
COLORBALM
POZNEJTE TÓNUJÍCÍ BALZÁMY COLOR BALM OD BIOLAGE

JAK POROZUMĚT 
ETIKETĚ

Dopřejte barvě oživení s řadou 
7 tónujících balzámů Color Balm pro 
oživení, zvýraznění a proměnu jakékoli 
barvy. Snadno se aplikují, za pouhých 
5 minut dosáhnete svěží barvy bez 
závazku či obavy z poškození vlasů.

TRVANLIVOST ODSTÍNŮ
Color Balms mají složení, které se postupně vymývá, životnost barvy záleží na výšce tónu, odolnosti a poréznosti 
vlasů a na použitém odstínu balzámu Color Balm. Díky své zářivé barvě mohou odstíny jako Red Poppy, Saffron Red 
a Lavender vydržet déle než odstíny jako Cinnamon, Chai Tea či Earl Grey. Jejich výhodou je snadné odstranění barvy 
samotným mytím bez chemického poškození. 

Název odstínu

Popis produktu

Výška tónu a tón

TEPLÉ TÓNY
3 zlatý 4 měděný 6 červený

STUDENÉ TÓNY
2 fialový 1 popelavý

Objevte odstíny 
Color Balm

Dodává studený 
červený lesk 

a dimenzi 
hnědým až 

tmavě  hnědým 
nebo červeným 

základům.

Přináší měděné
tóny světle

hnědým a teplým
červeným
základům.

Přináší přírodní
duhový vzhled
světlým blond

základům.

Zvýrazňuje
přírodní teplé
hnědé tóny.

Přináší světle
stříbrný tón

světlým 
základům.

Přináší fialový 
tón světlým 
základům.

Smíchejte
s jakýmkoli 
odstínem 

pro vytvoření 
jemnějšího
výsledku.

RED POPPY SAFFRON RED CHAI TEA CINNAMON EARL GREY LAVENDER CLEAR

APLIKACE

Jako první vlasy umyjte šamponem ColorLast.

Vlhké a čisté vlasy pročešte hřebenem se 
širokými zuby nebo konečky prstů a rozdělte 
na 4 sekce. 

Při aplikaci balzámů vždy používejte ochranné 
rukavice. 

Naneste dostatečné množství Color Balm, 
saturujte (nasyťte) od kořínků po konečky.

V závislosti na požadované intenzitě nechte 
působit 5 až 10 minut.

Důkladně opláchněte.



Vzorník odstínů
UKAZATEL 

VÝCHOZÍHO 
ODSTÍNU

LAVENDER EARL GREY CHAI TEA CINNAMON SAFFRON RED RED POPPY

BLOND  
EXTRA SVĚTLÁ

BLOND  
VELMI SVĚTLÁ

BLOND  
SVĚTLÁ

BLOND 

BLOND 
TMAVÁ

HNĚDÁ  
SVĚTLÁ

HNĚDÁ

HNĚDÁ  
TMAVÁ

PRO DOSAŽENÍ VIDITELNÝCH 
VÝSLEDKŮ JE NUTNÉ 

ZESVĚTLIT

PRO DOSAŽENÍ VIDITELNÝCH 
VÝSLEDKŮ JE NUTNÉ ZESVĚTLIT

NEDOPORUČUJE SE 
NA SVĚTLEJŠÍ VÝŠKY TÓNU

CHAI TEA EARL GREY LAVENDER CLEAR

PŘED PO PŘED PO PŘED PO PŘED PO

SAFFRON RED CINNAMON RED POPPY

PŘED PO PŘED PO PŘED PO

Díky jednotlivým barevným odstínům, odstínu Clear a jejich vzájemné kompatibilitě dokážete vaší klientce namíchat odstín přímo 
na míru. Výše uvádíme ukázku z našich oblíbených směsí. 

Při míchaní odstínů dbejte na silnou intenzitu výsledné barvy, protože jednotlivé odstíny jsou vysoce intenzivní. Test intenzity 
zkuste na kontrolním pramenu vlasů. Mějte na paměti výchozí výšku tónu, odstín, sílu, odolnost a poréznost vlasu.

