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SHAMPOO & MASK 
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KADERNÍK - STYLISTA POTREBUJE  

PRODUKTY, KTORÉ UMOŽŇUJÚ VYKONÁVAŤ PRÁCU V KRÁTKOM ČASE PRODUKTY, KTORÉ ZVYŠUJÚ A UDRŽUJÚ KRÁSU A ZDRAVIE VLASOV

PROFESIONÁLNE, KVALITATATÍVNE A BEZPEČNÉ VÝROBKY VÝROBKY, KTORÉ POSKYTUJÚ SPOĽAHLIVÉ VÝSLEDKY 

COLOR  REFLECT ION

NEUTRALIZUJE

FARBÍ

TÓNUJE OŽIVUJE

VYTVÁRA ODLESKY 

ROZJASŇUJE 

ZÁKAZNÍK, KTORÝ SI FARBÍ VLASY, SI PRAJE  

PRÍRODNÉ FARBY 

ŽIARIVÉ A LESKLÉ FARBY STÁLE VIAC VYHĽADÁVANÉ ODTIENE 

ZACHOVAT ČO NEJDLHŠIE LESKLÉ REFLEXY 
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Šampón & Maska BES COLOR REFLECTION je nová farebná rada, ktorá 
umožňuje stylistovi, kaderníkovi rozjasniť, zvýrazniť, zosilniť, tónovať, 
neutralizovať, oživiť a vytvoriť nádhernú kozmetickú farbu. Okrem toho 
reštrukturalizuje, vyživuje a zmäkčuje vlasy, čím ich robí zdravšími a krásnejšími. 

Šampón & Maska BES COLOR REFLECTION inovatívne pozerá do budúcnosti 
a je úplne bez silikónov, parabénov. Šampón & Maska BES COLOR 
REFLECTION poskytuje kaderníkovi možnosť premeniť sa v interpréta farieb, 
ktorý s absolútnou bezpečnosťou a jednoduchosťou zdobí a personalizuje rôzne 
farebné odtiene a farby. Zloženie tejto rady bolo obohatené o rastlinné zložky  
ako je argánový, ryžový, sójový a slnečnicový olej, olivové maslo a vitamín E.



COLOR  REFLECT ION



COLOR  REFLECT ION



ŠAMPÓN
Špeciálny šampón pre šedivé, biele, zosvetlené a odfarbené 
vlasy. Neutralizuje a eliminuje žlté, zlaté, intenzívne žlté a 
žltooranžové reflexy, ku ktorým dochádza v dôsledku 
zosvetľovania a odfarbovania. Oživuje nádheru šedivých a bielych 
vlasov a eliminuje žltý efekt spôsobený smogom a znečistením 
svetlých vlasov. Jeho rýchly účinok, ktorý pôsobí proti žltej farbe, 
umožňuje pripraviť základ pre platinové a ultra platinové e fekty.
Ak je aplikovaný na ultra svetlé základy poréznych vlasov, môže 
zanechať modrofialové efekty.

• Doba pôsobenia 3 minúty: neutralizuje a poskytuje prirodzený 
chladný efekt.
• Doba pôsobenia 5 minút: neutralizuje a poskytuje efekt ľadu.
. Doba pôsobenia viac ako 5 minút: zanecháva modrasté reflexy.

• Vlasy jemne  umýva a zanecháva ich hebkými a zamatovými. 

NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE

K neutralizovaniu reflexov, oranžovo žltá, intenzívne žltá, zlatá a svetlo žltá.
Ku každému zosvetľovaniu, aby bolo viac neutrálne a studené.
Ku zvýšeniu krásy bielych vlasov, elimináciu žltých odleskov. K pripraveniu základov 
na akékoľvek tónovanie alebo na neutralizáciu za studena. Zmiešané  s VIOLET 
RAYS a PURPLE GAME, k získaniu farebných pastelových efektov.

sHAMpOO

5
sHAMpOO

3
min min

sHAMpOO

5
min
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MASKA
Špeciálna výživná maska s neutralizačným a kompenzačným účinkom. Pôsobenie modrofialového pigmentu neutralizuje žlté a žltooranžové 
reflexy, ku ktorým dochádza po odfarbovacích procesoch, čo umožňuje dosiahnuť chladnejšie blond farby a neutrálnejšie ľadové zosvetlenia. 
Neutralizačný účinok masky je intenzívnejší ako šampón. Je vynikajúcí pre vylepšenie a zvýraznenie odtieňov a k získaniu neutrálnych a ultra 
platinových blond farieb.
Pri použití na zlatých a intenzívne žltých základoch sa dosahuje prirodzených, studených výsledkov. Na žltých základoch sú získané veľmi 
studené reflexy. Na svetlých a veľmi svetlých žltých základoch sa získavajú reflexy popola igloo. Vyživuje a obohacuje vlasové vlákno, ktoré je 
potom mäkšie a hodvábnejšie. OBNOVUJE pH VLASOV PO ÚPRAVE ODFARBOVANÍM.

