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Väristä yleisesti: 

Naturalmenten periaatteisiin kuuluu mahdollisimman luonnonmukaisesti valmistetut tuotteet. 

Kuitenkin pysyvää kestoväriä on mahdotonta saada aikaan pelkillä luonnon aineksilla. 

Naturalmente on kuitenkin käynyt tarkan prosessin valitessaan ainesosat Ton & Color värisarjaan. 

Ton & Color on täysin ainutlaatuinen värisarja, se ei sisällä ammoniakkia, SLS-yhdisteitä, hajusteita

tai säilöntäaineita. Naturalmenten Ton & Color on hiuksillesi mahdollisimman hellävarainen ja 

luonnollinen väripalvelu. Pigmentit ovat korkealaatuisia ja puhtaita. 

Värjäyksen lisäksi Naturalmente tarjoaa innovatiivisen Color Defence palvelun, jonka avulla 

pidennät värjäyksen kestoa ja suojaat sävyä. Ton & Color tarjoaa laajan valikoiman sävyjä, joiden 

intensiteettiä voit vapaasti muokata asiakkaallesi sopivaksi. Lisäksi valikoimasta löytyy myös 

värishampoot joita voit käyttää korostamaan hiusten luonnollista sävyä tai jo valmiiksi värjättyjä 

hiuksia. Näin saat räätälöityä sävytyksestä kestovärjäykseen asiakkaallesi sopivan lopputuloksen.



Kestovärit: 

Kestoväri vaatii aina kemiallisen prosessin päästäkseen kunnolla kiinnittymään hiuskuidun 

sisärakenteeseen. Väri muodostuu suoraan hiuskuituun hapetteen avulla, oksidiaineina (resorcin ja

PPD). Hapetteet läpäisevät hiusrakenteen, jotta väripigmentti pääsee kiinnittymään suoraan 

hiuskuidun rakenteeseen, muodostaen kestävän, intensiivisen ja kauniin värin hiuksille. 100% 

peittävyys.

Kevyt värit:

Kevytväri on nopea ja hellävaraisempi tapa värjätä hiuksia, ei vaadi vaalennusta tai värinpoistoa 

hiuksilta. Aikaansaa intensiivisen ja luonnollisen sävyn hiuksille. Pigmentit läpäisevät hiuskuidun 

osittain ja kiinnittyvät hiuskuituun kevyemmin kuin kestovärjäyksessä. Hapete on huomattavasti 

hellävaraisempi hiuksille. Kemiallisesti käsitellyillä ja huokoisilla hiuksilla sävyn intensiteetti on 

voimakkaampi. 50% peittävyys, riippuen hieman sävyn voimakkuudesta. 

Suoraväri, värishampoo ja -hoitoaine: 

Hellävarainen tapa sävyttää ja vahvistaa hiusväriä. Pigmentit kiinnittyvät suoraan hiuskuidun 

pinnalla olevaan keratiiniin. Aikaansaa kauniin ja kiiltävän sävyn hiuksille, erinomainen 

korostamaan luonnollisten hiusten sävyä tai vahvistamaan värjättyjen hiusten sävyä ja kiiltoa.

Ton & Colorin ainutlaatuiset hellävaraiset ja tehokkaat ominaisuudet ovat mahdollisia vain 

tarkoin harkituilla ja tutkituilla ainesosa valinnoilla sekä niiden täydellisellä tasapainolla. 



Ton & Color pääainesosat: 

• Pohja-aines on oliiviöljyn uutteesta ja etanolista muodostettu geeli

• Liuottimena pigmenteille toimii denaturoitu alkoholi

• Aminoalkoholi (Ethanolamine) toimii hiuskuitua avaavana aineksena ammoniakin sijaan

• Hajusteena on käytetty appelsiinin eteerisiä öljyjä

• Värjäyksen aikana Jojobaöljy kosteuttaa hiuksia 

• Pinta-aktiivisena ainesosana toimii luonnollinen kookoksesta johdettu yhdiste

• Pigmentteinä korkealaatuiset puhtaat pigmentit

Ton & Color värjäyspalvelu:

• Helppo levittää

• Kunnioittaa hiuksen rakennetta, sisältää voimakkaasti kosteuttavaa ja hoitavaa Jojobaöljyä

• 100% peittävyys

• Erityisen voimakas kiilto 

• Kestävät kauniit sävyt

• Ihana appelsiinin tuoksu

• Monipuolinen käyttää

• Mahdollisuus Colour Defence värinhuoltoon



Värjäysohje: 

Ohjeeseen on kerätty välttämättömimmät toimenpiteet, hiuksiin ei käytetä ylimääräisiä kemikaaleja,
näin taaten mahdollisimman hellävaraisen ja luonnollisen värjäyspalvelun.

1. Shampoo: Pese hiukset kevyesti Naturalmente Rosmariini ja Laventeli shampoolla. 
Shampoo puhdistaa hellävaraisesti epäpuhtaudet hiuksilta ja sen hapan (3.9) pH auttaa 
väriainetta läpäisemään hiuskuidun tehokkaasti. Hiero shampoo hellävaraisesti hiuksille, 
vältä päänahan liiallista pesua, keskity hiusten puhdistamiseen. 

