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ECHOS COLOR
Profesionální barvicí krém na vlasy s obsahem včelího vosku a vitaminu C.

CHARAKTERISTIKA 
Vylepšené složení Echos Color umožňuje skvělé nabarvení vlasů, zajišťuje totální krytí šedivých  
vlasů a trvanlivý barvicí účinek díky antioxidačním účinkům vitaminu C. Účinně spolupůsobí  
s včelím voskem, který poskytuje přirozenou ochranu vlasů, které posiluje, dodává jim hebkost,  
zář a lesk. Doporučuje se kombinovat s oxidační emulzí v krému Echosline pro dosažení  
optimálního výsledku a stabilní barvy, snižuje riziko vymývání barvy.

PŘÍNOSY 
Barvicí krémy Echosline jsou navrženy pro dosažení lepšího výsledku u odbarvených,  
melírovaných vlasů, na které působí sluneční záření, volné radikály, atd. 
• široká škála odstínů 
• vlasy jsou zářivé a lesklé 
• zesvětlení až o 5 odstínů 
• s použitím korektorů docílíte potlačení nežádoucích odlesků 

a zvýraznění módních tónů

ZPŮSOB POUŽITÍ 
do 50% šedivých vlasů: 1:1,5, 35 min doba působení 
nad 50% šedivých vlasů: 1:1, 40 min doba působení 
tón v tónu 1:2, 30 min doba působení 
superblond 1:2, 45-50 min doba působení

• s použitím protektoru dosáhnete krémovitosti barvy
• snadné nanášení
• VÝSLEDNÝ EFEKT: dlouhodobé zdravé probarvení
• s použitím protektoru lehké pigmenty nevyplují z vlasu
• BENEFIT 22 aminokyselin vyplňuje vlasové vlákno



KRÉMOVÝ OXIDANT
10 vol 3%, 20 vol 6%, 30 vol 9%, 40 vol 12%

Krémový oxidant vyrobený za účelem zdůraznění barvy, nenarušuje původní 
objem ani po uplynutí určité doby. Obsahuje peroxid vodíku. Používejte  
v souladu s pokyny s produktem, se kterým se přípravek míchá.

10 vol - tón v tónu
- tónující lázeň

20 vol - zesvětlí o 2 tóny
- barvení šedivých vlasů

30 vol - zesvětlí o 3 tóny
- pro zvýraznění módních tónů

40 vol - zesvětlí o 4 tóny
- použití v super blondes
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ECHOS TONERY
barvicí krém, čistý pigment.

• Stříbrný 
• Přírodní 
• Béžový 
• Neutrální

1. Barvení 1:2 tón v tónu
Použití: 1:2 toner + 2,1% ox, doba působení 15-20 minut

2. Neutralizace odlesků
Použití: do barev stupnice 1-10, gramáž podle stupně 
hloubky a výšky barvy. 
Příklad: 7.72 + 3 g sříbrného toneru + ox

 10.1 + 1 g sříbrného toneru + ox

3. Tónování zesvětlených melírovaných vlasů: tónovací lázeň
Pigmentace tonerem: metalický tón - stříbrný toner

 přírodní tón - přírodní toner
 béžový tón - béžový toner

Tónovací lázeň: pouze na bílý podklad superblondem,  
melírem je poměr míchání 1:1:1 (toner:ox:šampon po barvě).  
Tónovací lázeň lze vytvářet jakýmkoliv produktem z linie 
barev Echosline.

ECHOS TONER NEUTRÁLNÍ
bezbarvá báze, multifunkční použití.

