MICELLAR OIL
Hi•Tech

Nowoczesny System
Permanentnej Koloryzacji
– Bez Amoniaku
– Bez Zapachu
– Bez PPD

Technologia
i Natura
w służbie koloru

Ponad 30%

kobiet deklaruje, że ma wrażliwą skórę głowy.

Jedna na pięć kobiet odczuwa dyskomfort podczas zabiegu farbowania.
Inne mają

obawy wobec koloryzacji w czasie ciąży.

Mimo to, prawie żadna z nich nie

zrezygnuje z efektu permanentnej koloryzacji.

Ile z nich to Twoje klientki?
Czy Twój Salon oferuje już usługę delikatnej i przyjaznej koloryzacji?
Dajemy Ci produkt – sam decydujesz, czy będzie to nowa

OALIA. Kolor ma w naturze.

usługa w Twoim Salonie.

Nowy System Permanentnej Koloryzacji
bez amoniaku – bez zapachu – bez ppd
micellar oil Hi·Tech
Naturalny składnik aktywny: olej arganowy
Wysoka wydajność inżynierii kosmetycznej: Micellar Oil Hi·Tech
Naturalny składnik pielęgnacyjny: wosk pszczeli

Jeszcze nigdy wcześniej nie wynaleziono
tak unikalnej formuły
Trwałe, wibrujące kolory farby, która gwarantuje maksymalną delikatność dla włosów i skóry głowy.
OALIA daje Tobie techniczne możliwości kreowania nowej usługi koloryzacji w Twoim Salonie.

• bez amoniaku
• bezwonna
• 100% pokrycie
• rozjaśnienie do 4 tonów
• maksymalny komfort aplikacji
zarówno dla klienta, jak i fryzjera
• 52 modne odcienie

ocena hiperalergiczności
Bardzo dobra*
*testy kliniczne przeprowadzone przez
institut d’expertise clinique espagnE

TECHNOLOGIA

MICELLAR OIL
Hi•Tech
Micellar Oil Hi.Tech
Formuła oparta jest na kombinacji składników nawilżających
pochodzenia roślinnego oraz czynnika aktywnego
– OLEJKU ARGANOWEGO, jednego z najważniejszych
odkryć współczesnej pielęgnacji.
Micellar Oil Hi.Tech zapewnia wzrost przepuszczalności włókna
włosowego bez naruszania jego naturalnej struktury gwarantując
maksymalną efektywność koloryzacji i pielęgnacji.

KORZYŚCI:
• wzmocnienie struktury włosów
• nadanie połysku i delikatności
• nawilżenie, odżywienie i ochrona skóry głowy
• wprowadzenie składników pielęgnacyjnych o działaniu przeciwzapalnym
PRZED
KOLORYZACJĄ

W TRAKCIE
KOLORYZACJI

PO
KOLORYZACJI

Stres i zanieczyszczenia
sprawiają, że włosy
są matowe

Micellar Oil Hi.Tech
i pigmenty penetrują
włosy od wewnątrz

Włosy stają się
bardziej błyszczące,
odżywione i mają
zdrowszy wygląd

OLEJ ARGANOWY
Ekstrakt nazywany „płynnym złotem” uzyskiwany jest z drzewa
Argania Spinosa, które spotkać można tylko w południowo-zachodniej
części Maroko na naturalnym obszarze, który został uznany za
rezerwat biosfery UNESCO w 1998 roku.
Jego całkowicie rzemieślniczy, ręczny zbiór i proces produkcji ma
poparcie kilku programów zrównoważonego rozwoju.
Poza właściwościami pielęgnacyjnymi olej arganowy zawiera
substancję będące naturalnymi antyoksydantami.

Mieszanka tylko
dwóch produktów

Mieszanka

Krem
koloryzujący

Aktywator

Czas
ekspozycji

1 + 1,5

52 odcienie – 60 g

4 aktywatory – 1000ml

30 min.

