produktový katalóg

FARBY
SYSTÉM TRINIFORCE
SERVIS V SALÓNE

FARBY
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141 odtieňov pre prirodzené, brilantné a dlhotrvajúce výsledky s novými aktívnymi
zložkami: KERATIN Infusion Complex a pyrazol – pre dych berúci lesk a jedinečné
výsledky.

farby

KERATIN Infusion Complex
Presvedčte sa o jedinečnej kvalite budúcej
generácie farieb TRINITY so zložkou KERATIN Infusion Complex.
Viac
Viac
Viac
Viac
Viac

INTENZITY.
LESKU.
KRÉMOVÉ.
TRVANLIVOSTI.
VARIÁCIÍ.

... len lepšie!
Okrem našej hlavnej zložky – KERATIN Infusion Complex – a pigmentového posilňovača pyrazol, zlepšili sme oveľa viac vlastností.
Poznámka
Môže byť použitý na trvalé farbenie rovnako
ako aj na semi-permanentné farbenie.
Benefity produktu
• Brilantné farby trvajúce niekoľko týždňov.
• Malé množstvo amoniaku.
• Keratín chráni a vyživuje vlasy počas
procesu farbenia.
Užitočné ingrediencie
Keratín, včelí vosk, kokosový olej, kyselina
askorbová (vitamín C)
Balenie
90 ml
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Pigment booster PYRAZOL
Naše fialové a červené odtiene
obsahujú farbiacu molekulu PYRAZOL, ktorá pomáha ukladať
pigmenty oveľa stabilnejšie a dlhodobo uložené vo vlasoch a týmto predchádza skorému vymytiu farby.
PYRAZOL sa uzamyká do kutikuly vlasov
a pigmenty sa vzájomne spájajú pre lepšiu
stabilizáciu. Okrem toho sa výrazne zvyšuje
lesk. Profesionálna podpora pre excelentné
a dlhotrvajúce fialové a červené odtiene.
KERATIN INFUSION COMPLEX
Chráni a vyživuje vlasy
počas procesu farbenia. KERATÍN – jedna
z hlavných zložiek vlasov
– je uložená hlboko do vnútornej časti vlasu
spolu s farbiacimi pigmentmi.
Vyrovnáva prirodzenú štruktúru vlasov už
počas farbenia. KERATIN Infusion Complex
navyše spevňuje vlasy zvnútra a vypĺňa ich.
Proteín regeneruje vlasy prirodzeným spôsobom, dodáva im vláčnosť a obnovuje pôvodnú štruktúru vlasov.

FAKTY O FARBÁCH TRINITY
Permanentné a semi-permanentné farbenie z jednej tuby.
Farbenie 1 : 1

Zosvetlenie 1 : 2

Tónovanie 1 : 2

na suché vlasy

na suché vlasy

na mokré alebo suché vlasy

3 % = bez zosvetlenia
6 % = max. 1 úroveň
9 % = 2 úrovne
12 % = 3 úrovne

9 % = 2 – 3 úrovne
12 % = 4 – 5 úrovní

1,9 % = bez zosvetlenia
3 % = jemné zosvetlenie pri
použití na suché vlasy

1 diel Trinity farby
+ 1 diel krémového peroxidu

1 diel Trinity farby
+ 2 diely krémového peroxidu

1 diel Trinity farby
+ 2 diely krémového peroxidu

Doba pôsobenia

30 min. s teplom
40 min. bez tepla

30 min. s teplom
60 min. bez tepla

20 min. s teplom
30 min. bez tepla

Krytie šedivých vlasov

Prírodné odtiene 100 %

-

30 %

Na 100 % prekrytie šedín alebo zmenu
o viac ako 1 tón, vždy zmiešajte módne
odtiene 1 : 1 s prírodným odtieňom.

Farba pred zmatnením zosvetlí ->
Neoplachujte príliš skoro.
Pri použití tepla pridajte teplo až po
10 min. doby pôsobenia.

Aplikácia
Možné
peroxidy/
možné zosvetlenie
Pomer
miešania

Mikropigmenty
Zlepšená kvalita ukladania mikropigmentov najnovšej generácie,
ktoré používame v našich farbách
na vlasy, dodáva intenzívnejšiu
hĺbku farby a brilantný lesk.
Vylepšený krémový základ
Včelí vosk a kokosový olej dodávajú extra krémovú textúru.
Optimalizuje sa tak schopnosť
miešania a uľahčí sa dávkovanie.
Množstvo amoniaku v našich farbách je veľmi nízke (max. 4 %).
Prírodný antioxidant

