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Minerálně hnědý efekt

Barvy Technofruit
Série .17 - Popelavě hnědá

Módní odstín s chladnými odlesky

Lesklý výsledek barvení

Dlouhá trvanlivost barvy

Perfektní neutralizace červených / oranžových
tónů

Vynikající krytí šedin bez kombinace s
přírodním tónem (až 99 %)



Barevný kruh

Jaké jsou sekundární barvy?

Jak se barvy dále míchají?

Jaké jsou primární barvy?



Primární a
sekundární barvy

Zelená = modrá + žlutá

Oranžová = červená + žlutá

Primární: červená, modrá, žlutá

Fialová = modrá + červená

Primární barvy dohromady tvoří hnědou
molekulu a přírodní odstíny .0



Červená — Zelená

Žlutá — Fialová

Komplementární barvy se vzájemně
neutralizují

Modrá — Oranžová

Komplementární
barvy





 

Barvy Technofruit

Rozdělení barev najdete ve vzorníku barev
Technofruit a v technickém manuálu Alter Ego





Složení bez amoniaku pro kombinaci se všemi
barvami Alter Ego (Technofruit, My Color,
BlondEgo)

Maximálně 25 % z hmotnosti barvy (například
40 g barva + 10 g Booster + 60 g koaktivátor)

Krém pro zvýraznění barvy, zesiluje nebo
vyvažuje odlesky při barvení

Booster



Složení bez amoniaku pro kombinaci se všemi
barvami Alter Ego (Technofruit, My Color,
BlondEgo)

Maximálně 25 % z hmotnosti barvy (například
40 g barva + 10 g Booster + 60 g koaktivátor)

Krém pro zvýraznění barvy, zesiluje nebo
vyvažuje odlesky při barvení

Booster











Bez amoniaku

Vhodná pro problematickou pokožku

Permanentní kosmetická barva na vlasy

Bez PPD

69 odstínů

My Color
Permanentní barva na vlasy

17 barevných řad



Chrání vlasové vlákno

Barvy shodné se vzorníkem

100% zakrytí šedin

Zesílený barvící účinek

Vhodné pro alergickou pokožku

My Color
Výhody



Intenzivní barva

Zesvětlení až o 4 tóny

Příjemná a jemná vůně

Spolehlivý finální barevný výsledek

Maximální přizpůsobení potřebám klienta

My Color
Výhody



Účinek proti stárnutí
Zjemňující a hydratující účinek
Zvyšuje odolnost vlasů

Kaviár

Proti stárnutí
Hydratující účinek
Chrání před oxidací
Dodává vlasům sílu a objem

Kyselina hyaluronová

Antioxidační účinek
Brání tvorbě volných radikálů
Antibakteriální účinek

Francouzská růže

My Color
Složení









Brání prolnutí tónů během aplikace pro
rychlejší a přesnější servis

Zhušťovací prostředek pro kreativní barvící
techniky

Umožňuje aplikaci až tří tónů vedle sebe bez
použití fólií

Použití s barvami Technofruit či My Color

Poměr míchání 20 g barva + 30 g koaktivátor +
2 g Creative Changer

Creative Changer



Otevírá široké možnosti barvení a tónování

Proměňuje alkalické (zásadité) pH barev na
kyselé pro barvení tón v tónu, demi-color a
tónování

Použití s barvami Technofruit či My Color

pH Changer



Nezesvětluje a nenahrazuje přírodní barvu

Maska pro první šedivé vlasy

Může oživit existující barvu

pH Changer
Tón v tónu

Poměr míchání: 40 g barvy Technofruit / My
Color + 60/80 g koaktivátoru 10 Vol. + 
4 g pH Changer

Doba působení: 20 - 25 minut



Jemně zesvětluje přírodní barvy, u
kosmetických zvýrazňuje odlesky

Zakrytí šedin až 50 %

Může oživit existující barvu

pH Changer
Demi-color

Poměr míchání: 40 g barvy Technofruit / My
Color + 60 g koaktivátoru 10 Vol. + 
2 g pH Changer

