produktový katalog

BARVY
SYSTÉM TRINIFORCE
SERVIS V SALONU

BARVY
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141 odstínů pro přirozené, brilantní a dlou
hotrvající výsledky s novými aktivními slož
kami: KERATIN Infusion Complex a pyrazol
– pro dechberoucí lesk a jedinečné výsled
ky.

barvy

KERATIN Infusion Complex
Přesvědčte se o jedinečné kvalitě budoucí
generace barev TRINITY se složkou KERA
TIN Infusion Complex.
Více
Více
Více
Více
Více

INTENZITY.
LESKU.
KRÉMOVÉ.
TRVANLIVOSTI.
VARIACÍ.

... jen lepší!
Kromě naší hlavní složky - KERATIN Infusion
Complex – a pigmentového posilovače py
razolu jsme zlepšili mnohem více vlastností.
Poznámka
Může být použita pro trvalé i pro semiper
manentní barvení.
Benefity produktu
• Brilantní barvy trvající několik týdnů.
• Malé množství amoniaku.
• Keratin chrání a vyživuje vlasy během
procesu barvení.
Užitečné ingredience
Keratin, včelí vosk, kokosový olej, kyselina
askorbová (vitamin C)
Balení
90 ml
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Pigment booster PYRAZOL
Naše fialové a červené odstíny
obsahují barvící molekulu pyrazol,
která pomáhá ukládat pigmenty
mnohem stabilněji a dlouhodoběji
uložené ve vlasech a tím předchází brzkému
vymytí barvy.
Pyrazol se uzamyká do kutikuly vlasů a pig
menty se vzájemně spojují pro lepší stabi
lizaci. Kromě toho se výrazně zvyšuje lesk.
Profesionální podpora pro excelentní a dlou
hotrvající fialové a červené odstíny.
KERATIN INFUSION COMPLEX
Chrání a vyživuje vlasy
během procesu barvení.
Keratin – jedna z hlav
ních složek vlasů – je ulo
žen hluboko do vnitřní části vlasu společně
s barvícími pigmenty. Vyrovnává přirozenou
strukturu vlasů již během barvení. KERATIN
Infusion Complex navíc zpevňuje vlasy zev
nitř a vyplňuje jich. Protein regeneruje vlasy
přirozeným způsobem, dodává jim vláčnost
a obnovuje původní strukturu vlasů.

FAKTA O BARVÁCH TRINITY
Permanentní a semipermanentní barvení z jedné tuby.

Aplikace
Možné
peroxidy /
možné
zesvětlení
Poměr
míchání
Doba půso
bení
Krytí šedi
vých vlasů

Mikropigmenty

Barvení 1 : 1

Zesvětlení 1 : 2

Tónování 1 : 2

Na suché vlasy

Na suché vlasy

Na mokré nebo suché vlasy

3 % = bez zesvětlení
6 % = max. 1 úroveň
9 % = 2 úrovně
12 % = 3 úrovně

9 % = 2–3 úrovně
12 % = 4–5 úrovní

1,9 % = bez zesvětlení
3 % = jemné zesvětlení při
použití na suché vlasy

1 díl Trinity barvy
+ 1 díl krémového peroxidu

1 díl Trinity barvy
+ 2 díly krémového peroxidu

1 díl Trinity barvy
+ 2 díly krémového peroxidu

30 min. s teplem
40 min. bez tepla

30 min. s teplem
60 min. bez tepla

20 min. s teplem
30 min. bez tepla

Přírodní odstíny 100 %

-

30 %

Pro 100 % překrytí šedin nebo změnu
o více než 1 tón vždy smíchejte módní
odstíny 1 : 1 s přírodním odstínem.

Barva před zmatněním zesvětlí
Neoplachujte příliš brzy.
Při použití tepla přidejte teplo až
po 10 min. doby působení.

Zlepšená kvalita ukládání mikro
pigmentů nejnovější generace,
které používáme v našich barvách
na vlasy, dodává intenzivnější hlou
bku barvy a brilantní lesk.
Vylepšený krémový základ
Včelí vosk a kokosový olej do
dávají extra krémovou texturu.
Optimalizuje se tak schopnost
míchání a usnadní se dávkování. Množství
amoniaku v našich barvách je velmi nízké
(max. 4 %).
Přírodní antioxidant

Tipy

3 % jemné zesvětlení
lesku

více

Používáme kyselinu askorbovou
(vitamin C) jako přírodní antioxi
dant, aby se zabránilo nežádoucí
oxidaci.
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Kreativní variace
Nabízíme vám 141 kreativních
odstínů. To znamená méně
míchání, pohodlnější práci
a více času na každodenní
podnikání.
Více přírodních odstínů
Můžete si vybrat ze čtyř různých sérií přírod
ních odstínů:
X/X	chladné přírodní
odstíny
X/XX	teplé přírodní
odstíny
XX/X intenzivně přírodní
odstíny s dvojitou pig
mentací pro extra in
tenzivní překrytí
X
coverAGE
Speciálně vyvinuté přírodní odstíny s extra
krytím zralých, hustých a šedivých vlasů.
Ultra Blond zesvětlovače
Toto jsou barvy TRI
NITY série 11 a 12
s poměrem míchání 1 : 2. Extra sil
né blond odstíny pro ještě čistší
výsledek.
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farby

METALLICS
Barvy TRINITY METALLICS jsou naše nové
demipermanentní barvy, které vám slibují
nový rozměr barvení s neuvěřitelným leskem.
Obsahují KERATIN Infusion Complex, který
obnovuje vlasy během barvení a dodává jim
zdravý vzhled. Zároveň poskytuje základ pro
mimořádný lesk, díky kterému dosáhnete vý
jímečného kovového efektu na vlasech.
Mikropigmenty
Reflexní mikropigmenty jsou nadčasové, vy
soce kvalitní barevné pigmenty. Mají výborné
reflexní vlastnosti, dokonale odrážejí světlo a
dodávají vlasům zářivý lesk, který vypadá jako
kovový povrch.
V barvách METALLICS je malé množství amo
niaku a neobsahují PPD.
Aplikace
Pro dosažení nejlepšího kovového výsledku
doporučujeme použít barvy TRINITY META
LLICS na předbarvené vlasy s jedním z našich
výrobků z řady OXIBLONDE. Výsledná směs
se aplikuje na vlhké nebo suché, odbarvené
vlasy (úroveň barvy 8 > > 10).
Barvy TRINITY METALLICS
se mohou míchat s:
• OXIGEN krémovým peroxidem 1,9 %,
• OXIGEN krémovým peroxidem 3 %
pro jemné zesvětlení.
Balení
90 ml
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Poměr míchání
Varianta 1 – pro ideální výsledek: 1 : 2
1 díl barvy METALLICS + 2 díly krémového pe
roxidu OXIGEN
Varianta 2 – pro intenzivnější výsledek: 1 : 1,5
1 díl barvy METALLICS + 1,5 dílu krémového
peroxidu OXIGEN
Doba působení je 20–25 min. při pokojové
teplotě. Nevystavujte tepelnému zdroji.
Tato řada zahrnuje 9 metalických odstínů:
5/001 Nikl
(art. č. 32762)
6/16 Fialový kov (art. č. 32763)
6/165 Železo
(art. č. 32764)
7/010 Ocel
(art. č. 32765)
7/081 Kobalt
(art. č. 32766)
7/616 Mangan
(art. č. 32767)
8/001 Stříbro
(art. č. 32768)
9/016 Berylium
(art. č. 32769)
10/86 Bizmut
(art. č. 32770)