BOGATA KARTA KOLORÓW:
52 MODNE ODCIENIE
CZERŃ
NATURA

POPIEL
OPAL

10 odcieni

8 odcieni

ZŁOTO

MIEDŹ
CZERWIEŃ

KASZTAN

MAHOŃ
PURPURA
FIOLET

12 odcieni

7 odcieni

12 odcieni

3 odcienie

DOWÓD SKUTECZNOŚCI:
Badania Podstawowe

Ponad 500 formuł przetestowanych przez Laboratoria R&D

Zalegalizowanie i Test Skuteczności
Aplikacja u ponad 200 różnych modelek

Aplikacja i Opracowanie Rytuałów

Wykonano ponad 1100 aplikacji przez wyspecjalizowanych techników

Jednym z najważniejszych celów było osiągnięcie bardzo łagodnego procesu koloryzacji. Przeprowadzono badania kliniczne przez niezależnych ekspertów dermatologicznych
w celu oceny Oalia.
W otwartych testach alergicznych produkt otrzymał ocenę „bardzo dobry”, maksymalną możliwą pod kątem hiperalergiczności. Potwierdziło to nasze założenia – Oalia to
farba bezpieczna i skuteczna.

TECHNIKA STOSOWANIA

ŁATWA I KOMFORTOWA APLIKACJA

KARTA KOLORÓW

CZERŃ
NATURA

10 odcieni

POPIEL
OPAL

1.1

1

3

4

niebiesko-czarny

czarny

ciemny brąz

brąz

5

6

7

8

jasny brąz

ciemny blond

blond

jasny blond

9

10

bardzo jasny blond

platynowy blond

6.1

7.1

8.13

10.13

popielaty ciemny blond

popielaty blond

złoty popielaty jasny blond

złoty popielaty platynowy blond

10.2

5.23

7.23

9.23

perłowy platynowy blond

złoty perłowy jasny brąz

złoty perłowy blond

złoty perłowy bardzo jasny blond

5.3

6.3

7.3

8.3

złoty jasny brąz

złoty ciemny blond

złoty blond

złoty jasny blond

6.31

9.31

6.34

8.34

popielaty złoty ciemny blond

popielaty złoty bardzo jasny blond

miedziany złoty ciemny blond

miedziany złoty jasny blond

5.36

6.36

7.36

9.36

piaskowy jasny brąz

piaskowy ciemny blond

piaskowy blond

piaskowy bardzo jasny blond

8 odcieni

ZŁOTO

12 odcieni

7 odcieni

KASZTAN

12 odcieni

MAHOŃ
PURPURA
FIOLET

3 odcienie

5.4

8.4

6.43

7.44

miedziany jasny brąz

miedziany jasny blond

złoty miedziany ciemny blond

intensywny miedziany blond

5.7

7.74

7.78

czerwony jasny brąz

miedziany czerwony blond

purpurowy czerwony blond

3.60

4.60

5.60

6.60

czysta czekolada

gorzka czekolada

naturalna czekolada

mleczna czekolada

4.61

6.63

5.64

6.64

popielaty kasztanowy brąz

złoty kasztanowy ciemny blond

miedziany kasztanowy jasny brąz

miedziany kasztanowy ciemny blond

5.66

4.67

6.67

7.67

intensywny kasztanowy jasny brąz

czerwony kasztanowy brąz

czerwony kasztanowy ciemny blond

czerwony kasztanowy blond

5.5

4.8

6.88

mahoniowy jasny brąz

purpurowy brąz

intensywny purpurowy ciemny blond

KARTA KOLORÓW

MIEDŹ
CZERWIEŃ

TECHNIKI KOLORYZACJI

KRÓTKI PRZEWODNIK
PO USŁUGACH KOLORYZACJI

Oalia daje nieograniczone możliwości techniczne oraz szansę na spersonalizowanie
zabiegu koloryzacji, dzięki czemu można doskonale spełnić potrzeby każdego klienta.

TON W TON

ROZJAŚNIENIE O 1 TON

ROZJAŚNIENIE O 2 TONY

ROZJAŚNIENIE O 3-4 TONY

PRZYCIEMNIANIE

ODŚWIEŻANIE KOLORU

• Doskonałe pokrycie do 100% białych/siwych włosów
Oalia umożliwia efektywne pokrycie siwych włosów, jednak przy siwiźnie
większej niż 50% należy zmieszać odcień modny z odpowiednim tonem
naturalnym wg poniższej instrukcji.

