
PRZEWODNIK  
PO FARBACH DO W!OSÓW

Profesjonalna koloryzacja w domuAvon Cosmetics Polska Sp. z o.o. ul. Słowicza 32 02-170 WARSZAWA NIP: 526-030-38-23, KRS: 28712 Sąd Rej. dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gosp., 
kapitał zakładowy: 53 155 800 zł. Bezpłatny AVON NON STOP 800 800 888 AVON NON STOP (22) 878 28 00 Infolinia: 801 353 303* * koszt połączenia: 36 gr brutto 
za każde 3 min. (dot. tel. stacjonarnych);  koszt wg stawek operatora (dot. tel. kom.) Katalog w formie elektronicznej dostępny na naszej stronie: www.avon.pl
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94%* kobiet zauwa!y"o, 
!e ich w"osy l#ni$ mocniej pi%knym, 
naturalnie wygl$daj$cym kolorem.

PROFESJONALNA 
KOLORYZACJA  
  w domu

FARBY DO W#OSÓW  
ADVANCE TECHNIQUES ZAPEWNIAJ$ 
PROFESJONALNE REZULTATY: 
& trwa"y intensywny kolor
& idealne pokrycie siwych w"osów od nasady a! po same ko'ce
& zdrowy wygl$d i ol#niewaj$cy blask

Sekret? 
Przewró( stron%, aby go odkry(!

*na podstawie 30-dniowych bada! konsumenckich 
09-1069 na grupie 750 osób
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KOLOR  
A NAUKA

Rodzaje koloryzacji

Jak dzia!a tradycyjna 
koloryzacja permanentna?

  Jaki jest sekret  
Advance Techniques?
Rewolucyjny 3-stopniowy system koloru z mikropigmentami 
krystalicznymi wyst!puj"cymi w profesjonalnych farbach 
do w#osów, u$ywanych w najlepszych salonach.

• mniej uszkodze% dla w#osów
• trwa#o&' koloru
• g#!boki i promienny kolor

JAKI  
JEST EFEKT?

Du$e pigmenty wymagaj" mocnego otwarcia #usek,  
aby wnikn"' w g#"b w#osa, co mo$e narusza' jego struktur!.

Drobne pigmenty szybciej i #atwiej wnikaj"  
w g#"b w#osa, a po wnikni!ciu p!czniej"  
i zostaj" zatrzymane w jego wn!trzu.

2

3

1
kolor nie wnika w g#"b w#osa, pokrywa tylko jego 
powierzchni! i wyp#ukuje si! po kilku myciach

kolor wnika w g#"b w#osa tylko cz!&ciowo, efekt utrzymuje  
si! do ok. 28 my', zapewnia niepe#ne pokrycie siwych w#osów

kolor wnika ca#kowicie w g#"b w#osa po rozchyleniu si! #usek  
i nie ulega wyp#ukiwaniu, pokrywa siwe w#osy nawet w 100%

TYMCZASOWA

PÓ!TRWA!A

PERMANENTNA
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3-STOPNIOWY  
SYSTEM KOLORU 
DLA PERFEKCYJNYCH  
REZULTATÓW

PREPARAT PRZYGOTOWUJĄCY DO FARBOWANIA  
– ZABEZPIECZA WŁOSY.

Tworzy warstw! ochronn" wokó# ko$cówek oraz suchych, zniszczonych 
fragmentów w#osów. Zawiera sk#adniki nawil%aj"ce oraz polimery, które 
wype#niaj" ubytki,  przygotowuj" w#os do koloryzacji i w ten sposób 
umo%liwiaj" uzyskanie jednolitego koloru na ca#ej jego d#ugo&ci.

Eksperci Avon wraz z profesjonalistami 
do spraw piel!gnacji w#osów stworzyli 
rewolucyjny 3-stopniowy system koloru, 
który zapewnia w#osom piel!gnacj!  
i ochron! przed, w trakcie i po farbowaniu,  
a tobie #atwo&' u%ycia w domu.

KREM KOLORYZUJĄCY Z MIKROPIGMENTAMI KRYSTALICZNYMI 
 – NADAJE TRWAŁY KOLOR.

Rewolucyjna technologia kremu pozwala mikropigmentom przenikn"'  
do wn!trza w#osa i tam zwi!kszy' swoj" obj!to&' do rozmiarów, które 
uniemo%liwiaj" ich przedostanie si! na zewn"trz. W efekcie kolor  
w#osów pozostaje intensywny przez wiele tygodni, tak jak po wizycie  
w salonie fryzjerskim.

BALSAM PIELĘGNUJĄCY – UTRWALA KOLOR.

Wyg#adza powierzchni! w#osa, chroni"c dodatkowo mikropigmenty 
przed wyp#ukaniem. Zawiera od%ywcze mas#o Shea, które nadaje 
w#osom ol&niewaj"cy blask i zdrowy wygl"d.

krem 
koloryzuj!cy 

(48 ml)

profesjonalne 
r"kawiczki

emulsja aktywuj!ca 
(70 ml)

balsam piel"gnuj!cy  
do w#osów farbowanych 
(20 ml)

preparat 
przygotowuj!cy 
do farbowania 
(15 ml)

CO ZNAJDZIESZ W PUDE$KU
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WASZYM ZDANIEM!

perfekcyjne rezultaty

Zwykle prosi!am swojego ch!opaka o pomoc w farbowaniu 

w!osów. Odk"d u#ywam farby Advance Techniques, robi$ 

to sama. Niesp!ywaj"ca, !atwa do zmycia ze skóry formu!a, 

por$czny aplikator, przyjemny zapach i r$kawiczki  

wysokiej jako%ci sprawiaj", #e farba jest super!atwa  

w u#yciu. Na pewno b$d$ j" poleca& swoim Klientkom.

