
1:1

REAGUJE NA POTŘEBU RYCHLÉ, POHODLNÉ 
BAREVNÉ DOKONALOSTI V POUHÝCH 10 MINUTÁCH.

Vytváří jemné stupňování barvy s použitím 
techniky volné ruky. Různé délky od kořínků 
pro vytvoření velmi přirozeného stylu. 
Ve spodnějších sekcích zachovává kořínky 
krátké, směrem k vrchní sekci zanechává 
kořínky až dvakrát delší a prolnuté. 

BARVA 1: 
5-1 + 7-1 (1:1) + 3%/10 Vol. IGORA ROYAL 
Olejový developer 1:1 

BARVA 2: 
8-11 + 9%/30 Vol. IGORA ROYAL Olejový 
developer 1:1

Pracujte na jemných organických sekcích, 
začněte vzadu a postupujte směrem dopředu 
s použitím tří různých barev. Dbejte na to, 
abyste velikost sekcí a výběr barvy přizpůsobili 
délce a hustotě vlasů.

BARVA 1: 
5-1 + 6%/20 Vol. IGORA ROYAL Olejový developer 1:1 

BARVA 2: 
7-0 + 8-11 (3:1) + 6%/20 Vol. IGORA ROYAL 
Olejový developer 1:1 

BARVA 3: 
8-11 + 0-99 (20g + 0,5g) + 6%/20 Vol. IGORA ROYAL 
Olejový developer 1:1

PŘED

Na vrcholu hlavy vyjměte sekci 
ve tvaru podkovy umístěnou 
ve středu čela.

Naneste BARVU 1 pod hlavní 
linii kořínků ke středním 
délkám a konečkům. 

V rámci sekce ve tvaru podkovy 
naneste do středních délek 
BARVU 2. Dbejte na to, aby 
se BARVY 1 a 2 dobře jedna 
do druhé prolnuly.

Pracujte s většími 
sekcemi pro jemnější 
prolínání a přirozenější 
vzhled.

Naneste BARVU 2 do 
středních délek pod sekci 
ve tvaru podkovy.

Ve druhé sekci naneste 
BARVU 3 od kořínků 
po konečky.

Nechejte působit 10 minut. Nechejte působit 10 minut.

Naneste BARVU 1 do oblasti 
kořínků pod sekcí ve tvaru 
podkovy 

Naneste BARVU 2 do první 
organické sekce od kořínků 
po konečky.

Pro dokonalé orámování obličeje 
prolněte BARVU 1 do středních 
délek v nejspodnější vrstvě ofi ny. 

Střídejte barvy a dbejte na 
to, abyste na přiléhající sekce 
nepoužívali stejnou barvu.

V rámci sekce ve tvaru podkovy 
naneste do oblasti kořínků 
BARVU 1. Délku odrostů 
volte různou, abyste vytvořili 
přirozený, viditelně vyrovnaný 
výsledek.

Pokračujte s sekcí 
na vrcholu hlavy.

Zemulgujte a důkladně 
opláchněte, dokud z vlasů 
nepoteče čirá voda. Umyjte 
šamponem BC pH 4.5 Color 
Freeze a podle potřeb vlasů 
použĳ te BC pH 4.5 Color 
Freeze kondicionér nebo kúru.

Zemulgujte a důkladně 
opláchněte, dokud z vlasů 
nepoteče čirá voda. Umyjte 
šamponem BC pH 4.5 Color 
Freeze a podle potřeb vlasů 
použĳ te BC pH 4.5 Color 
Freeze kondicionér nebo kúru.
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• 3%/10 Vol. ztmavování
• 6%/20 Vol. stejná úroveň/ 

až 1 úroveň zesvětlení
• 9%/30 Vol. až 2 úrovně zesvětlení

IGORA ROYAL 
OLEOVÝ DEVELOPER

MÍCHACÍ 
POMĚR

DOBA 
PŮSOBENÍ NOVÉ

Výběr přírodních a studených tónů 
se sofistikovaným a minimalistickým
vzhledem a kompletním krytím bílých 
vlasů pro trendové a zároveň komerční 
barvicí výsledky.

10 min