10

barvy // BARVY TRINITY

Přehled našich 141 odstínů.
Díky širokému spektru odstínů budete mít ve
svém salonu každý den připravenou tu správnou barvu.
112/0
11/0
10/0
9/0
8/0
7/0
6/0
5/0
4/0
3/0
2/0
99/0
88/0
77/0
66/0
55/0
44/0
33/0
10/00
9/00
8/00
7/00
6/00
5/00
4/00
3/00
9/01
8/01
7/01
12/03
10/03
9/03
8/03
7/03
8/07
7/07
6/07
5/07
4/07
12/1
11/1
10/1
9/1
8/1
7/1
6/1

přírodní
extra přírodní blond
speciální blond
perleťová blond
bledá blond
světlá blond
střední blond
tmavá blond
světlá hnědá
střední hnědá
tmavá hnědá
černá
bledá intenzivní blond
světlá intenzivní blond
střední intenzivní blond
tmavá intenzivní blond
světlá intenzivní hnědá
střední intenzivní hnědá
tmavá intenzivní hnědá
teplá perleťová blond
teplá bledá blond
teplá světlá blond
teplá střední blond
teplá tmavá blond
teplá světlá hnědá
teplá střední hnědá
teplá tmavá hnědá
bledá blond přírodní popelavá
světlá blond přírodní popelavá
střední blond přírodní popelavá
extra blond přírodní zlatá
perleťová blond přírodní zlatá
bledá blond přírodní zlatá
světlá blond přírodní hnědá
střední blond přírodní zlatá
světlá blond přírodní hnědá
střední blond přírodní hnědá
tmavá blond přírodní hnědá
světlá hnědá přírodní hnědá
střední hnědá přírodní hnědá
popelavé
extra popelavá blond
speciální popelavá blond
perleťová popelavá blond
bledá popelavá blond
světlá popelavá blond
střední popelavá blond
tmavá popelavá blond
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5/1
12/16
10/16
9/16

světlá popelavá hnědá
extra popelavá fialová blond
perleťová popelavá fialová blond
bledá popelavá fialová blond
zlaté | měděné
11/3 speciální zlatá blond
10/3 perleťová zlatá blond
9/3
bledá zlatá blond
8/3
světlá zlatá blond
7/3
střední zlatá blond
6/3
tmavá zlatá blond
5/3
světlá zlatá hnědá
4/3
střední zlatá hnědá
9/33 bledá intenzivní zlatá blond
8/33 světlá intenzivní zlatá blond
7/33 střední intenzivní zlatá blond
10/34 perleťová zlatá měděná blond
9/34 bledá zlatá měděná blond
8/34 světlá zlatá měděná blond
7/34 střední zlatá měděná blond
červené
7/4
střední červená blond
6/4
tmavá červená blond
5/4
světlá červená hnědá
4/4
střední červená hnědá
8/41 světlá fialová červená blond
7/41
střední fialová červená blond
6/41 tmavá fialová červená blond
5/41 světlá fialová červená hnědá
4/41 střední fialová červená hnědá
8/43 světlá zlatá měděná blond
7/43 střední zlatá měděná blond
5/43 světlá zlatá měděná hnědá
8/45 světlá mahagonová červená blond
6/45 tmavá mahagonová červená blond
5/45 světlá mahagonová červená hnědá
6/46 tmavá červená fialová blond
5/46 světlá červená fialová hnědá
mahagonové | fialové
6/55 tmavá intenzivní mahagonová blond
5/55 světlá intenzivní mahagonová blond
4/55 střední intenzivní mahagonová
hnědá
3/55 tmavá intenzivní mahagonová hnědá
5/65 světlá fialová mahagonová hnědá
4/65 střední fialová mahagonová hnědá
10/6 perleťová fialová blond
5/66 světlá intenzivní fialová hnědá
4/66 střední intenzivní fialová hnědá
3/66 tmavá intenzivní fialová hnědá
2/6
fialová černá
hnědé
12/7 extra hnědá blond

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

březová
dubová
buková
ořechová
teaková
fialová karamelová
fialová cappuccino
fialová čokoládová
fialová kakaová
zlatá skořicová
zlatá amaretto
zlatá karamelová
zlatá cappuccino
lískooříšková
makadamová
kaštanová
mahagonová
cedrová
intenzivní karamelová
intenzivní cappuccino
intenzivní čokoládová
intenzivní kakaová
perleťové
12/81 extra perleťová blond duhová
10/8 perleťová stříbrná blond
2/8
modrá černá
12/89 extra perleťová blond popelavá
mix
0/1
popelavá
0/28 modrozelená
0/33 zlatá
0/43 měděná
0/44 červená
0/65 růžová
0/66 fialová
0/81 stříbrná
0/88 modrá
0/9
popelavá
odstíny šedé
světlá šedá
šedá
tmavá šedá
CoverAGE
tmavá hnědá
střední hnědá
světlá hnědá
tmavá blond
střední blond
světlá blond
jasná blond
urychlovač
1000 urychlovač zesvětlení
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Krémový peroxid OXIGEN
Naše oxidanty mají mimořádně krémovou
konzistenci, která zaručí vynikající mani
pulaci. Jsou vhodné pro všechny typy ka
deřnických služeb – od celkového barvení
vlasů až po speciální melírovací techniky.
Obsahují vzácné oleje s účinky kondicio
néru, které zajistí nejlepší výsledky a op
timální ochranu při použití barev TRINITY
a OXIBLONDE hi.7. Díky pečlivě zvoleným
proteinům budou mít vlasy hedvábný lesk.

Krémové peroxidy Oxigen
používejte pouze při barvení barvami Trinity.

Benefity produktu
• Obsahuje vzácné oleje s účinky kondi
cionéru.
• Optimální ochrana vlasů a pokožky
hlavy.
• Dodává vlasům hedvábný lesk.
Užitečné ingredience
Olej z rýžových klíčků, mokřadkový olej
Balení
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 %

(art. č. 2223)

 Použití jen k tónování.
 Nezesvětluje.
 K neutralizaci blond odstínů.

Krémový peroxid OXIGEN 3 %

(art. č. 2224)

Krémový peroxid OXIGEN 6 %

(art. č. 2225)

Krémový peroxid OXIGEN 9 %

(art. č. 2226)

 Použití k mírnému zesvětlení a tónování.
 Při barvení nekryje šedivé vlasy.
 Ke ztmavení při barvení bez šedivých vlasů.

 K barvení tón v tónu a dosažení lesku.
 Zesvětlení o 1 úroveň.
 Může se použít ke krytí šedivých vlasů.

(30 Vol.)

 Zesvětlení až o 2 úrovně.
 S ultra blond zesvětlovači: Až po úroveň zesvětlení 2–3 u přírodních vlasů.

12 %

Krémový peroxid OXIGEN 12 %

(40 Vol.)

(art. č. 2227)

 Zesvětlení až o 3 úrovně.
 S ultra blond zesvětlovači: Až po úroveň zesvětlení 4–5 u přírodních vlasů.
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PŘÍRODNÍCH

krémová
barva na vlasy

INGREDIENCÍ

Vy jste umělec – vlasy jsou vaše plátno – a zde
jsou vaše barvy: VDT. 140 odstínů intenzivních,
lesklých a stabilních výsledků s klíčovou ingre
diencí VIBRANT CARE COMPLEXEM a zesilo
vačem pigmentu PYRAZOLEM, díky kterým
dosáhnete dokonalého krytí a zároveň chrání
te vlasy i pokožku hlavy.
Poznámka
Barvy VDT lze použít jako permanentní nebo
semipermanentní barvy na vlasy.
Benefity produktu
• Tolerance pokožky je dermatologicky tes
tována v laboratořích dermatest® (rating A).
• Nejlepší možná ochrana vlasů a pokožky
hlavy.
• O 40 % více lesku a vyšší stabilita až
o 50 % ve srovnání s jinými permanentními
barvami na vlasy.
Užitečné ingredience
Jojobový olej, včelí vosk, olej z jader granáto
vého jablka, kyselina linolová
Balení
60 ml

Fakta o krémové barvě na vlasy VDT
Aplikace
Možné pe
roxidy/ mož
né zesvětlení
Poměr
míchání

BARVA je MÓ DA , MÓ DA je U MĚN Í.
V DT s V i b ra nt Ca re Com pl ex.

