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CLEAN.tone 
BAREVNÉ OŠETŘENÍ
Pokud jde o udržení čisté barvy, máme pro vás řešení.

Co to je: Tónovací péče pro barvené vlasy

Nejlepší pro: Pro barvené i nebarvené vlasy. O&M CLEAN.tone 
pomáhá udržet barvu vašich vlasů svěží, vyživenou a lesklou, jako 
byste právě navštívili svého kadeřníka.

NEOBSAHUJE: PPD, resorcinol, amoniak, silikony, syntetické látky, 
parfemaci, MIT, parabeny, propylenglykol a lepek.

Použití:

• Aplikujte na umyté a ručníkem vysušené vlasy pomocí rukavic.
Vmasírujte do délek a konečků.

• Pro začátek doporučujeme nechat působit po dobu 3 minut, poté
postupně s každou další aplikací prodlužovat dobu až do dosažení
požadovaného tónu.

• Maximální doporučená doba je 10 minut. Stav vlasů ovlivní výsledky.
• Důkladně opláchněte, dokud nebude voda čirá. Tento výrobek může

způsobit dočasné zabarvení rukou. Doporučujeme používat rukavice.

Nejlepší odstín CLEAN.tone pro vás:

• Platinum je určen pro světlou blond až nejsvětlejší blond barvu
vlasů.

• Cool Blonde je pro blond až velmi světlou blond barvu vlasů.
• Beige je pro světlou blond až nejsvětlejší blond barvu vlasů.
• Caramel je pro blond až velmi světlou blond barvu vlasů.
• Copper je pro světle hnědou až světle blond barvu vlasů.
• Red je pro hnědou až tmavě blond barvu vlasů.
• Chocolate je pro hnědou až tmavě blond barvu vlasů.

Výše uvedené odstíny barvy vlasů (v pořadí od nejsvětlejšího po 
nejtmavší) jsou: Nejsvětlejší blond(10), velmi světlá blond(9), světlá 
blond(8), Blond(7), Tmavá blond(6), Světle hnědá(5), Hnědá(4).

Poznámka: Vždy používejte nejsvětlejší část vlasů pro určení vhodného 
odstínu.

Co obsahuje:

Lilly Pilly - původní australská rostlinná složka s velmi vysokým 
obsahem vitamínu C, která působí jako přírodní kolagen a zpevňuje 
vlasy.

Davidsonova švestka - přírodní rostlinný výtažek australského původu, 
který pomáhá chránit vlasy před oxidací a poškozením sluncem.

Osika citrónová - výtažek z původní australské rostliny, který pomáhá 
chránit barvu vlasů před škodlivými účinky UV záření a znečištění, 
které způsobují poškození vlasů a předčasné vyblednutí barvy.

Glycerin - hydratační látka na rostlinné bázi vyživuje a ošetřuje vlasy, 
které jsou díky tomu hebké a nezacuchávají se. 

Geranium Leaf přírodně získaná vůně - lehce květinová vůně  
se svěžím bylinným podtónem s vysokým obsahem vitaminu  
C, proteinů a esenciálních mastných kyselin. Udržuje vlasy zdravé 
a vyživené. 