Tipy

3 % jemné zosvetlenie > viac
lesku

Používame kyselinu askorbovú
(vitamín C) ako prírodný antioxidant, aby sa zabránilo neželanej
oxidácii.
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Kreatívne variácie
Ponúkame vám 141 kreatívnych odtieňov. To znamená
menej miešania, pohodlnejšiu
prácu a viac času na každodenné podnikanie.
Viac prírodných odtieňov
Môžete si vybrať zo štyroch rôznych sérií
prírodných odtieňov:
X/X	chladné prírodné
odtiene
X/XX	teplé prírodné
odtiene
XX/X	intenzívne prírodné odtiene s dvojitou
pigmentáciou pre extra
intenzívne prekrytie
X
coverAGE
Špeciálne vyvinuté prírodné odtiene s extra
krytím zrelých, hustých a šedivých vlasov.
Ultra Blond zosvetľovače
Toto sú farby TRINITY série 11 a 12 s pomerom
miešania 1 : 2. Extra silné blond odtiene, pre ešte čistejší výsledok.
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METALLICS
Farby TRINITY METALLICS sú naše nové
demi-permanentné farby, ktoré vám sľubujú nový rozmer farbenia s úžasným leskom.
Obsahujú KERATIN Infusion Complex, ktorý
obnovuje vlasy počas procesu farbenia a dodáva im zdravý vzhľad. Zároveň poskytuje
základ pre mimoriadny lesk, ktorý umožňuje
na vlasoch vytvoriť výnimočný kovový efekt.
Mikropigmenty
Reflexné mikropigmenty sú nadčasové, vysoko kvalitné farebné pigmenty. Majú vynikajúce
reflexné vlastnosti, dokonale odrážajú svetlo
a tým dodávajú vlasom taký žiarivý lesk, že
vyzerá ako kovový povrch. Farby METALLICS
majú malé množstvo amoniaku a neobsahujú
PPD.
Aplikácia
Pre dosiahnutie najlepšieho kovového výsledku vo vlasoch vám odporúčame používať farby TRINITY METALLICS na vopred odfarbené
vlasy pomocou jedného z produktov z nášho
zosvetľovacieho radu OXIBLONDE. Výsledná
zmes sa nanáša na suché alebo vlhké, odfarbené vlasy (úroveň farby 8 >> 10).
Farby TRINITY METALLICS
je možné miešať s:
• OXIGEN krémovým peroxidom 1,9 %
• OXIGEN krémovým peroxidom 3 %.
Pre jemné zosvetlenie.
Balenie
90 ml
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Pomer miešania
Variant 1 – pre ideálny výsledok: 1 : 2
1 diel farby METALLICS + 2 diely OXIGEN krémového peroxidu
Variant 2 – pre intenzívnejší výsledok: 1 : 1,5
1 diel farby METALLICS + 1,5 dielu OXIGEN
krémového peroxidu
Doba pôsobenia je 20–25 min. pri izbovej teplote. Nevystavujte zdrojom tepla.
Tento rad zahŕňa 9 metalických odtieňov:
5/001 Nikel
(art. č. 32762)
6/16 Fialový kov (art. č. 32763)
6/165 Železo
(art. č. 32764)
7/010 Oceľ
(art. č. 32765)
7/081 Kobalt
(art. č. 32766)
7/616 Mangán
(art. č. 32767)
8/001 Striebro
(art. č. 32768)
9/016 Berýlium
(art. č. 32769)
10/86 Bizmut
(art. č. 32770)
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Prehľad našich 141 odtieňov. Vďaka širokému
spektru odtieňov budete mať vo svojom salóne každý deň pripravenú tú správnu farbu.
prírodné
12/0 extra prírodná blond
11/0 špeciálna blond
10/0 perleťová blond
9/0
bledá blond
8/0
svetlá blond
7/0
stredná blond
6/0
tmavá blond
5/0
svetlá hnedá
4/0
stredná hnedá
3/0
tmavá hnedá
2/0
čierna
99/0 bledá intenzívna blond
88/0 svetlá intenzívna blond
77/0 stredná intenzívna blond
66/0 tmavá intenzívna blond
55/0 svetlá intenzívna hnedá
44/0 stredná intenzívna hnedá
33/0 tmavá intenzívna hnedá
10/00 teplá perleťová blond
9/00 teplá bledá blond
8/00 teplá svetlá blond
7/00 teplá stredná blond
6/00 teplá tmavá blond
5/00 teplá svetlá hnedá
4/00 teplá stredná hnedá
3/00 teplá tmavá hnedá
9/01 bledá blond prírodná popolavá
8/01 svetlá blond prírodná popolavá
7/01 stredná blond prírodná popolavá
12/03 extra blond prírodná zlatá
10/03 perleťová blond prírodná zlatá
9/03 bledá blond prírodná zlatá
8/03 svetlá blond prírodná hnedá
7/03 stredná blond prírodná zlatá
8/07 svetlá blond prírodná hnedá
7/07 stredná blond prírodná hnedá
6/07 tmavá blond prírodná hnedá
5/07 svetlá hnedá prírodná hnedá
4/07 stredná hnedá prírodná hnedá
popolavé
12/1 extra popolavá blond
11/1 špeciálna popolavá blond
10/1 perleťová popolavá blond
9/1
bledá popolavá blond
8/1
svetlá popolavá blond
7/1
stredná popolavá blond
6/1
tmavá popolavá blond
5/1
svetlá popolavá hnedá
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12/16 extra popolavá fialová blond
10/16 perleťová popolavá fialová blond
9/16 bledá popolavá fialová blond
zlaté | medené
11/3 špeciálna zlatá blond
10/3 perleťová zlatá blond
9/3
bledá zlatá blond
8/3
svetlá zlatá blond
7/3
stredná zlatá blond
6/3
tmavá zlatá blond
5/3
svetlá zlatá hnedá
4/3
stredná zlatá hnedá
9/33 bledá intenzívna zlatá blond
8/33 svetlá intenzívna zlatá blond
7/33 stredná intenzívna zlatá blond
10/34 perleťová zlatá medená blond
9/34 bledá zlatá medená blond
8/34 svetlá zlatá medená blond
7/34 stredná zlatá medená blond
červené
7/4
stredná červená blond
6/4
tmavá červená blond
5/4
svetlá červená hnedá
4/4
stredná červená hnedá
8/41 svetlá fialová červená blond
7/41
stredná fialová červená blond
6/41 tmavá fialová červená blond
5/41 svetlá fialová červená hnedá
4/41 stredná fialová červená hnedá
8/43 svetlá zlatá medená blond
7/43 stredná zlatá medená blond
5/43 svetlá zlatá medená hnedá
8/45 svetlá mahagónová červená blond
6/45 tmavá mahagónová červená blond
5/45 svetlá mahagónová červená hnedá
6/46 tmavá červená fialová blond
5/46 svetlá červená fialová hnedá
mahagónové | fialové
6/55 tmavá intenzívna mahagónová blond
5/55 svetlá intenzívna mahagónová
blond
4/55 stredná intenzívna mahagónová
hnedá
3/55 tmavá intenzívna mahagónová
hnedá
5/65 svetlá fialová mahagónová hnedá
4/65 stredná fialová mahagónová hnedá
10/6 perleťová fialová blond
5/66 svetlá intenzívna fialová hnedá
4/66 stredná intenzívna fialová hnedá
3/66 tmavá intenzívna fialová hnedá
2/6
fialová čierna

hnedé
extra hnedá blond
brezová
dubová
buková
orechová
tíková
fialová karamelová
fialová cappuccino
fialová čokoládová
fialová kakaová
zlatá škoricová
zlatá amaretto
zlatá karamelová
zlatá cappuccino
lieskovcová
makadámiová
gaštanová
mahagónová
cédrová
intenzívna karamelová
intenzívna cappuccino
intenzívna čokoládová
intenzívna kakaová
perleťové
12/81 extra perleťová blond dúhová
10/8 perleťová strieborná blond
2/8
modrá čierna
12/89 extra perleťová blond cendré
mix
0/1
popolavá
0/28 modrozelená
0/33 zlatá
0/43 medená
0/44 červená
0/65 ružová
0/66 fialová
0/81 strieborná
0/88 modrá
0/9
cendré
odtiene sivej
svetlá sivá
sivá
tmavá sivá
coverAGE
tmavá hnedá
svetlá hnedá
tmavá blond
stredná blond
svetlá blond
jasná blond
urýchľovač
1000 urýchľovač zosvetlenia
12/7
9/7
8/7
7/7
6/7
5/7
7/71
6/71
5/71
4/71
9/73
8/73
7/73
6/73
8/75
7/75
6/75
5/75
4/75
7/77
6/77
5/77
4/77
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Krémový peroxid OXIGEN
Naše oxidanty majú mimoriadne krémovú
konzistenciu, ktorá zaručí vynikajúcu manipuláciu. Sú vhodné na všetky typy kaderníckych služieb – od celkového farbenia
vlasov až po špeciálne melírovacie techniky. Obsahujú vzácne oleje s účinkami kondicionéra, ktoré zaistia najlepšie výsledky
a optimálnu ochranu pri použití farieb TRINITY a OXIBLONDE hi.7. Vďaka starostlivo
zvoleným proteínom budú mať vlasy hodvábny lesk.

Krémové peroxidy Oxigen
používajte len pri farbení
farbami Trinity.

Benefity produktu
• Obsahuje vzácne oleje s účinkami
kondicionéra.
• Optimálna ochrana vlasov
a pokožky hlavy.
• Dodáva vlasom hodvábny lesk.
Užitočné ingrediencie
Olej z ryžových klíčkov, mokraďkový olej
Balenie
1 000 ml
5 000 ml 6% (art. č. 2235)

1,9 %
(6 Vol.)

3%
(10 Vol.)

6%
(20 Vol.)

9%

Krémový peroxid OXIGEN 1,9 %
 Použitie len na tónovanie.
 Nezosvetľuje.
 Na neutralizáciu blond odtieňov.

(art. č. 2223)

Krémový peroxid OXIGEN 3 %

(art. č. 2224)

Krémový peroxid OXIGEN 6 %

(art. č. 2225)

Krémový peroxid OXIGEN 9 %

(art. č. 2226)

 Použitie na mierne zosvetlenie a tónovanie.
 Pri farbení nekryje šedivé vlasy.
 Na stmavenie pri farbení bez šedivých vlasov.

 Na farbenie tón v tóne a dosiahnutie lesku.
 Zosvetlenie o 1 úroveň.
 Môže sa použiť na krytie šedivých vlasov.

(30 Vol.)

 Zosvetlenie až o 2 úrovne.
 S ultra blond zosvetľovačmi: Až po úroveň zosvetlenia 2 – 3 pri prírodných vlasoch.

12 %

Krémový peroxid OXIGEN 12 %

(40 Vol.)

