
Autorska
koloryzacja



Pierwszy autorski wymiar koloryzacji,  
która nabiera kształtów 
w Twoich rękach

Nadchodzi in flashy colours, trwała koloryzacja do tworzenia niezwykłych efektów. 
Sugestywna i porywająca paleta kolorów o żywej tonacji, która w Twoich rękach tworzy z koloru 
całą autorską deklarację. 

Pożegnaj monotonię, 
wejdź w nowy wymiar koloru

Autorska
koloryzacja



Koloryzacja jako wielki sojusznik
Róże z niebieskawymi tonacjami, blondy wpadające w limonkę, błękity w kolorze nocy. 
Niech Twój salon stanie się galerią, w której kolor dochodzi do swej maksymalnej ekspresji, 
by zaoferować każdemu klientowi, w każdym momencie, pożądane wykończenie koloru.

in flashy colours
Dla wszystkich, którzy mają odwagę wyrazić siebie kolorem i pożegnać rutynę i monotonię.

Kolor jako 
metoda 
ekspresji

in flashy colours rodzi się z potrzeby 
kolorystów dotyczącej ekspresji własnej 
kreatywności. Nowa koloryzacja 
bezpośrednia o długiej trwałości, łatwej 
aplikacji, dająca wyjątkowe efekty, która 
w rękach odważnego profesjonalisty 
o odpowiedniej osobowości nabierze 
życia w efektownych kreacjach światła.

Kolor, Kreatywność i Jakość



UTWORZONA Z WykORZysTANiem 
TeCHNOLOGii CrysTal Gel 
DLA PORyWAJĄCyCH eFekTÓW
Połączenie polisacharydów naturalnego pochodzenia z barwnikami 
bezpośrednimi o wysokiej czystości, przenika głęboko w strukturę włosa, 
docierając do wnętrza jego włókien, gdzie pozostaje utrwalone przez keratynę.
Rezultatem jest rozświetlony, intensywny, porywający i wytrzymały kolor. 

kOsmeTyCZNA PieLĘGNACJA DLA WŁOsÓW
in flashy colours nie zawiera amoniaku, nadtlenków ani barwników 
oksydacyjnych, dzięki czemu nie rozjaśnia włosów ani nie zmienia struktury 
włókna włosa, ekstremalnie dbając o włosy i nadając im dodatkowy połysk. 

JeJ APLikACJA, 
CAŁkOWiTe DOŚWiADCZeNie ZmysŁOWe
Dla fryzjera, dzięki żelowej konsystencji, która nadaje inspirujący wygląd 
i ułatwia pracę.
Dla klienta, dzięki unikalnemu i starannie dobranemu zapachowi i teksturze.

Technologia  
w służbie emocji



Trzy składniki, dzięki którym zaoferujesz swoim klientom spersonalizowaną 
i odmienną usługę koloryzacji, dostosowaną do osobowości każdego z nich 
i do każdego momentu. Wykończenia radykalne lub kombinacje inspirujące 
i eleganckie. Klient prosi, Ty proponujesz.
 

1. sIeDeM CZysTyCH TONÓW. Intensywnych. 
Dla zachwycających rezultatów:
CZerWONy · POMaraŃCZOWy · ŻÓŁTy · ZIelONy · NIeBIesKI · FIOleTOWy · rÓŻOWy
       

2. Clear. Do mieszania z czystymi tonami w celu uzyskania 
efektów pastelowych. 

3. TWOJa KreaTyWNOŚĆ BeZ OrGaNICZeŃ.
in flashy colours to nowe narzędzie w Twoich rękach. Proste w aplikacji 
i z nieograniczonymi możliwościami wykończeń. Bez ograniczeń, tak jak 
Twoja kreatywność.

Paleta kolorów, 
która współgra  
z Twoją kreatywnością



rozpoczyna się 
spektakl kolorów
Tyle efektów, ilu klientów.
Tyle możliwości, ile jest w Twojej wyobraźni.
in flashy colours – pierwsza koloryzacja, 
która nabiera formy w Twoich rękach.