Doba
působení
Krytí
šedin

Tipy

Barvení 1 : 1

Zesvětlení 1 : 2

Tónování 1 : 2

Na suché vlasy

Na suché vlasy

Na mokré nebo suché vlasy

3 % = bez zesvětlení
6 % = max. 1 úroveň
9 % = 2 úrovně
12 % = 3 úrovně

9 % = 2–3 úrovně
12 % = 4–5 úrovní

1,9 % = bez zesvětlení
3 % = jemné zesvětlení při použití
na suché vlasy

1 díl krémové barvy na vlasy VDT +
1 díl krémového peroxidu VDT

1 díl krémové barvy na vlasy VDT +
2 díly krémového peroxidu VDT

1 díl krémové barvy na vlasy VDT +
2 díly krémového peroxidu VDT

40 min. bez tepla

45–60 min. bez tepla

20–30 min. bez tepla

Přírodní odstíny 100 %

-

30 %

Pro 100% překrytí šedin nebo změnu
o více než 1 tón vždy smíchejte módní
odstíny 1 : 1 s přírodním odstínem.

Barva před zmatněním zesvětlí
Neoplachujte příliš brzy.
Při použití tepla přidejte teplo až po
10 min. doby působení.

3 % jemné zesvětlení

více lesku
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Vynikající krytí a stabilita
Ingredience VDT jsou pečlivě vybrány
a upraveny krémovými peroxidy VDT, které
zajišťují dokonalé krytí a stabilní výsledek. To
je možné i samostatně s módními odstíny,
bez přidání přírodních odstínů.
Barevné výsledky VDT, které jsou labora
torně testovány, prokazují, že vlasy jsou
o 40 %* lesklejší a stabilita barev je o 50 %*
vyšší ve srovnání s jinými permanentními
barvami na vlasy.
Ochrana vlasů a pokožky hlavy
Speciální ingredience v našich výrobcích,
jako je jojobový olej, včelí vosk, olej z gra
nátových jablek nebo arganový olej se po
užívají ke stabilizaci struktury vlasu. Díky nim
jsou vlasy hladké, snadno se rozčesávají
a jsou úchvatně lesklé.
Nízký obsah amoniaku
Řada barev VDT neobsahuje více amonia
ku, než je potřebné k dosažení optimálních
výsledků. Množství používané v našich vý
robcích se pohybuje na škále 1–4 %, podle
barevného odstínu.
MNOŽSTVÍ AMONIAKU

Dermatologicky testovaná snášenlivost pokožky
Všechny naše barevné odstíny samostatně
dermatologicky testují nezávislé laboratoře
(dermatest®). Díky vzácným ingrediencím,
které vyživují vlasy a pokožku hlavy i při po
užití, prokazují barvy VDT lepší snášenlivost
ve srovnání se srovnatelnými výrobky.
Hodnoty pH
Hodnoty pH barev VDT se pohybují mezi
9,5 a 11,6, dle barevného odstínu.

neutrální

Vibrant Care Complex
Výživný komplex pro zářivou péči s jojo
bovým olejem a vitaminy A a B poskytu
je vlasům a pokožce hlavy výživné prvky
i během procesu barvení a chrání vlasy proti
dlouhodobému poškození.
Olej z jader
granátového jablka
Olej z jader granátového jablka
vyživuje vlasy a pokožku hlavy
a chrání ji proti ekologickému
znečištění a chemikáliím. Zlep
šuje elasticitu pokožky a zinten
zivňuje lesk vlasů.
Kyselina linolová
Kyselina linolová je jednou z hlav
ních složek lněného oleje. Díky
němu jsou vlasy hladší a snadněji
se rozčesávají, dodává jim ob
jem a lesk, zlepšuje rovnoměrné
rozmístění krémové barvy ve vla
sech. Působí protizánětlivě.
Včelí vosk
Včelí vosk je antibakteriální, hojivá,
uklidňující, stabilizující, emulgační,
zahušťovací látka a přirozené po
jivo s vlastnostmi šetrnými k po
kožce. Včelí vosk s vůní medu
dodává vlasům úžasný lesk a za
chovává přirozenou elasticitu.
Arganový olej
Krémové peroxidy VDT jsou obo
haceny vysoce kvalitním argano
vým olejem. Mají hojivé, zklidňující
a vyživující účinky pro vlasy i po
kožku hlavy.
Příjemná vůně
Krémová barva na vlasy VDT má velmi pří
jemnou vůni. Nepocítíte žádné stopy amo
niaku ani jiných nepříjemných pachů.

Hodnota pH

kyselá
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zásaditá
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Přehled našich 140 odstínů. Široké spektrum našich odstínů splňuje všechny
potřeby a umožňuje vám mít při své každodenní práci v salonu připraveny vždy ty správné barvy.
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
10.38

ultra blond
ultra blond přírodní
ultra blond přírodně fialová
ultra blond přírodně hnědá
ultra blond popelavá
ultra blond zlatá
ultra blond fialovopopelavá
ultra blond hnědá
ultra blond perlový duhová
ultra blond perlový popelavá
přírodní
extra blond
jasná blond
světlá blond
střední blond
tmavá blond
světlá hnědá
střední hnědá
tmavá hnědá
černá
teplá jasná blond
teplá světlá blond
teplá střední blond
teplá tmavá blond
teplá světlá hnědá
teplá střední hnědá
teplá tmavá hnědá
jasná blond intenzivní
světlá blond intenzivní
střední blond intenzivní
tmavá blond intenzivní
světlá hnědá intenzivní
střední hnědá intenzivní
tmavá hnědá intenzivní
popelavé
extra blond popelavá
jasná blond popelavá
světlá blond popelavá
střední blond popelavá
tmavá blond popelavá
světlá hnědá popelavá
zlaté
extra blond zlatá
jasná blond zlatá
světlá blond zlatá
střední blond zlatá
tmavá blond zlatá
světlá hnědá zlatá
střední hnědá zlatá
extra blond zlatoperlová

9.38
8.34
7.34
6.34
5.34
9.334
8.334
7.334
6.334
6.344
5.344
10.43
9.43
8.43
7.43
6.43
9.04
8.44
7.44
6.44
5.44
5.45
6.46
5.46
4.46
7.5
6.5
5.5
4.54
7.56
6.56
5.56
10.06
9.06
8.6
7.6
6.6
5.6
4.6
3.6
10.61
9.61
8.61
10.7
9.7