Sedm odstínů, nekonečno možností

10
9
8
7
6
5
4
3

1 díl Cinnamon
+ 1 díl Earl Gray
= Půlnoční hnědá

2 díly Saffron Red
+ 1 díl Cinnamon + 2 díly Clear
= Přírodní zrzavá

1 díl Chai Tea
+ 1 díl Lavender + 5 dílů Clear
= Duhová blond

Biolage Color Balms lze používat jako samostatné odstíny, nebo je lze vzájemně 
míchat pro kreativitu bez hranic! 



Profesionální salonní služby
Prohlédněte si následující služby, které 
můžete vašim klientkám poskytnout 
s použitím balzámů Color Balm, které 
oživí barvu a zanechají vlasy zářivé, lesklé 
a hladké. Jedinečná příležitost pro váš salon. 

Služby Color Balm jsou pro klientky, které nemají 
moc času, zdraví vlasů je pro ně na prvním místě 
nebo si nechtějí sáhnout hluboko do peněženky. 
Jde o cenově dostupnou 5 minutovou službu pro 
zdravé a oživené vlasy.

Přírodní lesk
Dodání hydratace a lesku i pro 
nebarvené nebo porézní vlasy všech 
výšek tónu. 

Aplikace:

1.  Po umytí vlasů šampónem, 
aplikujte odstín Clear.

2.  Nechte působit 10 minut 
a následně opláchněte.

Stínování
Ideální pro klientky, které si přejí 
kamufláž odrostu.

Aplikace:

1.  Vyberte Color Balm, který se nejvíc 
podobá přírodnímu odrostu klientky.

2.  S použitím štětce a misky aplikujte 
na odrosty jako při jednoduchém 
procesu barvení.

3.  5 minut po aplikaci prolněte 
Color Balm do ztracena mezi 
ukazováčkem a prostředníčkem, 
nechte působit další 3 minuty. 
Opláchněte.

Rozjasnění barvy
Pro klientky, které jsou s barvou 
obezřetné a barví se doma.

Aplikace:

1.  Zvolte Color Balm který se nejlépe 
hodí pro stávající výšku tónu vlasů 
a pro dosažení požadovaného 
odlesku.

2.  Aplikujte od odrostů po konečky 
a nechte působit 10 minut.

Halo efekt
Efekt sluncem políbených lesklých vlasů.

Aplikace:

1.  Oddělení sekcí: oddělte velkou 
kruhovou sekci, která přesahuje za 
temenní oblast.

2.  Aplikace Color Balm: aplikujte světlejší 
nebo sytější Color Balm na dané místo 
pro dosažení sluncem políbeného 
efektu.

3.  Nechte působit 5–10 minut v závislosti 
na požadovaném konečném výsledku.

4. Opláchněte.

Konturování tváře
Rozjasnění zesvětlených pramínků 
kolem obličeje.

Aplikace:

1.  Oddělení sekcí: oddělte 5 cm 
širokou sekci vedoucí po obvodu 
čelní kontury.

2.  Aplikace Color Balm: přidejte 
Clear k odstínu Color Balm dle 
vašeho výběru.

3.  Aplikujte směs na sekci oddělenou na 
kontuře na posledních 3–5 minut pro 
efekt zářivějšího zarámování obličeje.

4. Opláchněte.

SLUŽBY OŽIVENÍ BARVY

PRO KOHO JSOU URČENÉ?

SLUŽBY ZMĚNY BARVY

VÝHODY PRO VÁS
• kreativita 
• rychlost
• nová služba

VÝHODY PRO KLIENTKY
• možnosti vysoce intenzivního barevného 

efektu až po lehký odlesk
• regulace trvanlivosti 
• snadné odstranění odstínů samotným mytím

VÝSLEDEK
• zdravý lesklý pevný vlas, 

výhodná kalkulace jak 
časová tak finanční