Poznaj niekończące się możliwości, które oferuje Ci in flashy colours.



PrZyGOTOWaNIe WŁOsÓW
–  Przeprowadzenie diagnostyki stanu włosów i dobranie techniki koloru do wykonania na 

włosach klienta.
–  Jeżeli dąży się do uzyskania żywych kolorów, należy wykonać uprzedni proces dekoloryzacji 

włosów przy użyciu PLATIBLANC PLUS aż do osiągnięcia wysokości tonu 8 lub 9, 
a następnie zaaplikować wybrany kolor. 

–  W celu utrzymania już istniejącego koloru, wystarczająca jest dekoloryzacja samych odrostów.

aPlIKaCJa KOlOrU
–  Odseparować pasma włosów, na które chce się zaaplikować kolor, i przystąpić do jego 

nakładania na suche włosy za pomocą pędzla.
–  Obficie pokryć włosy farbą i wmasowywać palcami, by osiągnąć wysoką penetrację pigmentów.
–  Pozostawić na włosach, przepłukać wodą, a następnie umyć włosy.
 
OsIĄGaNIe CZysTyCH KOlOrÓW I INTeNsyWNyCH reZUlTaTÓW
– Obficie pokryć włosy farbą i masować, by produkt dokładnie przeniknął włosy.
– Pozostawić na włosach na 30 minut.

OsIĄGaNIe PasTelI I PersONalIZaCJa KOlOrU KaŻDeGO KlIeNTa
W celu osiągnięcia delikatnych pastelowych tonów i spersonalizowania koloru należy użyć 
tonu CLEAR, który pozwala osłabić intensywność czystych tonów bazowych. 

–  Zmieszać ton CLEAR z wybranym tonem bazowym w niemetalowej misce. Proporcja 
mieszanki będzie zależała od pożądanego rezultatu. 

–  Dla znaczącej redukcji zaleca się mieszankę 1:10 lub wyższą. Jako obrazujący przykład: 2 g 
wybranego tonu + 20 g tonu CLEAR.

–  Następnie nałożyć mieszankę, stosując się do ogólnej techniki aplikacji i pozostawić na 
włosach na 5–10 minut.

–  Można mieszać różne kolory na tym samym paśmie włosów lub na różnych pasmach, osiągając 
dzięki temu unikatowe i spersonalizowane efekty przy każdej z wykonywanych usług.

SPOSÓB UŻYCIA 
IN FlasHy COlOUrs



Czy we wszystkich przypadkach dekoloryzacja włosów jest niezbędna?
Najlepsze rezultaty koloryzacji osiągniesz na bazach po dekoloryzacji lub na włosach naturalnych o odcieniach bardzo jasnych blondów, dlatego też w zależnościi od bazy włosów zalecamy 
Ci przeprowadzenie dekoloryzacji, która przygotuje włosy do następującej po niej aplikacji koloru. Bez wstępnej dekoloryzacji możesz zaaplikować kolor przy co najmniej 80% włosów białych, 
jednak osiągnięty kolor będzie mniej intensywny.
W przypadku włosów szczególnie wrażliwych ważne jest uprzednie wyrównanie ich porowatości, dlatego też zalecamy umycie włosów za pomocą TREAT NATURTECH REPAIR ACTIVE 
SHAMPOO, nałożenie TREAT NATURTECH REPAIR ACTIVE MASK i wysuszenie włosów przed aplikacją koloru.

Czy można aplikować kolor na włosy wilgotne?
W celu osiągnięcia maksymalnej intensywności zalecamy aplikację koloru na włosy suche, tak jak w przypadku pozostałych koloryzacji. Na wilgotnych włosach otrzymasz rezultaty mniej 
intensywne, co może się przydać przy uzyskiwaniu najbardziej delikatnych pasteli.

