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Izdelke LA BIOSTHETIQUE® TINT & TONE ADVANCED nanašamo na lase 
skladno s tehniko LA BIOSTHETIQUE®, s čimer lasem zagotovimo 
potrebno količino barve za odličen rezultat barvanja.
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Naredimo križno oddelitev.

Začnemo od sredine zgornjega dela glave in nanesemo barvo vse do zatilja. 

Nadaljujemo diagonalno od zgornjega dela proti sredini čela in nanašamo 
barvo od zgornjega dela v smeri senc.

NASVET: pri visokem deležu sivih las barvo najprej nanesite na 
tista področja, kjer želite doseči najmočnejšo prekrivnost.

NASVET: pred barvanjem nanesite COLOR BARRIER in po barvanju 
po potrebi še zaščito za lasišče SCALP PROTECT.
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PRIPRAVA LAS PRED BARVANJEM IN ZAKLJUČNI POSTOPEK 

DEEP PURIFYING SHAMPOO

STRUCTURE BALANCER 

COLOR BARRIER

SCALP PROTECT

COLOR THICKENER

INTERACTIVE SHAMPOO

SEAL CONDITIONER

SPECIAL REMOVER GEL
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DEEP PURIFYING SHAMPOO

PODROČJA UPORABE 

DEEP PURIFYING SHAMPOO je šampon, ki lase 
globinsko očisti in pred barvanjem ali 
preoblikovanjem zanesljivo odstrani silikonske 
spojine, polimere in metalne ione iz las. Ta 
predhodna obdelava je pomembna zato, da 
zagotovimo enakomerno prodiranje učinkovin.

UČINKOVINE

sladkorni tenzidi na rastlinski
osnovi

nežno in zanesljivo odstranijo
silikonske in polimerne spojine iz las

tvorci kompleksov odstranijo metalne ione

l izvleček vrbovca deluje blažilno, ščiti lasišče pred
draženjem in vnetji

UPORABA
1. Šampon DEEP PURIFYING SHAMPOO enakomerno porazdelimo

po vlažnih laseh.
2. Temeljito vmasiramo po dolžini las in konicah.
3. Po potrebi pustimo delovati 2-3 minute.
4. Temeljito izperemo.
5. Postopek po potrebi ponovimo.

6. Preden nanesemo barvo, lase posušimo s sušilcem za lase.

NASVET: če po čiščenju s šamponom DEEP PURIFYING SHAMPOO sledi

barvanje, priporočamo STRUCTURE BALANCER za izenačenje strukture

pred nanosom barve.
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STRUCTURE BALANCER

PODROČJA UPORABE

STRUCTURE BALANCER je odličen izdelek, ki lase pred 
barvanjem ali preoblikovanjem pripravi na barvanje. 
Votlinice, ki nastanejo s kemičnimi in fizikalnimi učinki, se 
napolnijo z aminokislinami in peptidi. Pantenol in urea 
vežeta vlago v laseh in izboljšujeta prožnost. Površinska 
struktura se tako izenači s kvaternarnimi spojinami. 
Nalaganje pigmentov lahko torej poteka še 
enakomernejše in stabilnejše, s tem pa se izboljša tudi 
obstojnost barve.

UČINKOVINE

Aminokisline in pšenični peptidi

Pantenol in urea

Napolnijo votlinice v laseh in izboljšajo 
notranjost lasne skorje.

Vežeta vlago in izboljšujeta prožnost las.

Kvaternarne spojine izravnavajo površino lasu in omogočajo 
oz. izboljšujejo razčesavanje.

UPORABA
1. Pred barvanjem ali preoblikovanjem enakomerno razpršimo zadostno količino

izdelka STRUCTURE BALANCER po suhih laseh.
2. Izdelka ne izpiramo.
3. Lase po potrebi osušimo.

POŠKODOVAN LAS MED  POSTOPKOM PO POSTOPKU
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COLOR BARRIER

PODROČJE UPORABE
Preprečuje obarvanje kože md barvanjem.

UČINKOVINE

l Polisorbat 80 –  tvori pregradni sloj na koži in s tem preprečuje obarvanje

l Izvleček korenine sladkega korena -  uravnava združljivost izdelka z lasiščem, deluje blažilno

l Izvleček vrbovca – deluje blažilno, ščiti kožo pred draženjem in vnetji

UPORABA

1. COLOR BARRIER na tanko nanesemo vzdolž robov lasišča.
2. Nadaljujemo kot običajno z nadaljnjim tretmajem.

Le s pravilno uporabo med seboj skladnih sestavin sistema barvanja LA
BIOSTHETIQUE® bomo zagotovili optimalen rezultat.
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SCALP PROTECT

PODROČJE UPORABE
SCALP PROTECT je krema za zaščito lasišča in jo uporabljamo za:

• barvanje pri občutljivi koži,
• svetljenje,
• beljenje narastka.

