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PROPORCJE MIESZANIA I CZAS DZIAŁANIA

Proporcje mieszania: 1:1 z aktywatorami Uni Oxi
Czas reakcji: 35 minut w temperaturze pokojowej

Proporcja mieszania SuperBlond: 1:2 z aktywatorem Uni Oxi 40 vol.
Czas reakcji: 50 minut w temperaturze pokojowej

POKRYWANIE SIWIZNY

Serie odcieni Naturalnych (/0), Naturalnych intensywnych (/0), Naturalnych ciepłych (/00), 
Naturalnych złotych (/03) oraz Naturalnych piaskowych (/07) zapewniają 100% pokrycie siwizny. 
Odcienie Naturalne piaskowe (/7), Piaskowe (/77), Złote (/3), Piaskowe złote (/37), Perłowe złote 
(/38), Popielaty piaskowy (/71), Popielaty (/1) oraz Czerwony (/34 /4 /43 /46 /55 /56 /6 /65 /66) 
zapewniają 30% pokrycie siwizny.

Aby uzyskać maksymalne pokrycie siwych włosów w przypadku 30–50% siwizny obecnej na 
włosach, należy mieszać z 1/3 farby z odcienia naturalnego z 2/3 farby z odcienia docelowego.

Aby uzyskać maksymalne pokrycie siwych włosów w przypadku 50–100% siwizny obecnej na 
włosach, należy mieszać z 1/2 farby z odcienia naturalnego z 1/2 farby z odcienia docelowego.

ODSETEK SIWIZNY
30–50% 50–100%

/0- /00 -/03 -/07
/7- /77- /3- /37- /38- /71- /1- 
/34- /4- /43- 46- /55- /56- /6- 
/65- /66

Mieszać z 1/3 farby z odcienia 
naturalnego

Mieszać z 1/2 farby 
z odcienia naturalnego

APLIKACJA I CZAS DZIAŁANIA

APLIKACJA ODŚWIEŻAJĄCA KOLOR

Długości i końcówki wyblakłe o 1/2 tonu
Nałożyć mieszankę na odrost. Czas działania: 30 minut. 
Zemulgować na długości i końcówki i pozostawić na ostatnie 5 minut. 

Długości i końcówki wyblakłe o 1 ton
Nałożyć mieszankę na odrost. Czas działania: 25 minut. 
Nałożyć mieszankę na długości i końcówki pozostawiając na ostatnie 10 minut. 

Długości i końcówki wyblakłe o 2 tony
Nałożyć mieszankę na odrost. Czas działania: 20 minut. 
Nałożyć mieszankę na długości i końcówki i pozostawić na dalsze 15 minut. 

Długości i końcówki wyblakłe o ponad 2 tony
Nałożyć mieszankę jednocześnie na odrost, długości i końcówki. 
Czas działania: 35 minut.

APLIKACJA NA WŁOSACH NIEKOLORYZOWANYCH

Włosy do 3 cm długości (krótkie)
1. Produkt nałożyć na całej długości włosów, u nasady oraz na końcówkach. Czas działania: 

35 minut.

Włosy do 15 cm długości (średniej długości)
1. Nałożyć mieszankę na całą długość pasm i końcówki, stosując silniejszy aktywator.
2. Nałożyć mieszankę na włosy u ich nasady po aplikacji na pasma i końcówki, wybierając 

słabszy aktywator. Czas działania: 35 minut.
Przykład: Żądany rezultat 7/3
Pasma i końcówki 7/3 + Uni Oxi 30 vol.   Włosy u nasady 7/3 + Uni Oxi 20 vol.

Włosy o długości ponad 15 cm (długie)
1. Nałożyć mieszankę na całe pasma i końcówki, zaczynając w odległości 1,5 cm od skóry 

głowy i wybierając odcień o 1 ton wyższy od oczekiwanego rezultatu. Czas działania: 20 
minut.