jasná blond zlatoperlová
měděné
světlá blond zlatoměděná
střední blond zlatoměděná
tmavá blond zlatoměděná
světlá hnědá zlatoměděná
jasná blond intenzivní zlatá
světlá blond intenzivní zlatá
střední blond intenzivní zlatá
tmavá blond intenzivní zlatá
tmavá blond zlatá intenzivní
světlá hnědá zlatá intenzivní červená
extra blond měděnozlatá
jasná blond měděnozlatá
světlá blond měděnozlatá
střední blond měděnozlatá
tmavá blond měděnozlatá
červené
jasná blond přírodně červená
granátové jablko červená světlá
granátové jablko červená střední
granátové jablko červená
granátové jablko červená tmavá
světlá hnědá červenomahagonová
tmavá blond červenofialová
světlá hnědá červenofialová
střední hnědá červenofialová
mahagonové
střední blond mahagonová
tmavá blond mahagonová
světlá hnědá mahagonová
střední hnědá mahagonově červená
střední blond mahagonově fialová
tmavá blond mahagonově fialová
světlá hnědá mahagonově fialová
fialové
extra blond přírodně fialová
jasná blond přírodně fialová
světlá blond fialová
střední blond fialová
tmavá blond fialová
světlá hnědá fialová
střední hnědá fialová
tmavá hnědá fialová
extra blond fialovopopelavá
jasná blond fialovopopelavá
světlá blond fialovopopelavá
hnědé
javor
bříza
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krémový peroxid
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

dub
buk
vlašský ořech
teak
eben
karamelový iris
cappuccino iris
čokoládový iris
kakaový iris
skořicová zlatá
amaretto zlatá
karamelová zlatá
cappuccino zlatá
čokoládová zlatá
karamelová červená
cappuccino červená
čokoládová červená
lískový ořech
makadamie
kaštan
mahagon
cedr
amaretto intenzivní
karamelová intenzivní
cappuccino intenzivní
čokoládová intenzivní
kakaová intenzivní
perlové
10.8 extra blond perlová
9.8
jasná blond perlová
8.8
světlá blond perlová
2.8
modročerná
mix tóny
0.11 popelavá
0.28 petrolejová
0.33 zlatá
0.43 měděná
0.44 červená
0.66 fialová
0.81 stříbrná
0.88 modrá
VDT DILUTIONISTE
purpurová
sépiová
magenta
pistáciová
kobalt
azurová
urychlovač
1000 urychlovač zesvětlení

Naše oxidanty mají mimořádně krémovou
konzistenci, která zaručí vynikající manipula
ci. Jsou vhodné pro všechny typy kadeřnic
kých služeb – od celkového barvení vlasů až
po speciální melírovací techniky. Krémový
peroxid VDT se vzácným arganovým olejem
k dosažení hedvábného lesku, nejlepších
výsledků a dokonalé péče při použití s VDT
a OXIBLONDE hi.7.
Benefity produktu
• Obsahuje vzácné oleje s účinky kondi
cionéru.
• Optimální ochrana vlasů a pokožky hlavy.
• Dodává vlasům hedvábný lesk.
Užitečné ingredience
Arganový olej

Oxidy VDT používejte
vždy jen při barvení
barvami VDT.

Balení
1 000 ml

1,9 %

Krémový peroxid VDT 1,9 %
 Použití jen k tónování.
 Nezesvětluje.
 K neutralizaci blond odstínů.

(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 %

 Použití k mírnému zesvětlení a tónování.
 Při barvení nekryje šedivé vlasy.
 Ke ztmavení při barvení bez šedivých vlasů.

 K barvení tón v tónu a dosažení lesku.
 Zesvětlení o 1 úroveň.
 Může se použít ke krytí šedivých vlasů.

 Zesvětlení až o 2 úrovně.
 S ultra blond zesvětlovači:
Až po úroveň zesvětlení 2–3 u přírodních vlasů.

(art. č. 2264)

 Zesvětlení až o 3 úrovně.
 S ultra blond zesvětlovači:
Až po úroveň zesvětlení 4–5 u přírodních vlasů.
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CONTRASTE
Barva VDT Contraste je ideální pro kreativní
melírovací techniky a vhodná pro přírodní
i barvené vlasy.
Unikátní složení umožňuje zesvětlit až o 4 odstí
ny a obarvit vlasy v jednom kroku.
Pyrazol na bázi pigmentového zesilovače zaru
čuje neblednoucí a dlouhotrvající barvy.
Nepřekonatelný Vibrant Care Complex, sestá
vající z jojobového oleje, vitaminu A a vitaminu B,
poskytuje vlasům během používání výživné látky
a zabraňuje poškození. Jojobový olej vyhlazuje
vlasy a vyrovnává úroveň vlhkosti vlasů během
tohoto procesu.
Fascinující odstíny se melírují tak na přirozených,
jakož i na předbarvených vlasech. Tyto vysoce
kontrastní barvy se mohou navzájem míchat –
což znamená nekonečnou kreativitu!
Red Contraste (červená) – nápadná červená
Violet Contraste (fialová) – vzrušující fialová
Copper Contraste (měděná) – výrazná měděná
VDT krémový peroxid se svým speciálně vyvi
nutým složením se vzácným arganovým olejem
je pro VDT Contraste perfektním partnerem.
6 % = 2 odstíny světlejší
9 % = 3 odstíny světlejší
12 % = 4 odstíny světlejší
Poměr míchání
1 díl VDT Contraste + 1 díl VDT krémového pe
roxidu. Doba působení je 40 min. (bez tepla).
Poznámka
VDT Contraste je vhodný pouze jako zesvětlující
barva. Nesmí se použít k barvení vlasů od kořín
ků a nikdy se nesmí dostat do kontaktu s pokož
kou hlavy. Tyto brilantní zvýrazňující barvy nejsou
vhodné k zakrytí šedých vlasů. VDT Contraste
se nesmí míchat s jinými barvami VDT.

Benefity produktu
• Zesvětlení a barvení v jednom kroku
• Obohaceno o jojobový olej
• Odstíny se mohou navzájem míchat
Užitečné ingredience
Jojobový olej
Balení
60 ml červená
60 ml fialová
60 ml měděná

(art. č. 3318)
(art. č. 3319)
(art. č. 3320)
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DILUTIONISTE
6 intenzivních, ale zároveň jemných demiper
manentních (intenzivních tónovacích) paste
lových barev: azurová, magenta, pistáciová,
purpurová, kobaltová, sépiová.
Těchto 6 pastelových barev poskytuje vlasům
mimořádné jemné a lesklé odstíny. V kombi
naci s krémovým peroxidem VDT DILUTIO
NISTE proniknou pastelové barevné pigmen
ty jemně a postupně hluboko do vlasů.
Kromě výše uvedených 6 pastelových barev,
které můžete donekonečna míchat podle
své vlastní kreativity, přináší TRINITY haircare
i sedmý odstín, „NEPRŮHLEDNÁ BÍLÁ“. Ten
to bílý odstín lze přidávat ke všem 6 pastelo
vým barvám VDT DILUTIONISTE, čímž vzniká
měkčí a jemnější vzhled, méně jasný a tvrdý
než vzorky uvnitř barevné škály.
K dosažení nejlepšího možného výsledku,
ochrany a výživy vlasů a pokožky hlavy již
během samotného barvení vlasů a mírnému
zesvětlení pastelového základu jsme vyvinuli
dokonale sladěný vyvíječ barvy VDT DILUTIO
NISTE. Krémový peroxid VDT DILUTIONISTE
je vytvořen speciálně pro naše pastelové bar
vy VDT DILUTIONISTE, aby odpovídal složení
barev a poskytl ty nejlepší výsledky barvení.
Přidáním mokřadkového oleje poskytuje ten
to vyvíječ barvy vlasům i pokožce hlavy vy
soký podíl vitaminů B, E a K. Mokřadkový olej
má kromě toho výživné, antibakteriální, silně
čisticí a zklidňující účinky na vlasy i pokožku.
Při poměru míchání 1 : 1 (1 díl pastelové barvy
a 1 díl vyvíječe barvy) dosáhnete skvělé ba
revné variace na jakémkoli základě, avšak
přednostně na základě předem odbarve
ných vlasů.
Podle požadované barevné intenzity je
potřebný čas působení 5–15 minut na har
monicky odstupňované pastelové tóny
a 15–30 minut na výraznější, intenzivnější od
stíny. Barvy se dají aplikovat na suché vlasy
i na vlasy vysušené ručníkem.

