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A NEW COLOUR
И ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

A NEW COLOUR е новата безамонячна система за перманентно боя-
дисване на Davines, проектирана и създадена да предложи пълно пок-
ритие и перфектно изсветляване.

A NEW COLOUR е изключително гъвкава и цялостна система: тя
осигурява пълно покритие на белите коси, може да потъмни и из-
светли до 3 нива, и може да се променя отенъка.

За A New COLOUR почерпихме вдъхновение от света на насекомите,
който обобщава и подобрява творческите умения на природата и в съ-
щото време предлага невероятни цветови гами.

Това е непрекъсната промяна, перфектното съчетание между цветове,
форми и светлина. В природата каротеноидите и меланините създават
този интелигентен бум от цветове. Започвайки от същите съставки,
които природата използва за своята игра на цветове, в изследователската
лаборатория на Davines са разработили иновативна, деликатна и вдъх-
новена от природата боя за коса. Обагрената от цветове материя на A
NEW COLOUR позволява светлината да се отрази по нови начини. 

A NEW COLOUR се превежда като цвят в безкрайни възможности,
идеални за работата на колориста, който може да разчете абстрак-
цията и да прилага цвета за осъществяване на лични виждания и
желания.

Предимства на линията

• изключително меки, интензивни и наситени цветове 
• с естествени антиоксиданти за дълготрайни, блестящи цветове
• без амоняк, без мирис и лесна за нанасяне и приложение
• деликатни формули за гладка и хидратирана коса
• гъвкава, опростена и универсална система за работа
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A NEW COLOUR 

Новата A NEW COLOUR система за боядисване без амоняк се състои от три
продукта:

• крем боя 
• крем база 
• специални актватори  (5 vol, 10 vol, 20 vol, 30 vol и 40 vol) 

За да се осъществи боядисването, трите компонента винаги да се смесват
следвайки инструкциите, дадени по-долу. Ако не се използва крем база или
се използват активатори, различни от A New Colour Активаторите системата
няма да работи правилно.

3



A New Colour включва също A New Colour изсветляваща пудра, която е без амоняк и изсветлява до 7 нива и също трябва да се използва само
с A New Colour Активатори.
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КРЕМ-БОЯ
A New Colour е без амоняк и обогатена с Каротеноиди и Меланин, и
двете се борят ефективно със свободните радикали и имат антиок-
сидантно действие.

• Каротеноидите са естествени пигменти, които са често срещани в
зеленчуците, и могат да повлияят на топлите цветове на животните, хра-
нещи се с растенията, които съдържат каротеноиди. Каротеноидите, съ-
държащи се в A New Colour, са извлечени от моркови, те имат силно
антиоксидантно действие, и когато се комбинира с Меланина, съдър-
жащ се в боята, и витамин С, съдържащ се в крем базата, създават микс
който се бори със свободните радикали.

• Меланинът е растителен пигмент, извлечен от финикова палма със
силно антиоксидантно действие и за борба със свободните радикали.
Той работи в синергия с каротиноидите, съдържащи се в боята, и с ви-
тамин С, съдържащ се в крем базата.

• Моноетаноламин (MEA) е течно вещество, разтворимо във вода,
лесно биоразградимо, което може да създаде алкална среда, необходима
за отваряне на космените кутикули, благоприятства освобождаването
на водороден прекис и катализира реакцията на полимеризация. В A
New Colour MEA работи в синергия с натриев метасиликат, който е
естествен алкализиращ агент, съдържащ се в A New Colour крем
базата. A New Colour нюансите могат да се смесват , за да се създадат
безкрайни цветови възможности.

A NEW COLOUR BOOSTER (000)  
Крем без амоняк, без аромат и без никакви неприятни миризми. Из-
ключително лесно се смесва с крем-боята, крем-базата и активатора.
Той е формулиран като всички нюанси на A New Colour, но не съдържа
пигменти. 

PURE COLOUR 
Гамата Pure Colour  предлага шест перманентни крем-бои (червено,
жълто, зелено, синьо, виолетово, оранжево) без амоняк, аромат или не-
приятна миризма. Те са изключително лесни за смесване с крем-базата
и A New Colour Activator 5 vol. Да се използва на обезцветена или из-
светлене коса за да осигури интензивно творческо боядисване или пас-
телен цвят, ако се разрежда.

КРЕМ-БАЗА
A New Colour крем база е ключовия елемент в новата система за боя-
дисване на Давинес. В действителност, може да се постигнат всички
резултати, които традиционно се получават с бои на амонячна основа,
но без да се използва амоняк.