Jak długo kolor się utrzymuje?
Będzie to zależne od stanu i porowatości włosów, zazwyczaj kolor utrzymuje się przez 15 myć. Uzyskany rezultat przedłużysz wtedy, kiedy wyrównana zostanie porowatość włosów przed aplikacją 
koloru oraz kiedy klient będzie go wspierał, używając TREAT NATURTECH COLOUR PROTECT SHAMPOO. Pamiętaj, że woda morska i basenowa przyspieszają proces utraty koloru.

Można usunąć kolor z włosów?
Jest to koloryzacja półpermanentna, dlatego też kolor wymywa się stopniowo wraz z kolejnymi myciami. Jeżeli chcesz usunąć go w sposób natychmiastowy, należy wykonać dekoloryzację za 
pomocą PLATIBLANC PLUS. Należy pamiętać, że w zależności od stanu i porowatości włosów istnieje możliwość, że pozostaną na nich resztki nieusuniętego koloru.

Do czego służy ton CLEAR?
Ton CLEAR pozwala na rozcieńczenie pozostałych tonów w celu zmniejszenia intensywności koloru i osiągnięcia delikatnych, spersonalizowanych tonów pastelowych, dzięki czemu uzyskuje 
sie kolor na miarę każdego klienta.

Czy można mieszać tony IN FLASHY COLOURS z farbą oksydacyjną?
Nie, nie jest to możliwe, ponieważ tony IN FLASHY COLOURS nie są stabilne w środkach oksydacyjnych, dlatego też nie mogą być mieszane z OALIA lub CROMATONE.

Czy można użyć IN FLASHY COLOURS w celu ożywienia koloru włosów farbowanych?
Tak, IN FLASHY COLOURS pozwala odświeżyć kolor długości włosów i końcówek, utrzymując go w perfekcyjnej kondycji aż do kolejnej aplikacji farby.
1) Wybrać pożądany ton jako kolor odświeżający.
2) Zmieszać wybrany ton z tonem CLEAR aż do uzyskania pożądanej intensywności.
3) Aplikować, a następnie pozostawić na 5–10 minut czasu ekspozycji.

Można mieszać tony między sobą?
Tak, wszystkie tony można ze sobą mieszać w celu osiągnięcia spersonalizowanych efektów.

Z jaką częstotliwością można ją aplikować?
Z częstotliwością pożądaną przez klienta, ponieważ innowacyjna formuła IN FLASHY COLOURS chroni i pielęgnuje włosy w tym samym czasie, kiedy nadaje im kolor.

Czy można użyć ciepła?
Tak, stosując je podczas procesu ekspozycji, wpływa się korzystnie na wnikanie barwników, jednak nie powinno się zmniejszać czasu ekspozycji w znaczny sposób.

Czy jest niezbędne przeprowadzenie testu wrażliwości?
IN FLASHY COLOURS nie zawiera amoniaku, nadtlenku ani barwników oksydacyjnych, jednak ze względów bezpieczeństwa wskazane jest przeprowadzenie próby wrażliwości w sposób 
wskazany w instrukcji.

Może pobrudzić?
IN FLASHY COLOURS składa się z barwników o wysokiej intensywności, dlatego też należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania. W celu zapobieżenia poplamieniu ubrań zalecane 
jest chronienie ich za pomocą ręcznika. Kiedy myje się głowę lub nadmiernie poci, mogą czasami poplamić się ręczniki lub pościel. Chcąc uniknąć plam na skórze, należy minimalizować 
bezpośredni kontakt ze skórą głowy i używać MONTIBELLO PROFESSIONAL’S COLOUR PROTECTOR w celu ochrony konturu włosów. Do usunięcia ewentualnych plam na skórze 
użyj MONTIBELLO PROFESSIONAL’S COLOUR CLEANER.

IN FlasHy COlOUrs 
ODPOWIADA NA TWOJE PYTANIA:niekończąca się paleta do tworzenia  

nowych tonów i zaskakiwania twoimi kreacjami
Odważ się i eksperymentuj z in flashy colours.

