NAVODILA

VSEBINA

22

4
LUNEX SYSTEM

LUNEX DECAP SUPER

Ciljni trg 4

Kaj je? 22

Limitless 5

Navodila in uporaba 24

6

26
LUNEX RESTORE

LUNEX ULTRA CREAM

Kaj je? 6

Kaj je? 26

Testiranja 8

Navodila in uporaba 28

Navodila in uporaba 9

30
10

LUNEX ICE TONER
LUNEX LIGHT FAST

Kaj je? 30

Kaj je? 10

Navodila in uporaba 32

Navodila in uporaba 12

34
14

LUNEX COLORFUL
LUNEX LIGHT

Kaj je? 34

Kaj je? 14

Navodila in uporaba 36

Navodila in uporaba 15

Odtenki 38
Barvni krog 39

18
LUNEX CLAY POWDER
Kaj je? 18
Navodila in uporaba 20

40
POGOSTA VPRAŠANJA

LUNEX SYSTEM

1. CILJNI TRG
Lunex System je celovit in natančen sistem razbarvanja las, ki s svojimi izdelki
nudi:

ZAŠČITO IN KREPITEV KAPILARNIH VLAKEN
POSVETLITEV LAS Z NARAVNIM UČINKOM
IZDELAVO PRAMENOV S PROSTOROČNIMI IN DRUGIMI TEHNIKAMI
POSVETLITVE LAS
DELNO ALI POPOLNO ODSTRANITEV KOZMETIČNE BARVE
POPOLNO RAZBARVANJE Z ZELO SVETLIMI REZULTATI
ČIŠČENJE IN TONALIZIRANJE V ENEM KORAKU
USTVARJANJE MOČNIH, SIJOČIH IN TRAJNIH BARV NA
RAZBARVANIH ALI BARVANIH LASEH
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kemon.si

limitless

Strokovno svetlenje in celovit sistem za vse vrste las, ki zagotavlja maksimalno
nežnost za takojšnjo učinkovitost. Lasje so zdravi v svetleči in intenzivni barvi.
Izdelki razbarvajo čez meje ustvarjalnosti.

#LUNEXSYSTEM

LUNEX RESTORE

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Aditiv, ki se doda v izdelek za svetlenje in za odstranjevanje barve v micelarni
raztopini z obnovitvenim in zaščitnim delovanjem. Posebej zasnovan za
delovanje v sinergiji z izdelki sistema za svetlenje Lunex. Zaščiti in ohranja čvrsta
lasna vlakna med postopkom svetlenja in odstranjevanja barve. Lase naredi
močnejše, odpornejše pred lomljenjem med procesom svetlenja in kozmetično
bolj sijoče ter obnovljene. Ne vpliva na potencial svetlenja mešanice izdelka, v
katerega ga umešamo.
Embalaža: 500 ml steklenička z dozatorjem
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Ključna sestavina
Bond Creator Complex
Ekskluzivni Bond Creator Complex (BCC)* je kompleks molekul prisotnih v naravi,
ki v notranjosti lasu obnavlja disulfidne vezi. Njegovo delovanje obnove in zaščite
las med procesom svetlenja las zmanjša stranske učinke svetlenja.

Zdrav las
Za zdrave lase so značilna čvrsta vlakna.
Plasti keratina so med seboj povezane
s kemičnimi vezmi, med katerimi je
najpomembnejša disulfidna vez. Las
je močan, sijoč; idealno stanje lasu za
katerokoli storitev.

Poškodovan las
Stres, kemični procesi, zunanji vplivi
p o š ko d u j e j o

disulfidne

vez i

in

spremenijo strukturo las. Las postane
šibak, mat predvsem nalomljen. V
takem stanju las se odsvetujejo dodatne
tehnične storitve.

Delovanje BCC
Bond Creator Complex obnavlja
poškodovane disulfidne vezi, tako da
ustvari nove in ojača kapilarno strukturo
las.

*BCC je prijavljen patent
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2. TESTIRANJA
Interna testiranja, ki jih izvajajo raziskovalni laboratoriji Kemon dokazujejo, da
storitev razbarvanja z Lunex Restore 50-krat zmanjša lomljenje las v primerjavi
z običajnim odstranjevanjem barve*.

NAJMANJŠA VREDNOST V 5 TESTIH

% nalomljenih las

0,2
0,15
0,1
0,05
0

% lomljivost pri uporabi izdelkov za svetlenje
% lomljivost pri uporabi izdelkov za svetlenje in
izdelka Restore

*raziskave in vitro, minimalna vrednost, ki je bila ugotovljena v 5 preizkusnih testih
in ocenjena s pomočjo analize polomljenih las med ciklom česanja.

Lastnosti

ENOSTAVNO IN HITRO MEŠANJE
HOMOGENA IN UČINKOVITA TEKSTURA
MAKSIMALNA ZAŠČITA LAS MED SVETLENJEM
NE SPREMENI POSVETLITVENE MOČI IZDELKA
IZJEMNA POSVETLITEV Z MAKSIMALNO KOZMETIČNOSTJO
OBNOVITVENO DELOVANJE, PO ZASLUGI KATEREGA SO LASJE MEHKEJŠI,
BOLJ LESKETAJOČI IN POLNI, MOČNEJŠI IN ODPORNEJŠI PROTI LOMJENJU
ENAKOMERNA POSVETLITEV
UPORABLJA SE Z VSEMI VRSTAMI BELIL (PRAH IN PASTA)
PRIMEREN ZA VSE TEHNIKE POSVETLITVE
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3. UPORABA IN NAVODILA