Benefity produktu
• Moderní pastelové odstíny
• Vynikající možnosti míchání  
s odstínem NEPRŮHLEDNÁ BÍLÁ
• Demipermanentní barvy
Užitečné ingredience
Mokřadkový olej
Balení
60 ml (art. č. 27865–27871)
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BUĎTE KREATIVNÍ: všechny barvy ze série KALEID se dají navzájem míchat, pokud
chcete dosáhnout ještě více efektů. Produkty KALEID se dají použít jako kreativní a smělý
doplněk ke všem ostatním systémům barvení značky TRINITY haircare, například VDT, bar
vám TRINITY nebo barevné výživové masce.
Odstíny
IOLIT
(art. č. 3266)

AMETYST
(art. č. 3267)

PURPURA
KORUND
(art. č. 3268)

FLAMINGO
TOPAS

RŮŽOVÝ
KRYSTAL

(art. č. 3265)

(art. č. 3270)

TŘEŠEŇ
TOPAS

SMARAGD

LAPIS
LAZULI

RUBÍN

DIAMANT

(art. č. 3264)

(art. č. 3269)

TYRKYS

(art. č. 3263)

• Tekuté rostlinné proteiny: Zaručují
dokonale vyváženou hydrataci vlasů a uza
mykají v nich vlhkost.
• Tekutý keratin: Keratin je jednou z nej
důležitějších složek našich vlasů. Tekutý ke
ratin obnovuje strukturu vlasu a chrání jeho
povrch.
• Pšeničná aminokyselina: Hydrolyzo
vaná pšeničná aminokyselina vytváří ochran
ný film a blokuje negativní účinek povrchově
aktivních látek.

Jednoduché, rychlé a rozmanité – to vše přináší
KALEID. Semipermanentní přímé barvení zna
mená žádný vyvíječ a žádný amoniak, tedy žád
né počítání, žádné míchání a jednodušší postup.
Jednoduše naneste, nechte působit 15 až 30 mi
nut, opláchněte jen vodou, a dosáhnete intenziv
ní, zářivé a cool moderní barvy.

(art. č. 3326)

• Nejlepší trik: Zdaleka nejintenzivnějších
a nejzářivějších výsledků dosáhnete, pokud
použijete semipermanentní systém barvení
KALEID po použití odbarvovacích produktů
z řady OXIBLONDE.
Balení
75 ml

Mikro
fibrily

Kmen
vlasu

Poškozená kutikula

Tmelicí látka

Kutikula po ošetření
Technologií THX7

(art. č. 3325)

• Nepoužíváme: Aditiva, jako je amoniak,
PPD nebo resorcino.

Makro
fibrily

Semipermanentní přímé barvy přinášejí ty nejin
tenzivnější a nejzářivější výsledky barvení vlasů,
jaké si dokážete představit.

(art. č. 3324)

(art. č. 3271)

• Panthenol: Provitamin B5 Panthenol po
siluje kutikulu a dodává objem střední části
vlasu. Vlasy jsou díky němu v dokonalém sta
vu a struktura vlasu se nepoškodí. Vlas je po
kryt ochranným filmem a zapečetěn. Kromě
toho snižuje statický náboj vlasů.

Na produkty KALEID jsme měli jednoduchý poža
davek: intenzivní, zářivé barvy, které oživují vlasy
a neničí je. Nemožné? Ne s naší technologií THX7
a vysoce kvalitními klíčovými ingrediencemi.

CITRÍN

Kutikula

KALEID
Hlavní ingredience

SYSTÉM TRINIFORCE
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Jemné vlasy, poškozené vlasy či vlasy namá
hané chemickou úpravou – tyto problémy
zná každá žena (i muž). Jde o potíže, které
dlouho nebylo možné vyřešit. Jenže vědci
v laboratořích TRINITY haircare udělali vše pro
to, aby toto trápení ukončili. Po letech výzku
mu mohou konečně představit svůj výsledek:
TRINITY HAIRCARE
SYSTÉMOVÁ PÉČE!
Tato trojice produktů vyřeší nejběžnější prob
lémy s vlasy:

KÚRA KERATIN FILLER
regeneruje poškozené vlasy a vyplňuje je ke
ratinem

KÚRA FIBRE THICKENER
obnovuje vrstvy kutikuly
a vytváří hustší vlasy

Řada TRINIFORCE neobsahuje
ftaláty a lepek a povětšinou ne
obsahuje žádné silikony a sul
fáty. Díky složce TRINIFORCE
Complex a kombinaci přírodních
ingrediencí účinné látky pronikají
hluboko do kutikuly.
Stejně jako všechny naše pro
dukty, i TRINIFORCE byl vyvinut
zcela bez testování na zvířa
tech. Podporujeme několik me
zinárodních organizací, jako na
příklad PETA.

KÚRA BOND AMPLIFIER / TRINIPLEXX
předchází poškození při barvení nebo odbar
vování
Právě to je na systémové péči značky TRINITY haircare také výjimečné:
Každá ze tří kúr kombinuje intenzivní ošetření
výlučně v salonu a posilující ošetření doma.
Každá ze tří kúr systémové péče obsahuje
jedinečný komplex aktivních ingrediencí, spe
ciálně navržených pro zvláštní potřeby.
Každý se tak může těšit ze zdravých, hustých
vlasů, které dokážou snadno odolat i che
mickému ošetření.
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K Ú R A K E R AT I N F I L L E R

Obnova DNA vašich vlasů

28

Ať je složení produktů jakkoli šetrné, chemic
ká úprava strukturu vlasu vždy poškozuje.
Nejvíce trpí kutikula, protože jako horní vrstva
při chemických procesech je vždy narušena
jako první. Pro speciální ochranu této citlivé
vrstvy vyvinuly laboratoře TRINITY jedinečnou
novou recepturu:
KÚRA TRINIFORCE KERATIN FILLER
Kutikula je povrchová vrstva vlasu. Jde o vel
mi citlivou vrstvu, která funguje jako ochran
ný povrch. Chrání kůru vlasu před škodlivými
vlivy prostředí, UV zářením nebo teplem při
fénování. Barvení, odbarvování, trvalá ondu
lace a vlivy z ovzduší jsou hlavními příčinami
poškození a narušení kutikuly. Každý vlas má
kolem 10–15 vrstev kutikuly. Čím více vrstev
máte, tím jsou vlasy zdravější a silnější.
Kúra Triniforce KERATIN FILLER byla vyvinuta
speciálně na křehké, namáhané a chemicky
ošetřované vlasy. Jedinečná směs tří přírod
ních ingrediencí vytváří mimořádnou ošetřující
sílu Triniforce KERATIN FILLER Complexu.
Díky nové složce Triniforce Keratin Filler Com
plex se křehké vlasy obnovují, regenerují
a posilují zevnitř. Díky našemu speciálně vy
vinutému zásobovacímu systému proniká
směs přírodních aktivních ingrediencí do
vnitřních vrstev kutikuly vlasu. Výsledek: sil
né, objemné vlasy, které se lesknou a působí
mladě a zdravě. Jedním z hlavních cílů labo
ratoří TRINITY haircare a rovněž jednou z vel
kých výhod kúry Triniforce KERATIN FILLER
je snadnost použití v salonu. Inovativní složení
kúry Triniforce KERATIN FILLER působí hlubo
ko ve vnitřních částech vlákna, rekonstruuje
kutikulu a obnovuje strukturu vlasu díky vyso
kým dávkám keratinu.
Díky revoluční receptuře a speciální technice
nanášení se k vlasům dostane jen tolik pro
duktu, kolik je potřeba, proto je vhodný na
všechny typy vlasů.