Елемента, характеризиращ крем базата е натриев метасиликат, естест-
вен алкализиращ агент състоящ се от кварцов прах, който се характе-
ризира с много висок индекс на пречупване, много по-висок от този на
диаманта, и може да даде на косата изключителен блясък. Той е напълно
биоразградим и е известен като "разтворимо стъкло", тъй като неговата
структура е по-добна на тази на стъклото, но е разтворим във вода.
Той се използва в синергия с МЕА, съдържащ се в боята, за да се съз-
даде алкална среда, необходима за навлизането на пигмента в косъма.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА И АКТИВНИ СЪСТАВКИ



Също така може да премахне тежките метали от водата, като по този начин
защитава структурата на косъма. Благодарение на присъствието на на-
триев метасиликат, MEA може да постигне резултатите на амоняка,
напълно щадейки структурата на косъма.

Кремът базата също съдържа витамин С със своите добре известни ан-
тиоксидантни свойства, който работи в синергия с Каротиноидите и Ме-
ланина, които се намират в боята, за да се създаде комбинация, характерна
за борба със свободните радикали. Растителния вазелин е напълно ес-
тествена активна съставка, получена от рициново масло и карнаубски
восък. Рициновото масло има омекотяващи и защитни действия върху
структурата на косъма, които са били известни още в древността: предот-
вратява накъсването на косата и лесното заплитане, защото балансира ко-
личеството на липидите в косъма. Карнаубският восък дава блясък и има
антиоксидантни свойства. Растителния вазелин добавя блясък и има хид-
ратиращо и кондициониращо действие върху косата.

АКТИВАТОРИ
A New Colour Активаторите са с кремообразна емулсия, съдържаща
1.5%, 3%, 6%, 9% и 12% водороден пероксид (съответно 5 vol,10 vol,
20 vol, 30 vol и 40 vol): водородния пероксид е окисляващ агент, който
благоприятства полимеризацията, за да се постигне желания цвят.
A New Colour Активаторите се характеризират с по-голям вискози-
тет по отношение на традиционните активатори. Вискозитетът е
проектиран да подпомогне смесването на трите компонента и да се
позволи получената смес да прилепне напълно към структурата на
косата; поради тази причина, друг активатор не може да се използва с
A New Colour. Също така активаторите съдържат витамин С, заедно с
Каротеноиди и Меланина, които се намират боята, и витамин C, съдър-
жащ се в крем базата, създават микс за борба със свободните радикали.
Освен това, успокояващите вещества са добавени за увеличаване на
разтворимостта на пигментите и благоприятстват тяхното проникване в
структурата на косъма.

ОБЕЗЦВЕТЯВАЩА ПУДРА
A New Colour обезцветяваща пудра не съдържа амониев пересулфат
(поради което е без амоняк), има много ниска волатилност и осигу-
рява контролиран процес на изсветляване; също така съдържа сини
пигменти за борба с жълтия ефект. Подобно на A New Colour крем-ба-
зата, пудрата е обогатена с натриев метасиликат.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА  PROTECTION PROVIDER И
GLORIFYING PRE-COLOUR И ELIXIR 

Преди да нанесете боята е препоръчително да се нанесе Protection
Provider с ръка по челото, около ушите и линията на косата, защото
съдържа вещества, образуващи защитен филм върху кожата, за
предотвратяване образуването на петна по време на процеса на боя-
дисване.

Освен това, за да се предотврати сенсибилизацията при чувствителните
клиенти, е препоръчително да се нанесе Glorifying Pre-colour Treatment
директно на скалпа.
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ДИАГНОСТИКА

Преди прилагането на A New Colour е препоръчително да се извършва
цялостна диагностика на косата на клиента с някои важни оценки, които
ще улеснят работата на колориста и ще гарантират пълно удовлетворе-
ние на клиента.

• Желания цвят: с помощта на цветната диаграма, изберете цвета или
комбинация от нюанси, които удовлетворяват желанието на клиента.
• Естественото ниво: важно е да се даде точна оценка на естественото
ниво, като разликата между началното ниво и окончателното е от реша-
ващо значение, за да изберете подходящия активатор.
• Остатъчни пигменти: при изсветляване на косата естествения ме-
ланин в нея започва да изсветлява. Остатъчни пигменти са меланините,
които все още се намират в косата след изсветляването и съставът им
варира в зависимост от типа коса и нивото на изсветляване, което е пос-
тигнато (виж фиг. на страница 22). Остатъчните пигменти ще повлияят
на крайния резултат.
• Козметични пигменти: това са пигменти от предишни боядисвания. 
• Процент бяла коса: необходимо е да се прецени правилно наличието
на бяла коса, както и разпределението й или наличието само в опред-
елени участъци. Оценката на процентът определя избора на правилния
активатор.
• Състояние на косата: изтощената коса, например, е пореста и по-
лесно абсорбира боята, но избледнява също толкова лесно. Затова се
препоръчва след боядисване специално третиране с Glorifying Post 
Colour Treatment.