Priprava
Odvijte pokrovček plastenke Lunex Restore in nanjo privijte dozirnik z nameščeno
cevko ter se prepričajte, da je močno privit na plastenko. Stisnite plastenko in
v dozator iztisnite potrebno količino Lunex Restore. Količina Lunex Restore je
izračunana glede na količino odstranjevalca barve in ne glede na količino mešanice.
Upoštevajte navedbe v spodnji razpredelnici za izračun pravilne količine Lunex
Restore na podlagi uporabljenega izdelka:

VRSTA LUNEX IZDELKA

KOLIČINA LUNEX
IZDELKA

KOLIČINA LUNEX
RESTOR

PRAH
Lunex Decap Super

20 g

5 ml

PASTA
Lunex Ultra Cream

40 g

5 ml

Izdelek za svetlenje zmešajte z oksidantom in dobro premešajte, da se ustvari
homogena krema. Dvignite pokrovček dozirnika in prilijte odmerjeni del izdelka
belilu, ki ste ga predhodno zmešali, ter s čopičem pomešajte, da dobite homogeno
kremo. Začnite z nanašanjem.
Pomembno: potrebna količina izdelka Lunex Restore se izračuna glede na
količino belila in ne glede na količino mešanice.

Toni svetlenja in čas učinkovanja
Lunex Restore ne spremeni časa učinkovanja belil in kreme Lunex, s katerim se
zmeša. Upoštevajte navodila uporabljenega izdelka.
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LUNEX LIGHT FAST

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Kozmetično svetlenje brez izpiranja in s hitrim delovanjem, s pomočjo katerega
ustvarite posvetljene pramene na suhih laseh po končanem oblikovanju pričeske.
Izdelek Lunex Light Fast se uporablja za svetlenje las s pomočjo likalnika na
naravnih ali barvanih laseh. Omogoča svetlenje do 2 tona. Uporabljamo ga v fazi
končnega oblikovanja pričeske, stopnjo svetlenja določimo s številom potegov z
likalnikom.
Pakiranje: 2 x 200 ml steklenička
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Ključna sestavina

Izvleček kamilice
Zmehča in zaščiti lase..
Hidroliziran keratin
Zagotavlja enotno svetlenje po celi
dolžini las brez neželenih odtenkov.

Lastnosti

MEŠANICA PRIPRAVLJENA ZA UPORABO
ENOSTAVNA IN HITRA STORITEV
PRIMEREN ZA NARAVNE IN BARVANE LASE
POSTOPNO IN PERSONALIZIRANO SVETLENJE LAS
HITRO DEFINIRA PRIČESKO, USTVARI BALAYAGE IN PRELIVAJOČE
SVETLOBNE EFEKTE
IDEALEN ZA POSVETLITEV NEKATERIH PREDELOV LAS
ČUDOVITI SIJOČI REZULTATI, KI DAJEJO NARAVEN VIDEZ, BREZ NEŽELENIH
ODTENKOV
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2. UPORABA IN NAVODILA

Priprava
Izdelek je pripravljen za uporabo in ne potrebuje mešanja. Omogoča , da opravite
storitev neposredno na stolu v nekaj preprostih korakih.

Varnostni ukrepi
Ne uporabljajte izdelka v neposrednem stiku s kožo in z lasiščem.
Ne namočite preveč pramena las.
Ne svetlite več kot dva tona.
Ne uporabljajte na že predhodno beljenih laseh.
Ne nanesite izdelka več kot dvakrat na isti pramen.
Po nanosu izdelka ne izpirajte las.
Po končanem delu ne smete ponovno napolniti embalaže s preostankom izdelka.
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Uporaba izdelka na naravnih in barvanih laseh

nanos s spužvastim
čopičem

1. Svetlenje pramenov po končanem oblikovanju pričeske
Uporabljajte primerne rokavice in zaščitite stranko z ogrinjalom.
Določite, katere pramene boste svetlili glede na striženje, pričesko in obliko
obraza. V skodelico vlijte potrebno količino, ki jo prilagodite dolžini las in številu
osvetlitev.
Spužvast čopič Lollipop namočite v izdelek in ga odtisnite ob robu skodelice, da
odstranite odvečno količino, ki bi lahko kapljala med nanašanjem.
Nanesite na suh pramen las, ki ga želite osvetliti. Pazite, da ne pride v stik s kožo
in da na laseh ni odvečnega izdelka, ki bi se cedil.
S pomočjo likalnika in glavnika aktivirajte svetlenje, tako da lase s hitrimi potegi
večkrat polikate. Najvišja temperatura je od 170/190 stopinj.
Za enakomerno posvetlitev potegnite z likalnikom enakomerno hitro, brez
ustavljanja, dokler se pramen ne osuši.
Na pogled preverite, kdaj je dovolj osvetljeno. Če hočete doseči višje svetlenje
(maksimalno dva tona) in če je las dovolj močan za še en poseg, lahko postopek
tudi ponovite. Odvisno od strukture las.

Pomembno: Lunex Light Fast lahko uporabljate na naravnih ali barvanih laseh z 20 volumni
ali 30 volumni, če so lasje dovolj močni.
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LUNEX LIGHT

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Kozmetični izdelek za posvetlitev v gelu, ki omogoča manj opaznejše
osvetlitve do 2 tona, ustvarja učinek naravnih pramenov.
Poleg tega pomaga ublažiti odvečno kozmetično barvo in poudariti
intenzivnost originalnega odseva.
Pakiranje:
Lunex Light 1 kozmetična nega svetlenja: 90 ml
Lunex Light 2 kozmetični aktivator: 180
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Lastnosti

ENOSTAVNO IN HITRO MEŠANJE
LEPO SE UJEMA Z BARVO
PRIMEREN ZA NARAVNE IN BARVANE LASE
POSTOPNA POSVETLITEV
ODSTRANI NEZAŽELENE NIANSE IN POVRNE ENOTNOST BARVE
PREPREČI PREKOMERNO NALAGANJE BARVE NA DOLŽINAH IN KONICAH
SIJOČI IN MEHKI LASJE, KI SE JIH ZELO LAHKO RAZČEŠE

2. UPORABA IN NAVODILA

Priprava
Lunex Light se pripravi z mešanjem:
enega dela Lunex Light št. 1 z dvema deloma Lunex Light št. 2, dokler ne
dosežete homogene mešanice.
Mešanico nato nanesite z izbrano tehniko.