                  Karolina, 30 lat

!atwa w u#yciu

Kolor jest bardziej intensywny, b!yszcz"cy i wygl"da 

bardziej naturalnie ni# ten, którego u#ywa!am do tej 

pory. Do tego równomiernie pokrywa w!osy na ca!ej 

d!ugo%ci. Moje w!osy wygl"daj" zdrowiej, s" mi$kkie  

i !atwo si$ uk!adaj". Na pewno zdecyduj$  

si$ na ponowny zakup!

                  Teresa, 37 lat

90% badanych osób wyrazi!o pozytywn" opini# 
na temat produktów koloryzuj"cych Advance Techniques*
* 30-dniowe badanie konsumenckie na grupie 750 osób

Uwielbiam t$ farb$ nie tylko za to, jak rewelacyjnie 

wygl"daj" teraz moje w!osy, lecz tak#e za to,  

#e dzi$ki niej wzros!y moje zarobki! Klientki, 

którym j" poleca!am, wracaj" do mnie zachwycone 

po kolejne pude!ko i polecaj" j" dalej  

swoim kole#ankom.”

                       
                       

 Anna, 45 lat

przynosz"ca korzy%ci

jako%& jak z salonu

Ta farba od#ywia moje w!osy jak #adna inna.  

Efekt jest taki, jakbym farbowa!a w!osy w profesjonalnym 

salonie! A kolor wyszed! taki sam jak ten na pude!ku.  

Moim zdaniem to %wietny sposób na pi$kny  

wygl"d za niewielkie pieni"dze.

                       
                       

 Joanna, 42
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ZNAJD! IDEALNY KOLOR Je"li w#osy Twojej Klientki s$ w kolorze...

Aby uzyska! najlepszy efekt, 
wybierz odcie" ró#ni$cy si% od 
aktualnego o najwy#ej 2-3 tony.

Ultrajasny popielaty blond

Bardzo jasny szampa"ski blond

Bardzo jasny blond

Jasny be#owy blond

Z&oty blond

'redni popielaty blond

'redni blond

G&%boki z&oty blond

Ciemny blond

Jasny blond

Czekoladowy br$z

Jasny br$z

'redni z&oty br$z

'redni br$z

Ciemny br$z

Bardzo ciemny br$z

Ciemny z&oty br$z

Jasny z&oty br$z

Ciemny kasztan
G&%boki mahoniowy br$z
'redni kasztan

G&%boki czerwony maho"
Jasna mahoniowa czerwie"

Jasna mied(

Z&oty mahoniowy br$z

Intensywna czerwie"

Granatowa czer"
Naturalna czer"

'redni miedziany br$z

3.0  
Bardzo 
ciemny br$z

4.0 
Ciemny 
br$z

5.0  
'redni 
br$z

6.0  
Jasny  
br$z

7.0 
Ciemny 
blond

8.0  
'redni 
blond

9.0  
Jasny 
blond

STOPIE% JASNO&CI
pierwsza cyfra (przed kropk$) wskazuje kolor,  
od najciemniejszego do najja)niejszego

• 2 najciemniejszy • 12 najja"niejszy

2 Naturalna czer" 
3 Bardzo ciemny br$z
4 Ciemny br$z 
5 'redni br$z
6 Jasny br$z
7 Ciemny blond 
8 'redni blond
9 Jasny blond 
10 Bardzo jasny blond 
12 Ultrajasny blond

.TON
druga cyfra (po kropce) okre)la odcie" koloru 

Je)li dany kolor posiada dwie tonacje (dwie cyfry po kropce),  
to pierwsza z nich jest dominuj$ca, druga mniej widoczna.

.0 Neutralny lub naturalny - odzwierciedla naturalny odcie" w&osów

.1  Popielaty, ch&odny ton - pomaga zminimalizowa! niepo#$dane 
odcienie czerwieni lub z&ota

.3 Z&oty, ciep&e zabarwienie z&otych tonów

.4 Miedziany, ciep&y ton jak naturalny rudy 

.5 Mahoniowy, ch&odny ton czerwieni

.6 Czerwonawy, luksusowa czerwie"

.7 Czekoladowy, bogaty ton br$zu, delikatnie ciep&y

WARTO WIEDZIE!
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10.31  Bardzo jasny szampa!ski blond 10.0 Bardzo jasny blond 8.3 Z"oty blond 8.1 #redni popielaty blond 8.0 #redni blond12.01 Ultrajasny popielaty blond

7.3 G"$boki z"oty blond9.13 Jasny be%owy blond 7.0 Ciemny blond

BLONDY

9.0 Jasny blond
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BR!ZY 

3.0 Bardzo ciemny br!z 4.0 Ciemny br!z

5.0 "redni br!z

4.3 Ciemny z#oty br!z

5.3 "redni z#oty br!z

6.0 Jasny br!z

6.7 Czekoladowy br!z6.3 Jasny z#oty br!z

5.4 "redni miedziany br!z
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CZERWIENIE              I CZERNIE

3.6 Ciemny kasztan

5.65 G!"boki czerwony maho#

4.5 G!"boki mahoniowy br$z 4.6 %redni kasztan

6.56 Jasna mahoniowa czerwie#

7.53 Z!oty mahoniowy br$z6.66 Intensywna czerwie#

2.0 Naturalna czer# 2.1 Granatowa czer#

7.4 Jasna mied&
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