1. Zesvětlování přírodního vlasu
Použití: poměr míchání 1:1,5+3,5g (neutrální toner + ox + protector),  
doba působení 40 minut

 Oxidant používáme podle hloubky základu: 
 5 hloubka - 12% ox + neutrální toner
 6 hloubka - 12% ox + neutrální toner
 7 hloubka - 9% ox + neutrální toner 
 8 hloubka - 6% ox + neutrální toner 
 9 hloubka - 3% ox + neutrální toner 

2. Udržení nabarveného vlasu
Použití: neutrální toner + maska color up (10 g + 20 g + ox)
Oxidant používáme podle intenzity odlesku

3. Pigmenatce proti žlutému odlesku
Použití: neutrální toner + stříbrný toner + 3% ox (15 g + 15 g + 30 g ox).  
Používá se vždy na zesvětlený nebo melírovaný vlas pouze 
opláchnutý vodou. Doba působení 15 min. Poté péče na barvené 
vlasy. 
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ECHOS TONER NEUTRÁLNÍ
bezbarvá báze, multifunkční použití.

ECHOS SUPERBLONDES VARIANTY SUPERBLONDES

1. S10.0, S10.3, S10.13, S10.1, S11.0, S11.7
Použití s oxidanty 3%, 6%, 9% a 12% podle hloubky  
přírodního základu. 

 3% 10 vol - tón v tónu
 6% 20 vol - zesvětlí o 2 tóny
 9% 30 vol - zesvětlí o 3 tóny
 12% 40 vol - zesvětlí o 4 tóny
Poměr míchání 1:2, doba působení 45-50 min.
Do odstínů superblondes lze přidávat tonery v poměru  
2 gramy k jakékoliv gramáži - nenavyšujeme. 

2. S12.0, S12.1, S12.7, S12.2, S12.31
• Speciálně vyvinutá linie vyšší alkalicity.  
• Nemícháme s jinou linií barev.  
• Nepouživáme na šedivé vlasy nad 50%.  
• Dodržujeme poměr míchání a dobu působení.  
• Nepoužíváme teplo.

Použití s oxidanty 3%, 6%, a 9% podle hloubky přírodního  
základu. Poměr míchání 1:2,5, doba působení 45-50 min.

Do odstínů superblondes lze přidávat tonery v poměru  
2 gramy k jakékoliv gramáži - nenavyšujeme. 
Dodržujeme pravidlo: odstíny S12.1, S12.7, S12.2, S12.31  
nepoužíváme samostatně, pokaždé přidáváme S12.0.
Poměr míchání: S12.0 (2 díly) + jakýkoliv odlesk z S12.1, S12.7, 
S12.2, S12.31 (1 díl) + oxidant. Díky této kombinaci máte  
zaručené stejnoměrné propigmentování a celistvost odstínu.

1. ODROSTY - PŘÍRODNÍ BARVA VLASŮ:  
Zlatý efekt: S10.0, S10.3, S11.0  
Béžový efekt: S10.13 + béžový domíchávací odstín  
Neutrální až platinový efekt: S10.1 + stříbrný domíchávací odstín 
          S11.7 + stříbrný domíchávací odstín 
 

Množství domíchávacího odstínu: 3 gramy  
OXIDANTY: vždy dle přírodního odrostu (s 12% oxidantem je 
možné zesvětlit vlasy až o 5 tónů), při velmi tmavém podkladu 
nebo v případě, že vlasy obsahují velké množství červeného 
pigmentu je nutné vlasy barvit 2x za sebou. 1 barvení s 12% 
oxidantem a 2 barvení s 6% oxidantem.
  
2. JIŽ ZESVĚTLENÉ DÉLKY A KONCE:  

Zlatý efekt: S10.3  
Béžový efekt: béžový domíchávací odstín  
Neutrální až platinový efekt: S11.7  

  
OXIDANTY: vždy 3% nebo 6%  
Délky a konce lze také tónovat tónující lázní: 1 díl barvy + 1 díl 
3% oxidantu + 1 díl S1 šamponu po barvení.   
Tónující lázeň lze vytvářet tonerem nebo barvou.
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SYNERGY COLOR
Složení bez amoniaku a parafenylendiaminu.

