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View е деми-перманентната оцветяваща система 
на Davines с киселинно pH, формулирана с от 88% до 
93% натурално извлечени съставки и е от 95% до 99% 
биоразградима. Създадена, за да задоволи всички нужди 
на колориста и да гарантира изключително блестяща коса. 
View е деликатна и изключително щадяща към косата и 
подсилва структурата на косъма.

View е гъвкава и изключително лесна за употреба 
оцветяваща система. Тя може да се нанася както на 
суха (чиста или мръсна), така и на влажна коса, без да 
повдига естествения меланин:

1. Добавя тон на естествена и вече обезцветена или 
изсветлена коса.

2. Изравнява козметичния цвят. Освежава дължините и 
краищата.

3. Прикрива първите бели коси (до 50%).

4. Предлага изключителен блясък с Gloss.

View избледнява постепенно и красиво от 6-8 седмици 
или от 15-20 измивания, в зависимост от състоянието на 
косата. 

Изследователските лаборатории на Davines разработиха 
View, деликатна деми-перманентна, необвързваща боя за 
коса. Благодарение на киселинното  pH, което намалява риска 
от увреждане на косата, защитава структурата на косъма и 
гарантира изключителен блясък.
Избирайки View, салоните на Davines допринасят за 
намаляването на взаимодействието върху околната среда. View 
е биоразградима линия бои с от 95% до 99% биоразградими 
съставки (биоразградимостта се изчислява според международни 
стандарти). Бутилките са направени от рециклирана пластмаса 
и емисиите на CO2, генерирани при производството на всяка 
опаковка, се компенсират.
Тази боя отразява насочеността на  Davines към стабилност, тъй 
като нейната формула е разработена с от 88% до 93% натурално 
извлечени съставки*.  

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПОЛЗИ

*За Davines, “натурално извлечени съставки” са тези съставки, които дори и да 
са химически трансформирани чрез позволени процеси, запазват 100% от своята 
натуралност. Този критерий не включва сурови материали, които са съставени от  
синтетична част.

Във формулите на View, ние представяме “натуралните 
полиглицероли”.  Те никога преди не са използвани при 
боите за коса. Извлечени са от масло от маслина, което 
придава изключителен блясък, хидратация и мекота на 
косата. Натуралните полиглицероли имат изключително 
силен заздравяващ ефект и са щадящи към косъма. Това 
прави формулата на View по-устойчива, тъй като натуралните 
полиглицероли са деликатни и биоразградими емулгатори 
от възобновяеми източници.  Продължителната употреба 
ще подобри състоянието на косата, намалявайки риска от 
увреждане и късане, благодарение на киселинното pH на 
боята. 
Продължителната употреба ще подобри състоянието на косата, 
намалявайки риска от увреждане и късане, благодарение на 
киселинното pH на боята. 

2. ФОРМУЛА



View се състои от 2 компонента, които създават лесна за 
нанасяне гел текстура: безамонячна боя и активатор 10vol. 

View е перфектният инструмент в ръцете на колориста: цветовата палитра 
предлага набор от традиционни нюанси, които са идеални за:
 
• тониране както на естествения, така и на козметичния цвят на косата;
• изравняване на съществуващите цветове;
• освежаване на дължините и краищата, докато перманентната боя се 
нанася в корените.

3.1 Асортимент

   

Gloss: може да се използва самостоятелно с активатор 10 vol.
За да придаде изключителен блясък на косата или за да промени 
интензивността на други нюанси. 
Специални цветове (Charcoal,  Steel,  Amethyst  и Quartz): 
може да се използват на изсветлена коса за креативни резултати 
или да се смесят със стандартните нюанси, за да се повиши тяхната 
дълбочина.

3. СИСТЕМА

СПЕЦИАЛНИ ЦВЕТОВЕ
И  

GLOSS



3.2 Начин на употреба

A.  Подгответе сместа като претеглите боята и 
активатора, следвайки съотношението на смесване. 
1 част View + 1 част активатор 10 vol. на Vibrachrom

Б.   В комбинация с активатор, има кремообразна гел 
текстура идеална за  лесно и бързо нанасяне както на 
измивната колона, така и на фризьорския стол.

В.   Времето на действие на боята може да се контролира 
визуално (от 5 до 20 минути), следете косата и измийте, 
когато стандартното времетраене приключи. При 
прикриването на бялата коса е необходимо времето на 
действие на боята да бъде 20 минути.

След като времето на действие на боята изтече, 
добавете малко вода, емулсирайте боята и измийте. 
Изберете най-подходящия шампоан и балсам според 
типа коса на клиента.
Г.   View избледнява постепенно и красиво от 6-8 седмици 
или от 15-20 измивания, в зависимост от състоянието на 
косата.

   

View може да прикрие първите бели коси 
до максимум 50%.

Вземете под внимание, че тъмните нюанси 
имат по-голяма покривност от светлите.

За да се подобри проникването на 
пигментите, може да се използва 
топлинен източник, заедно със 
смесването на съответната 
натурална база.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?



Деми-перманентната оцветяваща система на Davines може да 
посрещне нуждите на колористите и техните клиенти. 
View предлага перфектни резултати.

ИДЕАЛНА ЗА: ПРЕПОРЪЧВА СЕ:

РУСО,
КОЕТО

ИЗПЪКВА

Позволява на русото да бъде 
по-преливащо, деликатно и 
индивидуално. 

След обезцветяване или 
при естествено руса коса.

РУСИ
ВИБРАЦИИ

За руси клиенти, които 
искат да запазят русото, но 
цветът е загубил оттенъци 
и интензивност. Или за да 
се неутрализират нежелани 
оттенъци.

Полира русата коса, която 
се нуждае от допълнителен 
блясък.

СМЕСИ
И

ОСВЕЖИ 

За освежаване на дължини и 
краища. Подобрява и изравнява 
съществуващия цвят.

Играйте с различните 
цветове, за да вдъхнете 
живот на изморената коса.

БЛЯСЪК
И

СВЕТЛИНА

Използването на Gloss при 
естествени, боядисани или 
химически третирани коси 
(обезцветяване, къдрене, 
изправяне и др.), ще подобри 
техния блясък.

В края на боядисването, за 
да се подобри финалния 
блясък на косата.

ЗАВРЪЩАНЕ 
КЪМ 

ЕСТЕСТВЕНОТО

За тези клиенти, които искат да 
променят оттенъци, да потъмнят 
цвета на косата или да прикрият 
израстналата коса.

При репигментация, за да се 
гарантира дълготрайността 
на цвета и да го направи по-
бляскав.

4. ОБСЛУЖВАНЕ
В     САЛОНА
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