(art. č. 2227)

 Zosvetlenie až o 3 úrovne.
 S ultra blond zosvetľovačmi: Až po úroveň zosvetlenia 4 – 5 pri prírodných vlasoch.
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PRÍRODNÝCH

krémová
farba na vlasy

INGREDIENCIÍ

Vy ste umelec – vlasy sú vaše plátno – a tu sú
vaše farby: VDT. 140 odtieňov pre intenzívne,
lesklé a stabilné výsledky s kľúčovou ingredienciou VIBRANT CARE COMPLEX a zosilňovačom pigmentu PYRAZOL, vďaka ktorým
dosiahnete dokonalé krytie a zároveň chránite
vlasy aj pokožku hlavy.
Poznámka
Farby VDT je možné používať ako permanentné alebo semi-permanentné farby na vlasy.
Benefity produktu
• Tolerancia pokožky je dermatologicky testovaná v laboratóriách dermatest® (rating A).
• Najlepšia možná ochrana vlasov a pokožky
hlavy.
• O 40 % viac lesku a stabilita zvýšená až
o 50 % v porovnaní s inými permanentnými
farbami na vlasy.
Užitočné ingrediencie
Jojobový olej, včelí vosk, olej z jadier granátového jablka, kyselina linolová
Balenie
60 ml

Fakty o krémovej farbe na vlasy VDT
Farbenie 1 : 1

Zosvetlene 1 : 2

Tónovanie 1 : 2

na suché vlasy

na suché vlasy

na mokré alebo suché vlasy

3 % = bez zosvetlenia
6 % = max. 1 úroveň
9 % = 2 úrovne
12 % = 3 úrovne

9 % = 2 – 3 úrovne
12 % = 4 – 5 úrovne

1,9 % = bez zosvetlenia
3 % = jemné zosvetlenie pri použití
na suché vlasy

1 diel krémovej farby na vlasy VDT +
1 diel krémového peroxidu VDT

1 diel krémovej farby na vlasy VDT +
2 diely krémového peroxidu VDT

1 diel krémovej farby na vlasy VDT +
2 diely krémového peroxidu VDT

Doba
pôsobenia

40 min. bez tepla

45 – 60 min. bez tepla

20 – 30 min. bez tepla

Krytie šedivých vlasov

Prírodné odtiene 100 %

-

30 %

Na 100 % prekrytie šedín alebo zmenu
o viac ako 1 tón, vždy zmiešajte módne odtiene 1 : 1 s prírodným odtieňom.

Farba pred zmatnením zosvetlí ->
Neoplachujte príliš skoro.
Pri nanášaní s teplom pridajte teplo až
po 10 min. doby pôsobenia.

3 % jemné zosvetlenie > viac lesku

Aplikácia
Možné
peroxidy/
možné zosvetlenie
Pomer
miešania

FAR BA je MÓ DA , MÓ DA je U MEN IE.
VDT s Vibrant Care Complex.

Tipy
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Vynikajúce krytie a stabilita
Ingrediencie VDT sú starostlivo vybrané
a upravené krémovými peroxidmi VDT, ktoré zaisťujú dokonalé krytie a stabilný výsledok. Toto je možné aj samostatne s módnymi odtieňmi, bez pridania prírodných
odtieňov. Farebné výsledky VDT, ktoré sú
laboratórne testované, preukazujú, že vlasy sú o 40 %* lesklejšie a stabilita farieb je
o 50 %* vyššia v porovnaní s inými permanentnými farbami na vlasy.
Ochrana vlasov a pokožky hlavy
Špeciálne ingrediencie, ako je jojobový olej,
včelí vosk, olej z granátových jabĺk alebo arganový olej v našich výrobkoch sa používa
na stabilizovanie štruktúry vlasu pri použití
nášho výrobku. Vďaka nim sú vlasy hladké,
ľahko sa rozčesávajú a sú úchvatne lesklé.
Nízky obsah amoniaku
Rad farieb VDT neobsahuje viac amoniaku,
než je potrebné na dosiahnutie optimálnych
výsledkov. Množstvo používané v našich
výrobkoch sa pohybuje na škále 1 – 4 %,
podľa farebného odtieňa.
MNOŽSTVO AMONIAKU

Dermatologicky testovaná znášanlivosť pokožky
Všetky naše farebné odtiene samostatne
dermatologicky testujú nezávislé laboratóriá (dermatest®). Vďaka vzácnym ingredienciám, ktoré vyživujú vlasy a pokožku
hlavy aj pri použití, preukazujú farby VDT
lepšiu znášanlivosť v porovnaní s porovnateľnými výrobkami.
Hodnoty pH
Hodnoty pH farieb VDT sa pohybujú medzi
9,5 a 11,6, podľa farebného odtieňa.

neutrálna

Vibrant Care Complex
Výživný komplex pre žiarivú starostlivosť
s jojobovým olejom, vitamínmi A a B poskytuje vlasom a pokožke hlavy výživné prvky
aj počas procesu farbenia a chráni vlasy
proti dlhodobému poškodeniu.
Olej z jadier
granátového jablka
Olej z jadier granátového jablka
oživuje vlasy a pokožku hlavy
a chráni ju proti environmentálnemu znečisteniu a chemiká
liám. Zlepšuje elasticitu pokožky
a zintenzívňuje lesk vlasov.
Kyselina linolová
Kyselina linolová je jednou
z hlavných zložiek ľanového oleja. Vďaka nemu sú vlasy hladšie
a ľahšie sa rozčesávajú, dodáva
im objem a lesk, zlepšuje rovnomerné rozmiestnenie krémovej
farby vo vlasoch. Pôsobí protizápalovo.
Včelí vosk
Včelí vosk je antibakteriálna, hojivá, upokojujúca, stabilizujúca,
emulgačná, zahusťovacia látka
a prirodzené spojivo, s vlastnosťami šetrnými k pokožke. Včelí
vosk, s vôňou medu, dodáva
úžasný lesk a zachováva prirodzenú elasticitu vlasov.
Arganový olej
Krémové peroxidy VDT sú obohatené vysokokvalitným arganovým olejom. Majú hojivé,
upokojujúce a vyživujúce účinky
pre vlasy aj pokožku hlavy.

Príjemná vôňa
Krémová farba na vlasy VDT má veľmi príjemnú vôňu. Nepocítite žiadne stopy amoniaku ani iných nepríjemných pachov.

Hodnota pH

kyslá
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zásaditá
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Prehľad našich 140 odtieňov. Naše široké spektrum odtieňov spĺňa všetky potreby a pomáha vám
mať pri svojej každodennej práci v salóne pripravené vždy tie správne farby.
12.0
12.06
12.07
12.1
12.3
12.61
12.7
12.81
12.89
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
99.0
88.0
77.0
66.0
55.0
44.0
33.0
10.1
9.1
8.1
7.1
6.1
5.1
10.3
9.3
8.3
7.3
6.3
5.3
4.3

ultra blond
ultra blond prírodná
ultra blond prírodná fialová
ultra blond prírodná hnedá
ultra blond popolavá
ultra blond zlatá
ultra blond fialová popolavá
ultra blond hnedá
ultra blond perleťová dúhová
ultra blond perleťová cendré
prírodná
extra blond
jasný blond
svetlý blond
stredný blond
tmavý blond
svetlohnedá
stredná hnedá
tmavohnedá
čierna
teplý jasný blond
teplý svetlý blond
teplý stredný blond
teplý tmavý blond
teplá svetlohnedá
teplá stredná hnedá
teplá tmavohnedá
jasná blond intenzívna
svetlá blond intenzívna
stredná blond intenzívna
tmavá blond intenzívna
svetlohnedá intenzívna
stredná hnedá intenzívna
tmavohnedá intenzívna
popolavá
extra blond popolavá
jasná blond popolavá
svetlá blond popolavá
stredná blond popolavá
tmavá blond popolavá
svetlohnedá popolavá
zlatá
extra blond zlatá
jasná blond zlatá
svetlá blond zlatá
stredná blond zlatá
tmavohnedá zlatá
svetlohnedá zlatá
stredná hnedá zlatá

