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BLONDYE segítségével mostantól bármilyen szőke 
színt elkészíthetsz, különös tekintettel a hideg szőke 
és a hamuszürke árnyalatokra. A BLONDYE az Oyster 
Cosmetics legújabb termék rendszere.

Új pasztel és fémes árnyalatok akár melír tincsekhez 
akár teljes színezéshez.

BLONDYE

Új eszközök, melyek utat engednek a professzionális kreativitásnak. 
Csökkentik a szolgáltatásra fordított időt, mindezt biztonság és 
megbízhatóság mellett, ahogy azt már megszokhatták, akik az 
Oyster Cosmetics termékeit választják.



“Nina számára kissé unalmassá vált szőke haja, ezért 
szabadjára eresztettük belső lázadó énjét”

LET’S
ROCK!

Kiindulási szint: 8.0.

AZ ALAP ELKÉSZÍTÉSE

BLONDYE 9 árnyalatos szőkítőpor és Oxycream 20 vol. a 10/3 árnyalat 
eléréséhez. BLONDYE samponnal mostuk le.

AZ ALAP KIÜTÉSE (SÁRGÁS TÓNUSOK MEGSZŰNTETÉSE)

0/002 és Oxycream 6 vol. keverve 1:1.5 arányban.
Gyengéd mosás BLONDYE samponnal.

A PINK HATÁSÉRT

0/21-et és Oxycream 6 vol.-t alkalmaztunk 1:1.5 arányban.
Végső kezelés a kutikula lezárásához és a fényesebb eredményhez:
BLONDYE maszk.

Végeredmény: 10-es színmélységű, nagyon világos szőke, 
pink végekkel.

Hogyan csináltuk?



Hogyan csináltuk?

Kiindulási szint: 7.0.

AZ ALAP ELKÉSZÍTÉSE

BLONDYE 9 árnyalatos szőkítőpor és Oxycream 30 vol.
BLONDYE samponnal mostuk le.

AZ ALAP KIÜTÉSE (SÁRGÁS TÓNUSOK MEGSZŰNTETÉSE)

0/012-t és Oxycream 10 vol.-t alkalmaztunk 1:1.5 arányban keverve.
Gyengéd mosás BLONDYE samponnal.

HAJTŐ TONIZÁLÁSA

Az alapon M11-et használtunk és Oxycream 20 vol.-t 1:1.5 arányban keverve.

HAJHOSSZ TONIZÁLÁSA

A hajhosszra és a végekre 0/12-es árnyalatot és Oxycream 6 vol.-t használtunk 
1:2 higításban.
BLONDYE sampon és BLONDYE maszk.

Végeredmény: kifinomult ezüstszürke hatás.

SILVER LIGHT

“Vanessa olyan megjelenést 
szeretett volna, amely lehetővé teszi 
személyiségének ragyogását. Ez a 
többtónusú szürke árnyalat, mely 
az ólomtól az ezüstig terjed, kiemeli 
acélos elszántságát.”



9 LEVELS BLEACHING POWDER 
9 ÁRNYALAT VILÁGOSÍTÁS

BLONDYE

Hogyan érhetjük el a tökéletes világosítást? 
Az Oyster Cosmetics mostantól új eszközöket kínál, melyek 
segítségével könnyebben elérhetők a hűvös szőke árnyalatok a 
nem kívánt sárgás tónusok nélkül. 
BLONDYE 9 a sorozat kulcsterméke egy elképesztően progresszív, 9 árnyalat 
világosítására képes szőkítőpor. Hatékonysága mellett kíméli a haj szerkezetét, mely 
a kezelés után puha, fényes, rugalmas és hidratált marad. A szagtalan, sárgulás-ellenes 
hatású lila por hatékonyan alkalmazható részleges világosításhoz, szabadkézi és fóliás 
technikákhoz, valamint teljes szőkítéshez egyaránt.

ALKALMAZÁS: egy nem-fémes tálkában keverjen 
össze 1 kanál szőkítőport és 2 kanál oxidáló 
emulziót 6, 10, 20, 30 vagy 40 vol. a kívánt 
világosítás mértékének megfelelően. Hatóidő: 
15-től 45/50 percig. Az eljárás után alaposan 
öblítse le a hajat és mossa meg gyengéd 
samponnal.

Akár 9 árnyalat világosítás
Gyors eredmény
Lágy, hidratált haj

A tökéletes szőke
BLONDYE 
SZŐKÍTŐPORRAL

9 árnyalat 
világosítás



Miért használjuk?
Semlegesíteni az alapot és a nem 
kívánt pigmenteket.

Intenzívebbé tenni a meglévő 
hajszínt a színező maszkoknál 
tartósabb hatással.

Új és egyedi árnyalatok létre-
hozásához bármilyen Perlacolor 
színnel keverve.
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Milyen alapokon használható a 
BLONDYE by Perlacolor?
Alkalmazható:
• Nagyon világos természetes alapon 

világos tónusok vagy korrekciók 
eléréséhez (10-20 vol);

• fehér haj: világos tónusok hozzáadása 
ill. a hófehérség fenntartása (6 vol);

• arany szőke (színmélység 8 - 10): a 
meglévő tónusok fokozására vagy a 
nem kívánt tónusok megszűntetésére 
(6 vol)

• szőkített haj (színmélyég 8 to 10): 
divatos árnyalatok hozzáadásához 
vagy a nem kívánt tónusok 
eltűntetéséhez (kontraszt szín - 6 vol).