ŠAMPÓN + MASKA
Kombinovaný účinok šampónu spoločne s maskou, umožňuje efektívnejšie eliminovať nežiadúce reflexy základov, ktoré majú žltooranžové 
pigmenty s teplou tendenciou a napomáha až k dosiahnutiu maximálnej neutralizácie na základoch so zlatými, intenzívne žltými a žltými 
pigmentami.
S ohľadom na veľmi rýchlu neutralizačnú silu sa doporučuje vizuálne skontrolovať pôsobenie  produktu. V prípade veľmi citlivých a poréznych 
vlasov, je vhodné šampón COOL-IT zriediť vodou alebo použiť v zmesi so šampónom ARCTIC GREY.

NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE

sHAMpOO MAsK

3 5
min min

sHAMpOO MAsK

3 5
min min 

NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVÁNIE
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NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE 

K neutralizácii žltej farby bez nežiadúcich efektov.
K podčiarknutiu krásy bielych vlasov.
V zmesi s inými farebnými nuancami, studený výsledok bez zmeny tónu. K 
neutralizácii alebo k príprave na neutralizáciu alebo na tónovanie. Miešať s 
ostatnými nuancami k získaniu kovových a multichromatických efektov.

sHAMpOO

5
sHAMpOO

3
min min

sHAMpOO

5
min
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ŠAMPÓN
Špeciálny šampón pre studené blond, šedivé a biele vlasy. 
Neutralizuje intenzívne žlté a svetlo žlté reflexy po farbení, odfar-
bování a zosvetlovaní, pričom nezanecháva nežiadúce efekty. 
Pripravuje vlasy na farebne studené tónovanie.
Eliminuje žltú farbu zo šedivých a bielych vlasov, nezanecháva 
škvrny a  žiadne zbytky.
Na platinovej a ultra platinovej úrovni má sklon k ochladeniu farby 
a zanecháva prirodzený popolavý reflex. Na úrovni 8, 9 a 10:
• 2-3 minúty: neutralizuje a zanecháva rovnomernú priemernú, 
prirdozenú a studenú blond (neutralizačný účinok sa zvyšuje s 
ohľadom na počiatočný tón)
• 5 minút alebo viac: neutralizuje intenzívnejšie, ale pirodzene, 
eliminuje žlté reflexy.  

Môže byť použitý na farbené i odfarbené vlasy. 
Vlasy jemne umýva a zanecháva ich hebkými a 
zamatovými.

NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE 



sHAMpOO MAsK

3 5
min

sHAMpOO MAsK

3 5
min min

NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVÁNIE / KOREKCIA / FARBENIE
min
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MASKA
Špeciálna maska s pigmentom, dodáva reflexný efekt a má neutralizačný a výživný účinok. Neutralizuje žltý reflex a vytvára efekt ľadových periel 
na platinových blond základoch, na ultrasvetlých odfarbených vlasoch a na bielych a šedivých vlasoch.
Neutralizačný účinok je výraznejší. V spojení s ostatnými farebnými nuancami budú mať blond alebo odfarbené vlasy kovové alebo pastelové 
efekty. Na svetlých základoch s intenzívnym žltým alebo zlatým pigmentom sa v závislosti na dobe pôsobenia získa prirodzený studený alebo 
popolavý reflex. Na svetlých základoch so svetlo žltým pigmentom sa v závislosti na dobe pôsobenia získa prirodzený popolavý a veľmi popolavý 
farebný reflex. Na svetlých základoch s veľmi svetlo žltým pigmentom sa v závislosti na dobe pôsobenia získajú reflexy popolavo studené alebo 
šedivé. Vyživuje a obohacuje vlasové vlákno, ktoré je potom mäkšie a hodvábnejšie.
Obnovuje pH vlasov a znižuje ich pórovitosť.