Moč in čas svetlenja
Na naslednji strani je tabela, na kateri so prikazani toni svetlenja in čas delovanja
glede na želeni rezultat.
Svetlenje naravnih las
Za svetlenje 1 tona na naravnih laseh je čas delovanja 10 minut, če pa želite
posvetliti 2 tona, je čas delovanja 20 minut.
Svetlenje barvanih las
Za posvetlitev 1/2 tona na barvanih laseh je čas delovanja 10 minut.
Za posvetlitev do 1 tona je čas delovanja 20 minut.
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Če želite podvojiti moč svetlenja na naravnih laseh do 4 tone in barvanih do
2 tona, zmešajte en del Lunex Light št.1 z dvema deloma Lunex Light št. 2 in
dodajte 10 gramov belila Lunex Decap Super na vsakih 90 ml mešanice. Čas
delovanja je 20 minut. Posvetlitev na barvanih laseh se lahko omeji glede na odsev
in nanešeno barvo.

LUNEX LIGHT

LUNEX LIGHT + DECAP SUPER

4
Toni svetlenja

Toni svetlenja

4

3

2

3

2

1

1

10’

20’

30’

10’

Čas delovanja

naravni lasje

20’

30’

Čas delovanja

barvani lasje

Uporaba izdelka na naravnih laseh

nanos s
čopičem

nanos z
aplikatorjem

1. Učinek naravno posvetljenih las.
Nanesite izdelek na posušene lase po celotnem lasišču. Pustite delovati od 5 do
20 minut, glede na intenzivnost svetlenja. Po končanem delovanju izdelek skrbno
izperite, lase operite s šamponom in oblikujte pričesko.
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2. Ustvarjanje balayage 3D efektov.
Z izbranim izdelkom in metodo ustvarite pramene (z aluminijasto folijo ali s Sticky
Meches). Po končanem delovanju dobro izperite.
Nanesite Lunex Light neposredno na lase. Pripravek naj deluje od 5 do 20 minut,
odvisno od želenega odtenka. Po končanem delovanju skrbno izperite lase,
operite s šamponom in oblikujte pričesko.

3. Priprava na prvo svetlenje las na naravnih laseh.
Nanesite izdelek po dolžini las in na konice. Pustite delovati 20 minut. Odvečno
količino izdelka odstranite z gostim glavnikom.
Barvo ali super blond barvo nanesite po celotni dolžini las, na korenine in konice.
Pustite delovati glede na priporočeni čas in izdelek izperite.

Uporaba izdelka na barvanih laseh

nanos na Sticky
Meches.

nanos na
aluminijasto
folijo

4. Kot predhodna barva, ki odstrani barvne madeže in prehode.
Nanesite mešanico na suhe lase, na mesta kjer so prisotni madeži zaradi naložene
barve po dolžini.
Pripravek naj deluje od 15 do 20 minut.
Odvečno količino izdelka odstranite z gostim glavnikom.
Brez izpiranja uporabite najprej izbrano barvo po predpisanih navodilih. Nanesite
na narastek, dolžino ter na konice las.

5. Povečevanje sijaja barve in odsevov toplih odtenkov (rdeča, bakrena, zlata).
Nanesite izdelek na suhe lase in pustite delovati od 15 do 20 minut. Nežno
masirajte.
Odvečno količino izdelka odstranite z gostim glavnikom.
Brez izpiranja nato uporabite izbrano barvo po predpisanih navodilih

Pomembno: pri storitvah št. 3, 4, 5 uporabite Lunex Light brez dodajanja Lunex Decap
Super. V primeru, da je nujno dodati Lunex Decap Super v mešanico (zaradi višjega svetlenja
las) je potrebno lase izpirati. Uporabite lahkotnejši šampon pri umivanju in nato nanesite
barvo na lase.
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LUNEX CLAY POWDER

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Prah za svetlenje na osnovi gline, primeren za prostoročne tehnike, brez uporabe
aluminijaste folije ali drugih pripomočkov.
Glina omogoča, da se izdelek dobro oprijema las, zaradi česar je nanos točen in
natančen ter pod nadzorom. Rezultati so naravni in prilagodljivi.
Formula je že obogatena z Bond Creator Complex (BCC), ki naredi lase bolj
močne, odporne proti lomljenju in kozmetično sijoče in negovane. Omogoča
svetlenje do 6 tonov.
Embalaža: 2 x samostoječa 400 g vrečka in merica
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Ključna sestavina

Bela glina
Zaradi

svoje

vpojne

moči

odstrani

nečistoče in pripravi lase na svetlenje.

Bond Creator Complex (BCC)
Zaščiti razbarvane lase in ojača njihovo
strukturo, tako da ponovno vzpostavi
poškodovane disulfidne vezi.

