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GLAM COLOR 

GLAM COLOR

Barvna nega

No yellow koncept
Kompleks za zaščito barve

Kompleks z UV-sijajem

NO YELLOW SHAMPOO .71 COOL BLONDE
Področje uporabe

Posebne lastnosti

Aktivne sestavine

Nanos

NO YELLOW SHAMPOO .07 CRYSTAL
Področje uporabe

Posebne lastnosti

Aktivne sestavine

Nanos

NO YELLOW CONDITIONER .07 CRYSTAL
Področje uporabe

Posebne lastnosti

Aktivne sestavine

Nanos

NO YELLOW HAIR MASK .07 CRYSTAL, HAIR MASK .02 CARAMEL,  

HAIR MASK. 03 BLONDE, HAIR MASK .21 ESPRESSO, HAIR MASK .24 CHOCOLATE,  

HAIR MASK .40 COPPER, HAIR MASK .50 RED
Področje uporabe

Posebne lastnosti

Aktivne sestavine

Nanos

Čas delovanja

Odtenki

Optimalna uporaba

TONER .11 STEEL GRAY
Področje uporabe

Posebne lastnosti

Aktivne sestavine

Nanos

Čas delovanja

Optimalna uporaba
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BARVNA NEGA
Svetloba in barva sta ključna elementa, ki nas spravljata v pozitivno 
razpoloženje in izboljšujeta dobro počutje. Enako velja za naše lase, ko so 
videti živahni, sveži in sijoči zaradi barve in barvnih odsevov. 
LA BIOSTHETIQUE COLOR SYSTEM ponuja učinkovite koncepte izdelkov, ki 
vas bodo navdihnili z najlepšo barvo las, ko gre za spreminjanje barve, nego 
barve v salonu in doma.

NO YELLOW KONCEPT
Hladna blond barva je vedno nekaj posebnega in pritegne poglede. 
Zanjo mora imeti frizer veliko strokovnega in tehničnega znanja. NO YELLOW 
KONCEPT LA BIOSTHETIQUE učinkovito stabilizira, zaščiti in osveži to popolno 
barvo. Profesionalni NO YELLOW SHAMPOO .71 COOL BLONDE je z 
največjo možno gostoto vijolično-srebrnih pigmentov kot nalašč za hitro in 
enostavno nevtralizacijo neželenih toplih refleksov takoj po svetlenju ali 
beljenju. Tudi naravno sivi lasje so po nanosu COOL BLONDE SHAMPOO 
videti okrepljeni in sveži. Nega hladno blond barve las je zelo pomembna. 
NO YELLOW SHAMPOO in CONDITIONER .07 CRYSTAL je primeren za 
vsakodnevno uporabo, da poživi in osveži hladen odsev.
NO YELLOW HAIR MASK .07 CRYSTAL z visoko vsebnostjo pigmenta 
nevtralizira zlato rumene reflekse, izboljša hladen blond odtenek in zagotavlja 
eleganten kristalni lesk.

OSNOVNA BARVA > REZULTAT
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Izvleček sončnice, ki ga vsebujeta NO YELLOW ŠAMPON in 
NO YELLOW REGENERATOR, deaktivira proste radikale, ki jih povzroča 
UV-sevanje. Posledično zaščitni kompleks barve zagotavlja, da so 
barvni pigmenti bolj obstojni in da se poveča barvna stabilnost.

KOMPLEKS Z UV-sijajem

NO YELLOW REGENERATOR vsebuje snov s fluorescentnim učinkom, ki se 
razvije, ko je izpostavljena UV svetlobi. Ta stabilno zasidrana snov v laseh 
krepi živahnost svetlih las na svetlobi.

BREZ KOMPLEKSA ZA ZAŠČITO BARVE S KOMPLEKSOM ZA ZAŠČITO BARVE
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GLAM COLOR NO YELLOW SHAMPOO .71 COOL BLONDE

NANOS
Šampon, zasnovan posebej za hladne blond odtenke in beljene lase 
ter sive lase, zagotavlja izjemno nežno čiščenje, ne poškoduje las. 
S kristalnim barvnimi pigmenti nevtralizira rahlo zlato rumene 
odtenke in osveži hladne odtenke.

POSEBNOSTI
Brez fosfatov, še posebaj nežen in prijazen do kože.