• Скалп: винаги проверявайте, за наличие на възпаление или зачервя-
ване.
• Порьозност и структура: важно е да се разграничат фина, средна или
дебела коса, а също и оценка на порьозността, защото - както беше спо-
менато по-рано - това може значително да повлияе върху абсорбцията
на пигмента. Фината коса е най-лесна за боядисване, докато плътната и
еластична коса е много трудно да се боядиса, особено ако е бяла. В този
случай трябва да се увеличи времето на действие и се обърне специално
внимание на покриването на косата с боя много добре.
• Тип коса: типовете коса варират в зависимост от етническа група, и
това влияе на времето за действие. Афро косата например, има слаба
структура и е склонна да избледнява лесно, следователно се прилага
едно и също време за действие, както за коса от кавказки тип, докато
азиатската коса е по-устойчива и трудна за третиране, поради това
трябва повече време за третиране.

5 
ТЕСТ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КОЖАТА

Препоръчително е винаги да се извърши тест за чувствителност на
кожата 48 часа преди прилагането на боята, както е описано в листов-
ката вътре във всяка кутия на A New Colour, за да се избегнат алергични
реакции.
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КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА
Подгответе смес от боята, крем-базата и A New Colour активаторът, спо-
ред резултатите, които искате да постигнете.
• Всички A New Colour нюанси могат да се смесват заедно, за да съз-
дадете безкрайни цветови възможности.

Препоръчително е да нанасяте А New Colour на суха и немита коса.

ПОКРИТИЕ, ИЗСВЕТЛЯВАНЕ ДО ТРИ НИВА, 
ПОТЪМНЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ОТЕНЪКА

* Стандартно време на действие.Времето на действие е примерно и
може да се удължи според вида на косата, третирането и призна-
ците, дадени в глава 4.

Важно е да се знае, че изборът на активатор зависи от желания ре-
зултат:

• A NEW COLOUR ви позволява да се постигнат желаните резул-
тати и в случай на висок процент бяла коса: например, 4,0 нанесена
на 100% бяла коса води до 4,0.

Пример: 100% бяла коса, желан цвят 4,0, имате нужда от : 30гр A
New Colour 4,0 + 30 гр крем база + 60 гр активаторът 20 vol за 35
минути време на действие.

Съотношение 
на смесване 1 1 2

Крем боя Крем база Активатор

Пример за смес 30g 30g 60g

Време на действие 35 минути*

Активатор % H2O2 Очакван резултат 

10 vol 3% освежаване на
дължина и краища

20 vol 6% покриване, потъмняване,
смяна на отенъка

20 vol 6% изсветляване до 1 ниво 

30 vol 9% изсветляване до 2 нива 

40 vol 12% изсветляване до 3 нива
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КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА БОЯТА



ПОКРИТИЕ НА ОСОБЕНО РЕЗИСТЕНТНА КОСА
A New Colour натурални Интензивни нюанси осигуряват по-интен-
зивно покритие на бяла коса и са особено полезни в случаите на ре-
зистентна бяла коса. За оптимални резултати се препоръчва да се
използват натурални Интензивни нюанси, само когато е налице по-
вече от 50% бяла коса и с 20 vol Активатор.

ПЪРВО НАНАСЯНЕ НА НЕБОЯДИСВАНА КОСА
• Подгответе желаното количество от сместа като претеглите боята,
крем базата и активаторът спазвайки съотношението на смесване.
• Нанесете по дължините и краищата. Време за действие: 15 минути.
Без премахване на боята, пригответе нова смес и я нанесете на коре-
ните. Време за действие: 35 минути.
Препоръчително е да се използва по-силен активатор за дължините и
краищата в сравнение с този, използван на корена, тъй като струк-
турата на косъма е по-устойчива.

НАНАСЯНЕ НА НАНОВО ПОНИКНАЛА КОСА
• Подгответе желаното количество от сместа като претеглите боята,
крем базата и активаторът спазвайки съотношението за смесване в съ-
ответствие с желания резултат.
• Нанесете сместа на корените. Време за действие: 35 минути.

Ако дължините и краищата имат минимална загуба на цвят (до по-
ловин ниво и частична загуба на интензивността на отенъка), след
стандартното време за действие, добавете малко вода и втрийте

боята по дължината и краищата над мивката в продължение на 5
минути.

Ако дължините и краищата имат средна загуба на цвят (до едно
ниво и частична загуба на интензивност на отенъка), 25 минути след
нанасянето на боята на корените, подгответе нова смес с помощта
на активатор 10 vol и я нанесете по дължините и краищата за 10
минути. Като цяло времето на действие: 35 минути.