Lastnosti

IZJEMNA NATANČNOST IN NADZOR
IDEALEN ZA PROSTOROČNE TEHNIKE
ZABRISANI IN NARAVNI REZULTATI
MAKSIMALNA ZAŠČITA LAS MED RAZBARVANJEM
PRILAGOLJIVE SIJOČE SVETLE BARVE
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2. UPORABA IN NAVODILA
Priprava
Lunex Clay Powder pripravite z mešanjem:
ene merice Lunex Clay Powder, oz. 15 g, s 15-30 ml Uni. Color Oxi 10, 20, 30
in 40.
Količina Uni.Color Oxi je odvisna od konsistence mešanice, ki jo želite doseči.
Pomembno: formula je že obogatena z Bond Creator Complex in ji torej ni
potrebno dodajati Lunex Restore, ki bi lahko spremenil teksturo mešanice in
zmanjšal oprijem lasu, ki je bistven za svetlenje s prostoročno tehniko.

Moč in čas svetlenja
Svetlenje je odvisno od količine izdelka, ki ga nanesete na pramen in od
uporabljenih volumnov Uni.Color Oxi: večja je količina izdelka in večji so
uporabljeni volumni aktivatorja, intenzivnejše bo svetlenje.
Tekstura na osnovi gline se hitro posuši na površju, vendar znotraj še naprej
deluje. Drugi prameni se zato ne umažejo, kar zagotavlja čiste in natančne
rezultate ter obenem izjemno udobje.
Moč svetlenja preneha, ko se izdelek na laseh posuši. Zato je potrebno doseči
želeni odtenek, preden se izdelek povsem posuši, saj prostoročna tehnika ne
omogoča ponovnega nanosa na že posvetljene predele.
Svetlenje je postopno in čas delovanja se meri na pogled: ko dosežete želeni
odtenek svetlenja, lase sperite.
Priporočeno je uporabiti Lunex Clay Powder z Uni.Color Oxi 30 in 40 vol., če
želite posvetliti več kot 2 tona. Lunex Clay Powder se uporablja z Uni.Color Oxi
10 in 20 vol., če želite rahlo posvetlitev z naravnim izgledom.
Vedno upoštevajte stanje las, saj se lahko, kot pri vseh belilih, hitrost in moč
svetlenja razlikujeta glede na poroznost, občutljivost in lastnosti las (naravne,
barvane, trajno kodrane ali zravnane z likalnikom).
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Primerno za naravne in barvane lase

1. Svetlenje s prostoročno tehniko
Nanašati začnite na tilniku in nadaljujte proti vrhu glave in pri tem vključite
lase na zadnji strani glave. Izberite pramene, ki jih boste pobarvali in nanesite
izdelek 1 cm od korena. S čopičem razmažite po zunanjem delu pramena in pri
tem ne pritiskajte. Posebna tekstura se bo oprijela površinskega dela pramena,
ne da bi umazala spodnje lase. Večja je količina nanešenega izdelka na pramen,
intenzivnejše bo svetlenje.
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LUNEX DECAP SUPER

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Belilo v obliki kompaktnega prahu na osnovi kozmetičnih olj z modrim
pigmentom. Produkt zagotavlja svetlenje las do 6 tonov, ki nevtralizira tople
odseve.
Embalaža: 2 x 400 g samostoječa vrečka in merica
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Lastnosti

HITRO IN ENOSTAVNO MEŠANJE: NE NARASTE, SE NE STRDI
PRIMEREN ZA NARAVNE IN BARVANE LASE
VISOKO SVETLENJE BREZ RUMENIH, ZLATIH ODTENKOV
NE HLAPI IN JE BREZ VONJA
IDEALEN ZA RAZBARVANJE
PRIMEREN ZA VSE TEHNIKE SVETLENJA LAS
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2. UPORABA IN NAVODILA
Priprava
Lunex Decap Super pripravite z mešanjem:
ene merice Lunex Decap Super s 40-70 ml Uni.Color Oxi.
Količina oksidanta Uni.Color Oxi je odvisna od želene teksture izdelka in od
izbrane tehnike svetlenja las.

Moč in čas svetlenja
Spodnja tabela prikazuje tone svetlenja las na naravnih laseh in čas delovanja
glede na vrsto uporabljenega Uni.Color Oxi.

6

Toni svetlenja

5

4

3

2

1

10’

20’

30’

40’

50’

60’

Čas delovanja

10 vol.
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20 vol.

30 vol.

40 vol.

Uporaba izdelka na naravnih laseh

nanos z
glavnikom

nanos na
aluminijasto
folijo

nanos na
Sticky
Meches.

1. Prameni ali svetlenje do 6 tonov.
Mešanico nanesite na aluminijasto folijo, z glavnikom ali na Sticky Meches. Na
aluminijasto folijo ali Sticky Meches izdelek nanašajte hitro in enakomerno. Z
uporabo glavnika dosežete naravni in 3D učinek. Homogenost izdelka omogoča
enakomerno posvetlitev las čez cel čas nanašanja in delovanja.

Uporaba izdelka na barvanih laseh

2. Razbarvanje las za svetlenje umetne barve.
Nanesite mešanico na suhe lase tam, kjer želite posvetliti.
Z masiranjem enakomerno porazdelite po laseh in pustite delovati, dokler ne
dosežete želenih rezultatov oz. največ 30 minut.
Po prenehanju delovanja izperite, uporabite šampon in balzam.
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LUNEX ULTRA CREAM

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Kozmetično belilo v obliki kreme, ki je poleg postopnega svetlenja do 7 tonov
primeren tudi za razbarvanje in svetlenje na lasišču.
Embalaža: 300 g tuba
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Ključna sestavina

Izvleček kamilice
Zmehča in zaščiti lase.
Hidroliziran keratin
Zagotavlja

enotnost

barve

po

celi

dolžini las in blond lase brez rumenih/
oranžnih odtenkov.