CHARAKTERISTIKA 
Exkluzivní a cenná profesionální permanentní barva ve formě krému bez amoniaku  
a bez parafenylendiaminu. Díky vzájemnému propojení přírodního keratinu, arganového 
oleje a oleje ze lněných semínek a hedvábných proteinů docílíme šetrného probarvení.
Vysoká koncentrace přírodních aktivních principů poskytuje obnovující ochranné látky, 
dodávající kondici, s cílem dosažení mimořádných lesklých intenzivních a dlouhotrvajících 
barev, působí s maximálním respektem a péčí na vlasy a vlasovou pokožku.
Speciální vzájemné působící složení umožňuje pohyb barvících mikromolekul,  
pro perfektní a jednotné prokrytí šedin ve vlasech.

PŘÍNOSY 
• Celkové pokrytí a perfektní na krytí šedin
• Intenzivní odlesky a dlouhodobé trvání
• Zvýšená síla zesvětlení (až o 4/5 odstínů)
• Okamžitá obnova vlasů
• Perfektní lesk a jemnost
• Antioxidační a protistárnoucí efekt 
• Vyšší ochrana struktury vlasu 
• Totální respekt k vlasové pokožce
• Zaručené výsledky

ZPŮSOB POUŽITÍ 
do 50% šedivých vlasů: 1:1,5, 35 min doba působení 
nad 50% šedivých vlasů: 1:1, 40 min doba působení 
tón v tónu 1:2, 30 min doba působení 
superblond 1:2, 45-50 min doba působení

• snadné nanášení 
• s použitím protektoru dosáhnete krémovitosti barvy
• VÝSLEDNÝ EFEKT: dlouhodobé zdravé probarvení
• s použitím protektoru lehké pigmenty nevyplují z vlasu
• BENEFIT 22 aminokyselin vyplňuje vlasové vlákno
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KRÉMOVÝ AKTIVÁTOR SYNERGY
10 vol 3%, 20 vol 6%, 30 vol 9%, 40 vol 12%

Aktivátor pro zajištění maximálních výsledů při použití této barvy bez amoniaku 
musí být barva Synergy použita s krémovým aktivátorem Seliar Synergy.  
Speciální molekulární složení krémového aktivátoru Synergy přináší vlasům 
ošetření a skvěle se dá kombinovat s barvou Synergy Color k pokrytí šedin, 
obnové struktury a dodání lesku. Bohaté jemné a krémové složení usnadňuje 
aplikaci, podporuje zářivost barvy a poskytuje dlouhotrvající účinek.

10 vol - tón v tónu
- tónující lázeň

20 vol - zesvětlí o 2 tóny
- barvení šedivých vlasů

30 vol - zesvětlí o 3 tóny
- pro zvýraznění módních tónů

40 vol - zesvětlí o 4 tóny
- použití v super blondes

• snadné nanášení 
• s použitím protektoru dosáhnete krémovitosti barvy
• VÝSLEDNÝ EFEKT: dlouhodobé zdravé probarvení
• s použitím protektoru lehké pigmenty nevyplují z vlasu
• BENEFIT 22 aminokyselin vyplňuje vlasové vlákno



PRODUKT

Krémový BÍLÝ odbarvovací prášek, 
synergy aktivátor

FIALOVÝ odbarvovací prášek, 
oxidant 

MODRÝ odbarvovací prášek, 
oxidant

BÍLÝ odbarvovací prášek, 
oxidant

MODRÝ odbarvovací prášek 
bez amoniaku, oxidant

TEXTURA Krémový a jemný Kompaktní neprašný Kompaktní neprašný Kompaktní neprašný Kompaktní neprašný

ODSTÍN ZESVĚTLENÍ 7/8 7 6/7 6/7 5/6

ÚČINKY
Zajistí rychlé a bezpečné odbarvení  

i jemných vlasů, vhodný na sjednocení
Zjemňuje žluté a teplé odstíny Neutralizuje oranžové odstíny

Vytváří optimální odstín 
zesvětlení

Neutralizuje teplé odstíny, 
eliminuje zásadité výpary, vhodný 
na celistvé zesvětlení od pokožky