Ако дължините и краищата имат висока загуба на цвят (повече от
2 нива и пълна загуба на интензивността на отенъка), след прилага-
нето на боята на корените, подгответе отново сместа и я нанесете
равномерно по дължините и краищата за времето на действие от
15 до 35 минути, в съответствие с избледняване по време на стан-
дартното време за действие.

ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК
Времето за действие на A New Colour се намалява с 10-15 минути, ако
се използва източник на топлина.
Препоръчително е да се използва източник на влажна топлина за къд-
рава и гъста коса и източник на суха топлина за всички други типове
коса.

ИЗМИВАНЕ
В края на времето за действие, добавете малко вода към боята, емулги-
райте, изплакнете старателно и измийте с подходящия шампоан. 
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КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БУСТЕР 000

СТАНДАРТНА уПОТРЕБА
Подгответе смес, като претеглите боята, бустер 000, крем база и акти-
ватор според съотношенията на смесване, посочени по-долу:

* Времето за действие е ориентировъчно и може да бъде удължено
в случай на гъста коса, която е трудна за третиране.

В случай на резистентни коси:
• с A New Colour Activator 30 vol можете да постигнете до две нива на
изсветляване.
• с A New Colour Activator 40 vol можете да постигнете до 3 нива на
изсветляване.

В случай на фин косъм или естествен основа над 5:
• с A New Colour Activator 40 vol можете да получите до 1,5 ниво на
допълнително изсветляване (до 4,5 нива).

Не се препоръчва използването на A New Colour Booster 000 когато
има повече от 50% бяла коса. A New Colour Booster 000 не може да се
използва A New Colour Activator 10 и 20 vol.

ПЪРВОТО НАНАСЯНЕ - НЕОБРАБОТВАНА КОСА 
Подгответе желаното количество смес, следвайки дадените съот-•
ношения на смесване. 
Нанесете по дължини и краища. Време: 15 минути. Без да премах-•
вате на боята, пригответе нова смес и нанесете в корените. Време:
35 минути. 

Препоръчваме да използвате по-висок активатор за дължини и
краища в сравнение с използвания за корените, тъй като структу-
рата на косъма е по-устойчива.

НАНАСЯНЕ НА НАНОВО ПОНИКНАЛА КОСА
• Подгответе желаното количество от сместа като претеглите боята,
booster 000, крем базата и активаторът спазвайки съотношението за
смесване в съответствие с желания резултат.
• Нанесете сместа на корените. Време за действие: 35 минути.

Съотношение 
на смесване 0,5 0,5 1 2

Пример за
смес

боя
15 г

бустер 000
15 г

крем база
30 г

активатор
30 или 40 vol 

60 g

Време на 
действие 35 минути*
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ТВОРЧЕСКА уПОТРЕБА
A New Colour Booster 000 не създава кичури в случай на предварително
боядисана коса и може да се използва, за да се избегне потъмняването
на дължини и краища в случай на особено пореста коса. За деликатно
отсраняване на козметичен цвят в дадена област може да използвате
като следвате инструкциите, дадени в таблицата по-долу:

С използване на активатор 20 vol можете да постигнете приблизително
едно ниво на изсветляване, а с 30 vol - около две нива. Изсветляването
зависи от структурата на косата и предишния козметичен цвят на ко-
сата.

8 
КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ PURE COLOUR

ИНТЕНЗИВНИ И ЯРКИ ТОНОВЕ
Подгответе смес като претеглите желания нюанс Pure Colour, крем
база и активатор 5 vol, следвайки инструкциите, дадени в таблицата
по-долу:

* Времето за действие е ориентировъчно и може да бъде удължено
в случай на гъста коса, която е трудна за третиране.

Съотношение 
на смесване 1 1 2

Пример за смес

бустер 000
30 г

крем база
30 г

активатор
20 или 30 vol 

60 g

Време на 
действие 35 минути*

Съотношение 
на смесване 1 1 2

Пример за смес

pure colour
30 g

крем база
30 г

активатор
5 vol 
60 g

Време на 
действие 35 минути*
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ПАСТЕЛНИ ТОНОВЕ
Pure Colour може да се разреди съгласно следните указания, за да се по-
лучат меки пастелни тонове.
За разреждане се препоръчва:

Продължителността на Pure Colour може да варира в зависимост
от състоянието на косата. Също така, при по-разредена смес
цвета ще избледнее по-бързо.

ТВОРЧЕСКО СМЕСВАНЕ НА PURE COLOUR 
Шестте Pure Colour може да се използват чисти или смесени един с
друг, следвайки инструкциите по-долу, за да се получат по-творчески
резултати.

