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BEZ OXYDANTU - BEZ AMONIAKU - BEZ ALKOHOLU - BEZ PARABENÓW

CO TO JEST IONIC?
Kwaśna maska koloryzująca o niskim pH 3,5
która zmienia kolor włosów farbowanych,
działając w synergii z każdą koloryzacją oksydacyjną na rynku.
Wyjątkowa formuła Tahe bogata w ekstrakty roślinne
(Salvia Oficinalis, Kwas cytrynowy, Bisabolol, Presea Gratisima
i prowitamina B5), które sprawiają, że maska działa jonizująco
odżywiając i nawilżając włosy. Zapewnia tym samym
nienaganny połysk bez niszczenia włosów.

NA JAKICH WŁOSACH DZIAŁA?
Ze względu na jej skład maski IONIC działają tylko
na włosach poddawanych wcześniej zabiegom
chemicznym (farba, ton w ton, pasemka,
rozjaśnianie, trwała ondulacja, refleksy, baleyage
super-rozjaśnianie i prostowanie chemiczne).

KWAŚNA MASKA KOLORYZUJĄCA pH 3,5

BEZ OXYDANTU | BEZ AMONIAKU | BEZ ALKOHOLU | BEZ PARABENÓW
SZAMPON

niebieski

czerwono fioletowy

fioletowy

piaskowy blond

jasno brązowy

czarny

brązowy

niebieska czerń

transparentny

miedziany

ognisty czerwony

perłowy blond

SPOSÓB UŻYCIA

WAŻNE: Aplikuj w rękawicach ochronnych.

1

2

Wybierz kolor IONIC.
Aplikuj na umyte,
wilgotne włosy.

Nałóż maskę IONIC
za pomocą pędzelka
od nasady po końce.
Rozczesz dokładnie grzebieniem.

3

Należy weliminować kontakt
maski ze skórą głowy
(zwłaszcza w przypadku
intensywnych odcieni).

REZULTATY:

WŁOSY PRZED APLIKACJĄ

WŁOSY PO APLIKACJI IONIC

4

5

Czas ekspozycji: 10 min

6

Spłucz ciepłą wodą.

WAŻNE!
IONIC nie działa na siwych włosach i nie rozjaśnia włosów.
W przypadku pracy na włosach bardzo zniszczonych
i porowatych zalecamy wykonać test koloru. Należy go
wykonać na pojedyńczym pasemku i sprawdzić siłę
przyciemiania. W razie potrzeby osłabić kolor przy użyciu
IONIC Transparentny. Unikać kontaktu maski ze skórą
głowy. Zabarwioną skórę oczyścić alkoholem. Aplikować
w rękawicach ochronnych. Nie mieszać bezpośrednio
z koloryzacją oksydacyjną. Nie zawiera nadtlenku wodoru,
amoniaku alkoholu i parabenów.

Umyj włosy
szamponem IONIC(*).

(*) W przypadku kolorów
IONIC: transparentny,
perłowy blond, piaskowy
blond nie jest konieczne
mycie włosów
szamponem.

RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŻYCIA
1
ODŚWIEŻANIE KOLORU
POMIĘDZY
FARBOWANIAMI
Między farbowaniami można
stosować maskę IONIC
do odświeżania koloru.
Wielokrotnie i za każdym razem
kiedy jest taka potrzeba.
Za każdym razem odżywia kolor
i nadaje włosom moc.
Poprawia intensywność koloru.
Regeneruje włosy podczas
każdej aplikacji.

2
ZABIEG
NABŁYSZCZENIA
Przy każdorazowym odświeżeniu
koloru maska IONIC ekstremalnie
nabłyszcza włosy.
Jeżeli nie chcemy zmieniać
ani intensyfikować koloru
możemy skorzystać z maski IONIC
Transparente nadając jedynie
połysk oraz utrwalając
obecny już kolor.

3
TAHE FUSSION
CZYM JEST FUZJA TAHE?
To system koloryzacji, który
odpowiada potrzebom najbardziej wymagających klientek.
Fuzja Tahe łączy wysokiej wydajności pokrycie siwizny farbą
oksydacyjnąLumiere, jej właściwości rozjaśniające i korekcyjne
nieporządanych refleksów z
intensyfikacją i odświeżeniem
koloru na wcześniej już farbowanych włosach.
Dzięki temu farbowane przy
poprzedniej wizycie włosy nie
wymagają kontaktu z farbą
utleniającą, a kolor jest odżywiony i błyszczący.

JAK TO DZIAŁA?

Pierwszym etapem fuzji Tahe
jest farbowanie włosów
za pomocą wybranego odcienia
farby LUMIERE.
Kolor aplikujemy
zgodnie ze standardowymi
założeniami technicznymi.

