
NOWOŚĆ!!! 
Farby do włosów KEYRA COLOR 

 
Nowatorskie farby KEYRA  COLOR  zawierają w swoim składzie keratynę, która chroni 
włosy podczas procesu farbowania. Włosy pozostają lśniące i delikatne. 
Zapewniają 100% pokrycie siwych włosów, bez wypłukiwania koloru. 
Dla uzyskania oczekiwanego koloru należy:  
 

1. Ocenić teksturę włosów i ich naturalny koloryt; 
2. Określić % siwych włosów; 
3. Dobrać odpowiedni kolor naturalny* plus dodatkowy odcień; 

( *naturalne kolory wymagane są dla pokrycia dużego % siwych włosów) 

Farbowanie włosów z dużym % siwych włosów 
 

1. KEYRA COLOR  umożliwia perfekcyjne pokrycie siwych włosów. Ważne jest 
określenie ilości (%) siwych włosów, ponieważ odcień każdego włosa może 
zwiększyć intensywność pożądanej barwy. Radzimy stosować się do wskazówek 
z poniższej tabeli. Zaleca się również nałożenie gęsto  
i równomiernie mieszanki na odrosty i użycie wody utlenionej min 6%. 

 
 

¾ pożądany odcień 
Do 50% siwych włosów ¼ naturalny odcień 

 
 

50% - 100% siwych włosów 
½ pożądany odcień 

 
½ naturalny odcień 

 
 

 
 
Sposób użycia: 
 

1. Aplikację rozpoczynamy od nałożenia na odrosty gęstej warstwy kremu; 
2. Po upływie wskazanego czasu przeciągamy pozostałą mieszankę na resztę 

włosów; 
3. Pod koniec całość spieniamy z małą ilością wody; 
4. Spłukujemy i dla uzyskania długofalowego efektu myjemy głowę szamponem 

zakwaszającym z keratyną ; 
5. Farby mieszamy z wodą utlenioną w stosunku 1:1, z wyjątkiem 

SUPERBLONDÓW, które należy mieszać w stosunku 1:2 (proszę sprawdzić 
poniższą tabelę) 

 

Odcienie farb Mieszaniny (farba 
+ oksydant) 

Czas pozostawienia 
na włosach 

Uzyskane wybarwienie  
w zależności od użytej 

mocy oksydantu 

Naturalne, popielaty, 
czarny, złoty, 

czekolada, mahoń 
1+1 

30 minut 
(20 minut odrost + 
ok. 10 min. reszta) 

Woda 6% = 1-2 tony 
Woda 9% = 2-3 tony 

Miedź, czerwony 1+1 

 
35 minut 

(20-25 odrost + ok. 
10 min. reszta) 

 

Woda 12%= 3-4 tony 

Superblondy 1+2 
45 minut 

(30-35 minut odrost + 
ok. 10 min reszta) 

 
Woda 12% = rozjaśnienie 

do 4 tonów. 

Pozostałe wskazówki: 

1. Do nasady włosów i końcówek najlepiej stosować wodę utleniona o niskim 
stężeniu; 

2. Jeśli kolor u nasady włosów i na końcówkach jest tylko lekko wyblakły, należy 
rozprowadzić w tych miejscach farbę na ok. pięć minut przed końcem 
farbowania; 

3. Jeśli kolor u nasady i na końcówkach jest średnio wyblakły, należy 
rozprowadzić farbę ok. piętnaście minut po rozpoczęciu farbowania i zostawić 
na pozostałe piętnaście minut. 

4. Jeśli kolor u nasady i na końcówkach wyraźnie sie zmienił, należy rozprowadzić 
mieszankę od razu po całości; 

5. Uzyskanie oczekiwanego odcienia farby zależy od staranności nałożenia, 
podatności włosa i jego kondycji w momencie aplikowania mieszanki. 

 