Съотношение 
на смесване 0,5 1 2

Пример за смес

pure colour
15 g

крем база
30 г

активатор
5 vol 
60 g

Време на 
действие 35 минути*

Съотношение 
на смесване 0,1 1 2

Пример за смес

pure colour
3 g

крем база
30 г

активатор
5 vol 
60 g

Време на 
действие 35 минути*
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9
КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И ВРЕМЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ НА ИЗСВЕТЛЯВАЩАТА ПУДРА 

A New Colour изсветляваща пудра се препоръчваза изсветляване и
всички техники на кичури.
Препоръчително е да нанасяте А New Colour изсветляваща пудра на
суха и немита коса. 

• Пригответе сместа, спазвайки Препоръчителното съотношение на
смесване, което може да варира 1:2 до 1:3 (пудра:активатор) според
текстурата, която желаете да получите. Използвайте само A New Colour
Активатори 10 vol, 20 vol или 30 vol, за получаване на необходимата
консистенция на сместа, подходяща за нанасяне.

Контролираното действие на изсветляване зависи от избора на актива-
тори, които да се използват:

Времето на действие зависи от степента на изсветляване, която ис-
кате да постигнете: проверявайте редовно до 40 минути.
Не се препоръчва използването на източници на топлина.

10
Алтернативното използване на A NEW COLOUR

АЛТЕРНАТИВНА уПОТРЕБА
За частично обезцветяване (като акценти или кичури) или леко обез-
цветяване, сместа може да се приготвя чрез претеглянето на A New Co-
lour обезцветяваща пудра, крем база и активатор 20 vol, като следвате
инструкциите, дадени в таблицата по-долу:

* Времето за действие е ориентировъчно и може да се променя в за-
висимост от степента на обезцветяване, която искате да постиг-
нете.

Активатор Очакван резултат

5 vol изсветляване до 2 нива

10 vol изсветляване до 3 нива

20 vol изсветляване до 5 нива

30 vol изсветляване до 7 нива

40 vol не се препоръчва

Съотношение 
на смесване 1 1 2

Пример за смес

bleaching powder
30 g

крем база
30 г

активатор
20 vol 
60 g

Време на 
действие 35 минути*
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11 
ТРЕТИРАНЕ СЛЕД БОЯДИСВАНЕ

След боядисване е важно да се възстанови кисело рН на косата. Davines
предлага широка гама от продукти за след боядисване - Glorifying
System и Alchemic System.

• GLORIFYING SYSTEM предлага пълна гама от продукти за бояди-
сана коса: тя се състои от няколко продукта, някои от които са само за
професионална употреба, а именно - GLORIFYING PRE-COLOUR
третиране на скалпа и GLORIFYING POST-COLOUR третиране за
след измиване, за да се фиксира цветът във вътрешността на косъма, и
други, които са както за професионално, така и за домашна употреба,
за да предложим на клиентите едно ефективно третиране за поддръжка
на цвета у дома.

• ALCHEMIC SYSTEM е специална линия за защита и поддържане на
цвета, тя се състои от шампоани и балсами, обогатени с пигменти с раз-
лични нюанси: тютюн, сребро, златисто, червено, мед и шоколад.
Тези продукти съдържат преки пигменти и активни съставки за по-дъл-
готраен цвят между боядисванията.
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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е новото за тази боя?
Крем базата е иновационен елемент на A New Colour. Тя
прави системата изключително гъвкава и практична, в със-
тояние да задоволи всички изисквания на пазара, а именно
перфектно покритие на белите коси, изсветляване до три
нива, потъмняване и промяна на отенъка.

Защо системата се състои от три елемента, вместо
обичайните два?
По отношение на традиционните системи, A New Colour е
обогатена с крем база - ключов компонент, съдържащ мета-
силикат, който действа в синергия с моноетаноламин (MEA),
за да доведе до резултати, немислими преди това за безамо-
нячната формула, като щади изцяло структурата на косъма.
Крем базата, също така, е обогатена с рициново масло, из-
ползвано от древността за полиране и реструктуриране на
косата, и карнаубски восък, със забележителното си овлаж-
няващо и кондициониращо действие.
Трикомпонентната система има забележително предимство
по отношение на богато приложение. Осигурено е перфектно
калибриране между различни активни съставки, съдържащи
се в системата за постигане на изключителни резултати във
всички случаи на употребаи с всички типове коса: перфектно
покритие на белите коси, изсветляване до три нива, потъм-
няване и промяна на на отенъка.

Какво се случва, ако крем базата не се използва заедно с A
New Colour активатор и крем боята?
A New Colour е система с три компонента, които трябва да
бъдат използвани винаги заедно. Ако крем базата не се изпол-
зва, не е възможно да се получи желания цвят. Крем-базата
всъщност е необходима за постигане на изсветляване или пок-
ритие на белите коси, като напълно се зачита желания отенък.

