
O&M CLEAN.Liquids

Kvalita jasu, která se odvíjí od odrazu světla od vlasů.

Bez od PPD, resorcinolu a amoniaku.

Umožňuje průchod světla, aby jeho rozptyl 
nezkresloval odbarvený podklad vlasů. 

Konzistence podobná vodě nebo oleji, výsledkem je
průhledný pigment, lesk a třpyt vlasů.

TO JSOU O&M CLEAN.Liquids.



KLÍČOVÉ PŘÍSADY

OLEJ Z MAKADAMOVÝCH SEMEN 
Uhlazuje vlasy a zanechává je bez zacuchání a 
krepatění. Pomáhá prodloužit ošetření barvy tím, že
snižuje její blednutí. 

OLEJ ZE SEMEN OPUNCIE 
Kyselina olejová v oleji ze semen opuncie reguluje
obsah vody ve vlasech, čímž uzavírá vlhkost ve vlasech
a zanechává je v rovnováze. 
Výsledkem jsou vyživené a hebké vlasy.



OLEJ Z OVOCE AÇAI
Olej bohatý na mastné kyseliny, který pomáhá
předcházet poškození z okolního prostředí
a chrání vlasy před lámáním. Působí protizánětlivě
a zklidňuje pokožku hlavy

VÝTAŽEK Z KVĚTŮ HEŘMÁNKU 
Rozjasňuje barvu vlasů a dodává jim lesk. 
Hydratuje pokožku hlavy a zklidňuje podráždění.

KLÍČOVÉ PŘÍSADY



PALETA ODSTÍNŮ



O&M CLEAN.liquid - Vysoce lesklá barevná řada ve výživné tekuté emulzi. 

Určeno pro barevné služby tón v tónu

1. Zvýraznění stávající barvy, nebo dodání extra lesku.
2. Tónování blond nebo melíru bez změny barvy přirozených vlasů. 
3. Korekce nežádoucího tónu.
4. Lze použít pro korekci barvy na vysoce citlivých vlasech.

pH neutrální a umožňuje šetrné barvení všech typů vlasů.

K ČEMU JE MŮŽEME POUŽÍT



CLEAN.liquid Clear je barva bez pigmentu. Je extrémně všestranná ve svém použití a je skvělým nástrojem pro vlasové 
koloristy, kteří při vytváření nových barev nebo pastelování barev tento produkt ocení. 

Technické použití
• Vytvoření světlejší verze zvolené barvy

– Příklad ředění : 15 g 6,71 a 15 g CLEAN.liquid Clear smíchejte s 30 ml aktivátorem. Výsledek: 7,71 
• Zastavuje přesycení barevného pigmentu na porézních nebo citlivých vlasech.

- Příklad ředění : 15g 10.6 a 15g CLEAN.liquid Clear smíchejte s 20ml aktivátorem.

Pastelování
• Vytvoření pastelové verze vybraného odstínu

- Příklad ředění : 5g 8.34 a 15g CLEAN.liquid Clear smíchejte s 30ml aktivátorem. Výsledek: Jemný meruňkový tón.

Čirý lesk
• CLEAN.liquid Clear lze použít samostatně ve směsi s aktivátorem CLEAN.liquid. pro dodání lesku stávajícímu tónu 

bez změny barvy.

ČAS
Při přidávání přípravku CLEAN.liquid Clear do barvy platí běžné načasování. 

CLEAR



Dbejte na důkladnou konzultaci, která určí přirozenou úroveň vlasů, procento šedin, poréznosti vlasů a 
strukturu vlasů klienta. Základní míchácí poměr pro O&M CLEAN.liquid je 1:1.

Před použitím vždy dobře protřepejte. 

Nepoužívejte kovové nástroje (např. misky, sponky, hřebeny).

Smíchejte 60 ml CLEAN.liquid High Gloss Colour s 60 ml CLEAN.liquid Activator (1:1).

Nepřikrývejte ani nebalte. 

MÍCHÁNÍ



ČASOVÁNÍ

Načasování služby s CLEAN.liquid závisí na charakteru prováděné služby a stavu barvených vlasů. 10- 30 
minut pokryje všechny služby

• Osvěžení nebo zvýraznění stávající barvy s vysokým leskem: 20 min.

• Tónování přes blond nebo melír bez změny přírodních vlasů : 10 - 30 min.

• Korekce nežádoucích tónů: 20-30 min.

• Lze použít pro korekci barvy u vysoce citlivých vlasů: 20 - 30 min.

• Míchání šedé: 30 minut

• Osvěžení nebo zvýraznění stávající barvy na citlivých vlasech :10-15 min.



Po uplynutí doby vývoje důkladně opláchněte vlasy, dokud voda nepoteče čistá a použijte
šampon a kondicionér.

OPLACHOVÁNÍ



Při obnově barvy pomocí CLEAN.liquid, která má být tmavší, je nutný proces předpigmentace. Ten zajistí dosažení 
požadovaného výsledku a delší trvanlivost barvy. 

O&M CLEAN.liquid colours mohou hrát velkou roli při korekci barev. Jsou ideální při přípravě vlasů formou 

předpigmentace. 

Zpětné barvení je dvoufázový barevný postup. První aplikace vyplňuje a druhá aplikace barví.

CÍLOVÁ PRE-PIGMENT
ÚROVEŇ ODSTÍN

9                                  9.3
8                                  9.3
7                                  7.3
6                                  7.3
5                                  7.4
4-2                              7.4 

KOREKCE BARVY



KOREKCE BARVY

MÍCHÁNÍ
1 díl CLEAN.liquid High Gloss Colour 2 díly CLEAN.liquid Activator (1:2)

APLIKACE
POZOR – nanášejte na suché a neumyté vlasy! 
Nechte 15 minut působit. Opláchněte a jemně umyjte šamponem, abyste odstranili
přebytečnou barvu. Vlasy vysušte ručníkem. 

Použijte cílový odstín. 

Nechte působit 30 min. 

Opláchněte, dokud voda nepoteče čistá, a pokračujte šamponem a kondicionérem. 