10.38 extra blond zlatá perleťová
9.38 svetlá blond zlatá perleťová
medená
8.34 svetlá blond zlatá medená
7.34 stredná blond zlatá medená
6.34 tmavohnedá zlatá medená
5.34 svetlohnedá zlatá medená
9.334 jasná blond intenzívna zlatá
8.334 svetlá blond intenzívna zlatá
7.334 stredná blond intenzívna zlatá
6.334 tmavá blond intenzívna zlatá
6.344 tmavá blond zlatá intenzívna
5.344 svetlá blond zlatá intenzívna červená
10.43 extra blond medená zlatá
9.43 jasná blond medená zlatá
8.43 svetlá blond medená zlatá
7.43 stredná blond medená zlatá
6.43 tmavá blond medená zlatá
červená
9.04 svetlá blond prirodzená červená
8.44 granátové jablko svetločervená
7.44 granátové jablko stredná červená
6.44 granátové jablko červená
5.44 granátové jablko tmavočervená
5.45 svetlohnedá červený mahagón
6.46 tmavý blond červeno-fialová
5.46 svetlohnedá červeno-fialová
4.46 stredná hnedá červeno-fialová
mahagónová
7.5
stredná blond mahagónová
6.5
tmavá blond mahagónová
5.5
svetlohnedá mahagónová
4.54 stredná hnedá mahagónová červená
7.56 stredná blond mahagónová fialová
6.56 tmavá blond mahagónová fialová
5.56 svetlohnedá mahagónová fialová
fialová
10.06 extra blond prirodzená fialová
9.06 jasná blond prirodzená fialová
8.6
svetlá blond fialová
7.6
stredná blond fialová
7.65 stredná blond fialová mahagónová
6.6
tmavá blond fialová
6.65 tmavá blond fialová mahagónová
5.6
svetlohnedá fialová
5.65 stredná hnedá fialový mahagónová
4.6
stredná hnedá fialová
3.6
tmavohnedá fialová
10.61 extra blond fialový popolavá
9.61 jasná blond fialová popolavá
8.61 svetlá blond fialová popolavá

hnedá
javor
breza
dub
buk
vlašský orech
tík
eben
karamelová dúhová
cappuccino dúhová
čokoládová dúhová
kakaová dúhová
škoricová zlatá
amaretto zlatá
karamelová zlatá
cappuccino zlatá
čokoládová zlatá
karamelová červená
cappuccino červená
čokoládová červená
lieskový orech
makadámiový orech
gaštan
mahagón
céder
amaretto intenzívna
karamelová intenzívna
cappuccino intenzívna
čokoládová intenzívna
kakaová intenzívna
perleťová
10.8 extra blond perleťová
9.8
svetlá blond perleťová
8.8
svetlá blond perleťová
2.8
modročierna
mix tóny
0.11 popolavá
0.28 benzínová
0.33 zlatá
0.43 medená
0.44 červená
0.66 fialová
0.81 strieborná
0.88 modrá
VDT DILUTIONISTE
purpurová
sépiová
magenta
pistáciová
kobalt
azúrová
urýchľovač
1000 urýchľovač zosvetlenia
10.7
9.7
8.7
7.7
6.7
5.7
4.7
7.71
6.71
5.71
4.71
9.73
8.73
7.73
6.73
5.73
7.74
6.74
5.74
8.75
7.75
6.75
5.75
4.75
8.77
7.77
6.77
5.77
4.77

krémový peroxid
Naše oxidanty majú mimoriadne krémovú
konzistenciu, ktorá zaručí vynikajúcu manipuláciu. Sú vhodné na všetky typy kaderníckych
služieb – od celkového farbenia vlasov až
po špeciálne melírovacie techniky. Krémový
peroxid VDT so vzácnym arganovým olejom
na dosiahnutie hodvábneho lesku, najlepších
výsledkov a dokonalej starostlivosti pri použití
s VDT a OXIBLONDE hi.7.
Benefity produktu
• Obsahuje vzácne oleje s účinkami kondicionéra.
• Optimálna ochrana vlasov a pokožky hlavy.
• Dodáva vlasom hodvábny lesk.
Užitočné ingrediencie
Arganový olej

PRI FARBENÍ FARBAMI
VDT POUŽÍVAJTE VŽDY
LEN VDT PEROXIDY.

Balenie
1 000 ml

1,9 %

Krémový peroxid VDT 1,9 %
 Použitie len na tónovanie.
 Nezosvetľuje.
 Na neutralizáciu blond odtieňov.

(art. č. 2260)

3%

Krémový peroxid VDT 3 %

(art. č. 2261)

6%

Krémový peroxid VDT 6 %

(art. č. 2262)

9%

Krémový peroxid VDT 9 %

(art. č. 2263)

12 %

Krémový peroxid VDT 12 %

 Použitie na mierne zosvetlenie a tónovanie.
 Pri farbení nekryje šedivé vlasy.
 Na stmavenie pri farbení bez šedivých vlasov.

 Na farbenie tón v tóne a dosiahnutie lesku.
 Zosvetlenie o 1 úroveň.
 Môže sa použiť na krytie šedivých vlasov.

 Zosvetlenie až o 2 úrovne.
 S ultra blond zosvetľovačmi:
Až po úroveň zosvetlenia 2 – 3 pri prírodných vlasoch.

(art. č. 2264)

 Zosvetlenie až o 3 úrovne.
 S ultra blond zosvetľovačmi:
Až po úroveň zosvetlenia 4 – 5 pri prírodných vlasoch.
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CONTRASTE
Farba VDT Contraste je perfektná pre kreatívne
melírovacie techniky a vhodná pre prírodné ako
aj farbené vlasy.
Unikátne zloženie umožňuje zosvetliť až o 4 odtiene a zafarbiť vlasy v jednom kroku. PYRAZOL
na báze pigmentového zosilňovača zaručuje
neblednúce a dlhotrvajúce farby.
Neprekonateľný Vibrant Care Complex pozostávajúci z jojobového oleja, vitamínu A a vitamínu B poskytuje vlasom počas používania
výživné látky a zabraňuje poškodeniu. Jojobový
olej vyhladzuje vlasy a vyrovnáva úroveň vlhkosti
vlasov počas tohto procesu.
Fascinujúce odtiene sa melírujú tak na prirodzených vlasoch, ako aj na predfarbených vlasoch.
Tieto vysoko kontrastné farby sa môžu navzájom miešať - čo znamená nekonečnú kreativitu!
Red Contraste (červená) – nápadná červená
Violet Contraste (fialová) – vzrušujúca fialová
Copper Contraste (medená) – výrazná medená
VDT krémový peroxid so svojím špeciálne vyvinutým zložením so vzácnym arganovým olejom
je pre VDT Contraste perfektným partnerom.
6 % = 2 odtiene svetlejšia
9 % = 3 odtiene svetlejšia
12 % = 4 odtiene svetlejšia
Pomer miešania
1 diel VDT Contraste + 1 diel VDT krémového peroxidu. Doba pôsobenia je 40 min. (bez tepla).
Poznámka
VDT Contraste je vhodný len ako zosvetľujúca
farba. Nesmie sa používať na farbenie vlasov od
korienkov a nikdy sa nesmie dostať do kontaktu s pokožkou hlavy. Tieto brilantné zvýrazňujúce farby NIE sú vhodné na prekrytie šedivých
vlasov. VDT Contraste sa nesmie miešať s inými
farbami VDT.

Benefity produktu
• Zosvetlenie a farbenie v jednom kroku
• Obohatená o jojobový olej
• Odtiene sa môžu navzájom miešať
Užitočné ingrediencie
Jojobový olej
Balenie
60 ml červená
60 ml fialová
60 ml medená

(art. č. 3318)
(art. č. 3319)
(art. č. 3320)
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DILUTIONISTE
6 intenzívnych, ale zároveň jemných demi-permanentných (intenzívne tónovacích)
pastelových farieb: azúrová, magenta, pistáciová, purpurová, kobaltová, sépiová.
Týchto 6 pastelových farieb poskytuje vlasom mimoriadne, jemné a lesklé odtiene.
V kombinácii s krémovým peroxidom VDT
DILUTIONISTE preniknú pastelové farebné
pigmenty jemne a postupne hlboko do vlasu.
Okrem vyššie uvedených 6 pastelových farieb, ktoré môžete donekonečna miešať
podľa svojej vlastnej kreativity, prináša TRINITY haircare aj siedmy odtieň, „NEPRIEHĽADNÁ BIELA“. Tento biely odtieň sa môže pridávať k všetkým 6 pastelovým farbám VDT
DILUTIONISTE, čím vzniká mäkší a jemnejší
vzhľad, menej jasný a tvrdý než farebné vzorky vo vnútri farebnej škály.
Na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku, ochrany a výživy vlasu a pokožky hlavy už
počas samotného farbenia vlasov a mierne
zosvetlenie pastelového základu sme vyvinuli
dokonale zladený vyvíjač farby VDT DILUTIONISTE. Krémový peroxid VDT DILUTIONISTE
je vytvorený špeciálne pre naše pastelové
farby VDT DILUTIONISTE, aby zodpovedal
zloženiu farieb a poskytol tie najlepšie výsledky farbenia. Pridaním mokraďkového oleja
poskytuje tento vyvíjač farby vlasom aj pokožke hlavy vysoký podiel vitamínov B, E,
a K. Mokraďkový olej má okrem toho výživné,
antibakteriálne, silne čistiace a upokojujúce
účinky na vlasy aj pokožku.
Pri pomere miešania 1 : 1 (1 diel pastelovej
farby a 1 diel vyvíjača farby) dosiahnete skvelé farebné variácie na akomkoľvek základe,
prednostne však na základe vopred odfarbených vlasov.
Podľa požadovanej farebnej intenzity je potrebný čas pôsobenia 5 – 15 minút na harmonicky odstupňované pastelové tóny a 15 – 30
minút na výraznejšie, intenzívnejšie odtiene. Farby sa dajú aplikovať na suché vlasy
aj na vlasy vysušené uterákom.