ŠAMPÓN + MASKA
Kombinovaný účinok šampónu spoločne s maskou, umožňuje získať silnejší, hlbší a intenzívnejší neutralizačný účinok.
Vynikajúce riešenie pre pastelovanie vlasov alebo oživenie tónu a reflexu farby. Miešať s ostatnými nuancami k získaniu kovových a 
multichromatických efektov. V zmesi s inými farebnými nuancami farbu ochladzuje bez zmeny tónu.



NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE 

K zvýrazneniu a k zosilneniu všetkých hnedých odtieňov, 
K zvýrazneniu nudných a matných tónov.
Dodává reflexom väčší výraz a jedinečnosť.
K zachovaniu alebo k obnoveniu farby medzi vlasovými 
ošetreniami. K neutralizácii, tónovaniu alebo repigmentácii.

sHAMpOO

sHAMpOO

MAsK5
3

5

sHAMpOO

3
min min

min

min
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FARBENIE / REPIGMENTÁCIA

ŠAMPÓN
Špeciálny šampón pre zosilnenie a rozžiarenie reflexov hnedých 
vlasov. Zvýrazňuje všetky odtiene hnedej farby, od hnedých 
základov po tmavé blond.
Na úrovni 3, 4 a 5 zvyšuje lesk hnedých reflexov.
Na úrovni 6, 7 zosilňuje, podtrhuje a vylepšuje všetky čokoládové, 
gaštanové, orieškové, kávové a tabakové reflexy.
Na úrovni 8, 9 a 10:
• 2-3 minúty: neutralizuje teplé reflexy a umožňuje získať perleťovo 
béžovú, studenú prirodzenú farbu alebo perleťovo dúhovú (neu-
tralizačný účinok sa zvyšuje s ohľadom na počiatočný tón).
• 5 minút alebo viac: získa sa hnedá tabáková blond s neutrálnou 
alebo teplou expresiou, v závislosti na počiatočnom farebnom 
základe. Môže by použitý ako na prírodné, tak na farbené alebo 
odfarbené vlasy.
Vlasy jemne umýva a zanecháva ich hebkými a zamatovými.  

NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE 



sHAMpOO MAsK

3 5
min min 
ZVÝRAZŇUJÚCE / ZOSILUJÚCE

sHAMpOO MAsK

3 5
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MASKA
Maska s pigmentom má reflexný efekt a výživný účinok. Zvýrazňuje rôzne hnedé odtiene, teplé i studené a dodáva farbe vitalitu a lesk.
Je vhodná na akýkoľvek základný tón prírodných alebo farbených vlasov od úrovne 3 do úrovne 7.
Na tmavých základoch sa získajú vzácne reflexy výraznejších a brilantnejších gaštanových farieb. Na stredne svetlých a stredne tmavých 
základoch sú dosahované teplé hnedé reflexy rôznej intenzity v závislosti na čase pôsobenia.
Blond alebo odfarbené vlasy farbí čokoládovou, gaštanovou alebo orieškovou farbou v závislosti na čase pôsobenia a existujúcu pigmentáciu. 
Vyživuje a obohacuje vlasové vlákno, ktoré je potom mäkšie a hodvábnejšie.
Obnovuje pH vlasov a znižuje ich pórovitosť.

ŠAMPÓN + MASKA
Kombinovaný účinok šampónu spoločne s maskou na svetlých základoch má kompenzačný a repigmentačný účinok.
K dosiahnutiu menej teplej farebnej expresie sa doporučuje zmiešať HOT CHOCOLATE s ARCTIC GREY.
Vynikajúce výsledky sú dosiahnuté  zmiešaním HOT CHOCOLATE s inými farbami k vytvoreniu multichromatických efektov.

min min 
ZVÝRAZŇUJÚCE / ZOSILUJÚCE



NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE 

K posilneniu a k zintenzívneniu všetkých fialových reflexov.
K vylepšeniu matných a mdlých reflexov alebo k vytvoreniu pastelových alebo 
kovových efektov. Dodává reflexom väčší výraz a jedinečnosť.
K zachovaniu alebo k obnoveniu farby medzi vlasovými ošetreniami.
K neutralizácii alebo opätovnej pigmentácii.

sHAMpOO

sHAMpOO

MAsK5
3

5

sHAMpOO

3
min min

min

min
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FARBENIE / REPIGMENTÁCIA 