Doba působení: 30 minut





































ze série Alter Ego BlondEgo

Pure Hi-Lite

Šetrný ke struktuře vlasu

Technologie Diamond Shine pro oslnivou
zářivost vlasů

Pozvolný a přesný účinek pro zesvětlení 
až o 3 odstíny



ze série Alter Ego BlondEgo

Pure Hi-Lite



Na tmavých základech (6-8) dodává jemné
odlesky

Trvání 6 - 8 umytí vlasů

Široká paleta odstínů pro ozvláštnění blond,
odbarvených nebo zesvětlených vlasů

Lze kombinovat s tonery Pure Toner pro
nepřeberné originální odstíny

BlondEgo
Pastel Toner



Postupný, vyvážený účinek bez použití amoniaku
s vynikající snášenlivostí s pokožkou hlavy

Obohaceny o olej Inca a komplex Active Shine
pro maximální lesk

Tónující krém pro blond, odbarvené a
zesvětlené vlasy

Dlouhotrvající jas barvy

Neutralizace nežádoucích žlutých podtónů

BlondEgo
Pure Toner



Propojení s oleji a pečujícími přísadami pro
zachování hydratace, hebkosti a lesku

Technologie Diamond Shine pro lesk vlasů

Kombinace zesvětlujícího, tónujícího a
pečujícího účinku díky speciálnímu složení

Komplex Active Shine, olej Inca a Hydra Hair
chrání vlasy před žloutnutím a poskytuje
maximální ochranu při zesvětlování

BlondEgo
Pure Diamond Lift





ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací prášek
Gentle Protective



Obohacený o novou technologii Osmo
Protector

Obsahuje fialové mikropigmenty pro
neutralizaci nežádoucích odlesků

"Šetrný odbarvovací prášek"

Ideální pro bezpečné odbarvování 
až o 7 odstínů

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací prášek
Gentle Protective



Udržuje ve vlasech osmotickou rovnováhu

Chrání sirné vazby v keratinové struktuře

Přihlášený patent

ze série Alter Ego BlondEgo

Technologie
Osmo Protector



Poměr míchání 1:2 s krémovým ko-
aktivátorem 10, 20, 30 a 40 Vol.

Doba působení 40 minut

Ideální pro poškozené, často ošetřované vlasy

Zesvětlení až o 7 tónů

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací prášek
Gentle Protective

Charakteristika



Vynikající výkon v jediném kroku

Snižuje poškození vlasů při odbarvování

Chrání keratinovou strukturu vlasů před
poškozením

Neutralizuje nežádoucí žluté odlesky

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací prášek
Gentle Protective

Výhody



Umožňuje odbarvování i velice poškozených
vlasů

Inovativní produkt nabízí nejmodernější servis
s vysokou přidanou hodnotou pro klienty

Patentované složení nabízí klientům šetrný
odbarvovací servis

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací prášek
Gentle Protective

Výhody pro salon



Nabízí bezpečné a šetrné
zesvětlování i na citlivých a poškozených
vlasech

Vlasy v průběhu chemie chrání a pomáhá
obnovovat

Ideální pro klientky, které si často nechávají
vlasy barvit a zesvětlovat

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací prášek
Gentle Protective

Pro koho je určený?



Krémová textura pro přesnou a pohodlnou
aplikaci libovolnou technikou

Zvýšená neutralizace nežádoucích odlesků

Obohacený o systém Pro-Light pro zesvětlení
až o 9 odstínů - střední zesvětlení o 5 odstínů
za 30 minut, vysoké o 9 odstínů za 60 min.

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací
prášek Ultra 9

Maximální šetrnost ke struktuře vlasů



V nekovové misce smíchejte Odbarvovací
prášek s jílem pro baleáž s krémovým
aktivátorem 10, 20, 30 Vol. v poměru 1:2 nebo
1:3, podle kýžené míry zesvětlení.

Aplikujte do suchých vlasů a ponechte působit
po dobu maximálně 60 minut, podle citlivosti
struktury vlasů

Opláchněte velkým množstvím vody.