Benefity produktu
• Moderné pastelové odtiene
• Vynikajúce možnosti miešania
s odtieňom NEPRIEHĽADNÁ BIELA
• Demi-permanentné farby
Užitočné ingrediencie
Mokraďkový olej
Balenie
60 ml (art. č. 27865 – 27871)
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BUĎTE KREATÍVNI: všetky farby zo série KALEID sa dajú navzájom miešať, ak chcete
dosiahnuť ešte viac efektov, produkty KALEID sa dajú použiť ako kreatívny a smelý doplnok
k všetkým ostatným systémom farbenia značky TRINITY haircare, ako napríklad VDT, farbám
TRINITY alebo farebnej výživovej maske.
Odtiene
IOLIT
(art. č. 3266)

AMETYST
(art. č. 3267)

PURPURA
KORUND
(art. č. 3268)

FLAMINGO
TOPÁS

RUŽOVÝ
KRYŠTÁĽ

(art. č. 3265)

(art. č. 3270)

ČEREŠŇA
TOPÁS

SMARAGD

LAPIS
LAZULI

RUBÍN

DIAMANT

(art. č. 3264)

(art. č. 3269)

TYRKYS

(art. č. 3263)

• Tekuté rastlinné proteíny: Zaručujú
dokonale vyváženú hydratáciu vlasov a uzamykajú v nich vlhkosť.
• Tekutý keratín: Keratín je jednou z najdôležitejších zložiek našich vlasov. Tekutý keratín obnovuje štruktúru vlasu a chráni jeho
povrch.
• Pšeničná
aminokyselina: Hydrolyzovaná pšeničná aminokyselina vytvára
ochranný film a blokuje negatívny účinok povrchovo aktívnych látok.

(art. č. 3326)

• Najlepší trik: Zďaleka najintenzívnejšie
a najžiarivejšie výsledky dosiahnete, ak použijete semi-permanentný systém farbenia
KALEID po použití odfarbujúcich produktov
z radu OXIBLONDE.
Balenie
75 ml

KALEID
Hlavné ingrediencie

Mikro
fibrily

Makro
fibrily

Kmeň
vlasu

Poškodená kutikula

Tmeliaca látka

Kutikula po ošetrení
Technológiou THX7

(art. č. 3325)

• Nepoužívame: Aditíva ako je amoniak,
PPD alebo rezorcinol.

Semi-permanentné priame farby prinášajú tie
najintenzívnejšie a najžiarivejšie výsledky farbenia
vlasov, aké si dokážete predstaviť.
Jednoduché, rýchle a rozmanité – to všetko prináša KALEID. Semi-permanentné priame farbenie
znamená žiadny vyvíjač a žiadny amoniak, teda:
žiadne počítanie, žiadne miešanie a jednoduchší
postup. Jednoducho naneste, nechajte pôsobiť
15 až 30 minút, opláchnite len vodou a dosiahnete
intenzívnu, žiarivú a cool modernú farbu.

(art. č. 3324)

(art. č. 3271)

• Pantenol: Provitamín B5 Pantenol posilňuje kutikulu a dodáva objem strednej časti vlasu. Vlasy sú vďaka nemu v dokonalom
stave a štruktúra vlasu sa nepoškodí. Vlas je
pokrytý ochranným filmom a zapečatený.
Okrem toho znižuje statický náboj vlasov.

Na produkty KALEID sme mali jednoduchú požiadavku: Intenzívne, žiarivé farby, ktoré oživujú
vlasy a neničia ich. Nemožné? Nie s našou technológiou THX7 a vysokokvalitnými kľúčovými ingredienciami.

CITRÍN

Kutikula

SYSTÉM TRINIFORCE
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Jemné vlasy, poškodené vlasy či vlasy namáhané chemickou úpravou – tieto problémy
pozná každá žena (aj muž). Ide o problémy,
ktoré sa dlho nedali vyriešiť. Lenže vedci v laboratóriách TRINITY haircare urobili všetko
preto, aby toto trápenie ukončili. Po rokoch
výskumu môžu konečne predstaviť svoj výsledok:
TRINITY HAIRCARE SYSTÉMOVÁ
STAROSTLIVOSŤ!
Táto trojica produktov vyrieši najbežnejšie
problémy s vlasmi:

KÚRA KERATIN FILLER
regeneruje poškodené vlasy a vypĺňa ich keratínom

KÚRA FIBRE THICKENER
obnovuje vrstvy kutikuly a vytvára hustejšie
vlasy

Rad TRINIFORCE neobsahuje
ftaláty a lepok a poväčšine neobsahuje žiadne silkóny a sulfáty.
Vďaka zložke TRINIFORCE Complex a kombinácii prírodných ingrediencií účinné látky prenikajú
hlboko do kutikuly.
Rovnako ako všetky naše produkty, aj TRINIFORCE bol vyvinutý úplne bez testovania na zvieratách. Podporujeme niekoľko
medzinárodných organizácií, ako
napríklad PETA.

KÚRA BOND AMPLIFIER / TRINIPLEXX
predchádza poškodeniu pri farbení alebo odfarbovaní
Práve to je na systémovej starostlivosti značky TRINITY haircare také
výnimočné: Každá z troch kúr kombinuje
intenzívne ošetrenie výlučne v salóne a posilňujúce ošetrenie doma. Každá z troch kúr
systémovej starostlivosti obsahuje jedinečný
komplex aktívnych ingrediencií, špeciálne navrhnutých na osobité potreby.
Každý sa tak môže tešiť zo zdravých, hustých
vlasov, ktoré dokážu ľahko odolať aj chemickému ošetreniu.
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K Ú R A K E R AT I N F I L L E R

Obnova DNA vašich vlasov

28

Nech je zloženie produktov akokoľvek šetrné, chemická úprava štruktúru vlasu vždy
poškodzuje. Najviac trpí kutikula, pretože ako
horná vrstva sa pri chemických procesoch
vždy narúša prvá. Na špeciálnu ochranu tejto
citlivej vrstvy vyvinuli laboratóriá TRINITY jedinečnú novú receptúru.
KÚRA TRINIFORCE KERATIN FILLER
Kutikula je povrchová vrstva vlasu. Ide o veľmi
citlivú vrstvu, ktorá funguje ako ochranný
povrch. Chráni kôru vlasu pred škodlivými
vplyvmi prostredia, UV žiarením alebo teplom
pri fénovaní. Farbenie, odfarbovanie, trvalá
ondulácia a vplyvy z ovzdušia sú hlavnými
príčinami poškodenia a narušenia kutikuly.
Každý vlas má okolo 10 – 15 vrstiev kutikuly.
Čím viac vrstiev máte, tým sú vlasy zdravšie
a silnejšie.
Kúra Triniforce KERATIN FILLER bola vyvinutá
špeciálne na krehké, namáhané a chemicky ošetrované vlasy. Jedinečná zmes troch
prírodných ingrediencií vytvára mimoriadnu
ošetrujúcu silu Triniforce KERATIN FILLER
Complex.
Vďaka novej zložke Triniforce Keratin Filler
Complex sa krehké vlasy obnovujú, regenerujú a posilňujú zvnútra. Vďaka nášmu
špeciálne vyvinutému zásobovaciemu systému preniká zmes prírodných aktívnych ingrediencií do vnútorných vrstiev kutikuly vlasu. Výsledok: silné, objemné vlasy, ktoré sa
lesknú a pôsobia mlado a zdravo. Jedným
z hlavných cieľov laboratórií TRINITY haircare
a takisto jednou z veľkých výhod kúry Triniforce KERATIN FILLER je jednoduchosť použitia
v salóne. Inovatívne zloženie kúry Triniforce
KERATIN FILLER pôsobí hlboko vo vnútorných častiach vlákna, rekonštruuje kutikulu
a obnovuje štruktúru vlasu vďaka vysokým
dávkam keratínu.
Vďaka revolučnej receptúre a špeciálnej
technike nanášania sa k vlasom dostane len
toľko produktu, koľko je potrebné, preto je
vhodný na všetky typy vlasov.