ŠAMPÓN
Špeciálny šampón s reflexným a neutralizačným účinkom. 
Intenzívne neutralizuje žlté a zlaté reflexy a napomáha získať šedé 
odlesky s rôznou intenzitou.
Zintenzívňuje a zvyšuje lesk fialových reflexov.
Vlasy jemne umýva a zanecháva ich hebkými a zamatovými. Na 
úrovni 3, 4 a 5 poskytuje lesk reflexom irisee a indigo.
Na úrovni 6, 7 a 8 zosilňuje, podtrhuje a vylepšuje všetky fialové, 
irisee a indigo reflexy.
Na úrovni 9 a 10:
• 2-3 minúty: neutralizuje žlto zfarbené reflexy a dodáva perleťovo 
šedú popolavú farbu.
• 5 minút alebo viac: sa získa intenzivna popolavo šedá so 
sklonom k fialovej.  

Môže byť použitý na farbené aj odfarbené vlasy. 
Vlasy jemne umýva a zanecháva ich hebkými a 
zamatovými.

NEUTRALIZÁCIA / TÓNOVANIE 



ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSIĽUJÚCI

sHAMpOO MAsK

3 5
min min

sHAMpOO MAsK

3 5
min min

13

MASKA
Špeciálna farebná maska s výživným a reflexným účinkom. Zintenzívňuje, zvyšuje a vylepšuje všetky fialové, indigové a irisee reflexy, predlžuje 
ich trvanie a dodáva viac lesku.
Na stredne tmavých základoch zvyšuje lesk a živosť trendových odtieňov fialovej, červenofialovej, indigo a irisee.
Na stredne svetlých základoch je výsledok zreteľnejší, rozsvieti a zosilní všetky fialové reflexy vlasov.
Farbí rôznou intenzitou fialovo levanduľovou farbou vlasy blond alebo odfarbené vlasy v závislosti na čase pôsobenia.
Vyživuje a obohacuje vlasové vlákno, ktoré je potom mäkšie a hodvábnejšie.
Obnovuje pH vlasov a znižuje ich pórovitosť.

ŠAMPÓN + MASKA
Kombinovaný účinok šampónu spoločne s maskou, umožňuje previesť vlasovú úpravu repigmentáciou,  ktorá poskytuje dosiahnutie výsledkov s 
vyššou intenzitou chromatickosti, zvlášť na svetlých základoch alebo na nereceptívnych vlasoch.
K dosiahnutiu pastelových a kovových efektov, je potrebné zmiešať VIOLET RAYS s ARCTIC GREY.

ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSIĽUJÚCI



PASTELOVÉ / REFLEXNÉ FARBENIE REFLEXNÉ / ZOSILUJÍCE 

sHAMpOO sHAMpOO

5 5
sHAMpOO

3
min min min
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K posilneniu a k zintenzívneniu všetkých ružových, purpurových a irisee reflexov.
 K zvýrazneniu matných a vyblednutých kovovo ružových reflexov alebo farieb s 
odleskami irisee. Dodáva reflexom väčší výraz a jedinečnosť.
K zachovaniu alebo k obnoveniu farby medzi vlasovými ošetreniami.
K farbeniu na ružovú, fuchsiovú, purpurovú a pastelovú farbu alebo na kovové efekty.

ŠAMPÓN
Farebný šampón ideálny pre podtrhnutie, zosilnenie a vytvorenie 
ružových, purpurových a irisee reflexov.
Perfektný pre oživenie a predĺženie životnosti kozmetickej 
módnej farby s fialovými, ružovými a irisee odtieňmi.
Od úrovne 5 zvyšuje brilantnosť farby s fialovými reflexami, 
zosilňuje a vylepšuje ružové odtiene a irisee odlesky s rôznou 
intenzitou, v závislosti na počiatočnej úrovni základov a typov 
vlasov.
Farbí na ružovo blond vlasy odfarbené, farbené alebo prírodné 
blond vlasy úrovne 8, 9 a 10 s rôznou intenzitou a v závislosti na 
čase pôsobenia a počiatočnej úrovni tónu základov vlasov.

Vlasy jemne umýva a zanecháva ich hebkými a zamatovými.