JAK TO FUNGUJE?
Kúra Triniforce KERATIN FILLER vznikla kom
binací vzácných přírodních ingrediencí s pře
vratnou technologií. Proto se vlákna vyplní ze
vnitř a získají novou sílu a energii. Použili jsme
ingredienci přirozenou pro vlasy – keratin. Ke
ratin je součástí lidského vlasu a používá se
jako látka při transplantaci.
TRINIFORCE KERATIN FILLER COMPLEX
Hlavními výživnými složkami jsou keratin,
moringa a výtažek z granátového jablka.
Keratin: Keratin je přírodní látka obsažená ve
vlasu. Tato ingredience dokonale obnovuje
proteinovou strukturu, posiluje vlas a dodává
mu novou pružnost a objem = efekt jako při
transplantaci.
Moringa: Moringa je výtažek ze semen tro
pického stromu moringa. Jejich olej obsahu
je mikroprotein, který chrání vlas před vlivy
prostředí a UV zářením. Podporuje obnovu
vlasové struktury a zároveň ji vylepšuje. Vol
né radikály mohou vyvolat chemické reakce
v kortexu a poškodit strukturu vlasu. Mikro
proteiny působí jako filtr a chrání strukturu vla
su před vnějšími vlivy, přičemž zároveň sta
bilizují keratinovou strukturu vlasu = filtrační
efekt.
Výtažek z granátového jablka: Výtažek z gra
nátového jablka je vysoce efektivní přírodní
léčivou látkou. Ve vlasové kosmetice se po
užívá jako antioxidant. Vysoce účinný UV filtr
dodává neodolatelný lesk. Přírodní extrakt
vlasy hydratuje a chrání je před vlivy prostředí
= zesilovač lesku.
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přípravný šampon keratin filler

tekutý sprej keratin filler

maska keratin filler

set na domácí použití keratin filler

PŘÍPRAVNÝ ŠAMPON NA KÚRU KERATIN
FILLER je dokonalým základem pro vlaso
vou TERAPII Triniforce. Speciální zásaditá
hodnota pH otevírá kutikulu vlasu a odstra
ňuje silné zbytky jiných produktů. Receptura
Triniforce Complex s keratinem, moringou
a výtažkem z granátového jablka vytváří
dokonalý základ pro zásobování ingredien
cemi kúry KERATIN FILLER.

TEKUTÝ SPREJ KERATIN FILLER poskytuje
obnovující terapii pro poškozené, namáha
né nebo lámavé vlasy. Receptura Triniforce
Complex s keratinem, moringou a výtažkem
z granátového jablka posiluje citlivou struktu
ru vlasu, má antioxidační účinky a obnovuje
strukturu vlasu zevnitř. Vysoká dávka keratinu
obnovuje vlas zevnitř, přičemž se posiluje jeho
proteinová struktura. Hydratační a ochranný
účinek výtažku z granátového jablka dodává
vlasům hedvábný lesk a pokrývá je přiroze
ným UV filtrem.

MASKA KERATIN FILLER je určena k závě
rečnému ošetření naší Triniforce vlasové
kúry s účinkem intenzivního posílení. Re
ceptura Triniforce Complex s keratinem,
bambuckým máslem, moringou a výtažkem
z granátového jablka zanechává vlasy inten
zivně vyživené a zregenerované do hloubky.

Šampon KERATIN FILLER skvěle vyživuje, je
velmi jemný a zároveň posilující jako následné
domácí ošetření po kúře. Jemně vlasy umý
vá, dodává jim zářivý lesk a udržuje výsledek
ošetření Triniforce v salonu.

Užitečné ingredience
Keratin, moringa, výtažek
z granátového jablka

Užitečné ingredience
Keratin, moringa, výtažek
z granátového jablka

Užitečné ingredience
Keratin, moringa, výtažek
z granátového jablka

Užitečné ingredience
Keratin, moringa, výtažek
z granátového jablka

Balení
1 000 ml (art. č. 3327)

Balení
200 ml (art. č. 3328)

Balení
1 000 ml (art. č. 3329)

Balení
2× 100 ml (art. č. 3330)

Kondicionér KERATIN FILLER vyhlazuje vlasy
a dodává jim zářivý a okouzlující lesk. Speciál
ní receptura udržuje výsledek ošetření Trini
force v salonu.
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Kutikula je velmi citlivá vrstva vlasu, která
funguje jako ochranný povrch, chrání kůru
vlasu před škodlivými vlivy prostředí, UV zá
řením nebo teplem při fénování.
Chemické ošetření, nedostatečná výživa,
vlivy prostředí, genetika, stres a hormonální
nerovnováha jsou hlavními důvody poško
zení a zničení kutikuly. Každý vlas má kolem
10–15 vrstev kutikuly. Čím více těchto vrstev
se poškodí, tím jsou vlasy tenčí. Výsledkem
jsou nezdravé, jemné vlasy. Jedinečné slo
žení kúry Triniforce FIBRE THICKENER bylo
vyvinuto speciálně pro jemné, slabé, matné
a křehké vlasy.
Díky nové složce Triniforce FIBRE THICKE
NER Complex se jemné vlasy vyplní zevnitř,
nadzvednou se a posílí. Díky našemu spe
ciálně vyvinutému zásobovacímu systému
proniká směs přírodních aktivních ingre
diencí do vnitřních vrstev kutikuly vlasu. Vý
sledek: silné, objemné vlasy, které se lesk
nou a působí mladě a zdravě.
Jedním z hlavních cílů laboratoří TRINITY
haircare a jednou z velkých výhod řady Trini
force FIBRE THICKENER je snadnost použití
v salonu. Inovativní složení přípravku Trinifor
ce FIBRE THICKENER působí hluboko uvnitř
vlákna vlasu, rekonstruuje kutikulu a vyplňu
je ji přirozenými látkami – srovnatelně s boto
xovým ošetřením.
Díky revoluční receptuře a speciální techni
ce nanášení se k vlasům dostane jen tolik
produktu, kolik je potřeba, proto je vhodný
zejména na tenké, jemné, křehké a zralé
vlasy.

JAK TO FUNGUJE?
Kúra Triniforce FIBRE THICKENER vznikla
kombinací vzácných přírodních ingrediencí
s převratnou technologií. Proto se vlákna
vyplní zevnitř a získají novou sílu a energii.
Dosáhli jsme toho pomocí technologií, které
jsou dobře známé v odvětví péče o pleť.
TRINIFORCE FIBRE
THICKENER COMPLEX
Hlavními složkami ošetření jsou kyselina
hyaluronová, kolagen a oligopeptid:
Kyselina hyaluronová: hydratace a vyplnění
= posilovač hydratace
Kolagen: vyplňuje vlas zevnitř, zpomaluje
proces stárnutí = efekt proti stárnutí
Oligopeptid: zlepšuje elasticitu a usnadňuje
rozčesávání vlasů = efekt nadzvednutí
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přípravný šampon fibre thickener

sérum fibre thickener

maska fibre thickener

set na domácí použití
fibre thickener

PŘÍPRAVNÝ ŠAMPON NA KÚRU FIBRE
THICKENER je dokonalým základem pro
VLASOVOU TERAPII Triniforce. Speciální
zásaditá hodnota pH otevírá kutikulu vlasu
a odstraňuje silné zbytky jiných produktů.
Receptura Triniforce Complex s kyselinou
hyaluronovou, kolagenem a oligopeptidem
vytváří dokonalý základ pro zásobování in
grediencemi kúry FIBRE THICKENER.