Ogólna reguła:

• 50-75% siwych włosów:
¼ tonu bazowego + ¾ modnego odcienia
• 75-100% siwych włosów
½ tonu bazowego + ½ modnego odcienia

REFLEKSY

Włosy
wrażliwe

Włosy
normalne

Innowacyjna inżynieria kosmetyczna:

Micellar Oil Hi·Tech

• ułatwia wniknięcie barwników i składników pielęgnacyjnych
• bez naruszania włókna włosa
• zawiera kojący ekstrakt z drzewa Boswellia Serrata

więcej odcienia modnego = większa intensywność
więcej odcienia naturalnego = większe pokrycie

TECHNIKI KOLORYZACJI

KRYCIE SIWIZNY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OALIA TO KOLORYZACJA WYDAJNA I PROSTA, ALE POSTANOWILIŚMY
ODPOWIEDZIEĆ NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA NASZYCH KLIENTÓW.

CZY OALIA JEST KOLORYZACJĄ ZBLIŻONĄ DO PRODUKTÓW TON W TON?
Oalia to koloryzacja permanentna. Jej główną innowacją jest brak amoniaku, brak PPD, bezzapachowość, co powoduje, że może być mylona z koloryzacją semipermanentną. Oalia kryje siwe włosy, pozwala na rozjaśnienie do
4 tonów, jak normalna farba. Jednakże korzystając z aktywatora o mocy 5,5 można osiągnąć efekt ton w ton.

JAKI SKŁADNIK ZASTĄPIŁ AMONIAK I CZYM SIĘ OD NIEGO RÓŻNI?
Amoniak został zastąpiony przez kombinację substancji alkalicznych, które są delikatniejsze dla włosów. Nowy
składnik nie ma zapachu i z respektem traktuje włos, gwarantując, że zabieg jest mniej agresywny.

CZY NADAL TRZEBA PRZEPROWADZAĆ TEST ALERGICZNY?
Tak jak w przypadku każdego zabiegu koloryzacji należy go przeprowadzić zgodnie z informacją zawartą w instrukcji obsługi.

JAK MOŻLIWE JEST POKRYCIE SIWYCH WŁOSÓW BEZ AMONIAKU?
Technologia Micelarna zwiększa wydajność koloryzacji, pozwalają na penetrację włosów bez naruszenia ich naturalnej struktury. Z tego powodu mikropigmenty wnikają w nawet najbardziej oporne łuski włosa bez amoniaku.

CZY NAPRAWDĘ MOŻNA OSIĄGNĄĆ 100% POKRYCIE SIWYCH WŁOSÓW?
Oalia umożliwia doskonałe pokrycie siwych włosów, jednak przy siwiźnie większej niż 50% należy zmieszać odcień
modny z odpowiednim kolorem bazowym wg instrukcji zawartych w instrukcji stosowania załączonej do farby, bądź
korzystając z porady niniejszego przewodnika.

JAK TO MOŻLIWE ŻE OALIA NIE MA ŻADNEGO ZAPACHU?
Zupełny brak amoniaku i sztucznych perfum sprawia, że farba jest zupełnie bezzapachowa.

CZY MOŻNA UŻYĆ OALII U KLIENTKI Z WRAŻLIWĄ SKÓRĄ GŁOWY?
Oalia to farba łagodna dla skóry głowy, ale nie powinna być stosowane, gdy widzimy wysypkę, podrażnienie skóry
lub oczywiste ryzyko uczulenia. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem.

CO TO JEST PPD I CO OZNACZA JEJ NIEOBECNOŚĆ W SKŁADZIE OALII?
PPD jest pochodną parafenylodiamniny, substancji powszechnie występującej w farbach do włosów, zwłaszcza
w ciemnych odcieniach. Ten składnik jest głównym odpowiedzialnym za większość alergii i dyskomfortu podczas
zabiegu koloryzacji. Brak PPD w składzie OALII ma zatem pozytywny wpływ na włosy i skórę głowy.