AKO TO FUNGUJE?
Kúra Triniforce KERATIN FILLER vznikla kombináciou vzácnych prírodných ingrediencií
s prevratnou technológiou. Preto sa vlákna
vyplnia zvnútra a získajú novú silu a energiu.
Použili sme ingredienciu prirodzenú pre vlasy – keratín. Keratín je súčasťou ľudského
vlasu a používa sa ako látka pri transplantácii.
TRINIFORCE KERATIN FILLER COMPLEX
Hlavnými výživnými zložkami sú keratín, moringa a výťažok z granátového jablka.
Keratín: Keratín je prírodná látka nachádzajúca sa vo vlase. Táto ingrediencia dokonale
obnovuje proteínovú štruktúru, posilňuje vlas
a dodáva mu novú pružnosť a objem = efekt
ako pri transplantácii.
Moringa: Moringa je výťažok zo semien tropického stromu moringa. Ich olej obsahuje
mikroproteín, ktorý chráni vlas pred vplyvmi
prostredia a UV žiarením. Podporuje obnovu
vlasovej štruktúry a zároveň ju vylepšuje. Voľné radikály môžu vyvolať chemické reakcie
v kortexe a poškodiť štruktúru vlasu. Mikroproteíny pôsobia ako filter a chránia štruktúru
vlasu pred vonkajšími vplyvmi, pričom zároveň stabilizujú keratínovú štruktúru vlasu =
filtračný efekt.
Výťažok z granátového jablka: Výťažok z granátového jablka je vysoko efektívnou prírodnou liečivou látkou. Vo vlasovej kozmetike sa
používa ako antioxidant. Vysokoúčinný UV
filter dodáva neodolateľný lesk. Prírodný extrakt vlasy hydratuje a chráni ich pred vplyvmi
prostredia = zosilňovač lesku.
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prípravný šampón keratin filler

tekutý sprej keratin filler

maska keratin filler

set na domáce použitie keratin filler

PRÍPRAVNÝ ŠAMPÓN NA KÚRU KERATIN
FILLER je dokonalým základom na VLASOVÚ TERAPIU Triniforce. Špeciálna zásaditá hodnota pH otvára kutikulu vlasu
a odstraňuje silné zvyšky iných produktov.
Receptúra Triniforce Complex s keratínom,
moringou a výťažkom z granátového jablka
vytvára dokonalý základ na zásobovanie ingredienciami kúry KERATIN FILLER.

TEKUTÝ SPREJ KERATIN FILLER poskytuje
obnovujúcu terapiu pre poškodené, namáhané alebo lámavé vlasy. Receptúra Triniforce
Complex s keratínom, moringou a výťažkom
z granátového jablka posilňuje citlivú štruktúru vlasu, má antioxidačné účinky a obnovuje
štruktúru vlasu zvnútra. Vysoká dávka keratínu obnovuje vlas zvnútra, pričom sa posilňuje jeho proteínová štruktúra. Hydratačný
a ochranný účinok výťažku z granátového
jablka dodáva vlasom hodvábny lesk a pokrýva ich prirodzeným UV filtrom.

MASKA KERATIN FILLER je určená na záverečné ošetrenie našej Triniforce vlasovej
kúry s účinkom intenzívneho posilnenia.
Receptúra Triniforce Complex s keratínom,
bambuckým maslom, moringou a výťažkom
z granátového jablka zanecháva vlasy intenzívne vyživené a zregenerované do hĺbky.

Šampón KERATIN FILLER vynikajúco vyživuje, je veľmi jemný a zároveň posilňujúci ako
následné domáce ošetrenie po kúre. Jemne
vlasy umýva, dodáva im žiarivý lesk a udržiava výsledok ošetrenia Triniforce v salóne.

Užitočné ingrediencie
Keratín, moringa, výťažok
z granátového jablka

Užitočné ingrediencie
Keratín, moringa, výťažok
z granátového jablka

Užitočné ingrediencie
Keratín, moringa, výťažok
z granátového jablka

Užitočné ingrediencie
Keratín, moringa, výťažok
z granátového jablka

Balenie
1 000 ml (art. č. 3327)

Balenie
200 ml (art. č. 3328)

Balenie
1 000 ml (art. č. 3329)

Balenie
2× 100 ml (art. č. 3330)

Kondicionér KERATIN FILLER vyhladzuje vlasy a dodáva im žiarivý a očarujúci lesk. Špeciálna receptúra udržiava výsledok ošetrenia
Triniforce dosiahnutý v salóne.
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Kutikula je veľmi citlivá vrstva vlasu, ktorá
funguje ako ochranný povrch, chráni kôru
vlasu pred škodlivými vplyvmi prostredia,
UV žiarením alebo teplom pri fénovaní.
Chemické ošetrenie, nedostatočná výživa,
vplyvy prostredia, genetika, stres a hormonálna nerovnováha sú hlavnými dôvodmi poškodenia a zničenia kutikuly. Každý
vlas má okolo 10 – 15 vrstiev kutikuly. Čím
viac týchto vrstiev sa poškodí, tým sú vlasy tenšie. Výsledkom sú nezdravé, jemné
vlasy. Jedinečné zloženie kúry Triniforce
FIBRE THICKENER bolo vyvinuté špeciálne
na jemné, slabé, matné a krehké vlasy.
Vďaka novej zložke Triniforce FIBRE THICKENER Complex sa jemné vlasy vyplnia
zvnútra, nadvihnú sa a posilnia. Vďaka
nášmu špeciálne vyvinutému zásobovaciemu systému preniká zmes prírodných aktívnych ingrediencií do vnútorných vrstiev kutikuly vlasu. Výsledok: silné, objemné vlasy,
ktoré sa lesknú a pôsobia mlado a zdravo.
Jedným z hlavných cieľov laboratórií TRINITY haircare a jednou z veľkých výhod radu
Triniforce FIBRE THICKENER je jednoduchosť použitia v salóne. Inovatívne zloženie
prípravku Triniforce FIBRE THICKENER pôsobí hlboko vnútri vlákna vlasu, rekonštruuje
kutikulu a vypĺňa ju prirodzenými látkami –
porovnateľne s botoxovým ošetrením.
Vďaka revolučnej receptúre a špeciálnej
technike nanášania sa k vlasom dostane
len toľko produktu, koľko je potrebné, preto je vhodný najmä na tenké, jemné, krehké
a zrelé vlasy.

AKO TO FUNGUJE?
Kúra Triniforce FIBRE THICKENER vznikla
kombináciou vzácnych prírodných ingrediencií s prevratnou technológiou. Preto sa
vlákna vyplnia zvnútra a získajú novú silu
a energiu. Dosiahli sme to pomocou technológií, ktoré sú dobre známe v odvetví starostlivosti o pleť.
TRINIFORCE FIBRE
THICKENER COMPLEX
Hlavnými zložkami ošetrenia sú kyselina
hyalurónová, kolagén a oligopeptid:
Kyselina hyalurónová: hydratácia a vyplnenie = posilňovač hydratácie
Kolagén: vypĺňa vlas zvnútra, spomaľuje
proces starnutia = efekt proti starnutiu
Oligopeptid: zlepšuje elasticitu a uľahčuje
rozčesávanie vlasov = efekt nadvihnutia
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prípravný šampón fibre thickener

sérum fibre thickener

maska fibre thickener

set na domáce použitie
fibre thickener

PRÍPRAVNÝ ŠAMPÓN NA KÚRU FIBRE
THICKENER je dokonalým základom
na VLASOVÚ TERAPIU Triniforce. Špeciálna
zásaditá hodnota pH otvára kutikulu vlasu
a odstraňuje silné zvyšky iných produktov.
Receptúra Triniforce Complex s kyselinou
hyalurónovou, kolagénom a oligopeptidom
vytvára dokonalý základ na zásobovanie ingredienciami kúry FIBRE THICKENER.