SÉRUM FIBRE THICKENER je botoxovou te
rapií pro jemné, mdlé a křehké vlasy. Trini
force Complex s kyselinou hyaluronovou,
kolagenem a oligopeptidem zvyšuje objem
a posiluje vlas zevnitř. Hydratační a vyplňující
efekt kyseliny hyaluronové dodává vlasům
přirozenou elasticitu a zanechává je vitální
a zdravé. Kolagen a oligopeptid dodává vla
sové struktuře více objemu a působí proti
procesu stárnutí. Vlasy zůstávají posílené,
lesklé a omlazené.

MASKA FIBRE THICKENER je určena
k závěrečnému ošetření, které nezatěžuje
vlasy a zvyšuje elasticitu vlasové kúry Trini
force FIBRE THICKENER. Složení Triniforce
Complex s kyselinou hyaluronovou, kolage
nem a oligopeptidem zanechává vlasy hy
dratované a posílené.

Šampon FIBRE THICKENER skvěle vyživuje,
je velmi jemný a zároveň posilující jako ná
sledné domácí ošetření po kúře. Jemně
vlasy umývá, dodává zářivý lesk a udržuje
výsledek ošetření Triniforce v salonu.

Užitečné ingredience:
Kyselina hyaluronová, kolagen, oligopeptid

Užitečné ingredience
Kyselina hyaluronová, kolagen, oligopeptid

Užitečné ingredience
Kyselina hyaluronová, kolagen, oligopeptid

Užitečné ingredience
Kyselina hyaluronová, kolagen, oligopeptid

Balení
1 000 ml (art. č. 3356)

Balení
200 ml (art. č. 3359)

Balení
1 000 ml (art. č. 3360)

Balení
2× 100 ml (art. č. 3361)

Kondicionér FIBRE THICKENER vyhlazuje
vlasy a dodává jim zářivý a okouzlující lesk.
Speciální receptura udržuje výsledek ošet
ření Triniforce v salonu.
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CO JE TRINIPLEXX?
TRINIPLEXX je přípravek vyvinutý ve švýcar
ských laboratořích TRINITY haircare, určený
k jedinečnému a revolučnímu ošetření vlasů
v salonu. TRINIPLEXX regeneruje a zahuš
ťuje poškozená vlasová vlákna a polámané
vlasové vazby. Díky své jedinečné a revoluč
ní technologii TRINIPLEXX Complex – slože
ní s přírodními aktivními látkami v kombinaci
s následným použitím domácí sady – má
TRINIPLEXX dlouhotrvající účinek, který za
jistí obnovu a regeneraci vlasových vláken.
HLAVNÍ ZNAKY TRINIPLEXX
TRINIPLEXX lze použít v kombinaci s různým
chemickým ošetřením v salonu, jako napří
klad tónování, barvení, melírování, odbarvo
vání či trvalá ondulace.
Výsledkem ošetření přípravkem TRINIPLEXX
jsou dlouhodobě obnovená a zregenerova
ná vlasová vlákna, samozřejmě za předpo
kladu správného používání našich produktů
pro domácí péči.
TRINIPLEXX neobsahuje silikony, sulfáty,
ftaláty, aldehydy ani lepek. Proniká do vlasu
díky receptuře TRINIPLEXX Complex – ob
sahu přírodních aktivních látek. Stejně jako
VŠECHNY naše výrobky, i TRINIPLEXX byl

samozřejmě vyvinut bez testování na zvířa
tech. Podporujeme několik celosvětových
organizací, jako například PETA.
JAKÉ OŠETŘENÍ JE MOŽNÉ
S PŘÍPRAVKY TRINIPLEXX?
TRINIPLEXX lze použít u všech typů chemic
kého ošetření, jako je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přímé barvení
tónování
semipermanentní barvení
permanentní barvení
odbarvování (kořínky)
odbarvování (konečky)
světlé melírování
balayage
tmavé melírování
chemické vyrovnávání
trvalá

MŮŽEME POUŽÍT TRINIPLEXX
S PRODLOUŽENÝMI VLASY?
Pokud se TRINIPLEXX používá správně,
může se bez problémů aplikovat i na pro
dloužené vlasy. Je to nejen bezpečné, ale
zároveň to zlepšuje kvalitu příčesků, proto
že dodává vašim vlastním i prodlouženým
vlasům vyživující, lesklý a hydratovaný efekt.
MŮŽEME POUŽÍT TRINIPLEXX
S KERATINOVÝMI KÚRAMI?
Při správném použití je možné použít TRINI
PLEXX i spolu s keratinovými kúrami. Kvůli
široké nabídce keratinových kúr dostup
ných na trhu ovšem nemůžeme zaručit stej
né výsledky pro všechny keratinové kúry.
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tekutý sprej triniplexx

maska triniplexx

set na domácí použití triniplexx

Ošetření přípravky TRINIPLEXX začíná TE
KUTÝM SPREJEM TRINIPLEXX, nejkoncen
trovanějším a nejdůležitějším produktem,
kterým lze doplnit každé chemické ošetření.
Použití TEKUTÉHO SPREJE TRINIPLEXX se
dále doplňuje a ošetření v salonu se dokon
čuje MASKOU TRINIPLEXX, která je určena
pouze pro použití v salonu.

MASKA TRINIPLEXX poskytuje intenzivní po
silující ošetření, které podporuje vazby vy
vinuté TEKUTÝM SPREJEM TRINIPLEXX.
Zanechává vlasy intenzivně hydratované
a vyživené. Vlasy se neutralizují a zároveň
vyživují, přičemž ošetření v salonu naše
MASKA TRINIPLEXX završí.

ŠAMPON TRINIPLEXX je posilující šampon
na vlasy ošetřené TEKUTÝM SPREJEM TRI
NIPLEXX. Umývá vlasy jemně a dodává jim
zářivý lesk.

Užitečné ingredience
Výtažek z kvasnic, slunečnicový olej,
meruňkový olej

Užitečné ingredience
Výtažek z kvasnic, slunečnicový olej,
meruňkový olej

Užitečné ingredience
Výtažek z kvasnic, slunečnicový olej,
meruňkový olej

Balení
200 ml (art. č. 3208)

Balení
1 000 ml (art. č. 3220)

Balení
2× 100 ml (art. č. 3225)

KONDICIONÉR TRINIPLEXX zlepšuje pruž
nost vlasů a dodává jim zářivý lesk. Použití
produktů domácí péče TRINIPLEXX zaruču
je zachování výsledků ošetření TRINIPLEXX
ze salonu.
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služby v salonu

služby v salonu

emulze na barvené vlasy

zahušťovač barvy

Emulze na barvené vlasy od TRINITY hair
care je optimálním kosmetickým produk
tem pro prevenci zabarvení a podráždění
pokožky hlavy při barvení vlasů. Obsažené
ingredience vlasy při barvení ošetřují.

Na úpravu konzistence kosmetických pro
duktů.

Benefity produktu
• Maximální ochrana a dobrý pocit pro po
kožku hlavy
• Předchází zabarvení a podráždění po
kožky hlavy

Benefity produktu
• Zahušťuje konzistenci krémové barvy
• Krémová barva se snadněji nanáší

Poznámka
Pokud má klient velmi suchou pokožku, mů
žete aplikovat emulzi při konturách

Poznámka
Dodržujte doporučený poměr míchání

Užitečné ingredience
Panthenol

Užitečné ingredience
Panthenol

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

Balení
100 ml (art. č. 2271)
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Odbarvovací řada
TRINITY haircare
Kouzelně čistá blond bez nádechu žluté a zesvětlení až v 8 úrovních. Odbarvování na blond
je jednou z nejčastějších prací v salonech a značce OXIBLONDE můžete věřit u každého typu
zesvětlování.

