
barvicího procesu smývá. Díky tomu, že barva 
je předmíchaná, je i její formule perfektně 
homogenní a výsledek barvení je stejný u 
kořínků, po délkách i u konečků. Poměr 
míchání s aktivátorem 1:1 zajišťuje snadnou 
přípravu. U všech odstínů je krytí šedin 100%, a 
to se všemi aktivátory. S Glamour prostě 
nemůžete udělat při přípravě či aplikaci chybu.
Barvy Glamour jsou určeny pouze pro použití 
v kadeřnických salonech.

PRECIZNĚ OBARVENÉ VLASY
Dokonalá rovnováha mezi molekulami, které 
jsou odpovědné za intenzitu barvy (primární 
molekuly) a molekulami, které jsou odpovědné 
za světelné odlesky (sekundární molekuly), 
zajišťuje rovnoměrné obarvení vlasů. Nedochází 
k překrývání barvy mezi novým a předchozím 
barvením a nedochází k tmavnutí po délce nebo 
na konečcích.

NEBOJTE SE KREATIVITY
Pokud patříte mezi kreativce, kteří chtějí 
nabídnout svým klientům něco zvláštního 
v oblasti vlasových barev, máte i s barvami 
Glamour tuto možnost. Širokou škálu více než 
50 odstínů lze totiž mezi sebou kombinovat a 
vytvářet tak nové a nové varianty barvení vlasů. 
(A pokud vaše kreativita je ještě větší, pak 
můžete otestovat nepředmíchané barvy 
Framcolor 2001.)
Barva Glamour se nabízí v tónech přírodních, 
zlatavých, s červeným nádechem, čokoládové, 
fialové, popelavé, blond …

D

Módní trend 
- ledová blond

Barva Framcolor Glamour 
má široké použití. Můžete 
ji využívat na ztmavení 
vlasů o 1-2 úrovně nebo 
naopak na zesvětlení 
vlasů až o 5 úrovní. 
Samozřejmostí je barvení 
tón v tónu či tónování po 
odbarvení vlasů. 

advetorial 117

Vlasová barva Framcolor Glamour byla 
vytvořena v italských laboratořích značky 
Framesi, která se ve výrobě vlasových 
barev řadí ke špičce ve svém oboru. 65 let 
zkušeností přináší své ovoce, a proto nyní 
tuto barvu „nosí“ ženy i muži ve více než 85 
zemích celého světa.

Na trh nyní přichází nové 
odstíny studené blond 

Framcolor Glamour, které 
rozšiřují paletu více než 50 

tónů permanentních barev na 
vlasy italské profesionální 

kosmetiky Framesi.

             ržíte rádi krok s módou? Pak stále           
                 hledáte něco nového, ať se to týká      
                   oblečení, doplňků či vašich vlasů.  
                   A právě v oblasti vlasové módy jsou   
                   velice oblíbené třeba odstíny      
                platinové blond, které si zvolily i takové  
         světové celebrity jako jsou americká 
zpěvačka Christina Aquilera nebo úspěšná 
britská topmodelka Aqyness Deyn. Také 
zpěvačka a herečka Miley Cyrus, představitelka 
Hannah Montana, si nechala svůj krátký 
punkový sestřih rozzářit platinovým blond 
odstínem. 
Barvy Framcolor Glamour jsou barvy 
s jednoduchým použitím a jsou maximálně 
šetrné k vlasům a k vlasové pokožce. Obsahují 
aktivní látky, které chrání celistvou strukturu 
vlasu a pomáhají tak k  zářivému a zdravému 
vzhledu vlasů po ukončení procesu barvení 
vlasů:

AKTIVNí LáTKY
18 MEA je tuk přirozeně se nacházející 
v lidských vlasech a pomáhá zajišťovat jejich 
pevnost. Během běžné kosmetické úpravy vlasů 
dochází ke ztrátě tohoto tuku, a následkem této 
ztráty se otvírají keratinové šupinky. Během 
barvicího procesu s barvou Glamour je však 
obnovena přirozená úroveň tuku 18MEA, 
dochází k dokonalému uzavření keratinových 
šupinek a tím je zabráněno předčasné vymývání, 
a tedy vyblednutí barvy. Vlas je celistvý, a tedy i 
lesklý.
VÝTAŽEK ZE STROMU BOSWELLIA 
SERRATA (kadidlovník pilovitý) působí 
preventivně na vznik podráždění vlasové 
pokožky. Kromě toho, že ji chrání, zabraňuje 
pocitům diskomfortu v oblasti vlasové pokožky.
Vitamin E a C působí proti volným radikálům, 
chrání vlasy před stárnutím a pozitivně 
ovlivňují trvalost a intenzitu barvy.
Barva navíc odpovídá na požadavky kadeřníků 
a kadeřnic po barvě s jednoduchým použitím, 
ale se skvělými výsledky.  Hladkou, krémovou 
barvicí směs připravíte velmi snadno a 
především rychle. Dobře se aplikuje, dokonale 
přilne k vlasům a bez obtíží se na konci 


