
E-PLEX wegańska formuła 
i technologia 

bez parabenów

bez silikonu

nie testowane 
na zwierzętach
testowane na 
zawartość 
metali ciężkich
bez PCW 
i ftalanów

bez SLES

testowane 
dermatologicznie

testowane na
 obecność niklu

COLORLY
OPTIMUS

Ekskluzywny &-Plex BOND REPAIR™, 
kompleks drogocennych olejów roślin-
nych i maseł. Pomaga poprawić kon-
dycję i odporność włosów, czyniąc je 
mocniejszymi i zdrowszymi. Zapewnia 
maksymalną wydajność farbowania i 
doskonałą ochronę włókien włosa. Przy-
wraca wiązania keratynowe i zapewnia 
połysk  i trwały kolor nwet na włosach si-
wych.

Mediterranean Blend  to Innowacyjny 
fitokompleks, mieszanka ekstraktów z 
wyselekcjonowanych roślin, ekologicz-
nych skórek winogron z Emilii, sycylijskich 
cytryn, jabłek z Trentino, ekologicznych 
otrębów pszennych z doliny Padu (w 
celu zagwarantowania wysokiej jakości 
surowca). Mieszanka śródziemnomor-
ska pomaga poprawić połysk włosów, 
zmniejszając odkładanie się ciężkich 
minerałów obecnych w wodzie. Chro-
ni również efekt chromatyczny poprzez 
uszczelnienie łusek włosowych, ograni-
czając utratę koloru podczas mycia.

PROPORCJE    OKSYDANTY  (VOL)    CZASY         ROZJAŚNIENIE



COLORLY OPTIMUS 60ml 1:1
NOWE KOLORY NIEDOSTĘPNE W AQUARELY IMP

8L 
lawendowy 
jasny blond

7L 
lawendowy 
średni blond

9L 
lawendowy 

bardzo jasny blond

10L 
lawendowy 

najjaśniejszy blond

SSL 
superrozjaśniający 
lawendowy blond

7PC 
perłowo-popielaty 

średni blond

8PC 
perłowo

-popielaty 
jasny blond

9PC 
perłowo-popielaty 

bardzo 
jasny blond

10PC 
perłowo-popielaty 

najjaśniejszy 
blond

7RT 
miedziano-
tycjanowy 

średni blond

7CV
popielato
-fioletowy 

średni blond

8CV 
popielato
-fioletowy 

jasny blond

9CV 
popielato 

-fioletowy bardzo 
jasny blond

10CV 
polielato 
-fioletowy 

najjaśnieszy blond

Seria Pearl Ash kontrastuje 
z ciepłymi tonami, oferując 
masę kolor masy perłowej daje 
najlepszy wynik farbowania na 
włosach jaśniejszych lub lekko 
ciemniejszych naturalnych.

Seria Lawendowa kontrastuje z 
żółtym refleksem oferując ele-
gancki efekt.

Seria Ash Violet została
stworzona aby kontrastować z 
żółto-pomarańczowymi reflek-
sami i tworzyć niespotykane, 
łagodne refleksy.

4CS 
kasztanowy 
średni brąz

5CS 
kasztanowy
 jasny brąz

6CS 
kasztanowy 

ciemny blond

7CS 
kasztanowy 
średni blond

Seria Kasztan. Nowa seria 
Chestnut (Kasztan) eliminuje 
żółte i pomarańczowe refleksy, 
zapewniając neutralne i zrów-
noważone rezultaty.

Seria Ash Violet została
stworzona aby kontrastować z 
żółto-pomarańczowymi reflek-
sami i tworzyć niespotykane, 
łagodne refleksy.

TONALITA’

Najjaśniejszy z linii kolorów be-
żowych, która niezależnie od 
zmieniającej się mody cieszy 
się nieustającą popularnością.

TONALITA’

TONALITA’

10B 
beżowy 

najjaśniejszy 
blond

8RT 
miedziano
-tycjanowy
 jasny blond