SÉRUM FIBRE THICKENER je botoxovou terapiou na jemné, mdlé a krehké vlasy. Triniforce Complex s kyselinou hyalurónovou,
kolagénom a oligopeptidom zvyšuje objem
a posilňuje vlas zvnútra. Hydratačný a vyplňujúci efekt kyseliny hyalurónovej dodáva
vlasom prirodzenú elasticitu a zanecháva
ich vitálne a zdravé. Kolagén a oligopeptid
dodáva vlasovej štruktúre viac objemu a pôsobí proti procesu starnutia. Vlasy ostávajú
posilnené, lesklé a omladené.

MASKA FIBRE THICKENER je určená na záverečné ošetrenie, ktoré nezaťažuje vlasy
a zvyšuje elasticitu vlasovej kúry Triniforce
FIBRE THICKENER. Zloženie Triniforce Complex s kyselinou hyalurónovou, kolagénom
a oligopeptidom zanecháva vlasy hydratované a posilnené.

Šampón FIBRE THICKENER vynikajúco vyživuje, je veľmi jemný a zároveň posilňujúci
ako následné domáce ošetrenie po kúre.
Jemne vlasy umýva, dodáva žiarivý lesk
a udržiava výsledok ošetrenia Triniforce
v salóne.

Užitočné ingrediencie
Kyselina hyalurónová, kolagén, oligopeptid

Užitočné ingrediencie
Kyselina hyalurónová, kolagén, oligopeptid

Užitočné ingrediencie
Kyselina hyalurónová, kolagén, oligopeptid

Užitočné ingrediencie
Kyselina hyalurónová, kolagén, oligopeptid

Balenie
1 000 ml (art. č. 3356)

Balenie
200 ml (art. č. 3359)

Balenie
1 000 ml (art. č. 3360)

Balenie
2× 100 ml (art. č. 3361)

Kondicionér FIBRE THICKENER vyhladzuje
vlasy a dodáva im žiarivý a očarujúci lesk.
Špeciálna receptúra udržiava výsledok
ošetrenia Triniforce v salóne.
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ČO JE TRINIPLEXX?
TRINIPLEXX je prípravok vyvinutý vo švajčiarskych laboratóriách TRINITY haircare,
určený na jedinečné a revolučné ošetrenie
vlasov v salóne. TRINIPLEXX regeneruje
a zahusťuje poškodené vlasové vlákna a polámané vlasové väzby. Vďaka svojej jedinečnej a revolučnej technológii TRINIPLEXX
Complex – zloženie s prírodnými aktívnymi
látkami v kombinácii s následným použitím
domáceho setu, má TRINIPLEXX dlhotrvajúci účinok, ktorý zabezpečí obnovu a regeneráciu vlasových vlákien.
HLAVNÉ ZNAKY TRINIPLEXX
TRINIPLEXX sa môže používať v kombinácii
s rôznym chemickým ošetrením v salóne,
ako napríklad tónovanie, farbenie, melírovanie, odfarbovanie či trvalá ondulácia.
Výsledkom ošetrenia prípravkom TRINIPLEXX sú dlhodobo obnovené a zregenerované vlasové vlákna, samozrejme
za predpokladu správneho používania našich produktov na domácu starostlivosť.
TRINIPLEXX neobsahuje silikóny, sulfáty,
ftaláty, aldehydy a lepok. Preniká do vlasu
vďaka receptúre TRINIPLEXX Complex – obsahu prírodných aktívnych látok. Rovnako

ako VŠETKY naše výrobky, aj TRINIPLEXX
bol, samozrejme, vyvinutý bez testovania
na zvieratách. Podporujeme niekoľko celosvetových organizácií, ako napríklad PETA.
AKÉ OŠETRENIE JE MOŽNÉ
S PRÍPRAVKAMI TRINIPLEXX?
TRINIPLEXX je možné používať pri všetkých
typoch chemického ošetrenia, ako je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

priame farbenie
tónovanie
semi-permanentné farbenie
permanentné farbenie
odfarbovanie (korienky)
odfarbovanie (končeky)
svetlé melírovanie
balayage
tmavé melírovanie
chemické vyrovnávanie
trvalá

MÔŽEM POUŽÍVAŤ TRINIPLEXX
S PREDĹŽENÝMI VLASMI?
Pokiaľ sa TRINIPLEXX používa správne,
môže sa bez problémov používať aj na predĺžené vlasy. Je to nielen bezpečné, ale zároveň to zlepšuje kvalitu príčeskov, pretože
dodáva vašim vlastným aj predĺženým vlasom vyživujúci, lesklý a hydratovaný efekt.
MÔŽEM POUŽÍVAŤ TRINIPLEXX
S KERATÍNOVÝMI KÚRAMI?
Pri správnom použití je možné používať TRINIPLEXX aj spolu s keratínovými kúrami.
Kvôli širokej ponuke keratínových kúr dostupných na trhu nemôžeme zaručiť rovnaké výsledky pre všetky keratínové kúry.

38

triniforce // KÚRA BOND AMPLIFIER_TRINIPLEXX

triniforce // KÚRA BOND AMPLIFIER_TRINIPLEXX

tekutý sprej triniplexx

maska triniplexx

set na domáce použitie
triniplexx

Ošetrenie prípravkami TRINIPLEXX sa začína TEKUTÝM SPREJOM TRINIPLEXX, najkoncentrovanejším a najdôležitejším produktom, ktorým je možné doplniť každé
chemické ošetrenie. Použitie TEKUTÉHO
SPREJA TRINIPLEXX sa ďalej dopĺňa a ošetrenie v salóne sa dokončuje MASKOU TRINIPLEXX, ktorá je určená len na použitie
v salóne.

MASKA TRINIPLEXX poskytuje intenzívne
posilňujúce ošetrenie, ktoré podporuje
väzby vyvinuté TEKUTÝM SPREJOM TRINIPLEXX. Zanecháva vlasy intenzívne hydratované a vyživené. Vlasy sa neutralizujú
a zároveň vyživujú, pričom ošetrenie v salóne naša MASKA TRINIPLEXX zavŕši.

ŠAMPÓN TRINIPLEXX je posilňujúci šampón
na vlasy ošetrené TEKUTÝM SPREJOM TRINIPLEXX. Umýva vlasy jemne a dodáva im
žiarivý lesk.

Užitočné ingrediencie
Výťažok z kvasníc, slnečnicový olej,
marhuľový olej

Užitočné ingrediencie
Výťažok z kvasníc, slnečnicový olej,
marhuľový olej

Užitočné ingrediencie
Výťažok z kvasníc, slnečnicový olej,
marhuľový olej

Balenie
200 ml (art. č. 3208)

Balenie
1 000 ml (art. č. 3220)

Balenie
2× 100 ml (art. č. 3225)

KONDICIONÉR TRINIPLEXX zlepšuje pružnosť vlasov a dodáva im žiarivý lesk. Po
užitie produktov domácej starostlivosti TRINIPLEXX zaručuje zachovanie výsledkov
ošetrenia TRINIPLEXX zo salóna.
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služby v salóne

služby v salóne

emulzia na farbené vlasy

zahusťovač farby

Emulzia na farbené vlasy od TRINITY haircare je optimálnym kozmetickým produktom
na prevenciu zafarbenia a podráždenia pokožky hlavy pri farbení vlasov. Ingrediencie
v emulzii pri farbení vlasy ošetrujú.

Na úpravu konzistencie kozmetických produktov.

Benefity produktu
• Maximálna ochrana a dobrý pocit
pre pokožku hlavy
• Predchádza zafarbeniu a podráždeniu
pokožky hlavy

Benefity produktu
• Zahusťuje konzistenciu krémovej farby
• Krémová farba sa ľahšie nanáša

Poznámka
Ak má klient veľmi suchú pokožku, môžete
aplikovať emulziu pri kontúrach

Poznámka
Dodržiavajte odporúčaný pomer miešania

Užitočné ingrediencie
Pantenol

Užitočné ingrediencie
Pantenol

Balenie
150 ml (art. č. 2230)
500 ml (art. č. 2231)

Balenie
100 ml (art. č. 2271)
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Odfarbovací rad
TRINITY haircare
Čarovne čistá blond bez nádychu žltej a zosvetlenie až o 8 úrovní. Odfarbovanie na blond je
jednou z najčastejších prác v salónoch a značke OXIBLONDE môžete veriť pri každom type
zosvetľovania.