Lastnosti

HITRO IN ENOSTAVNO MEŠANJE
PRIMEREN ZA NARAVNE IN BARVANE LASE
VELIKA MOČ SVETLENJA BREZ RUMENIH ODTENKOV
ENAKOMERNO SVETLENJE
MAKSIMALNO KOZMETIČNO DELOVANJE
PRIMEREN ZA RAZBARVANJE LASIŠČA
PRIMEREN ZA VSE TEHNIKE SVETLENJA LAS
DELUJE NEŽNO
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2. UPORABA IN NAVODILA
Priprava
Lunex Ultra Cream pripravite z mešanjem:
enega dela Lunex Ultra Cream z enim delom oksidanta Uni.Color Oxi od 10 do
40 vol.
Dodajte več oksidanta, če želite doseči redkejšo konsistenco, vendar ne več kot
v razmerju 1:1,5.
Moč in čas svetlenja
Spodnja tabela prikazuje tone svetlenja na naravnih laseh in čas delovanja glede
na vrsto uporabljenega Uni.Color Oxi.

7

Toni svetlenja

6

5

4

3

2

1

10’

20’

30’

40’

50’

60’

Čas delovanja
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10 vol.

20 vol.

30 vol.

40 vol.

Primeren za naravne in barvane lase

nanos s
čopičem

nanos na
aluminijasto
folijo

nanos na
Sticky
Meches.

1. Ustvarjanje kontrastnih pramenov s svetlenjem do 7 tonov.
Zaradi posebne kremaste teksture se odlično ujema z vsemi tehnikami barvanja
pramenov in svetlenja (prostoročno, z aluminijasto folijo ali s pomočjo Sticky
Meches, itd.). Omogoča ekstremno svetlenje tudi pri nizkih volumnih brez
neželenega rumenega sijaja.
Pripravek nanesite na mesta, kjer želite posvetliti, uporabite lahko katerokoli
izbrano tehniko. Pustite delovati glede na želene rezultate (glej prejšnjo tabelo
»Toni svetlenja in čas delovanja izdelka«).

Uporaba izdelka na naravnih laseh

2. Idealen za svetlenje lasišča ali za platinaste odtenke z ekstremnim sijajem in
nežnostjo.
Preparat zmešajte samo z oksidantom Uni.Color Oxi od 10 do 20 vol. Mešanico nanesite na narastek in prepustite delovati glede na želene rezultate (glej
prejšnjo tabelo »Toni svetlenja in čas delovanja preparata«).
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LUNEX ICE TONER

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Šampon proti rumenemu tonu, primeren za lase, ki so naravno beli, sivi ali s
prameni. Obenem čisti in tonalizira. Vsebuje poseben vijolični pigment, ki zbije
neželene rumene tone. Lasje zasijejo v nevtralnem odtenku, brez neželenih
modrikastih odsevov.
Embalaža: 2 x 1000 ml steklenička s pumpico
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Ključna sestavina

Bond Creator Complex (BCC)
Zaščiti razbarvane lase, okrepi njihovo
strukturo

in

ponovno

vzpostavi

poškodovane disulfidne vezi.

Izvleček kamilice
Zmehča in zaščiti lase.

Hidroliziran keratin
Zaščiti lase in jih naredi močne in
sijoče.

Lastnosti

TONALIZIRA RAZBARVANE LASE ZA PERFEKTNE BELE REZULTATE
ODSTRANI NEESTETSKE RUMENE ODTENKE, ZNAČILNE ZA BELE IN SIVE
NARAVNE LASE
NAJBOLJŠI ZA OHRANJANJE MRZLIH BLOND BARV
BLOND LASEM PODARI NARAVEN IZGLED
POUDARI SIJAJ IN LESK
NEŽNO ČISTI
NAHRANI LASE IN JIH NAREDI MEHKE IN SVILNATE
NE PUŠČA MADEŽEV NA KOŽI
BREZ SILIKONOV
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UPORABA IN NAVODILA

Način uporabe
Izdelek je pripravljen za uporabo in ne potrebuje mešanja. Storitev lahko opravite
neposredno na umivalniku. Uporabljajte zaščitne rokavice. Izdelek nanesite na
vlažne lase in ga vtrite. Pustite ga delovati, kolikor je potrebno in skrbno sperite
lase.

Čas delovanja
Čas delovanja in poroznost las vplivajo na intenzivnost tona. Bolj zdravi so lasje,
manj bo viden vijolični odtenek. V spodnji tabeli so navedeni priporočeni časi
delovanja.

TIP LAS
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PODLAGA NANAŠANJA

ČAS DELOVANJA

NARAVNI

Beli ali sivi naravni lasje

Od 1 do 5 minut glede na
intenzivnost prisotnega
rumenega odtenka

RAZBARVANI ALI
S PRAMENI

8-9

Do 2 minut

RAZBARVANI ALI
S PRAMENI

9 - 10

Na pogled preveriti

Primeren za naravne in razbarvane lase

1. Šampon za tonaliziranje
Po katerikoli storitvi razbarvanja ali drugi tehniki svetlenja z belilom je potrebno
lase tonalizirati in običajno se to opravi z barvami ton na ton z nizkimi volumni. Z
Lunex Ice Toner ta storitev ni potrebna, saj se ga lahko uporabi vsakič, ko stranke
želijo odstraniti rumene odtenke in doseči zelo svetlo ter sijočo barvo. Lunex
Ice Toner je tudi idealen za ohranjanje hladne barve, ki se jo pridobi s klasičnim
barvanjem.
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LUNEX COLORFUL

PLAY
VIDEO

1. KAJ JE
Ekstravagantne barve, katere poudarijo žive, intenzivne in pastelne nianse.
Barve direktnih pigmentov v obliki kreme s kislim Ph za hitro in učinkovito storitev
ter svetleč sijaj. Idealne za tonaliziranje pramenov ali celotno barvanje na barvani
ali razbarvani podlagi. Barvna paleta je sestavljena iz 12 odtenkov, vključuje 8
intenzivnih barv, 3 pastelne barve in 1 Clear nianso, ki služi za prilagoditev in za
zmanjševanje intenzivnosti odsevov.
Embalaža: 125 ml tuba
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Ključne sestavine

Izvleček kamilice
Zmehča in zaščiti lase.