SESTAVINE

sestavine učinek

Vijolično sivi pigmenti nevtralizira neželjen rumen odtenek

Izvleček sončnice ščiti lase pred prostimi radikali

Za lase prijazen UVB filter zaščiti lase pred škodljivimi UV žarki

nežno čisti laseOsnovna aktivna snov 
na bazi kokosovega olja

UPORABA

• Šampon enakomerno nanesite na vlažne lase in ga spenite
• Temeljito izperite.
• Po potrebi ponovite.
• Nadaljujte kot vedno. Po potrebi nanesite ustrezno nego za lase.

Nasvet: Večkratno nanšanje ali daljši čas delovanja poveča učinek 
nevtralizacije.
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GLAM COLOR NO YELLOW SHAMPOO .07 CRYSTAL

NANOS
Nežno čiščenje s kompleksom za zaščito barve za beljene, 
barvane in naravno blond lase. Poživi hladni odsev.

POSEBNOSTI
Ščiti lase pred bledenjem in ohranja barvno svežino. 
Uravnava vlago v laseh. Brez fosfatov.

SESTAVINE

sestavine učinek

Pigmenti z neposrednim prodiranjem 

Izvleček sončnice

osveži hladni odsev in nevtralizira zlate odtenke

izniči proste radikale v laseh, ki jih
ustvarijo UV žarki

Za lase prijazen UVB filter zaščiti lase pred škodljivimi UV žarki

Derivati celuloze izboljša razčesavanje

Pantenol lase oskrbi z dragoceno vlago

nežno čisti laseOsnovna aktivna snov 
na bazi kokosovega olja

UPORABA
• Šampon enakomerno nanesite na vlažne lase in ga spenite
• Temeljito izperite.
• Po potrebi ponovite.
• Nadaljujte kot vedno. Po potrebi nanesite ustrezno nego za lase.

Nasvet: Večkratno nanšanje ali daljši čas delovanja poveča učinek 
nevtralizacije. Zaključite z nego las in uporabite
NO YELLOW CONDITIONER CRYSTAL .07.
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GLAM COLOR NO YELLOW CONDITIONER .07 CRYSTAL

NANOS
Negovalni tretma s kompleksom UV-sijaj za beljene, svetljene in 
naravno svetle lase. Ohranja in osveži hladno blond odtenke in 
nevtralizira rahel zlato rumen odsev.

POSEBNOSTI
Izboljša lasno strukturo, svilnatost in prožnost. Obnavlja kutikulo za naravno 
lepe, sijoče hladno blond lase

SESTAVINE 

sestavine učinek

Pigment

Izvleček sončnice

osveži hladni odsev in nevtralizira
rahlo zlate odtenke

izniči proste radikale v laseh, ki jih
ustvarijo UV žarki

okrepi živahnost svetlih lasFlorestenčne sestavine (UV 
kompleks za sijaj)

Pantenol lase oskrbi z dragoceno vlago

Jojoba olje glossing

UPORABA
• Regenerator enakomerno nanesite na vlažne, z brisačo osušene lase.
• Pustite delovati 1-2 minuti.
• Temeljito izperite.

Nasvet: Čas delovanja lahko podaljšate, da povečate učinek nevtralizacije.



GLAM COLOR | 7

G
LA

M
 C

O
LO

R

GLAM COLOR HAIR MASK 

NANOS
MASKA ZA LASE je globinska nega na osnovi proteinov svile, ki je hkrati nega 
las in krepitev barve s časom delovanja od 3 do 10 minut.

POSEBNOSTI
• Poudari naravno barvo las
• Okrepi barvo barvanih las.
• Ohranja živahnost barve z glamuroznim sijajem.

SESTAVINE 

sestavine učinek

Pigmenti z neposrednim prodiranjem ohranjajo intenzivnost barve od 3 do 5
umivanj

nežno podpira sposobnost pigmentov,
da prodrejo v lase

daje lasem mehkobo in sijoč lesk

Kvilajeva skorja kot naravno vlažilno
sredstvo

Olje morskega zelja z visoko
vsebnostjo omega 6 maščobnih kislin 

Betaine izboljša razčesavanje

Proteini svile in riža okrepijo lasno strukturo

UPORABA
• Ob nanašanju uporabite rokavice, da se izognete barvnim madežem

na koži.
• Po umivanju las, enakomerno nanesite HAIR MASK na vlažne, z

brisačo osušene lase in jih po potrebi razčesite.
• Temeljito izperite po izteku časa delovanja dokler ne teče čista voda.
• Obarvano kožo lahko očistite s SPECIAL REMOVER GEL.

ČAS DELOVANJA

Odvisno od strukture las, 3 do 10 minut.