ALKALMAZÁS: keverje össze 1:1.5 arányban 
(intenzívebb hatáshoz) vagy 1:2 arányban 
(könnyebb hatáshoz) 6 - 20 vol. oxidálószerrel. 
Hatóidő: minimum 10 perctől (pasztel hatás) 
maximum 25 percig (intenzívebb hatás). 
Alaposan öblítse le; nincs szükség samponra.

TONER
TONIZÁLÓ
A BLONDYE by Perlacolor tonizálók a BLONDYE 
család nélkülözhetetlen eszközei.
BLONDYE by Perlacolor rendkívül hűvös szőke és számos más divatárnyalata segít az 
elképesztő pasztellhatások elérésében. A teljes palettára vonatkozó javaslat kiegészíti a 
választékot és tippeket ad az árnyalatok kombinált használatához. Engedje szabadjára 
kreativitását!

BLONDYE

Az árnyalatok
A Blondye színskála  6 ÁRNYALATOT
és 9 KEVERT színt tartalmaz.

0/090
Hamu szürke pigment: megszűnteti a sárgás
tónusokat.

0/002 Gyöngy-hamu pigment: megszűnteti a sárgás
tónusokat.

0/012
Levendula-hamu pigment:
megszűnteti és kioltja a sárgás tónusokat.

0/12 Intenzív szürke divat szín.

0/21 Pasztel pink/hamu divat szín.

0/084 Enyhén rezes divat szín.

0/090 0/12M/01 M/11

M/91 M/02 M/121

0/002 0/012 M/22 M/122

0/21 0/084M/12 M/82 M/841



Hogyan csináltuk?

“Lara erős változást akart. Az óceán 
mélyére emlékeztető intenzív kék 
színek és az északi fény lilás árnyalatai 
inspirálták teljesen új megjelenését.” 

Kiindulási szint: 8.0.

AZ ALAP ELKÉSZÍTÉSE

BLONDYE 9 árnyalatos szőkítőpor és Oxycream 30 vol.
a kívánt eredmény elérése érdekében.

AZ ALAP KIÜTÉSE (SÁRGÁS TÓNUSOK MEGSZŰNTETÉSE)

0/012-t és Oxycream 6 vol.-t alkalmaztunk 1:1.5 arányban keverve.
Gyengéd mosás BLONDYE samponnal.

VÁLASSZUK LE A HAJAT SZEKCIÓKRA ÉS FOLYTASSUK:

HAJTŐ - ALAP
M/02 és Oxycream 20 vol. keverve 1:1.5 arányban.

ELÜLSŐ RÉSZ, HAJHOSSZ 
MIX: M/02 és M/91 keverve Oxycream 20 vol. arány: 1:1,5.

HÁTSÓ RÉSZ, HAJHOSSZ 
M/91 és Oxycream 10 vol. keverve 1:1,5 arányban.

ELÜLSŐ RÉSZ, HAJVÉGEK 
MIX: M/21 és M/91 keverve Oxycream 6 vol. arány: 1:1,5.

Befejezésül a BLONDYE maszk segít lezárni a kutikulát és fényesebbé teszi a 
hajat.

BLUE NOTE 



ANTI-YELLOW SHAMPOO
AND MASK
SAMPON ÉS MASZK SÁRGULÁS ELLEN

A BLONDYE sorozat tartalmaz egy szőkítés 
után használatos, sárgulás elleni sampont és 
maszkot lila pigmentekkel.

ALKALMAZÁS
Anti-Yellow sampon: TISZTÁN: (fehér, szürke vagy aranyszőke hajra): hagyja hatni 3-5 percig, majd 
öblítse le. HIGÍTVA: (szőkített, világosított vagy melírozott hajra): keverjen össze 5 ml Anti-yellow 
sampont és 5 ml festés utáni sampont. 1-3 perc hatóidő után öblítse le.
Anti-Yellow maszk: Alkamazza a megmosott hajon. Hatóidő: 5-20 perc. Öblítse le alaposan.

Mindkettőt úgy tervezték, hogy hideg szőke színt hozzanak létre a narancsos pigmentek 
semlegesítésével. Ideális megoldás szőkítés és a különböző melírtechnikák alkalmazása 
során, illetve szebbé, ragyogóbbá varázsolhatjuk a fakó, természetes ősz hajszálakat is.
A sampon gyengéden és hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket és az esetleges 
színmaradványokat, a maszk pedig könnyebben kezelhetővé teszi a hajat és segít lezárni 
a kutikulát, így a haj láthatóan fényesebbé válik. Az antioxidáns hatású fekete áfonya és 
homoktövis kivonatok valamint a hialuronsav revitalizálják és rugalmasabbá teszik a 
hajat.

BLONDYE

INTEGRÁLT 
RENDSZER

Védelem

Tisztítás

Tónus

Színtelenítés

Styling

OYSTER COSMETICS S.p.A. (Italy)
Forgalmazza: HAIRMONY FODRÁSZKELLÉK KFT. - (H) 1097 Budapest, Gyáli út 33/b.

Tel. +36 30 377 0849 - Fax +36 29 317-316 - info@oysterhungary.hu - www.hair-mony.hu
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