JAK UDAŁO SIĘ WYELIMINOWAĆ PPD?
Po wielu latach testów udało się skomponować innowacyjną formułę, która jest oparta na nowych molekułach i zapewnia doskonałe rezultaty koloryzacji, przy tym minimalizując możliwość alergii i podrażnień.

CZY MOŻNA ZASTĄPIĆ OKSYDANT AKTYWATOREM INNEJ MARKI?
Nie jest to możliwe, ponieważ może znacząco wpłynąć na rezultat koloryzacji. Oalia i krem aktywujący zostały zaprojektowane tak, że tylko oksydant montibel.lo jest w stanie aktywować farbę, ze względu na jej specyficzny skład.
Tylko użycie odpowiedniego aktywatora zapewnia odpowiednią konsystencję mikstury.

Naturalny składnik aktywny:

olej arganowy

• wzmacnia strukturę włosów
• nadaje delikatność i połysk
• zawiera naturalne antyoksydanty

Tak, używając aktywatora o mocy 11/5,5 vol. w zależności od kondycji włosów, w proporcji 1+1,5 i czasem ekspozycji pomiędzy 2 a 10 minut, obserwując efekty.

CZY MOŻNA MIESZAĆ ZE SOBĄ RÓŻNE ODCIENIE OALII?
Tak, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia stylisty.

CZY TRUDNO SIĘ ZMYWA WŁOSY PO EKSPOZYCJI FARBY?
Nie, dzięki dopracowanej formule mikstura łatwo się zmywa. Zalecamy korzystanie z szamponu i odżywek serii COLOR PROTECT w celu zwiększenia trwałości koloru.

CZY OALIA MOŻE BYĆ MIESZANA Z FARBAMI CROMATONE?
Nie jest to zalecane z powodu różnic w technologii, proporcji mieszania i specyficznych procedur.

CZY TAKIE SAME REZULTATY OSIĄGNĘ Z OALIĄ JAK Z FARBĄ CROMATONE?
Nie, każda linia ma swoje kolory. Produkty maja inny skład, użyto różnych technologii. Aczkolwiek łączy je taki sam
system określania tonów i odcieni.

JAKA JEST WŁAŚCIWIE RÓŻNICA MIĘDZY TYMI FARBAMI?
Oalia to farba bez amoniaku, bez zapachowa, aczkolwiek także permanentna. Posiada 52 odcienie, 4 aktywatory.
Cromatone to koloryzacja permanentna posiadająca specjalną serię tonów naturalnych dla trudnej siwizny (PLUS),
superrozjaśniających, wzmacniaczy odcieni (Cromaxtrem). W sumie oferuje 109 odcieni.

CZY LEPSZE ROZJAŚNIENIE MOŻE BYĆ UZYSKANE PRZEZ WYDŁUŻENIE CZASU
EKSPOZYCJI FARBY?
Oalia została zaprojektowana żeby osiągnąć rezultat po 30 min. Wydłużenie tego czasu zalecane jest czasami przy
nasadzie, w celu pigmentacji uciążliwych siwych włosów lub rozjaśnienia bardzo ciemnych włosów. Na długościach
i końcach stanowczo odradzamy wydłużanie czasu ekspozycji ze względu na ryzyko przesycenia koloru.
Czas ekspozycji może być czasem skrócony w celu uzyskania subtelniejszych efektów (patrz: technika odświeżania
koloru).

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI AKTYWATOR?
Do wyboru są 4 w zależności od efektu jaki chcemy uzyskać: 5,5 Vol. dla koloryzacji ton w ton, albo nadania odcienia; 11 Vol. dla rozjaśnienia o 1 ton; 22 Vol. dla rozjaśnienia o 2 tony i przy farbowaniu siwych włosów; 33 Vol. do
rozjaśnienia o 3-4 tony.

Naturalny składnik pielęgnacyjny:

wosk pszczeli

• nadaje mieszance kremową teksturę
• działa regenerująco na skórę głowy
• ma działanie antyzapalne

PYTANIA I ODPOWIEDZI

CZY MOŻEMY NADAĆ REFLEKSY WŁOSOM PO DEKOLORYZACJI/ROZJAŚNIENIU
LUB PASEMKACH?

Technologia
i Natura

w służbie koloru

www.montibello.pl