BARVANI LASJE:  3 
minute 

NARAVNI LASJE:

3-10 minute,

odvisno od željene intenzivnosti
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HAIR MASK .02 CARAMEL 
Zmanjša zlate odtenke in ustvarja nevtralne bež odtenke.

HAIR MASK .50 RED 
Daje rdečim odtenkom intenzivnost in sijaj. Rdeči prameni in 
kontrasti so videti živahnejši in intenzivnejši.

.50

.40

HAIR MASK .21 ESPRESSO 
Daje močan rjav odtenek s hladnimi odsevi in glamuroznim leskom.

NO YELLOW HAIR MASK .07 CRYSTAL 
Maska za beljene, barvane in naravno blond lase. Nevtralizira zlato 
rumene odtenke. Okrepi hladni odtenek in doda eleganten lesk.

.07

HAIR MASK .03 BLONDE 
Okrepi zlate odtenke v svetlo blond odtenkih in pramenih..03

.02

HAIR MASK .40 COPPER 
Okrepi bakrene odtenke in jih naredi enakomernejše. 
Pramenom daje živahen bakren odtenek.

HAIR MASK .24 CHOCOLATE 
Daje lasem intenzivno rjavo barvo in čarobno tople odtenke..24

.21

Optimalna uporaba

11/0

10/0

9/0

8/0

7/0

6/0

5/0

4/0

3/0

1/0

COLOUR LEVEL .02 CARAMEL .03 BLONDE NO YELLOW
.07 CRYSTAL

.40 COPPER .50 RED .21 ESPRESSO .24 CHOCOLATE
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GLAM COLOR TONER .11 STEEL GRAY

NANOS
Glam Color Toner je edinstvena barvna nega, k poudari lase, 
ki so naravno osiveli. Preliv – odvisno od časa delovanja – 
nevtralizira rumenkasti pridih, ki se lahko pojavi zaradi 
okoljskih vplivov, ali daje mladosten sij z naravnim, temnejšim 
odtenkom. Enakomeren nanos pigmentov zagotavlja, da se 
barva enakomerno izpere, zagotovljeno brez ponovne rasti. 
Tretma s prelivom Glam Color Toner je primeren le za lase, ki 
so naravno osiveli. 

NEVTRALIZACIJA RUMENEGA ODTENKA IN OBARVANJE 
za lase, ki so naravno osiveli

POSEBNOSTI

• Nalaganje pigmentov brez hidrogena in alkalizatorjev.
• Odlično za nebarvane lase/lasje, ki so posiveli.
• Brez vidne spremembe lasne strukture.
• Brez vidnega narastka.
• Fleksibilna intenzivnost glede na čas delovanja.

PRIMER NANOSA NA SIVE LASE

SESTAVINE 

sestavine učinek

Grafitno srebrni pigmenti

Glicin 

nevtralizirajo rumen pridih v naravno sivih laseh 
in jih prikrijejo

deluje kot pH blažilna snov in 
obnavlja strukturo las

80-100 % SIVE 50-80 % SIVE 50 % SIVE



10 | GLAM COLOR

G
LA

M
 C

O
LO

R

NASVET: Po potrebi nanos ponovite. Za učinek nevtralizacije rumenega 
odtenka uporabite približno vsako tretje do peto umivanje.

POMEMBNO: Barvna mešanica vsebuje intenzivne pigmente. Zato, če je le 
mogoče, se izognite stiku s kožo. Obarvana področja je potrebno 
nemudoma očistiti z bombažno krpico in SPECIAL REMOVER GEL, saj 
drugače ostanejo madeži. STEEL GRAY TONER lahko pusti trajne madeže 
na oblačilih, stenah in drugih površinah. V kolikor produkt kane na 
oblačilo ali katero drugo površino, jo nemudoma sperite.

11/0
10/0
9/0
8/0
7/0
6/0
5/0
4/0
3/0
1/0

11 N
10N
9N
8N
7N
6N
5N
4N
3N
1N

NEUTRALISATION OF YELLOW TINGE 
2-5 MIN.

COLOUR 
LEVEL

CONCEALING GREY HAIR 
5-10 MIN.

TINT 
20 MIN.

✔ ✔
✔

✘

Učinek nevtralizacije 
rumenega odtenka 
Čas delovanja 2-5 minut

Prekritje sive lase 
Čas delovanja 5-10 minut

BREZ GRETJA

Jekleno siv odtenek 
Čas delovanja do 20 minut.

Učinek nevtralizacije 
rumenih las

Prekrije sive lase Jekleno siv odtenek

ČAS DELOVANJA
Odvisno od lasne strukture in željene intenzivnosti.
Od 2 do 20 minut.