PASTELOVÉ / REFLEXNÉ FARBENIE 



ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSILUJÚCI FARBENIE / REPIGMENTÁCIA 

sHAMpOO MAsK

3 5
min min

sHAMpOO MAsK

3 5
min min
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MASKA
Špeciálna maska s pigmentom a reflexným a výživným účinkom. Zintenzívňuje, vylepšuje a podčiarkuje farby od červenofialovej cez purpurovú až 
po jemnejšie výrazy ružovej.
Perfektná pre obnovenie vitality a lesku matných kovových ružových.
Zvyšuje žiarivosť a lesk všetkých stredne tmavých farieb, ktoré obsahujú ružové, purpurové a irisee reflexy. Zosilňuje, zintenzívňuje a zvýrazňuje 
irisee, fialové a ružové reflexy vlasov úrovne 6, 7 a 8, s premenlivými výsledkami a v závislosti na vlasoch a na čase pôsobenia.
Farbí jasnou ružovou alebo fuchsiovou farbou všetky tóny blond úrovne 8, 9 a 10, rôznou intenzitou a v závislosti na počiatočnej úrovni, na stave 
vlasov a na čase pôsobenia.
Vyživuje a obohacuje vlasové vlákno, ktoré je potom mäkšie a hodvábnejšie.
Obnovuje pH vlasov a znižuje ich pórovitosť.

ŠAMPÓN + MASKA
Kombinovaný účinok šampónu spoločne s maskou umožňuje získať žiarivejšie farby, reflexy jasnejšie a energickejšie a umožňuje dodať farbe 
väčšiu intenzitu a dlhšiu životnosť. K získaniu pastelových a kovových efektov je potrebné zmiešať PURPLE GAME s ARCTIC GREY.



ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSILŇUJÚCÍ

sHAMpOO

sHAMpOO
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3

5

sHAMpOO
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min

min
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FARBENIE / REPIGMENTÁCIA

Rozjasňuje a presvetľuje teplé reflexy stredných a stredne tmavých tónov základov. 
Zosilňuje a zvýrazňuje zlaté a medené odtiene a reflexy stredne svetlých tónov základov. 
Dodáva gaštanové a zlaté reflexy prírodnej blond alebo chladnej blond farbe, na úrovni 7,8 a 
9. Farbí blond vlasy úrovne 9 a 10 oranžovou a medenou farbou.

ŠAMPÓN
Špeciálny šampón s oranžovou farbou a s reflexným a oživujúcim 
účinkom. Podčiarkuje a zosilňuje zlaté a medené reflexy. Dodáva 
jas zlatistým a gaštanovým vlasom bez zmóny tónu základu. Na 
úrovni 5 a 6 zvyšuje brilantnosť a živosť teplých zlatých a 
medených reflexov.
Na úrovni 7 a 8 zosilňuje zlaté a medené reflexy a zvyšuje ich 
percepciu.
Na úrovni 9 a 10 robí akékoľvek reflexy teplejšími, premieňa 
prirodzenú farbu na zlatú a zosilňuje zlaté a gaštanové reflexy.

Vlasy jemne umýva a zanecháva ich hebkými a zamatovými.

ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSILŇUJÚCÍ



sHAMpOO MAsK

3 5
min min 

ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSILŇUJÚCI

sHAMpOO MAsK

3 5
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MASKA
Špeciálna pigmentová maska s reflexnými a vyživujúcimi účinkami. Perfektná pre zvýraznenie a skrášlenie všetkých farbených expresií od 
oranžovej červenej po medeno zlatú. Môže byť aplikovaná na prírodné alebo farbené vlasy.
Na úrovni 4 a 5 rozjasňuje tón a reflex.
Na úrovniach 6, 7 a 8 zosilňuje a vylepšuje medené a zlaté reflexy s premenlivým výsledkami v závislosti na čase pôsobenia a počiatočnej úrovni 
farby vlasov.
Blond alebo odfarbené vlasy farbí na oranžovú, na medenú a žltooranžovú farbu s rôznymi výsledkami, na základe počiatočnej úrovni farby 
vlasov, na ich pórovitosť a na čase pôsobenia.
Vyživuje a obohacuje vlasové vlákno, ktoré je potom mäkšie a hodvábnejšie. Obnovuje pH vlasov a znižuje ich pórovitosť.