Vlasy šetrně umyjte a aplikujte péči Alter Ego
vhodně zvolenou podle typu vlasů

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací
prášek Ultra 9



Elastická, přilnavá textura pro maximální
přesnost aplikace

Maximální šetrnost ke struktuře vlasů

Obohacený o jíl a systém Pro-Light pro
zesvětlení až o 7 odstínů

ze série Alter Ego BlondEgo

Zesvětlovací
prášek s jílem



Aplikujte do suchých vlasů a ponechte působit
po dobu maximálně 45 minut.

Opláchněte velkým množstvím vody.

V nekovové misce smíchejte Odbarvovací
prášek s jílem pro baleáž s krémovým
aktivátorem 10, 20, 30, 40 Vol. v poměru 1:2,
podle kýžené míry zesvětlení.

ze série Alter Ego BlondEgo

Zesvětlovací
prášek s jílem

Vlasy šetrně umyjte s použitím šamponu
Blonde Maintain a pokračujte s péčí vhodně
zvolenou podle typu vlasů



Ideální pro všechny techniky zesvětlení

Zesvětluje až o 7 odstínů

Obohacený o olej Inca

Poměr míchání 1:1,5 pro hutnější konzistenci,
ideální pro techniky volnou rukou

Poměr míchání 1:2 pro jemnější konzistenci,
ideální pro práci v alobalech

ze série Alter Ego BlondEgo

Odbarvovací
prášek Pure Light

Blue (modrý)



Ideální pro přirozené a jemné zesvětlování,
perfektní pro použití na odrosty

Zesvětlení až o 4 odstíny

Obohacený o Olej Inca

ze série Alter Ego BlondEgo

Pure Light Oil

Velmi jemně zesvětluje přírodní vlasy

Poměr míchání 1:2



Krémová textura pro všechny techniky
zesvětlení, ideální pro práci bez alobalu a fólií

Zesvětluje až o 7 odstínů

Obohacený o olej Inca

ze série Alter Ego BlondEgo

Pure Light Cream

Poměr míchání 1:2 s koaktivátorem (technika
do alobalu) nebo s Total Blonde aktivátorem
(celkové zesvětlení)



Ideální pro celkové zesvětlení v kombinaci se
zesvětlujícím krémem Pure Light Cream

Krémové složení obohacené o pečující látky
pro komfortní a bezpečné globální zesvětlení

Složení obohacené o kyselinu hyaluronovou,
olej Inca a Active Shine Komplex pro lesklé a
zdravě vypadající vlasy

ze série Alter Ego BlondEgo

Aktivátor 
Total Blonde



Působím antioxidačním účinkem

Dodává hydrataci a výživu barveným a
odbarvovaným vlasům

Účinný efekt proti žlutým odleskům

Vyhlazuje a zjemňuje povrch vlasů

Složení bez sulfátů a bez parabenů

Šampon
Blonde Maintain

Následná péče





Color Care
Péče pro barvené a odbarvené vlasy

Pečující řady
Alter Ego

Silver Maintain
Péče pro blond, odbarvené a šedivé vlasy

Hydrate
Péče pro každodenní obnovu hydratace

Repair
Péče pro hloubkovou obnovu vlasů



Arganový olej revitalizuje a posiluje vlasové
vlákno, hloubkově hydratuje a dodává
hedvábný lesk

Extrakt z liči hloubkově vyživuje, zachovává a
chrání kosmetickou barvu

Pro barvené vlasy, kterým udržuje
kosmetickou barvu zářivou až po 7 týdnů

Bobule Goji působí jako antioxidant a tím
prodlužují trvanlivost barvy

Color Care
pro barvené vlasy

Technologie Urban Shield chrání před
znečištěním a dalšími negativními vnějšími
vlivy



Arganový olej revitalizuje a posiluje vlasové
vlákno, hloubkově hydratuje a dodává
hedvábný lesk

