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GATAVO PIGMENTU MATU KRĀSAS/MASKAS!

26 DĀRGAKMEŅU TOŅI... UN VĒL...!

26 тонов драгоценных камней
Краски-маски с готовыми пигментами для тонирования волос

без аммиака,
сульфатов
натрия,
парабенов
и запаха 
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Citrine Lemon Yellow

Calcite Yellow

Coral Pink Orange

Ruby Red

Sapphire Blue

Turquoise Sky Blue

Aquamarine 
Pale Green Blue

Iolite Lilac

Rose Quartz Pink

Sugilite Fucsia

Amethyst Purple
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Peridot Lime Green

Emerald Blue Green

b
ri
lli

a
n
ce

 o
f 
lig

h
t

GAIŠU – UN NE TIKAI GAIŠU –
MATU KRĀSOŠANAS REZULTĀTI

mati pēc krāsošanas ar pure.shades

*  Šī tabula dod aptuvenu priekšstatu par krāsosans rezultātiem

pure.shades tonis
5 6 7 8 9 10

mati pirms krāsošanas
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� Nokrāso matus vai atsvaidzini iepriekšējo 
ķīmisko krāsojumu, vienlaicīgi atjaunojot matu 
struktūru.

� Veido vēl toņus, sajaucot esošos.

� Neitralizē dzeltenīgo nokrāsu ar piemērotu 
Pure Pigments toni vai Silver šampūnu.

� Izmanto masku Clear, lai atjaunotu matu 
struktūru, un kā pamatu jaunu toņu veidošanai.

� Izvēlies no 26 skaistiem, moderniem toņiem.

� Piešķir pasteļtoni vai mērenu vai sulīgu toni 
balinātiem matiem.

Izmanto masku Clear kā 
krāsas pamatu. Piejauc tai 
nedaudz atbilstoša Pure 
Pigments toņa, un... gaišais 
tonis ir gatavs!

Чтобы получить еще другие пастельные 
тона, используй маску Clear как основу. 
Примешай к ней немного 
соответствующего тона Pure Pigments 
и... готово!

«PURE PIGMENTS». Краска-маска. 26 тонов. 
Окрашивает волосы или освежает покраску, лечит 
волосы. Вымой волосы и высуши полотенцем. 
Нанеси достаточное количество краски. Выдержи 
5-30 минут, в зависимости от желаемой 
интенсивности тона. Хорошо выполощи тепловатой 
водой, вымой волосы шампунем Megix Color Saver 
и нанеси несмываемый бальзам Defining Spray. 

«CLEAR». Маска глубокого действия. При небольшом добавлении краски, 
придает волосам пастельный тон. Вымой волосы, высуши полотенцем. 
Нанеси маску. Через 5-30 минут тщательно выполощи теплой водой.

«DEFINING SPRAY». Бальзам-спрей с мягким уровнем pH. Укрепляет 
волосы. Увеличивает стойкость тонирующих красок. Нанеси на волосы. 
Не выполаскивай.

«SILVER SHAMPOO». Шампунь. Снимает желтизну. Укрепляет волосы.

� Получи еще тона путем смешивания.
� Выбирай из 26 красивых, модных тонов.

� Используй маску Clear для восстановления 
структуры волос и как основу для новых 
тонов.

� Нейтрализуй желтоватый оттенок подходящим 
тоном Pure Pigments или шампунем Silver.

� Покрась волосы или освежи предыдущую 
химическую покраску. При этом  
восстанавливается структура волос.

� Придай пастельный или умеренный или 
сочный тон отбеленным волосам.

26 toņi. Piešķir/bagātina matiem toni un vienlaicīgi dziļi atjauno matu 
struktūru. Satur Keraveg-18. Mitrina un baro matus, padara tos 
stiprus, spīdīgus un zīdainus. Visjaunākās paaudzes pigmenti 
nodrošina svaigu, izteiktu toni un krāsojuma noturību. Aizsargā matu 
dabīgo struktūru. LIETOŠANA. Izmazgā matus un nosusini tos ar 
dvieli, ieklāj pietiekamu daudzumu krāsas/maskas daļā no matiem vai 
visos matos. Ļauj iedarboties no 5 līdz 30 minūtēm, atkarībā no 
vēlamās toņa intensitātes. Rūpīgi/kārtīgi izskalo matus ar remdenu 
ūdeni, izmazgā tos ar Megix Color Saver šampūnu un apstrādā ar 
neskalojamo balzamu Pure.Shades Defining Spray. 

Dziļi atjauno matu struktūru. Satur Keraveg-
18. Mitrina un baro matus, padara tos stiprus, 
spīdīgus un zīdainus. ĻAUJ PIEŠĶIRT 
MATIEM PASTEĻTOŅUS, tikai jāpiejauc 
nedaudz Pure.Shades tonējošās krāsas. 
LIETOŠANA. Izmazgā matus un nosusini tos 
ar dvieli, ieklāj pietiekamu daudzumu maskas 
daļā no matiem vai visos matos. Ļauj 
iedarboties no 5 līdz 30 minūtēm. 
Rūpīgi/kārtīgi izskalo matus ar siltu ūdeni. 

 Atsvaidzina toni, padara toni tīrāku un piešķir 
spīdumu. Neitralizē dzeltenīgo un vara 
nokrāsu. Satur augu izcelsmes 18 
aminoskābju kompleksu Keraveg-18 – kas 
mitrina un baro matus, padara tos mīkstus un 
zīdainus – un augu izcelsmes tīrošās vielas. 
Nesatur nātrija lauret-/laurilsulfātus un 
parabēnus. LIETOŠANA. Uzputo šampūnu 
mitros matos, ieklāj visos matos. Ļauj 
iedarboties dažas minūtes un kārtīgi izskalo. 

Piešķir matiem stiprību un vitalitāti, 
atjauno matu dabīgo spīdumu. Satur 
Keraveg-18. Pateicoties maigajām 
pH līmenim, šis balzams paildzina 
tonējošo krāsu noturību. Īpaši 
ieteicams pēc tonēšanas ar 
Pure.Shades un Phair Lift&Color 
krāsām. LIETOŠANA. Iesmidzini 
atbilstošu daudzumu balzama mitros 
matos; neizskalo. Izžāvē.

Gribi vairāk pasteļtoņu?

Matiem labvēlīgi un nekā lieka

250 ml 250 ml

250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

VAIRĀK, NEKĀ TU DOMĀ!

PURE.SHADES SĒRIJAS IZSTRĀDĀJUMI
«PURE PIGMENTS».
Gatavo pigmentu tonējoša krāsa/maska 

«CLEAR».
Dziļas iedarbības matu maska

«DEFINING SPRAY». Izsmidzināms
neskalojamais matu balzams

«SILVER SHAMPOO». Sudraba šampūns
sirmiem, blondiem un balinātiem matiem

Visi Pure.Shades sērijas izstrādājumi satur augu izcelsmes 18 amino-
skābju kompleksu Keraveg-18, kas dziļi atjauno matu keratīna struktūru, 
mitrina un baro matus, padara tos stiprus, spīdīgus un zīdainus. Nesatur 
amonjaku, oksidantus, nātrija lauret-/laurilsulfātus un parabēnus.

Вся серия Pure.Shades содержит раститель-
ный кератин Keraveg-18 – увлажняет и глубоко 
укрепляет волосы. Не содержит аммиака, 
перекиси, сульфатов натрия и парабенов.
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