ŠAMPÓN + MASKA
Kombinovaný účinok šampónu spoločne s maskou zosilňuje konečný efekt zvýšením živosti a lesku reflexov, zlepšením percepcie a jasu farby.

min min 
ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSILŇUJÚCI



PASTELOVÉ / REFLEXNÉ FARBENIE FARBENIE/ REPIGMENTÁCIA

sHAMpOO

sHAMpOO

MAsK5
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5
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min
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Rozjasňuje a presvetľuje červené reflexy stredných a stredne tmavých tónov základov. 
Zintenzívňuje a zvýrazňuje červené a mahagónové odtiene a reflexy stredne svetlých tónov 
základov. Poskytuje červené a mahagonové reflexy, zvyšuje ich jas a lesk.
Zachováva trvanlivosť kozmetických farieb s červenými a mahagónovými reflexami. Farbí 
blond vlasy úrovně 8, 9 a 10 na červenú s rôznou intenzitou a reflexom.

ŠAMPÓN
Šampón je perfektný k zvýrazneniu intenzívnej a žiarivej červenej 
farby bez akéhokoľvek obmedzenia. Ideálny pre oživenie nádhery 
kozmetickej farby od medeného červeného tónu, po tmavšiu 
mahagónovú červenú. Chrání kozmetickú červenú farbu a 
predlžuje jej trvanlivosť.
Na úrovni 4 a 5 zvyšuje lesk a jas červených a mahagonových 
reflexov.
Na úrovni 6, 7 a 8 zosilňuje a vylepšuje reflexy, k toré 
reprezentujú červenú farbu vo všetkých odtieňoch.
Na úrovni 9 a 10 farbí vlasy ružovo červenou farbou s rôznou in-
tenzitou a s výsledkami v závislosti na počiatočnom tóne, farbe, 
typu vlasov a čase pôsobenia.

Vlasy jemne umyje a zanecháva ich hebkými a zamatovými.

PASTELOVÉ / REFLEXNÉ FARBENIE



ZVÝRAZŇUJÚCI / ZOSILŇUJÚCI

sHAMpOO MAsK

3 5
min min

sHAMpOO MAsK

3 5
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MASKA
Špeciálna pigmentová maska s reflexnými a výživujúcimi účinkami. Umožňuje vylepšiť tón a reflex všetkých farebných odtieňov od červenej 
mahagónovej po červeno medenú. Rozjasňuje farbu vlasov a zvyšuje jej intenzitu, vďaka čomu je farba intenzívnejšia, výraznejšia a má dlhšiu 
životnosť. Farbí na ohnivo červenú pri blond alebo odfarbených vlasoch.
Na úrovni 4 a 5 rozjasňuje tón a reflex.
Na úrovni 6 a 7 zintenzívňuje, zosilňuje a vylepšuje všetky reflexy a ladí ich do červenej úrovne s premenlivým výsledkom v závislosti na čase 
pôsobenia, na type vlasov, na farbe a na počiatočnej farebnej úrovni. Farbí na červeno pri blond alebo odfarbených vlasoch od úrovne 8 do 
úrovne 10 s rôznymi výsledkami a s intenzitou na základe kozmetickej farby, počiatočnej farebnej úrovni, pórovitosti vlasov a na čase pôsobenia. 
Vyživuje a obohacuje vlasové vlákno, ktoré je potom mäkšie a hodvábnejšie. Obnovuje pH vlasov a znižuje ich pórovitosť.

ŠAMPON + MASKA
Kombinovaný účinok šampónu spoločne s maskou zosilňuje konečný efekt zvýšením žiarivosti reflexov a zlepšením vnímania  jasu farby.

min min 
ZVÝRAZŇUJÚCI /ZOSILŇUJÚCI



POČIATOČNÝ PRAMEŇ POPELAVO ŠEDÝ STUDENE PLATINOVÝ  
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BÉŽOVÝ NEUTRÁLNY STUDENÝ POPOLAVÝ

PRE NEUTRALIZÁCIU ALEBO TÓNOVANIE PO ODFARBOVACOM PROCESE. PRE 
NEUTRALIZÁCIU NEŽIADÚCEHO ÚČINKU.
PRE TÓNOVANIE ZOSVETLENIE, KONTRASTY A DIELČIE EFEKTY.

Krok 1: Podľa požadovaného výsledku a počiatočnom stave vlasov vyberte správný neutralizačný 
šampón BES Color Reflection Shampoo. Noste vhodné rukavice. Aplikujte šampón BES Color 
Reflection Shampoo a dbajte na rovnomerné rozloženie produktu po celej dĺžke vlasov.
V závislosti na požadovanom výsledku nechajte pôsobiť po dobu 3 až 5 minút. Dôkladne 
opláchnite. Krok 2: Pre intenzívnejšiu neutralizáciu: použite BES Color Reflection Mask Arctic 
Grey k získaniu popelavých reflexov alebo BES Color Reflection Mask Cool-it, k získiu studených 
platinových reflexov.