UČINKOVINE
Negovalne sestavine ščitijo lasišče med procesom barvanja:

l Lanolinu podobne spojine na rastlinski osnovi tvorijo zaščitni film na koži.

l Sibirski bodič pomirja lasišče.

l Korenika ostrice sprošča lasišče.

UPORABA
• Nanašamo na lasišče od preče do preče.
• Preče razdelimo na pasove največ 0,5 cm.
• Prekrivanje na koži ne sme biti vidno.

NASVET: za robove lasišča je najbolj primeren COLOR BARRIER.
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COLOR THICKENER

PODROČJE UPORABE
COLOR THICKENER smo razvili posebej za zgoščevanje konsistence TINT & TONE 
ADVANCED, COLOR & LIGHT ADVANCED ali BLONDE SYSTEM po potrebi. 
Zgoščevalec barve je najbolj primeren za uporabo pri tehničnem delu, kot so kreativni 
prameni in proste tehnike (balayage). Ne vpliva na učinkovanje, barvni rezultat ali 
druge namene barvanja in svetlenja.

UPORABA
1. Premešamo pripravljeno barvno maso.
2. Dobro pretresite steklenico COLOR THICKNER.
3. Dodajajte COLOR THICKENER po kapljicah, dokler ne dosežete zaželjene

konsistence.

DOZIRANJE
Odvisno od željene konsistence, dodajajte COLOR THICKENER po kapljicah. 
Produkt je zelo koncentriran, zato se lahko izognete predoziranju s stalnim 
preverjanjem konsistence med doziranjem.

NASVET: Pred uporabo vedno dobro premešajte COLOR THICKENER.
Le s pravilno uporabo med seboj skladnih sestavin sistema barvanja 
LA BIOSTHETIQUE® bomo zagotovili optimalen rezultat.
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INTERACTIVE SHAMPOO

PODROČJE UPORABE
Šampon INTERACTIVE SHAMPOO smo razvili posebej za oskrbo las po uporabi 
barv LA BIOSTHETIQUE®. Posebne učinkovine so usklajene s potrebami las in 
lasišča po barvanju.

UČINKOVINE

l Naravni sladkorni tenzidi na rastlinski osnovi nežno čistijo lase, ne da bi jih
tem izsušili.

Provitamin B5-kompleks vzpostavlja strukturo in daje lasem moč in polnost.

l Izvleček korenine sladkega korena uravnava združljivost izdelka z lasiščem, blaži.

l Rastlinski derivati celuloze ohranjajo sijaj barve.

UPORABA

1. Po popolni odstranitvi barve šampon INTERACTIVE SHAMPOO enakomerno
porazdelimo po lasišču in laseh ter jih umijemo.

2. Temeljito izperemo.
3. Postopek po potrebi ponovimo.

Le s pravilno uporabo med seboj skladnih sestavin sistema 
barvanja LA BIOSTHETIQUE® bomo zagotovili optimalen rezultat.

l
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SEAL CONDITIONER

PODROČJE UPORABE
Nega za lase SEAL CONDITIONER deluje v sinergiji s šamponom 
INTERACTIVE SHAMPOO in smo jo razvili posebej za barvanje s sistemom 
barvanja LA BIOSTHETIQUE®. Posebne učinkovine vključujejo barvne 
pigmente v strukturo las ter stabilizirajo in uravnavajo rezultat barvanja. 
Sestavine učinkovin nevtralizirajo oksidacijski proces barvanja.

UČINKOVINE

l Citronska kislina – nevtralizira oster efekt

l Glioksilna kislina – nevtralizira ostanke peroksida in preprečo oksidacijo

l Pantenol – globinsko oskrbuje lase z vlago in deluje antistatično

UPORABA
1. Po umivanju las s šamponom INTERACTIVE SHAMPOO, 10-20 ml

regeneratorja SEAL CONDITIONER enakomerno porazdelimo laseh, ki smo jih
otrli z brisačo, in jih po potrebi razčešemo.

2. Pustimo delovati 2-3 minute in dobro izperemo.
3. Nadaljujemo kot običajno z nadaljnjim tretmajem.

Le s pravilno uporabo med seboj skladnih sestavin sistema 
barvanja LA BIOSTHETIQUE® bomo zagotovili optimalen rezultat.
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SPECIAL REMOVER GEL

PODROČJE UPORABE
SPECIAL REMOVER GEL nežno odstrani neželeno barvo z robov lasišča.

UČINKOVINE

l Salicilna kislina – nežno odstrani ostanke barve s kože.

l Dipropilenglikol – veže vlago in preprečuje izsušitev lasišča.

UPORABA
1. SPECIAL REMOVER GEL nanesemo na vato in takoj po barvanju odstranimo

neželeno barvo s kože.
2. Po potrebi nanesite SPECIAL REMOVER GEL na zamazano področje kože,

obrazne konture in pustite učinkovati do zaključenega tretmaja barvanja.