Vysokoúčinný melír na vlasy pre výrazné zosvetlenie až do 8 stupňov a tú najlepšiu
ochranu vlasov pomocou zložky KERATIN Infusion Complex. Špeciálne vyvinuté zloženie
je vhodné na všetky zosvetľovacie techniky
a zapôsobí svojou bohatou a krémovou textúrou, vďaka ktorej k vlasu dokonale priľne.

Profesionálny melír na vlasy umožňujúci zosvetlenie až o 7 stupňov. Pre neobmedzenú
kreativitu a dokonalú starostlivosť vďaka výživným olejom v kombinácii so sviežou kokosovou vôňou.

Benefity produktu
• Zosvetlenie až do 8 stupňov
• Obsahuje Keratin Infusion Complex
na dokonalú starostlivosť
• Najlepšia priľnavosť

Benefity produktu
• Čisté blond vlasy bez nádychu žltej
• Výživné oleje sa o vlasy starajú
pri aplikácii

Poznámka
Možnosť kúpy samostatného plniteľného
balenia

Poznámka
Možnosť kúpy samostatného plniteľného
balenia

Užitočné ingrediencie
Keratin Infusion Complex

Užitočné ingrediencie
Vzácne a výživné oleje, keratín, silica

Balenie
500 g
(art. č. 2273)
4× 500 g (art. č. 2274)

Balenie
400 g
(art. č. 2218)
4× 400 g (art. č. 2219)

melír OXIBLONDE hi.7

melír OXIBLONDE evolution

Hodnota pH

10,0 – 11,5

10,3 – 10,6

Ingrediencie

Vzácne a výživné oleje, keratín, silica

Keratin Infusion Complex

Zosvetlenie

Až do 7 stupňov

Až do 8 stupňov

Pomer miešania

1:2

1:2

Čas pôsobenia

20 – 50 min.

20 – 50 min.

Klasické
Na všetky klasické služby a techniky.
Dokonalé na tóny od 5.0.

Ekonomické
(s vyváženou štruktúrou)
Všetky techniky, ktoré si vyžadujú výrazné zosvetlenie,
napr. na vytrvalé a tmavé odtiene.
Dokonalé na tóny od 2.0.

Klasické použitie na normálne vlasy.
Čisté blond odtiene. Vyživujúce ingrediencie.

Veľmi jemné vďaka zložke Keratin Infusion Complex.
Intenzívnejší účinok na odfarbenie veľmi tmavých odtieňov.
Vďaka posilnenému účinku šetrí čas.

Klasifikácia/použitie

Tipy a triky
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Úplne prvý rad zosvetľovacích produktov, ktorý:
• Zosvetľuje až do 8 stupňov
• Rekonštruuje a obnovuje poškodené väzby
• Vytvára nové väzby
• Ponúka rovnomerný výsledok od korienkov po končeky vlasov
• Neutralizuje nežiaduci žltý nádych
• Chráni a vyživuje vlasy
• Ponúka vysokú znášanlivosť s pokožkou
• Dodáva vlasom mimoriadny lesk
• Ľahké použitie pre profesionálnych kaderníkov
• Dodáva vlasom elasticitu a silu
• Zlepšuje stav a pružnosť vlasov
• Spája v sebe revolučné technológie v jednom produkte
Kyselina maleínová je organickou zložkou a je
jednou z hlavných ingrediencií použitých
v zosvetľujúcom rade Evoplexx. Dokáže preniknúť hlboko do kortexu (vnútorné jadro vlasu), kde sa veľmi dobre viaže s keratínovou
štruktúrou vlasu.
V kombinácii s viacerými výživnými a predovšetkým organickými a prírodnými ingredienciami, bez nevyhovujúcich chemických
prísad, sa vlas regeneruje a obnovuje zvnútra. Okamžite je chránený pred akýmikoľvek
škodlivými účinkami už počas procesu odfarbovania. Štruktúra vlasu, ako aj jeho elasticita a sila, sa zlepšuje.
Extrémne biely prášok a krém zabezpečuje
profesionálnym kaderníkom veľmi jednoduché použitie a neutralizuje žltý nádych vlasu.
Ak sa používa správne (dobrá aplikácia, rovnomerné nanášanie, dôkladné použitie produktu, správna doba pôsobenia atď.), ponúka zosvetľujúci prášok Evoplexx rovnomerný
výsledok od korienkov po končeky a dodáva
vlasom mimoriadny lesk.

Optimálna kombinácia odfarbenia a zosvetlenia až do 8 stupňov bez poškodenia vlasu. Kombináciou revolučných produktov
z laboratórií TRINITY sa zlepšuje stav vlasov
a zvyšuje ich pružnosť.

Benefity produktu
• Zosvetlenie až do 8 stupňov
• Obsahuje Keratin Infusion Complex
na dokonalú starostlivosť
• Najlepšia priľnavosť
• V jedinom produktovom rade kombinuje revolučné technológie
Užitočné ingrediencie
Keratín
Balenie
500 g (art. č. 3371)
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SONARIT Y

SONARIT Y

emulzia na trvalú onduláciu

súprava thermo wave

rýchla fixácia 1 + 9

hotová fixácia

Jedinečný produkt na vytvorenie vĺn, Thermo Wave, dodáva nádherné, prirodzene
vyzerajúce kučery a trvalé vlny normálnym
a odolným vlasom. Mandľové proteíny posilňujú vlasy a dodávajú im elasticitu a pružnosť.

Dokonalá rýchla fixácia na naše trvalé ondulácie radov SONARITY a NATURAL WAVE,
ktorá dodáva vlasom dlhotrvajúce lesklé
kučery.

Dokonalá fixácia na naše trvalé ondulácie radov SONARITY a NATURAL WAVE, ktorá dodáva vlasom dlhotrvajúce lesklé kučery.

Balenie
500 ml (art. č. 2210)

Balenie
1 000 ml (art. č. 2211)

(bez amoniaku)

Emulzia na trvalú onduláciu bez amoniaku
na intenzívne, prirodzene vyživované kučery
s intenzívnou pružnosťou. Produkty SONARITY zaručujú dlhotrvajúce, lesklé kučery,
z ktorých vyformujete účesy podľa želania.
Produkty SONARITY navyše chránia pokožku hlavy.
Benefity produktu
• Prirodzene vyživované kučery s intenzívnou dlhotrvajúcou pružnosťou
• Neutrálne vlny
• Kvalitná výživa bez amoniaku
Poznámka
N – na normálne vlasy
F – na odolné vlasy
C – na farbené vlasy
Balenie
Set N (art. č. 2214)
Set F (art. č. 2215)
Set C (art. č. 2216)

Benefity produktu
• Samozahrievanie. Nie je potrebné žiadne
ďalšie zahrievanie – šetrné k životnému
prostrediu
• Mandľové proteíny posilňujú vlasy
• Prirodzené, nádherné kučery a trvalé vlny
Poznámka
Dôsledne dodržiavajte pokyny v návode.
N – na normálne vlasy
S – na namáhané alebo farbené vlasy
Užitočné ingrediencie
Mandľový proteín
Balenie
Set N (art. č. 2212)
Set S (art. č. 2213)
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N ATURAL WAVE
emulzia na jemnú bylinnú trvalú onduláciu

Jemná bylinná trvalá ondulácia od TRINITY
haircare na zdravé, vyživené a intenzívne
pružné kučery.
Benefity produktu
• Výrazné a sofistikované kučery
• Jemné zásadité zloženie
• Dlhotrvajúce
Poznámka
Na všetky verzie trvalej ondulácie NATURAL
WAVE je možné použiť obidve fixácie radu
SONARITY.
N – na normálne vlasy
F – na odolné vlasy
C – na farbené vlasy
Užitočné ingrediencie
Ricínový olej, citrónový olej, výťažok z machu

Balenie
N 80 ml (art. č. 2204),  500 ml (art. č. 2207)
F 80 ml (art. č. 2205),  500 ml (art. č. 2208)
C 80 m (art. č. 2206),  500 ml (art. č. 2209)
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Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo navštívte našu webovú stránku.