K OŽIVENIU, UDRŽIAVANIU A UCHOVÁVANIU ŽIVOTNOSTI FARBY 
K ZAFIXOVANIU FARBY VO VLASOCH PO FARBENÍ
K VYVÁŽENIU FARBY(REPIGMENTÁCIA ALEBO 
PREPIGMENTÁCIA). K ZINTENZÍVNENIU A POSILNENIU 
REFLEXOV.
K ZACHOVANIU TÓNU A REFLEXU FARBY.
Krok 1: Noste vhodné rukavice. Aplikujte šampón BES Color Reflection  
a dbajte na rovnomerné rozloženie produktu po celej dĺžke vlasov. V 
závislosti na požadovanom výsledku nechajte pôsobiť po dobu 3 až 5 
minút. Starostlivo opláchnite.
Krok 2: Pokračujte v aplikácii BES Color Reflection Mask pomocou 
štetca alebo hrebeňa s jemnými zubami, přičom dbajte na homogénne 
a rovnomerné rozloženie produktu, aby ste zabránili bodovému 
preťaženiu farby. Nechajte pôsobiť 3 až 5 minút, pokiaľ nedosiahnete 
požadovaný výsledok. Čas pôsobenia masky je možné predĺžiť až na 
maximálne 20 minút v závislosti na požadovanej intenzite farby. 
Dôkladne opláchnite. Vysušte a pokračujte s úpravou do 
požadovaného účesu.

K ZÍSKÁNÍ PASTELOVÉ BARVY NA BLOND VLASECH ÚROVNĚ 9 

-10 LEN  ZA 5 MINÚT.

K ZÍSKANIU PASTELOVEJ FARBY NA 
BLOND VLASOCH ÚROVNE 9 

Krok 1: K získaniu ružovej pink farby si vyberte 
medzi BES Color Reflection Shampoo Purple Game 
alebo BES Color Reflection Shampoo Fire Limit pre 
ružovo červenú. Noste vhodné rukavice. Aplikujte 
šampón BES Color Reflection Shampoo a dbajte na 
rovnomerné rozloženie produktu po celej dĺžke 
vlasov. V závislosti na požadovanom výsledku 
nechajte pôsobiť po dobu 3 až 5 minút. 
Starostlivo opláchnite.
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“HYDRA-SWEET-COLOR” 
Nová metóda farbenia s BES Color 
Reflection. Typológia farbenia: Tón 
v tóne, neutralizácia, tónovanie 
Doba trvania: 6 / 8 umytí
Ideálna pre:

•

POSTUP PRI APLIKÁCII HI-FI FARIEB:
• Od úrovne 1 do úrovne 10:
Zmiešajte: 60 g Hi-Fi farbiaceho krému, 90 g Oxibes 
10 Vol, 10 g BES Color Reflection Shampoo a 10 g 
BES Color Reflection Mask.
• Rada 90: Zmiešajte: 60 g Hi-Fi farbiaceho krému, 
120 g Oxibes 10 Vol, 12 g BES Color Reflection 
Shampoo a 12 g BES Color Reflection Mask.
• Rada 900: Zmiešajte: 60 g Hi-Fi farbiaceho krému, 
150 g Oxibes 10 Vol, 15 g BES Color Reflection 
Shampoo a 15 g BES Color Reflection Mask. 

- Príklad neutralizácia: 60 g Hi-Fi 90.2 + 120 g 
Oxibes 10 Vol + 12 g BES Color Reflection 
Shampoo Arctic Grey alebo Cool-It +12 g BES Color 
Reflection Mask Arctic Gray alebo Cool-It.
- Príklad farbenia tón v tóne: 60 g Hi-Fi 6.6 + 90 g 
Oxibes 10 Vol + 10 g BES Color Reflection Fire Limit 
Shampoo +10 g BES Color Reflection Fire Limit 
Mask.
- Príklad pastelovania len s farbami Fashion: 60 
g Hi-Fi F.21 + 90 g Oxibes 10 Vol + 10 g BES Color 
Reflection Purple Game Shampoo + 5 g BES Color 
Reflection Arctic Gray Mask + 5 g BES Color
Reflection Purple Game Maska.
- Príklad pastelovania Color + Fashion: 40 g Hi-Fi 
5.20 + 20 g Hi-Fi F.21 + 90 g Oxibes 10 Vol +10 g 
BES Color Reflection Violet Rays Shampoo + 10 g 
BES Color Reflection Violet Rays Mask. 