2. Suojaa päänahka: Suojaa herkkä päänahka levittämällä noin 8 ml Naturalmente Oil 
Treatment Jojobaöljyä ja hieromalla varovasti, kunnes öljy on imeytynyt. Erittäin herkälle 
päänahalle käytä noin 8 ml Naturalmente Oil Treatment Manteliöljyä. Vaikeasti värjättäville 
hiuksille levitä öljy todella varovasti, tai harkitse onko sen käyttäminen välttämätöntä. 

3. Esiväri: Käytetään vain harvoissa tilanteissa parantamaan värjäyksen tulosta vaikeasti 
värjättävillä hiuksilla tai korjaamaan ei toivottuja sävyjä. Sekoita 50% vettä ja 50% Ton & 
Coloria keskenään ja levitä hiuksille. 

4. Värin levittäminen: Levitä väriseos nopeasti ja tarkasti juurista alkaen, nopea levitys takaa 
tasaisen ja täydellisen värin. Käytä värin levittämiseen 5-10 minuuttia. Värigeeli on helppo 
levittää hiuksille nopeasti imeytyvän geelin ansiosta, varmista levitettävän hiusosion 
värikylläisyys ennen seuraavaan osioon siirtymistä. Harjalla levittäessä tarkkaile, että 
jokainen hiusosio tulee tasaisesti käsitellyksi.

5. Latvojen uudelleen sävytys: Tämä vaihe erottaa Naturalmenten Ton & Color sarjan 
markkinoiden muista väripalveluista. Värin ja kosteutuksen lisääminen hiuksille tässä 
vaiheessa takaa kestävän, kiiltävän ja kauniin hiusvärin.

Sekoita kosteuttava tuote + pigmenttishampoo

 10ml Naturalmente Jojobaöljyä ja 35ml Naturalmente Color Defence shampoota tai
 10ml hoitavaa Naturalmente naamiota ja 35ml Color Defence shampoota

Levitä saatu seos hiuksille nopeasti ja tasaisesti, levitä vain pituuksille ja latvoihin. Käytä 
levitykseen 5-10 minuuttia.

6. Vaikutus: Kokonaisvaikutusaika on 40-50 minuuttia. Kun värigeeli on levitetty hiusjuuriin, 
aloitetaan vaikutusajan laskeminen. Vaiheen 5 jälkeen anna vaikuttaa lämmön alla noin 10 
minuuttia parantaaksesi hapetteen toimivuutta. Anna vaikuttaa loppuun ilman lämpöä.

7. Pesu ja antioksidanttikäsittely: Huuhtele hiukset ja levitä Naturalmente AX Anti-Oxidant 
shampoota hiuksille. Lämmitä shampoota käsissä hetki, kunnes sen koostumus on 
kermainen, tämä auttaa aktivoimaan shampoon voimakkaat antioksidantit. Shampoon 
antioksidantit huoltavat väriä ja parantavat sen kestoa. Shampoon jälkeen hoida hiukset 
Naturalmente AX Anti-Oxidant hoitoaineella. Aikaansaa värikylläiset, kiiltävät ja kevyet 
hiukset.

Voit käyttää myös Color Defence hoidon antioksidanttikäsittelyn sijaan.



Color Defence hoito:

Color Defence on ainutlaatuinen väriä ylläpitävä hoito, parantaa värin kestoa ja ylläpitää hiusten 
sävyn kirkkaana ja kiiltävänä. Soveltuu myös kotihoidoksi värjäysten välillä. 
Color Defence perustuu kolmen tuotteen täydelliseen synergiaan, käytettäessä yhdessä antaa 
maksimaalisen efektin, erikseen käytettynä elvyttää väriä hieman vähäisemmällä intensiteetillä. 

1. Naturalmente Flower shampoo: Erityinen shampoo tasapainottamaan hiuskuidun 
huokoisuutta ja edistämään seuraavien vaiheiden pigmenttien imeytymistä 
hiusrakenteeseen.

2. Naturalmente Color shampoo: Ainutlaatuinen ja hellävarainen värishampoo, voit sekoittaa 
yhdeksästä eri väristä juuri oikean sävyn. Shampoon pigmentit tarttuvat hiuksen 
pintarakenteeseen, vahvistaen hiusten sävyä, aikaansaaden kaunista kiiltoa ja 
uskomatonta volyymia. Color shampoo ei sisällä alkoholia tai muita hapettavia ainesosia, 
näin taaten hellävaraisen lopputuloksen hiuksille. 

3. Naturalmente Color hoitoaine: Ainutlaatuinen värihoitoaine viimeistelemään Color Defence 
hoito. Tiivistää hiuksen pintarakennetta, kiinnittäen pigmentit hiuskuidun pintaan 
luonnollisesti. Aikaansaa kauniit, silkkisen pehmeät ja kiiltävät hiukset.
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