Защо A New Colour няма неприятни миризми?
A New Colour не освобождава неприятни миризми, защото сме изпол-
звали моноетаноламин (MEA) като алкализиращ агент, вместо амоняк.
Това е течност, която е в състояние да отвори космените кутикули, за
да позволи на пигментите да проникнат. Не е летлив и затова не осво-
бождава неприятна миризма. Също така е разтворимо във вода ве-
щество и следователно бързо биоразградимо, съществува в природата,
където изпълнява важни биологични функции.
В A New Colour, MEA се използва както за създаване на алкална среда,
необходима за отваряне на кутикулата, така и да помогне за освобож-
даването на водороден прекис и катализиране на полимеризацията.

Защо A New Colour работи със система от специални активатори?
A New Colour Активаторите се характеризират с по-висок вискозитет
спрямо традиционните активатори, който е проектиран да подпомогне
смесването на трите компонента и да позволи получената смес да при-
лепне перфектно към структурата на косъма: поради тази причина,
никой друг активатор не може да се използва с A New Colour.
В действителност, използването на различен активатор ще направи сместа
прекалено течна и ще попречи на сместа да прилепне перфектно към струк-
турата на косъма, и ще бъде невъзможно да се постигне желания резултат.
По същия начин, ние съветваме да не се използват други активатори,
съдържащи сгъстител, тъй като резултатите ще бъдат непредсказуеми.

Има ли определена последователност, която да се следва при смес-
ването на различните компоненти?
Не съществува определен ред, но ние все пак предлагаме първо претег-
ляне на крем боята, а след това добавяне на крем базата и последно от
всички, активаторът.

Като цяло, колко приложения могат да бъдат на-
правени с една туба на A New Colour?
С една туба на A New Colour е възможно да се напра-
вят две приложения крем боята средно. Стандартното
приложение ще използва 30 гр боя, 30 гр крем база и
60 гр активатор.
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Възможно ли е да се смесват два или повече нюанса заедно?
Разбира се, всички нюанси могат да се смесват заедно за създаване на
безкрайни хроматични възможности.

Добра идея ли е да се извърши тест за чувствителност на кожата?
Препоръчително е винаги да се извършва тест чувствителност на ко-
жата 48 часа преди прилагането на крем боята, както е описано в обяс-
нителна брошура вътре във всяка кутия на A New Colour, за да се
избегнат алергичните реакции.

Може ли да се избегнат алергични реакции с помощта A New A New
Colour?
Алергиите са реални заболявания, независими от прилагания продукт.
Ето защо не може да се твърди, че при използването на A New Colour
всички алергични реакции ще са предотвратени, въпреки че това е сис-
тема за боядисване, която е особено деликатна към кожата на главата и
косата. Във всеки случай, за да се избегне сенсибилизация, добра идея е
да се извърши тест за чувствителност на кожата 48 часа преди прилага-
нето на крем боята, както се препоръчва в обяснителната брошура. 

Как трябва да се нанася A New Colour?
A New Colour трябва да се прилага върху суха, немита коса, така че кож-
ния хидролипиден филм да предложи максимална защита на скалпа.

Възможно ли е да се използва A New Colour веднага след къдрене или
изправяне?
Не, A New Colour, като всички перманентни системи за боядисване, не
може да се използва след изправяне или къдрене. Ние съветваме изчак-
ване 48 часа след боядисването преди да направите изправяне или къд-
рене. Всеки път, когато е извършено изправяне или къдрене, е
препоръчително да изчакате 15 дни, за да може да се пристъпи към боя-
дисване.

Възможно ли е да се използва A New Colour с източници на топлина?
A New Colour действително може да бъде използвана с източници на

топлина, като се намаля времето за действие с 10-15 минути. Препо-
ръчваме ви да използвате източник на влажна топлина в случай на гъста
коса, и източник на суха топлина за всички други типове коса.

Мога ли да използвам Реструктуриращо чудо преди A New Colour?
Разбира се, че е възможно да се приложи Реструктуриращо чудо на
същия ден с боядисването, спазвайки указанията, дадени в NaturalТech
техническото досие.

Защо е разработен A New Colour Booster 000?
A New Colour Booster 000 е формулиран за подпомагане изсветляването
на особено трудна коса  (до 3 нива), но той е и ценна помощ за пости-
гане на изсветляване до четири и половина нива, с използването на 40
vol, в случай на нормална коса.

Дали се губи интензитет, когато се използва A New Colour Booster
000 за изсветляване на косата?
Не, когато се използва бустер за изсветляване на косата интензивността
остава същата, благодарение наличието на естествени меланини на ко-
съма.