POSTUP PRI APLIKÁCII REGAL ZERO FARIEB:
• Od úrovne 1 do úrovne 9: Zmiešajte: 60 g Regal 
Zero farbiaceho krému, 90 g Regal Zero Mask 
Activator 10 Vol, 10 g BES Color Reflection 
Shampoo a 10 g BES Color Reflection Mask.
• Špeciálna blond: Zmiešajte: 60 g Regal Zero 
farbiaceho krému, 120 g Regal Zero Mask Activator 
10 Vol, 12 g BES Color Reflection Shampoo a 12 g 
BES Color Reflection Mask.

- Príklad farbenia tón v tóne: 60 g Regal Zero 
5.84 + 90 g Regal Zero Mask Activator 10 Vol + 
10 g BES Color Reflection Hot Chocolate Shampoo 
+10 g BES Color Reflection Hot Chocolate Mask.
- Príklad neutralizácia: 60 g Regal Zero 10.21 + 120 
g Regal Zero Mask Activator 10 Vol + 12 g BES 
Color Reflection Arctic Grey Shampoo +12 g BES 
Color Reflection Arctic Gray Mask.

Pre farbenie tón v tóne: od 20 do 30 minút
Pre kontrolovanú neutralizáciu alebo pre tónovanie: od 5 do 10 minút 
Pro vytváraniu reflexov a pre pastelovanie: od 10 do 15 minút

• ĽAHKÉ A JEMNÉ TÓNOVANIE
• TVORBA PASTELOVÝCH EFEKTOV
• MASKOVANIE ŠEDIVÝCH VLASOV
• K VYVAROVANIU SA PREŤAŽENÝCH FARIEB
• PRE PRVÉ KOZMETICKÉ FARBENIE
• K UDRŽANIU FARBY
• PRE ULTRA CITLIVÉ VLASY
• PRE PÁNSKÉ FARBENIE BEZ NEŽIADÚCEJ
NÁHLEJ ZMENY  FARBY
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NEUTRALIZOVAŤ

1
TÓNOVAŤ

2
FARBIŤ

3
REFLEX

4
ZOSILNIŤ

5
PASTELOVAŤ

6
METALIZOVAŤ

7
REPIGMENTOVAŤ

8

1.0 NERO

2.0 BRUNO

3.0 CAsTANO sCURO

4.0 CAsTANO MEDIO

 5.0 CAsTANO CHIARO

6.0 BIONDO sCURO

7.0 BIONDO MEDIO

8.0 BIONDO CHIARO

9.0 BIONDO CH-MO

 10.0 pLATINO

ULTRA pLATINO

HOT CHOCOLATE VIOLET RAYS PURPLE GAMES FIRE LIMIT ORANGE THERAPY ARCTIC GRAY COOL-IT

VÝSLEDOK ZA PRISPENIA FARBY ZÁKLADOV 

ZNÍŽENIE TEPLÝCH REFLEXOV 
POMOCOU PIGMENTOV. 

ROZŽIARIŤ  A OŽIVIŤ TÓN A 
REFLEX

ZNÍŽENIE ALEBO ODSTRÁNENIE TEPLÝCH 
REFLEXOV POMOCOU PIGMENTOV

 ROZŽIARIŤ A OŽIVIŤ TÓN A 
REFLEX

ROZŽIARIŤ A OŽIVIŤ TÓN A REFLEX

1
2

3
4
5
6
7
8

3
4
5
6

3
4
5
6

4
5

3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8

1
2
3

6
7

1
2

6
7

2
3
4
5
6

8

1
2

COLOR REFLECTION TABLE

3
4
5
6
7
8



Merchandising

DIspOsABLE CApE (30 pCs. box)
COD. ART. 13005

ROLL-Up BANNER 85X200 cm
COD. ART. 47131

ROLL-Up BANNER 85X200 cm
COD. ART. 47132

BOWL
COD. ART. 13061

BRUsH 
COD. ART. 13062

TOTEM 50X157 cm
COD. ART. 47133

COLOR  REFLECT ION
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