Extrakt z liči hloubkově vyživuje, zachovává a
chrání kosmetickou barvu

Pro barvené vlasy, kterým udržuje
kosmetickou barvu zářivou až po 7 týdnů

Bobule Goji působí jako antioxidant a tím
prodlužují trvanlivost barvy

Color Care
pro barvené vlasy

Technologie Urban Shield chrání před
znečištěním a dalšími negativními vnějšími
vlivy



Arganový olej revitalizuje a posiluje vlasové
vlákno, hloubkově hydratuje a dodává
hedvábný lesk

Fialový pigment neutralizuje nežádoucí žluté
odlesky až po dobu 5 týdnů

Pro neutralizaci nežádoucích žlutých odlesků
na blond, odbarvených či šedých vlasech

Bobule Goji působí jako antioxidant a tím
prodlužují trvanlivost kosmetické barvy

Silver Maintain 
proti žlutým odleskům

Technologie Urban Shield chrání před
znečištěním a dalšími negativními vnějšími
vlivy



Aloe Vera zvlhčuje a vyživuje vlasové vlákno,
působí jako antioxidant a posiluje vlasy i
pokožku hlavy

Výtažek ze slunečnicových semen hydratuje a
dodává hebkost a lesk s účinkem proti krepatění

Nabízí okamžitou obnovu vyvážené hydratace
pro suché a dehydrované vlasy

Lehká textura zlepšuje hydrataci délek a
konečků vlasů bez jejich zatížení

Hydrate
pro obnovu hydratace

Technologie Urban Shield chrání před
znečištěním a dalšími negativními vnějšími
vlivy



Arganový olej revitalizuje a posiluje vlasové
vlákno, hloubkově hydratuje a dodává
hedvábný lesk

Avokádový olej je bohatý na vitamíny, Omega
3 a mastné kyseliny, které dodávají sílu,
hydrataci a oživení vlasovému vláknu

S obsahem aminokyselin, idální pro chemicky
ošetřované nebo poškozené a oslabené vlasy

Výtažek z ovsa obaluje vlasové vlákno
ochrannou vrstvou, dodává hydrataci a lesk

Repair
pro obnovu vlasů

Technologie Urban Shield chrání před
znečištěním a dalšími negativními vnějšími
vlivy



Hloubkové čištění usazenin chlóru a 
mořské soli

Účinná hydratace brání vysušení a bělení vlasů

Ochrana vlasů při pobytu na slunci

Šetrné složení bez parabenů, bez SLS a SLES,
bez lanolinu a bez barviv

Letní kolekce
Tropical

Obohacené o výtažky z exotického ovoce



Po vystavení vlasů slunci / vodě
Krok 2: Hydratující šampon Tropical

Po vystavení vlasů slunci / vodě
Krok 3: Hloubkově obnovující maska Tropical

Před pobytem na slunci a v jeho průběhu
Krok 1: Ochranný olej Tropical

Péče ve 3 krocích



Chrání před agresivními vnějšími vlivy

Jemná textura, která se rychle vstřebává

Obsahuje arganový olej a výtažky z kokosu,
avokáda a manga

Ochranný olej
Tropical

Obnovuje dlouhotrvající lesk vlasů

Dodává hedvábný pocit bez maštění vlasů

Snižuje krepatění



Šetrně čistí všechny typy vlasů po pobytu 
na slunci

Odstraňuje usazeniny soli a chlóru

Obsahuje arganový olej a výtažky z maracuji,
manga, papáji a ananasu

Hydratující šampon
Tropical

Hloubkově hydratuje

Zanechává vlasy chráněné a hedvábně jemné



Vyživuje, chrání a obnovuje všechny typy vlasů

Regeneruje a obnovuje namáhanou vlasovou
strukturu

Obsahuje arganový olej a výtažky z maracuji,
manga, papáji a ananasu

Hloubkově obnovující
maska Tropical

Zanechává vlasy hedvábně jemné, hydratované
a snadno rozčesatelné

Obnovuje sílu vnitřní struktury vlasů a navrací
jim lesk



Stylingová řada



Šedá linie
pro objem a střední fixaci



Černá linie
pro tvar a silnou fixaci



Děkujeme za pozornost 
a těšíme se příště!