Защо използването на A New Colour Booster 000 не се препоръчва в
случай на над 50% бяла коса?
Ако A New Colour Booster 000 се използва на високи проценти на бяла
коса, може да се отрази на покритието. Също така е важно да се помни,
че A New Colour Booster 000, ако се смесва с A New Colour нюанси,
може да се използва само с 30 vol и 40 vol активатори.

Каква е функцията на Pure Colour?
Pure Colour са разработени, за да се постигнат, на обезцветени и на из-
светлени коси, наситени или пастелни тонове. Pure Colour гамата пред-
лага шест постоянни цвята (червено, жълто, зелено, синьо, лилаво и
оранжево) и може да задоволи претенциите дори на най-креативните
стилисти.
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Мога ли да ползвам Pure Colour като интензификатори? 
Гамата Pure Colour не е създаден, за да бъде използван като интензифи-
катор и, ако се смесва с A New Colour нюанси, не дава никакви видими
резултати.

Дали Pure Colour избледняват?
Pure Colour избледняват леко, но хроматичният резултат не се променя:
продължителността може да варира в зависимост от състоянието на ко-
сата. В допълнение - по-разредената смес се отмива  по-бързо.

Възможно ли е да се смесват A New Colour с Glorifying Elixir?
Определено, A New Colour може да използва с Glorifying Elixir, за да
предложи противостареещо боядисване без амоняк. Необходимо е да
добавите Glorifying Elixir, според инструкциите в обяснителната бро-
шура.

Трябва ли специално обучение за A New Colour?
A New Colour се нуждае от специфично обучение, като всяка нова сис-
тема за боядисване, но това изобщо не е сложно, всъщност можем да
кажем, че в много отношения приложението е подобно на това на Mask.
Въпреки това, винаги помнете че с A New Colour, не е нужно да нама-
ляте нивото при побеляване над 70%, както е при Mask.

A New Colour може ли да оставят косата мека и кондиционирана
като Mask?
Разбира се, A New Colour оставя косата изключително мека, благода-
рение на рициновото масло и карнаубския восък, съдържащи се в крем
базата.

Възможно ли е да се смесват нюанси на Mask с нюанси на A New Co-
lour?
Не, не е възможно да се смесват нюанси на Mask с тези на A New Colour,
тъй като те са две различни системи, с различно време за действие, про-
порции на смесване/ съотношение на смесване и формули, които са
много различни и трябва да се спазват.

Мога ли да използвам Activation Source с A New Colour нюанси?
Не, това не е възможно, тъй Source Activation има нисък вискозитет и
сместа не би се придържала перфектно към структурата на косата, и
следователно не би могла да го оцвети.

Мога ли да използвам крем-базата с Mask?
Това не е възможно, тъй като формулите на Mask не са калибрирани, за
да работят с крем-база и, ако се използват, ефектът както на покритието
на белите коси така и на изсветляването, ще бъдат загубени.

Каква е разликата между A New Colour и Finest Pigments?
Основната разлика се състои във факта, че A New Colour е система за
перманентно боядисване, способна да покрие бяла коса, да потъмни, да
изсветли до три нива и да промени отенъка.
Вместо това, Finest Pigments е система за директно оцветяване и не се
нуждае от активатор, дава равномерен цвят, който се отмива след 8-10
измивания с шампоан и се ограничава до прикриване на белите коси.
Двете системи са без амоняк.

Трябва ли да се използват специфични продукти за домашно упот-
реба?
Kосата, боядисана с A New Colour следва да се третира както всяка боя-
дисана коса: Davines предлага Алхимик линия, съдържаща пигменти,
които подобряват козметичния цвят, и Nounou линия без пигменти,
която запазва структурата на косъма между боядисванията и намалява
загубата на цвят.

Мога ли да продавам A New Colour като продукт за домашна упот-
реба за клиентите си?
Не, A New Colour е продукт само за професионална употреба.
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12 
МЕЛАНИН
Естественият цвят на косата зависи от качеството, количеството и
разпределението на син и червен меланин съдържащи се в него.
Производството и разпределението на меланина се променя с вре-
мето и зависи от генетичните и физиологичните особености на ин-
дивида. Те също се променят с възрастта - в бялата коса меланинът
напълно отсъства.

В природата има някои видове меланин, характеризиращи различните
отенъци и те се дължи на различната им пропорция, определяща ес-
тествения цвят на косата. Когато се комбинират в равни количества, ос-
новният цвет теоретично е черен. В действителност, това, което се
получава в природата никога не е черно, а нюанс на много тъмно сиво,
който изглежда като черно, защото пигментите, включително меланина,
нямат химична структура, което им позволява напълно да абсорбират
светлината. Ето защо, ако косата има жълт, червен и син меланин в
равни пропорции, тя ще изглежда сива. В природата цветът на косата
не е в нюанси на сивото, а по-скоро на кафяво, защото различните ви-
дове меланин присъстват в различни пропорции. 