POMĚR MÍCHÁNÍ 1:4
1:1,5
1:2

1:1,5
1:2

1:2
1:1,5
1:2

DOBA PŮSOBENÍ 5-25 min 5-35 min 5-35 min 5-35 min 5-35 min

PARFUMACE Neutrální Fialka Borovice Neutrální Lesní ovoce

ZESVETLOVACÍ SYSTÉMYˇ
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Hloubka/výška barvy
1 černá
2 tmavě hnědá
4 středně hnědá
5 světle hnědá
6 tmavá blond
7 střední blond
8 světlá blond
9 velmi světlá blond
10 platinová blond
S10 super blond
S11 super extra blond

Odlesky a kombinace 
/0 přírodní – zaručuje perfektní probarvení bílých-šedivých

vlasů, lze kombinovat se všemi odstíny
/1 popelavá (modrý pigment) – pro tvorbu studených 

odlesků, tónování zesvětlených vlasů a lehkou neutralizaci 
teplých odlesků

/2 duhová (fialový pigment) - ideální pro neutalizaci žluté po
zesvětlení

/3 zlatá (žlutý pigment) – pro intenzivní probarvení teplým 
odleskem, obnovení přirozeného lesku vlasů

/4měděná (oranžový pigment) – zářivé měděné odstíny
/5mahagon (červený a modrý pigment) – excelentní 

brilantnost pro hnědé barvy

ČÍSELNÉ ZNAČENÍ BAREV ECHOSLINE

/6červená (červený pigment) – brilantní červené odlesky
/7 čokoládová hnědá (měděno-popelavý pigment)  
/01 přírodní popelavá – neutralizace oranžovočervených odlesků
/13 béžová – tónování melírů, pomáhá udržet lesk v rovnováze

při zesvětlování
/32 zlato duhová - ideální pro tvorbu jemných odlesků při 

melírování, tónování zesvětlených vlasů
/34 zlato-měděný – brilantní teplé odstíny
/7 hnědé – ideální pro tvorbu čokoládových odlesků
/40 měděná-přírodní – syté měděné odlesky
/43 měděno-zlatá – delikátní měděné odlesky
/44 intenzivní měděná – maximální intenzita a lesk měděných

odlesků
/46 měděno-červená – excelentní kombinace měděných 

a červených odlesků
/20 fialová přírodní – syté fialové odstíny
/003 intenzivní přírodní zlatá – teplý přírodní odlesk, 

intenzivní probarvení bílých-šedivých vlasů
/23 duhová zlatá – neutrální čokoládové odlesky
/50 mahagonová přírodní – syté mahagonové odlesky
/666 intenzivní ohnivě červená
/56 mahagonová červená
33.0 – 88.0 – intenzivní přírodní – neutrální přírodní odlesky 

pro intenzivní probarvení bílých-šedivých vlasů
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1° SYSTÉM 
CELKOVÉ 
OCHRANY 
 v pouhém 1 KROKU
Posiluje strukturu vlasu během barvení, 
odbarvování a trvalé, zlepšuje vzhled  
a kosmetický proces.

KROMATIK PROTEKTOR 
Obnovující kromatický ochranný přípravek

VÝHODY:
• není třeba dalších kroků
• neprodlužuje časy působení
• nemění poměr směsi
• nezmění barevný výsledek ani působení zesvětlení
• nenaruší proces při prokrytí šedin

BENEFITY PROFESIONÁLNÍ TECHNOLOGIE
Seliár KROMATIK, díky proteinovému komplexu koncentrovanému  
z Aminokyselin nízké molekulární hmotnosti, nabízí úžasné výsledky  
během a po technickém procesu a jako udržovací péče.

CHRÁNÍ, TEXTURIZUJE  
a OBNOVUJE vlasy 
BĚHEM procesu BARVENÍ 
a ODBARVOVÁNÍ, pro 
POHODLNĚJŠÍ a JISTĚJŠÍ 
aplikaci (KROMATIK PROTECTOR).

DOKONČUJE a STABILIZUJE 
barvu a zesvětlovač PO aplikaci 
(KROMATIK ŠAMPON a MASKA 
kyselé pH). NEUTRALIZUJE a 
ELIMINUJE NEŽÁDOUCÍ PACHY 
vznikající během technické aplikace 
(alkalíny).