Przykładowo, by osiągnąć kolor typu ZACHÓD SŁOŃCA, należy zmieszać tony POMARAŃCZOWY, RÓŻOWY i 
CZERWONY w proporcji 1:1:1 I gramaturze, którą potrzebujesz. Intensywność ostatecznego koloru zostanie dopasowana za 
pomocą tonu CLEAR w celu osiągnięcia odcienia, którego pożądasz.

PrOPOrCJa MIesZaNKITON 
OTrZyMaNy

sŁONeCZNy

MOrelOWy

KOralOWy

OGNIsTy 
CZerWONy

rÓŻaNy

ŁOsOsIOWy

ZaCHÓD 
sŁOŃCa

WIŚNIOWy

BUrGUNDOWy

MaHONIOWy

ŚlIWKOWy

laWeNDOWy

lIlIa

MOrsKI

sTalOWy

MeTalICZNy

PaWIe OKO

sZMaraGDOWy

INTeNsyWNy 
ZIelONy

lIMONKOWy

 ŻÓŁTY POMARAŃCZOWY RÓŻOWY CZERWONY FIOLETOWY NIEBIESKI ZIELONY
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POZNAJ TECHNIKI
IN FlasHy COlOUrs



Efekt kaskady we włosach,  

by nadać blask i wzmocnić  

widoczność koloru.

Flash Up

3.
Aplikować wybrany kolor 

od odrostu po końcówki, 

w pasmach separacji  

promienistej.

2.
Na podstawie tej separacji wydzielić 

kolejną w formie promienistej, 

zachowując większą ilość włosów 

w częściach bocznych.

1.
Wydzielić promienistą separację 

szeroką na 2 cm w górnej  

części głowy.

F L A S H  U P



F L A S H  D O W N

Flash Down
Kolor pojawia się w formie okrągłej, 

w dolnej części włosów, zwiększając 

wrażenie jego ruchliwości i tworząc 

niespodziewany efekt, który podkreśla 

wybrany styl strzyżenia.

3.
Aplikować plamami wybrany 

kolor, poza zachowanym pasmem. 

Zmieniać aplikację koloru na 

długościach i końcówkach w celu 

osiągnięcia lepszej integracji koloru 

z oryginalną bazą włosów.

2.
Zachować włosy  

w części górnej głowy.

1.
Wykonać separację  

w formie krzyża.



F L A S H  L I G H T

Zastosuj kolor w sposób delikatny 

lub w formie odważnej. Limity  

wyznacza klient.

Flash Light

1.
Aplikować kolor w części 

końcówek, podążając prostą linią 

dookoła całej głowy, w sposób 

zgodny z wyobrażeniami klienta.



S H A D E D  F L A S H

Cieniowany efekt, w którym kolor ze środka 

przenika na zewnątrz w delikatny sposób.
Shaded Flash

3.
Przemieniać pasma farbowane 

z pasmami bez nakładanego koloru.

2.
Następnie zaaplikować kolor, 

nakładając od odrostu/długości 

w kierunku końcówek, by uzyskać 

efekt cieniowania koloru, w części 

dolnej/wewnętrznej włosów.

1.
Od boku do boku głowy 

wyznaczyć sekcję w kształcie 

bardzo głębokiego zygzaka i upiąć 

górną część.



D O U B L E  F L A S H

Fuzja nakładających się tonów,  

by uzyskać ruch jednorodnego 

i niezdefiniowanego koloru.

Double Flash

1.
Zachować 5 cm włosów w separacji 

okrągłej w górnej części głowy.

2.
Wykonać separację włosów na 

horyzontalne linie i zaaplikować wybrane 

kolory w określonych sekcjach.

3. 
Rozpocząć aplikację pierwszego 

koloru w pierwszej sekcji, od odrostu 

i długości, a następnie kontynuować 

aplikację drugiego koloru na długości 

i końcówkach.

4.
Odwrócić kolejność kolorów w kolejnej 

sekcji w taki sposób, że aplikujemy 

drugi kolor w strefie odrostu i długości, 

a pierwszy kolor na długościach 

i końcówkach.



montibello.pl