2. Za pomocą grzebienia i ręcznika papierowego usunąć nadmiar produktu.
3. Nałożyć mieszankę na całej długości włosów, u nasady oraz na końcówkach. Czas działania: 

35 minut.
Przykład: Żądany rezultat 7/3
Pasma i końcówki 8/3 + Uni Oxi 20 vol.  Włosy u nasady 7/3 + Uni Oxi 20 vol.

20 min 15 min

35 min

30 min 5 min

25 min 10 min

Technologia: pigment HD
Cząsteczki zaawansowanych technicznie pigmentów bez trudu wnikają 
w warstwę kutikuli i idealnie stapiają się ze strukturą włosa. Pigmenty na 
stałe wiążą się z włóknem włosa, gwarantując jego intensywną, stabilną i 
co najważniejsze, utrzymującą się przez długi czas barwę.

Kompleks ELI
Kompleks ochronny stworzony w oparciu o wyciąg z kocanki ujednolica 
i równoważy strukturę włókien od nasady aż po końcówki, co zapewnia 
idealną, równą dystrybucję pigmentów HD i ułatwia układanie włosów, 
a także dodaje im miękkości i jedwabistości.

METODA – ŁATWO OSIĄGALNY CEL – FIRMY KEMON

1. Określenie celu
Ustalić żądany kolor (odcień, ton)
2. Określenie koloru bazowego
Ustalenie koloru początkowego (ton i odcień)
3. Ustalenie, czy cel jest możliwy do wykonania
Ustalenie, który aktywator należy zastosować

DZIAŁANIE AKTYWATORÓW
20 obj. (6%) Przyciemnianie lub podtrzymywanie istniejącego odcienia, rozjaśnianie do 2 tonów, 
pokrywanie siwizny
30 obj. (9%) Rozjaśnianie o maksymalnie 3 tony, pokrywanie siwizny
40 obj. (12%) Rozjaśnianie o maksymalnie 4 tony z użyciem serii standardowych, rozjaśnianie o 
4/5 tony z użyciem preparatów z serii Special Blond.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA SUPER MIX
Seria Super Mix Performance HD pozwala na indywidualizację procesu koloryzacji, umożliwiając 
wykonanie 3 usług koloryzacyjnych:

Wzmocnienie koloru
Sporządzić do 1/4 całej mieszanki, dodając wymaganą ilość preparatu Uni Oxi w celu wzmocnienia 
odcieni Performance HD.
Przykład: 60 ml 88/43 + 20 ml 0/43 + 80 ml aktywatora Uni Oxi

Korekta koloru
W celu korekty niepożądanych odcieni zastosować odcienie Super Mix, stosując się do 
przedstawionych w poniższej tabeli wskazówek:

Tabela proporcji mieszania Super Mix w przypadku 30 ml farby Performance HD
Odcień 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Super Mix w ml 1,5 1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Każdorazowo należy brać pod uwagę całkowitą ilość mieszanki farby Performance HD i Super Mix. 
Następnie dodać wskazaną ilość aktywatora Uni Oxi.
Przykład: 30 ml farby Performance HD + 2,5 ml Super Mix + 32,5 ml Uni Oxi

Zdecydowane podkreślenie koloru
Odcienie Super Mix stosować na uprzednio rozjaśnione włosy.
Proporcja mieszania 1:1 z aktywatorem Uni Oxi 20 vol.
Czas reakcji waha się od 10 do 20 minut. 

TONOWANIE Z EFEKTEM PASTELOWYM
Wybierać odcienie 9/ -10/ - 11/.
Proporcja mieszania 1:2 z aktywatorem Uni Fix 5 
vol.

Idealne rozwiązanie zapewniające wspaniałe 
pastelowe odcienie na włosach uprzednio 
rozjaśnianych pasemkami lub z efektem kosmyków 
muśniętych słońcem.

KOŁO KOLORYMETRYCZNE

Koło kolorymetryczne wskazuje odcienie kryjące się pod każdym z kolorów. Zostało ono 
podzielone na 2 wyróżniające się obszary:

Koło środkowe: wskazuje wszystkie brązy bez odcienia dominującego.
Koło zewnętrzne: wskazuje wszystkie kolory rozmieszczone w oparciu o ich odcień dominujący.
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