ZVÝŠÍ, ROZJASNÍ a OCHRÁNÍ 
BARVU v týdnech následujících po 
aplikaci, zhodnocuje a prodlužuje 
UDRŽOVÁNÍ BĚHEM NÁSLEDNÉ 
DOBY (KROMATIK ŠAMPON  
a MASKA kyselé pH).

BĚHEM PROCESU PO APLIKACI NÁSLEDNÁ DOBA

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM

Kompletní proteinový koncentrát 22 aminokyselin nízké molekulární hmotnosti.

Arganový olej
chrání, rozjasňuje, 
vyživuje a posiluje 
vlasy. Bohatý na 
vitamin E, mocný 

přírodní antioxidant, 
působí jako ochrana 
před stárnutím (an-
ti-age efekt), chrání 
vlasy před volnými 

radikály.

Olej ze lněných 
semínek

známý pro své 
magické vyhlazující 

účinky, navrací 
vlasům jemnost, he-
dvábnost a výrazné 

prosvětlení.

Hedvábné 
proteiny

účinné pro své vyživ-
ující a obnovující 

vlastnosti, efektivně 
dodají celistvost bez 
zatížení, dodávají 
lesk po celé délce 

vlasu.

Molekula Sinodor
účinně eliminuje 

vznikající pach při 
chemickém ošetření, 

bez vytváření 
molekulární vazby  

s těkavými 
komponenty pachů a 
později je neutralizují.



PROFESIONÁLNÍ POSTUP BĚHEM OŠETŘENÍ

Do nekovové misky dejte minimálně 50 ml barvy s potřebným 
množstvím peroxidu vodíku a 3,5 ml Kromatik protektor. Normálně 
smíchejte štětcem a pokračujte aplikací, dodržujte standardní doby 
působení. V případě rozšíření minimální dávky barvy nezvyšujte 
dávky Kromatik Protektor (stanovené na každou aplikaci).

BARVENÍ 

4 FÁZE:
1 FÁZE - PROTEKTOR KROMATIK:
Molekula Protektor naváže molekuly pigmentu a zdravě vpraví, navrství do vlasového vlákna. Díky 22 aminokyselinám jsou vlasy lesklé a pevné. Doba působení barvy: 35 minut, 
na šedivé vlasy: 40 minut.

2 FÁZE - MASKA KROMATIK:
Vlasy opláchněte vodou, naneste masku Kromatik pomocí štětce. Nechte působit 5 minut, pročešte a opláchněte vodou. Maska uzavírá celý proces protektoru Kromatik ve vlasech.

3 FÁZE - ŠAMPON KROMATIK:
Vlasy 1x jemně prošamponujte a opláchněte.

4 FÁZE - MASKA KROMATIK:
Do misky dejte 20 ml teplé vody + smíchejte s maskou Kromatik ve velikosti vlašského oříšku. Touto směsí pojte vlasy, pročešte, opláchněte a upravte podle požadovaného stylingu.

3,5 ml 
Protektor

50 ml 
Permanentní  
barva Echosline
s nebo bez amoniaku

75 ml 
Krémový 
oxidant 20 
vol 6%

4 FÁZE:
1 FÁZE - PROTEKTOR KROMATIK + MASKA KROMATIK:
Do suchých vlasů vpracujeme protektor Kromatik 10 ml, pomocí štětce navrstvěte masku na protektor, 
nechte 10 minut působit, pročešte a opláchněte.

2 FÁZE - ŠAMPON KROMATIK:
Jednou až dvakrát jemně přešamponujte vlasy podle znečištění vlasů a pokožky, opláchněte.

3 FÁZE - MASKA KROMATIK:
Do misky dejte 20 ml teplé vody + smíchejte s maskou Kromatik ve velikosti vlašského oříšku, přelijte na vlasy, 
pročešte a opláchněte. 

4 FÁZE - ARGANOVÝ OLEJ:
Do prosušených vlasů ručníkem vpracujte arganovy olej podle porozity vlasů (pouze do délek).

PÉČE: obnova vlasového vlákna
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