Przy następnej wizycie zmieniamy
system farbowania włosów:
a) Aplikujemy na odrost wybrany
przy poprzedniej koloryzacji
odcień Lumier (lub mieszankę
odcieni) w połączeniu
z odpowiednim oksydantem.

b) Natychmiast po zastosowaniu
farby na odrost aplikujemy
odpowiedni odcień lub mieszankę
odcieni IONIC w celu odświeżenia
koloru na długościach i końcach.
Do aplikacji używamy oddzielnej
miseczki i pędzelka. Maskę
aplikujemy na separacje grubości
ok. 3 cm od karku po czubek głowy.
Rozczesujemy dla idealnego
rozprowadzenia.

IONIC może być aplikowany na suche długości
i końce włosów, ale dla bezpieczniejszego,
szybszego i wydajniejszego działania zalecamy
zwilżyć włosy wodą lub spray’em wyrównującym
porowatośc włosów.

RÓŻNYCH SPOSOBÓW UŻYCIA
BARDZO WAŻNE:

c) Po zakończeniu aplikacji
maski IONIC nalezy odczekać
czas przewidziany do prawidłowego pokrycia i zafarbowania
odrostów.

d) W celu zmycia farby masuj skórę
głowy przy nasadzie. Następnie
spłucz obficie wodą . Na koniec
umyj włosy szamponem i spłucz
powstałą pianę.

Jeżeli pracujemy w partiach włosów
bardzo porowatych, zwłaszcza w
przypadku silnie zniszczonych włosów
np. na końcach, należy najpierw
zastosować IONIC Transparentny w celu
nasycenia włosów i wyrównania ich
porowatości. Następnie wykonać
czynności opisane w punkcie b) z
wybranym kolorem maski IONIC.
Ta technika jest szczególnie ważna w
przypadku pracy z farbami super-rozjaśniającymi i odcieniem IONIC Perłowy
Blond. Technika ta pozwoli uniknąć
powstawania nieporządanych odcieniu
szarości, zieleni, fioletu w najbardziej
porowatych partiachwłosów blondi
nadmiernej ich pigmentacji.

Żaden inny produkt nie jest w stanie
zastąpić IONIC Transparente.

4
FANTAZJA
Możliwe jest zastosowanie IONIC
na włosach rozjaśnionych lub
z pasemkami czy refleksami,
zarówno na całej ich objętości
jak i na wybranych partiach.
Ma to na celu uzyskanie fantazyjnych i modnych efektów.
W takim przypadku do tworzenia żywych kolorów zalecane są
odcienie: Miedź, Ognista czerwień, Fiolet, Czerwony, Fioletowa czerwień, Niebieski.
Daje każdorazowo równy
i stosunkowo trwały efekt (całkowite wypłukanie koloru następuje po około 8 myciach).

5
TRWAŁA
IONIC jest bardzo skuteczny jako
drugi zabieg zobojętniania
bezpośrednio po zabiegu trwałej
ondulacji.
Podczas zabiegu ondulowania
włosów bardzo często dochodzi
do wypłukania koloru otrzymanego podczas wcześniejszej
koloryzacji utleniającej, a zastosowanie zaraz po tak agresywnym zabiegu chemicznym standardowej koloryzacji
z oksydantem jest wysoce ryzykowne i niebezpieczne dla
włosów. Ze względu na pH 3,5
IONIC może być aplikowany
zaraz po zakończeniu działania
neutralizatora i zdjęciu nawijaczy. Maskę IONIC nakładamy
z miseczki za pomocą pędzelka.
Produkt wmasowujemy bez
rozczesywania. Czas ekspozycji:
5 min. Następnie należy spłukać
maskę koloryzującą i nie należy
myć włosów szamponem.

6
PROSTOWANIE
CHEMICZNE
IONIC może być także stosowany do
neutralizacji podczas zabiegu trwałej
prostującej.
W takim przypadku należy zastąpić
neutralizator w formie płynu lub kremu
wybranym odcieniem maski IONIC.
W momencie aplikacji stosujemy się do
normalnych zasad stosowania maski
IONIC z dokładnym rozczesaniem
produktu grzebieniem w celu jego
rozprowadzenia i wygładzenia włosów.
Zalecamy wykonanie tej czynności
przy stanowisku fryzjerskim.
Czas ekspozycji: 5 min.
Następnie należy spłukać maskę
koloryzującą i nie należy myć
włosów szamponem.

www.tahe.pl
www.sklep.tahe.pl
www.facebook.com/tahe.polska

Produktów marki Tahe szukaj w najlepszych Salonach
Fryzjerskich oraz u Autoryzowanych Dystrybutorów
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