Hidroliziran keratin
Lase zaščiti in jih naredi močne in
sijoče.
Tehnologija Lunex Colorful temelji na neposrednih pigmentih, zagotavlja obstojno
intenzivno, sijočo, in dolgotrajno barvo.

Lastnosti

NEŽNA IN NAPREDNA FORMULA
IZJEMNA OBSTOJNOST
HITRA STORITEV
MEŠANICA PRIPRAVLJENA ZA UPORABO
INTENZIVNE IN SIJOČE BARVE
ZAGOTOVLJEN REZULTAT
NE ZLEPI
SINERGIČNO DELOVANJE Z VSEMI IZDELKI LUNEX SYSTEM
IZRAZITE IN OBSTOJNE BARVE NA RAZBARVANI PODLAGI
VSESTRANSKA BARVA Z RAZLIČNIMI EFEKTI
PERSONALIZACIJA STORITEV Z ODTENKI, KI SE MEŠAJO MED SEBOJ
BARVNA MEŠANICA JE ENAKA REZULTATU NA LASEH
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2. UPORABA IN NAVODILA

Način uporabe
Količina izdelka za uporabo se spreminja glede na dolžino, količino in gostoto las.
Uporabite zaščitne rokavice, izdelek nanesite neposredno na umite in posušene
lase. Enakomerno razporedite barvo s pomočjo glavnika in vtrite v lase. Zagotoviti
morate popolnoma enotno porazdelitev, izogibajte se kopičenju proizvoda, da bi
ustvarili bolj intenzivne odtenke.
Čas delovanja: 15 minut
Izpiranje: dobro sperite, brez uporabe šampona

Podlaga nanašanja
Lunex Colorful ustvari odseve v svetlečih ali pastelnih niansah na razbarvanih
ali barvanih laseh. Intenzivnost in trajanje učinka barvanja je odvisno od stanja
las, poroznosti lasu; večje kot bo prodiranje pigmenta v samo strukturo las, bolj
intenziven bo odtenek barve.
Poleg tega se rezultati razlikujejo glede na izbrani odtenek in višino tona podlage,
na katero nanašate, kot je prikazano na barvni lestvici.
Vse nianse Lunex Colorful dosežejo najbolj izrazite odtenke na razbarvani podlagi
višine tona od 8 do 10, z izjemo odtenka Siva, za katerega je idealna podlaga 9,
pri niansi Sinje modra je najprimernejša 10. Intenzivne barve trajajo približno 10
umivanj, medtem ko pastelne barve pa približno 2-4 umivanj. (Glejte tabelo)
Lunex Colorful z vsakim umivanjem izgubi intenzivnost, vendar preostala barva
ohrani začetno nianso brez nezaželenih tonov.
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BARVE

INTENZIVNE

ODTENKI

IDEALNA PODLAGA ZA
NANAŠANJE

TRAJANJE
UMIVANJ

Oranžna
Modra
Zelena
Turkizna

8 - 10

Ognjeno Rdeča
Rumena
Fuksija

5-8
8 - 10

Vijola

4-6

Roza

PASTELNE

Siva

9

Sinje modra

10

2-4
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3. ODTENKI

Razpon barvne lestvice je sestavljen iz 12 odtenkov, 8 intenzivnih, drznih in
živahnih barv, in 3 pastelnih barv, z nežnejšimi in mehkejšimi odtenki, 1 nevtralen
(Clear), ki v kombinaciji z vsemi odtenki spreminja in zmanjšuje intenzivnost.
Vse intenzivne nianse so primerne za medsebojno mešanje kot tudi pastelni
odtenki, kar omogoča maksimalno prilagajanje in doseganje personaliziranega
rezultata.
Niansa Clear se lahko uporablja z vsemi niansami in v vseh mešanicah za
prilagoditev in zmanjševanje odsevov. Količina izdelka, ki jo uporabite je odvisna
od želenega rezultata.
Barvo, ki jo pridobite z mešanjem barvnih odtenkov in nianse Clear, lahko takoj
vidite v skodelici in ta barva je enaka barvi, ki bo izražena po barvanju.

Enostavno vodenje zalog
Barvna embalaža za vsako nianso je dobro prepoznavna in označena s kodo
barve.

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Rosso Fuoco
Rosso
Fuoco
Rosso
Fuoco
Fuoco Feu
Czerwony
FireRosso
Red
- Rouge
Colorful
Czerwony
Fire
Red
-- Rouge
Feu
Rojo
Fuego
- Fire Red
Vuurrood
Rojo
Fuego
Vuurrood
- - Fire Red

Arancio
Arancio
Arancio
Arancio
Pomarańczowy
Orange
- Orange
Colorful
Pomarańczowy
Orange
Oranje
- -- Orange
Naranja
Orange
Oranje - - Orange
Naranja

Fucsia
Fucsia
Fucsia
Fucsia
Fuksja
Fuchsia
- Fuchsia
Colorful
Fuksja
Fuchsia
Fuchsia
Fucsia
Fuchsia
---Fuchsia
Fucsia -- Fuchsia
Fuchsia

Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Żółty
Yellow
- Jaune
Colorful
Yellow
-- Jaune
Geel
-Żółty
Amarillo
Yellow
Geel - - Yellow
Amarillo

Rosso Fuoco
Rosso
Fuoco
Czerwony
Fire Red
- Rouge Feu
Rojo
Fuego
Vuurrood
- - Fire Red

Arancio
Arancio
Pomarańczowy
Orange
- Orange
Oranje - - Orange
Naranja

Fucsia
Fucsia
Fuksja
Fuchsia
- Fuchsia
Fucsia -- Fuchsia
Fuchsia

Giallo
Giallo
Żółty
Yellow
- Jaune
Geel - - Yellow
Amarillo

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Rosso
Fuoco
Verde
Rosso
Fuoco
Verde
Czerwony
Green
- Vert
Colorful
Czerwony
Green
Vert
Vuurrood
-- -Green
Verde
Vuurrood
Verde-- Green

Arancio
Blu
Arancio
Blu - Bleu
Pomarańczowy
Dark
Blue
Colorful
Pomarańczowy
Dark
Blue
- BleuBlue
- - Dark
AzulOranje
oscuro
- - Dark Blue
AzulOranje
oscuro

Fucsia
Turchese
Fucsia
Turchese
Fuksja
Turquoise
- Turquoise
Colorful
Fuksja
Turquoise
Turquoise
Turquesa
Fuchsia
--- Turquoise
Turquesa
Fuchsia -- Turquoise

Giallo
Viola
Giallo
Viola
Żółty
Violet
- Violet
Colorful
Violet
-- Violet
Violeta
Violet
Geel
-Żółty
Violeta
Geel - - Violet

Rosso
Fuoco
Verde
Czerwony
Green
- Vert
Vuurrood
Verde-- Green

Arancio
Blu
Pomarańczowy
Dark
Blue - Bleu
- - Dark Blue
AzulOranje
oscuro

Fucsia
Turchese
Fuksja
Turquoise
- Turquoise
Turquesa
Fuchsia -- Turquoise

Giallo
Viola
Żółty
Violet
- Violet
Violeta
Geel
- - Violet

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful

Colorful
Colorful
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Rosso
Fuoco
Rosa
Rosso
Rosa
Czerwony
Pink
-Fuoco
Rose
Colorful
Czerwony
Pink
Vuurrood
---Rose
Rosa
Pink
Vuurrood
Rosa- - Pink

Arancio
Azzurro
Arancio
Azzurro
Pomarańczowy
Blue
- Bleu
Colorful
Pomarańczowy
Blue- -- Bleu
Oranje
Azul
Blue
Oranje
Azul- - Blue

