
 

Framcolor Glamour – profesjonalna farba do włosów w kremie. 

Zastosowanie z uwzględnieniem struktury włosów słowiaoskich 

1. Przygotowad mieszankę farby i oksydantu w dokładnej proporcji 1:1 – bezpośrednio przed 

użyciem. Zaleca się stosowanie oksydantów Framesi – aktywatorów Glamour,  Ossidorr 

Flower lub Proxima w celu uzyskania optymalnych rezultatów (pokrycie siwych włosów, 

blask, odpowiedni odcieo).  
 

2. Wszystkie odcienie kryją w 100% siwe włosy bez dodania  koloru naturalnego (za wyjątkiem 

serii 12). W celu pokrycia opornej siwizny zaleca się dodanie maksymalnie 20% bazy 

naturalnej. 
 

3. Superrozjaśniacze 12, 12.62, 12.31, 12.12, 12.2 nie kryją siwych włosów, w celu ich pokrycia 

należy dodad odcienie naturalne. 

UWAGA! Nie mieszamy poszczególnych odcieni z bazą naturalną (poza wyjątkiem opisanym 

w punkcie 2 i 3). 

4. W zależności od oczekiwanego rezultatu zaleca się stosowanie oksydantów: 
 

 3% przyciemnianie włosów , tonowanie  (po zabiegach takich jak: dekoloryzacja, 

pasemka, rozjaśnienia itp.) 

 6% pokrycie siwych włosów, farbowanie ton w ton, 1 poziom rozjaśnienia 

 9% pokrycie siwych włosów, 2 tony rozjaśnienia 

 12% pokrycie siwych włosów, 3 tony rozjaśnienia 
 

5. Czas działania farby -  35 min, seria 12 -  45 min. 
 

6. W przypadku posiadania min. 80 % siwych włosów zaleca się nałożenie mieszanki farbującej 

najpierw na odrosty –ok. 15-20 min , a następnie na kooce ok. 15 min. 
 

7. Odcienie 4.46, 5.46, 6.46, 7.46, 8.46, 9.46, należy łączyd z odcieniami 4.12, 5.12, 6.12, 7.12, 

8.12, 9.12 aby wyeliminowad niepożądany odcieo pomaraoczowy i zapewnid lepsze pokrycie 

siwych włosów. 

 

8. Czyste Odcienie – Przed aplikacją należy rozjaśnid włosy: przy zastosowaniu odcieni 6.66 i 

6.22 – do poziomu 10,  9.56 i 9.333 – do poziomu 9-10,  7.11, 7.55 - do poziomu 8-10, 

następnie przygotowad mieszankę farby i wody utlenionej o stężeniu 3% , w proporcji 1:1. 

Pozostawid mieszankę na włosach od 10 do 20 minut. 
 

9. Mieszankę koloryzującą należy nakładad bardzo dokładnie, małymi partiami miejsce w 

miejsce, aby dodatkowo wzmocnid efekt pokrycia siwych włosów. 

 

10. Sugerujemy stosowad odcienie o poziom jaśniejsze w stosunku do farb z linii Framcolor 2001.  