Графиката по-долу показва вероятното разпределение на меланина в
различните нива. Терминът "ниво" се отнася до интензивността на
основния (базисен) тон, както ще видим по-късно, т.е. колко светъл
или тъмен е естествения цвят на косата по скала от 1 до 10. Синият
и червеният са преобладаващи над жълтия в по-ниските нива,
което е показано с най-широката част на триъгълниците, съот-
ветстващи на номера на нивото, докато жълтият преобладава в по-
високите нива.
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Графиката по-долу показва промяната на основния отенък, т.е. пре-
обладаващия меланин в различните нива, и промяната му след изсвет-
ляване, заедно с остатъчния меланин.

Например, ако се анализира ниво 2, ще се забележи преобладаването
на синьо и виолетово. Ако се изсветли коса на ниво 2 от три тона, ще
се достигне ниво 5, където преобладаващия компонент е червен, който
ще трябва да се вземе под внимание, тъй като се отразява на крайния
резултат. Например, за постигне на по-студен цвят, ще трябва да се из-
ползва нюанс с по-висок процент на зелено (пепел), за да се неутрали-
зира червеното, резултат от изсветляване.

При обезцветяване или изсветляване е важно да се знае, че е невъз-
можно да се достигне до бяло, защото феомеланинът, т.е. жълтия
меланин, е винаги налице.

Като цяло, винаги трябва да се взема предвид остатъчния меланин
тъй като той се променя по състав и количество в зависимост от начал-
ното ниво и постигнатото изсветляване.



13
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ БОЯДИСВАНЕ

Пигментите, използвани в окисляващото боядисване, са сложни ве-
щества, химически различни и безцветни. За да създадат цвят, те трябва
да се свържат и да образуват по-голяма молекула в процес, известен
като полимеризация, който се активира от кислорода, освободен от во-
дородния пероксид (H2O2), използван в процеса на боядисване. Реак-
цията се нарича окисляване. 

Имайте предвид, че само по-големите пигменти могат да оцветят ко-
сата; защото заради големите си размери, те попадат в капан в ко-
сата и по този начин правят цвета постоянен.

Водороден пероксид (H2O2) е кисело вещество, съставено от два атома
водород и два атома кислород. Неговата молекула (H2O2) е много нес-
табилна и спонтанно освобождава кислород, като по този начин се пре-
връща в молекула вода (H2O). Свободният кислород е много активен и
лесно се свързва с други вещества - това е реагция, наречена окисля-
ване.

По време на боядисване кислорода, освободен от водородния пероксид,
съдържащ се в активаторът извършва три функции:
• Окислява пигментите до крайни оцветяващи вещества - реакция на
полимеризация.
• Изсветлява естествен меланин. Силата на изсветляване е тясно свър-
зана с voluma (или концентрация) на водородния пероксид, който се из-
ползва.
• Балансира концентрация на пигментите и оптимално рН на боядис-
ващата смес. 

Благодарение на всички тези действия, водородния пероксид е отправ-
ната точка на целия процес на боядисване на косата.
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Концентрацията на водороден пероксид (или titration) обикновено се
изразява в "volumes": напр. 20 volumes отговаря на 6% от H2O2.

Точния активатор се избира според желания резултат:

Освен пигментите и водороден пероксид, окисляващото боядисване из-
исква алкализиращ агент, за да отвори космената кутикула и да поз-
воли навлизането на пигмента. 

Алкализиращ агент, обикновено използван в "традиционните"
окисляващи бои е амоняк, който има тенденция да бъде заменен в
по-новите системи за боядисване, с моноетаноламин (MEA). Това е
течно вещество, разтворимо във вода и лесно биоразградимо. Тъй
като не е летливо, не освобождава конкретна миризма.

MEA е вещество, което съществува в природата, включително и в чо-
вешкото тяло, където извършва важни биологични функции.

Активатор % H2O2
Очакван резултат

при боядисване
Очакван резултат с

изветляващата пудра

5 vol 1,5% 
само с Pure Colour
за интензивни или
пастелни тонове

изсветляване 
до 2 нива 

10 vol 3% освежаване на 
дължини и краища

изсветляване 
до 3 нива 

20 vol 6% 
покриване, 

потъмняване,
смяна на отенъка изсветляване 

до 5 нива
20 vol 6% изсветляване 

с 1 ниво 

30 vol 9% изсветляване 
до 2 нива

изсветляване 
до 7 нива 

40 vol 12% изсветляване 
до 3 нива не се препоръчва 
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