Colorful
Fuksja
Grey
Gris
Fuchsia
---Grey
Gris

Colorful
Geel
-Żółty

Rosso
Fuoco
Rosa
Czerwony
Pink
- Rose
Vuurrood
Rosa- - Pink

Arancio
Azzurro
Pomarańczowy
Blue - Bleu
Oranje
Azul- - Blue

Fucsia
Grigio
Fuksja
Grey
- Gris
Fuchsia
Gris -- Grey

Clear
Giallo
Żółty
Geel -

Fucsia
Grigio
Fucsia
Grigio
Fuksja
Grey
- Gris

Fuchsia
Gris -- Grey

Clear
Giallo
Clear
Giallo
Żółty

Geel -

4. BARVNI KROG
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POGOSTA VPRAŠANJA

Ali lahko uporabim toplotni vir z belili sistema Lunex?
Ne. Belila sistema Lunex ni priporočljivo uporabiti pod toplotnim virom.
Ali lahko Lunex Restore uporabim z vsemi izdelki sistema Lunex?
Ne. Lahko se meša zgolj z Lunex Decap Super in Lunex Ultra Cream.
Ali je Lunex Restore kompatibilen z vsemi vrstami belil?
Lunex Restore je ustvarjen, da deluje v sinergiji z izdelki sistema za razbarvanje
Lunex. Najbolj je učinkovit z Lunex Decap Super in Lunex Ultra Cream.
Ali lahko uporabim Lunex Restore z vsemi volumni oksidantov?
Da. Z vsemi oksidanti Uni.Color Oxi od 10 do 40 vol.
Kaj se zgodi, če uporabim Lunex Restore v drugačni količini, kot je navedeno?
V primeru, če se ga doda več ali manj, učinkovitost izdelka ni več zagotovljena.
Ali lahko uporabim Lunex Restore v mešanici z belilom na že razbarvanih pramenih?
Da, vendar mora frizer prej preveriti, ali je struktura las v dobrem stanju.
Ali se čas delovanja spremeni z Lunex Restore?
Ne. Lunex Restore ne spremeni časa delovanja belila, s katerim je zmešan.
Upoštevajte navodila uporabljenega belila.
Ali lahko tonaliziram pramene po svetlenju z Lunex Restore?
Da. Sledite enakemu postopku dela kot pri klasičnem načinu razbarvanja.
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Ali lahko pramen bolj zmočim preden uporabim likalnik, če želim višje svetlenje z
Lunex Light Fast?
Ne. Pramen ne sme biti preveč namočen. Biti mora le navlažen in odvečen izdelek
je potrebno odstraniti z glavnikom, preden ga polikate. Pretirana količina izdelka
bi lahko v stiku z likalnikom poškodovala strukturo las.
Ali je možno večkratno nanašanje Lunex Light Fast na isti šop las za doseganje
večjega svetlenja?
Da, če so lasje zdravi in nepoškodovani, vendar ne več kot dva nanosa izdelka in
ne s pretiranim likanjem.
Ali je mogoče uporabljati Lunex Light Fast na barvanih laseh s super osvetljevalcem
in z oksidantom Uni.Color Oxi s 40 volumni?
Ne, Lunex Light Fast lahko nanesemo na naravne ali barvane lase le z oksidantom
Uni.Color Oxi z največ 20 volumni. Le v primeru, ko so barvani lasje zdravi in
nepoškodovani, lahko uporabimo izdelek na laseh, barvanih z 30 volumni.
Če želim povečati svetlenje las z Lunex Light, ali lahko dodam oksidant Uni.Color
Oxi 40 volumni?
Ne. Če želite povečati svetlenje las, lahko v mešanico Lunex Decap Super dodate
30 ml Lunex Light 1 in 60 ml Lunex Light 2 ter 10 g Lunex Decap Super. Pustite
delovati največ 20 minut oz. odvisno od želenih rezultatov in višine osnovnega
tona.
Zakaj ni priporočljivo uporabiti Lunex Restore skupaj z Lunex Clay Powder?
Lunex Restore bi spremenil teksturo mešanice, ki se oprijema las, zato rezultat
svetlenja ne bi bil več zagotovljen.
Ali je Lunex Clay Powder priporočljiv za razbarvanje lasišča?
Ne. Za razbarvanje lasišča je primeren Lunex Ultra Cream.
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Ali je priporočljivo uporabiti Lunex Clay Powder z aluminijasto folijo ali drugimi
pripomočki?
Ne. Zaradi teksture bi ga bilo težko nanesti. Belilo, primerno za svetlenje s pomočjo
aluminijaste folije ali drugih pripomočkov je Lunex Decap Super.
Koliko tonov svetlenja lahko dosežem z Decap Super?
Uravnotežena formula s kozmetičnimi olji v mešanici z oksidanti Uni.Color Oxi
10, 20, 30 in 40 vol. omogoča posvetlitev las do 6 tonov v maksimalnem času 60
minut, brez toplote.
Katere oksidante se lahko uporablja skupaj z Lunex Ultra Cream?
Za svetlenje lasišča se priporoča uporabo oksidanta Uni.Color Oxi 10 ali 20 vol.
v razmerju 1:1 in 1:1,5. Pri tehnikah barvanja pramenov se uporablja oksidant Uni.
Color Oxi 10, 20, 30 ali 40 vol. v razmerju 1:1 in 1:1,5.
Ali lahko zmešamo pripravek Lunex Ultra Cream brez tehtanja?
Ne. Za pravilno uporabo izdelka morate vedno uporabiti tehtnico in upoštevati
priporočljiva razmerja mešanja.
Ali lahko mešam Lunex Ultra Cream z barvami super blond?
Ne. Barva bi delovala tudi na umetnih pigmentih, tako da bi nevtralizirala učinek.
Ali lahko nanesem Lunex Ice Toner na razbarvane lase tona 7 z oranžnimi odtenki?
Da, za komaj opazen rezultat je potrebno pustiti delovati šampon več kot 5 minut.
Ali lahko potemnim naravne sive ali bele lase, če pustim delovati Lunex Ice Toner
dlje časa?
Ne. Vijolični ton izdelka Lunex Ice Toner samo odstrani rumene odtenke.
Ali je priporočljivo uporabiti Lunex Ice Toner na pramenih z različnimi odtenki: pri
korenu in dolžinah posvetljene na ton 8, pri konicah s prameni na 10?
Da, če nanašate na točno določena mesta in če sledite navodilom glede časa delovanja v
tabeli na strani 32. Če to ni mogoče, nanesite šampon in imejte pod nadzorom.
Posso miscelare Lunex Colorful con i deco
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Ali lahko Lunex Colorful mešam z belili?
Ne. Izdelek je namenjen neposredni uporabi na laseh.
Koliko traja Lunex Colorful?
Trajanje je določeno z odtenkom, ki ga uporabite in teksturo las, v smislu poroznosti in
občutljivosti. Intenzivne barve trajajo približno 10 umivanj, medtem ko pastelne barve
približno 2-4 umivanj. (Glejte tabelo na str. 33)
Ali Lunex Colorful prekriva sive lase?
Ne. Njegova formula tega ne predvideva.
Ali lahko uporabim Lunex Colorful v mešanici z oksidantom Uni.Oxi?
Ne. Direktni pigmenti ne potrebujejo oksidantov.
Ali se odtenki Lunex Colorful lahko med seboj mešajo?
Da. Vse intenzivne nianse so primerne za medsebojno mešanje kot tudi pastelni
odtenki. Odtenek Clear se lahko uporablja z vsemi niansami in v vseh mešanicah.
Lahko mešam intenzivne odtenke s pastelnimi odtenki?
Da. Intenzivne odtenke lahko mešate s pastelnimi. Ker so intenzivne nianse
močnejše, jih dodajte v majhnih odmerkih glede na barvo, ki jo želite doseči.
Ali je možno mešati Lunex Colorful z oksidacijskimi barvami za poudarjanje
intenzivnosti?
Ne. To sta dva povsem drugačna izdelka, ki se jih ne sme mešati.
Lahko po izpiranju barve Lunex Colorful uporabim šampon?
Ne. Dovolj je, da lase temeljito sperete z vodo.
Ali lahko nanesem regenerator po spiranju Lunex Colorful?
Ne. Ni potrebno, ker Lunex Colorful deluje zelo negovalno.
Ali lahko Lunex Colorful nanesem na barvane lase?
Da. Lunex Colorful lahko nanesete na barvane lase. Za najboljše rezultate sledite
navodilom v tabeli na strani 33.

kemon.si
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TRIMUŽIJAT d.o.o., Orehovlje 2a, 5291 Miren, tel.: 05 39 54 280
www.trimuzijat.com

