmiast wyrównuje porowatość. Działa selektywnie 
na najbardziej wrażliwe partie. Dzięki kompleksowi 
AC oraz wyciągowi z konopi siewnych odżywia wło-
sy, przywracając im miękkość i blask.

CEL: Nadanie włóknu włosa równej porowatości, po-
zwalającej na przyjęcie barwnika.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed rozpoczęciem farbowania 
włosów naturalnych oraz wcześniej koloryzowanych.

MISJA: Ujednolicenie absorpcji pigmentów i nadanie 
naturalnego wyglądu włosom farbowanym.

CZYNNOŚĆ: Obficie rozpylać na suche włosy na 
całej ich długości, z uwzględnieniem końcówek. Nie 
spłukiwać. 

REZULTAT: Pojawienie się jednolitego filmu wyrów-
nującego strukturę dużych partii włosów lub miejsc 
o  zróżnicowanej porowatości: ujednolicenie efektu 
koloryzacji na całej długości włosów, jedwabistość 
włosów, trwałość zabarwienia, wzmocnione włosy, 
gotowe do dalszych zabiegów technicznych.

EKSKLUZYWNE SKŁADNIKI: Kompleks AC.

REZULTAT: Niezmieniony kolor bazowy. Bardziej 
zdecydowany i  trwalszy blask odcienia. Wyjątkowa 
łatwość rozczesywania.

Pojemność: 150 ml
Art. nr KLT6002

KOLORYZACJA
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Ritual Color Sealer 06
Spray utrwalający kolor

Płyn o  kwasowym pH, zamykający łuski na po-
wierzchni włosów, co powoduje „uwięzienie” czą-
steczek pigmentów wewnątrz. Ritual Color Sealer 
stabilizuje i utrwala kolor oraz zamyka włosy. Kutikula 
zostaje zamknięta, dzięki czemu nadany włosom ko-
lor oraz usługi techniczne są udoskonalone, a ich re-
zultat trwalszy. Kolor zyskuje na intensywności i  jest 
ożywiony. Ponadto preparat przywraca fizjologiczne 
pH włókien włosów, nadając im zdrowy, naturalny 
wygląd. Zwiększa ich elastyczność, objętość i blask. 
Zatrzymuje proces utleniania i eliminuje zasadowość 
wewnątrz kutikuli poprzez film na powierzchni wło-
sów, utrzymując pigmenty wewnątrz i  spowalniając 
proces ich uwalniania. Dogłębnie pielęgnuje kutikulę, 
konsolidując cement międzykomórkowy.

CEL: Zamknięcie kutikuli i utrzymanie pigmentów we-
wnątrz włókien włosów.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować na włosy po umyciu 
szamponem.

MISJA: Spowolnienie uwalniania pigmentów.

CZYNNOŚĆ: Po umyciu szamponem spłukać włosy. 
Rozpylić od 6 do 15 porcji preparatu w zależności od 
długości i gęstości włosów. Pozostawić na 3 minuty, 
po czym spłukać.

REZULTAT: Wyjątkowa łatwość rozczesywania.

EKSKLUZYWNE SKŁADNIKI: Kompleks AC.

REZULTAT: Miękkie, błyszczące włosy i trwalszy kolor.

Pojemność: 100 ml 
Art. nr KLT6006

Ritual Color Eraser 04
Lotion usuwający zabrudzenia

Preparat usuwający zabrudzenia po masie farbują-
cej ze skóry, bez jej podrażniania. Ritual Color Eraser 
stosowany jest jak tradycyjne mleczko do zmywania 
makijażu. Działa w przypadku każdego barwnika. 

CEL: Usunięcie plam po farbie.

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować przed myciem szam-
ponem. Nakładać na zaplamioną skórę.

MISJA: Łagodne usuwanie plam po farbie bez po-
drażniania skóry.

CZYNNOŚĆ: Produkt nakładać niewielką gąbką na 
zaplamione miejsce i masować drobnymi, okrężnymi 
ruchami. Spłukać wytworzoną emulsję, umyć głowę 
szamponem z linii Ritual Color.

REZULTAT: Usunięcie plam po farbie.

EKSKLUZYWNE SKŁADNIKI: Kompleks AC.

REZULTAT: Usunięcie ze skóry wszystkich śladów 
po farbowaniu.

Pojemność: 150 ml 
Art. nr KLT6004

Ritual Color Shampoo 05
Szampon techniczny po zabiegu koloryzacji

Równoważący preparat myjący o kwasowym pH. Ła-
godnie usuwa pozostałości mieszanki koloryzującej. 
Ritual Color Shampoo pomaga przywrócić fizjolo-
giczne pH skóry i włosów po zakończeniu koloryzacji, 
stabilizując i utrwalając efekt końcowy.
Szampon kosmetyczny, myjący i  stabilizujący kolor. 
Łagodnie zamyka łuski włosów, zapobiegając nie-
pożądanemu efektowi płowienia koloru. W  istotny 
sposób przyczynia się do pięknego wyglądu włosów. 
Sprawia, że stają się one świetliste i lśniące.

CEL: Całkowite usunięcie pozostałości farby ze skó-
ry i włosów oraz przywrócenie fizjologicznego pH.

SPOSÓB UŻYCIA: Każdorazowo po chemicznej 
koloryzacji.

MISJA: Usunięcie ze skóry i  włosów pozostałości 
farby, które mogłyby przeszkadzać w  kolejnych za-
biegach, przywrócenie prawidłowego pH i  zapobie-
żenie niebezpiecznemu podrażnieniu oraz świądowi 
w przypadku nawet najwrażliwszej skóry.

CZYNNOŚĆ: Po spłukaniu i usunięciu plam z czoła 
za pomocą preparatu Ritual Color Eraser nałożyć na 
włosy szampon Ritual Color i masować. Spłukać i po-
wtórzyć w razie potrzeby lub przejść do kolejnej fazy.

REZULTAT: Czysta i zneutralizowana skóra głowy i włosy.

EKSKLUZYWNE SKŁADNIKI: Kompleks AC.

REZULTAT: Skóra w  widoczny sposób oczyszczo-
na. Przywrócona równowaga biochemiczna nawet 
w przypadku bardzo wrażliwej skóry i mocno uszko-
dzonych włosów.

Pojemność: 1000 ml
Art. nr KLT6005
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