Vysoce účinný melír na vlasy pro výrazné ze
světlení až o 8 stupňů a tu nejlepší ochranu
vlasů pomocí složky KERATIN Infusion Com
plex. Speciálně vyvinuté složení je vhodné
pro všechny zesvětlovací techniky a zapůso
bí svou bohatou a krémovou texturou, díky
níž k vlasu dokonale přilne.

Odbarvovací pudr k zesvětlení až o 7 stup
ňů. Uplatněte neomezenou kreativitu a do
konalou péči díky výživným olejům v kombi
naci se svěží kokosovou vůní.

Benefity produktu
• Zesvětlení až o 8 stupňů
• Obsahuje Keratin Infusion Complex
pro dokonalou péči
• Nejlepší přilnavost

Benefity produktu
• Čisté blond vlasy bez nádechu žluté
• Výživné oleje o vlasy pečují při aplikaci

Poznámka
Možnost zakoupení samostatného plnitel
ného balení

Poznámka
Možnost zakoupení samostatného plnitel
ného balení

Užitečné ingredience
Keratin Infusion Complex

Užitečné ingredience
Vzácné a výživné oleje, keratin, silice

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

Balení
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

Ingredience

Vzácné a výživné oleje, keratin, silice

Keratin Infusion Complex

Zesvětlení

Až do 7 stupňů

Až do 8 stupňů

Poměr míchání

1:2

1:2

Doba působení

20–50 min.

20–50 min.

Klasické
Na všechny klasické služby a techniky.
Dokonalé pro tóny od 5.0.

Ekonomické
(s vyváženou strukturou)
Všechny techniky, které vyžadují výrazné zesvětlení,
např. na vytrvalé a tmavé odstíny.
Dokonalé pro tóny od 2.0.

Klasické použití na normální vlasy.
Čisté blond odstíny. Vyživující ingredience.

Velmi jemné díky složce Keratin Infusion Complex.
Intenzivnější účinek na odbarvení velmi tmavých odstínů.
Díky posílenému účinku šetří čas.

Klasifikace/použití

Tipy a triky
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OXIB L O N DE
e v o p l e x x

melír
Zkombinovali jsme to nejlepší ze dvou oblastí
a představujeme vám Evoluci Revoluce:
Evoplexx!

e v o p l e x x
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Úplně první řada odbarvovacích produktů, která:
• Zesvětluje až do 8 stupňů
• Obnovuje a regeneruje poškozené vazby
• Vytváří nové vazby
• Nabízí rovnoměrný výsledek od kořínků
po konečky
• Neutralizuje žluté nádechy
• Chrání a vyživuje vlasy
• Nabízí vysokou toleranci pokožky
• Dodává vlasům mimořádný lesk
• Snadné použití pro profesionální kadeřní
ky
• Dodává vlasům elasticitu a sílu
• Zlepšuje stav a pružnost vlasů
• Spojuje revoluční technologie v jednom
produktu
Kyselina maleinová je organickou složkou a je
jednou z hlavních ingrediencí použitých v ze
světlovači řady Evoplexx. Dokáže proniknout
hluboko do kortexu (vnitřní jádro vlasu), kde
se velmi dobře váže s keratinovou strukturou
vlasu.
V kombinaci s několika výživnými a přede
vším organickými a přírodními ingredience
mi, bez nevyhovujících chemických přísad,
se vlas regeneruje a obnovuje zevnitř. Oka
mžitě je chráněn před jakýmikoli škodlivý
mi účinky již během procesu odbarvování.
Struktura vlasu, jakož i jeho elasticita a síla se
zlepšují.
Výrazně bílý pudr a krém zajišťují profesionál
ním kadeřníkům velmi snadné použití a neu
tralizují žlutý nádech vlasu. Pokud se používá
správně (dobrá aplikace, rovnoměrné na
nášení, důkladné použití produktu, správná
doba působení atd.), nabízí zesvětlující prá
šek Evoplexx rovnoměrný výsledek od kořín
ků po konečky a dodává vlasům mimořádný
lesk.

Optimální kombinace odbarvení a zesvětle
ní až do 8 stupňů bez poškození vlasu. Kom
binací revolučních produktů z laboratoří
TRINITY se zlepšuje stav vlasů a zvyšuje se
jejich pružnost.

Benefity produktu
• Zesvětlení až do 8 stupňů
• Obsahuje Keratin Infusion Complex pro
dokonalou péči
• Nejlepší přilnavost
• V jediné produktové řadě kombinuje
revoluční technologie
Užitečné ingredience
Keratin
Balení
500 g (art. č. 3371)
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SONARIT Y
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SONARIT Y

SONARIT Y

emulze na trvalou ondulaci

souprava thermo wave

rychlá fixace 1 + 9

hotová fixace

Emulze na trvalou ondulaci bez amoniaku
pro intenzivní, přirozeně vyživované kadeře
s intenzivní pružností. Produkty SONARITY
zaručují dlouhotrvající, lesklé kadeře, z nichž
vytvarujete účesy podle přání. Produkty SO
NARITY navíc chrání pokožku hlavy.

Jedinečný produkt na vytvoření vln, Thermo
Wave, dodává nádherné, přirozeně vypa
dající kadeře a trvalé vlny normálním a odol
ným vlasům. Mandlové proteiny posilují vlasy
a dodávají jim elasticitu a pružnost.

Dokonalá rychlá fixace na naše trvalé ondu
lace řad SONARITY a NATURAL WAVE, která
dodává vlasům dlouhotrvající lesklé kadeře.

Dokonalá fixace na naše trvalé ondulace řad
SONARITY a NATURAL WAVE, která dodává
vlasům dlouhotrvající lesklé kadeře.

Benefity produktu
• Přirozeně vyživované kadeře s intenzivní
dlouhotrvající pružností
• Neutrální vlny
• Kvalitní výživa bez amoniaku

Benefity produktu
• Samozahřívání. Není třeba žádné další
zahřívání – šetrné k životnímu prostředí
• Mandlové proteiny posilují vlasy
• Přirozené, nádherné kadeře a trvalé vlny

Poznámka
N – na normální vlasy
F – na odolné vlasy
C – na barvené vlasy

Poznámka
Důsledně dodržujte pokyny v návodu.
N – na normální vlasy
S – na namáhané nebo barvené vlasy

Balení
500 ml (art. č. 2210)

Balení
1 000 ml (art. č. 2211)

(bez amoniaku)

Balení
Set N (art. č. 2214)
Set F (art. č. 2215)
Set C (art. č. 2216)

Užitečné ingredience
Mandlové proteiny
Balení
Set N (art. č. 2212)
Set S (art. č. 2213)
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N ATURAL WAVE
emulze pro jemnou bylinnou trvalou ondulaci

Jemná bylinná trvalá ondulace od TRINITY
haircare pro zdravé, vyživené a intenzivně
pružné kadeře.
Benefity produktu
• Výrazné a sofistikované kadeře
• Jemné zásadité složení
• Dlouhotrvající
Poznámka
Na všechny verze trvalé ondulace NATURAL
WAVE lze použít obě fixace řady SONARITY.
N – na normální vlasy
F – na odolné vlasy
C – na barvené vlasy
Užitečné ingredience
Ricinový olej, citronový olej,
výtažek z mechu

Balení
N 80 ml (art. č. 2204), 500 ml (art. č. 2207)
F 80 ml (art. č. 2205), 500 ml (art. č. 2208)
C 80 ml (art. č. 2206), 500 ml (art. č. 2209)
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Biutli, s.r.o.
Blumental Offices II
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Slovenská republika
+421 249 201 129
www.biutli.com
biutli
biutli

Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo navštivte naši webovou stránku.

