
ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ



1. ОСОБЕНОСТИ НА ЛИНИЯТА И ПОЛЗИ   
    ОТ НЕЯ

Mask with Vibrachrom™  - Иновативната система за боядисване на Davines предста-
вя нова технология в света на боядисаната коса, която позволява най-високо ниво 
на еднородно проникване на цвета в структурата на косъма, предлага допълните-
лен блясък, висок подхранващ ефект и изключителна дълготрайност на цвета.
Mask with Vibrachrom™  е амонячна, перманентна боя предлагаща на професио-
налните колористи голяма гъвкавост без значение дали се покрива бяла коса, сме-
ня се нюанса, потъмнява се или се изсветлява косата до три нива. Допълнително 
изсветляване на до четири нива, както и допълнителни творчески възможности 
стават възможни с използването на изсветляващият бустер (Lightening Booster) 
000, а серия Extralift предлага до пет нива на изсветляване.

Mask with Vibrachrom™  идва със специален набор от окислители (5, 10, 20, 30 и 40 
volume).
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1.1 ОСНОВНИ ТВЪРДЕНИЯ И АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Благодарение на иновативната технология Vibrachrom™, родена от кръстоса-
ни изследвания на природният, козметичният и текстилният свят, Лаборато-
риите за научни изследвания и развитие на Davines сега могат да предложат на 
професионалните колористи и техните клиенти

ДОПЪЛНИТЕЛЕН БЛЯСЪК
ВИСОК ОВЛАЖНЯВАЩ ЕФЕКТ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ЦВЕТА

Резултатът е изключително блестяща коса с дълготраен и прецизен цвят. 

Вибрахром (Vibrachrom) технологията комбинира: 

1. ПРОТЕИНОВ ЕКСТРАКТ ОТ КИНОА - има силата да увеличи абсорбaцията 
на цвета по време на боядисване и гарантира, че косъма запазва цвета за по-дъл-
го. Киноата е съставена от катионни и анионни аминокиселини, които осигуряват 
ползи с двойно действие. Катионните аминокиселини са много сходни с тези, се-
намират в структурата на косъма и се прикрепят към молекулите на боята, кое-
то позволява по-добро съединяване. В същото време, анионните аминокиселини 
покриват и защитават косата, а в резултат имаме по-дълготраен цвят. Анионни-
те аминокиселини също са чистачи на свободните радикали, които минимизират 
увреждането от окисляването и следователно увеличават прецизността на цвета, 
както и дълготрайността му.

     Киноа (Chenopodium quinoa chenopodiaceae) е била отглеждана още от 3000 г. пр.н.е. 
и винаги е била жизненоважен източник на прехрана (хранителни вещества). Тази 
зърнена култура е била смятана за свещена от Инките, които са я наричали „Зърно-
то майка“. Това което прави тази съставка наистина важна е високото съдържание 
на протеин, съдържащ всички осем незаменими аминокиселини и това прави при-
съствието му основно за нашата линия боя. Киноата, която избрахме да използва-
ме в производството на Mask with Vibrachrom™  се отглежда в Перу с респект към 
местното население и територията.
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2. ОВЛАЖНЯВАЩ АГЕНТ БОГАТ НА ОМЕГА-9 (ω-9) получен от растенията, 
може да образува липиден филм, който защитава, изглажда и подхранва косата 
повишавайки вътрешно и външно пречупване на светлината: външното пречуп-
ване на светлината, създаващо допълнителен блясък се дължи на плътността на 
косата, докато вътрешното пречупване на светлината се отнася до транзитното 
преминаване на светлина през кортекса в който се съдържа пигмента, подобно на 
това как светлината преминава през стъкло и озарява цвета на косата, увеличавай-
ки жизнеността й.

       Мощната ефикасност на този овлажняващ агент се дължи на високата концен-
трация на ω-9. Омега-9 е естествено получена мастна киселина извлечена от расте-
ния, особено тези богати на нея и в допълнение придава подхранващи и еластични 
свойства на косата, има също и специална разклонена структура, подобна по форма 
на малка„фиба за коса“. Тази отличителна структура му позволява солидно/здраво 
да се закрепи около косъма и по този начин да усили ефекта на покритие и защита.

3. ФОСФОЛИПИДЕН КАТАЛИЗАТОР създаден за текстилната индустрия и нико-
га не е използван преди в козметиката. Той увеличава пигментната пропускливост 
чрез намаляване напрежението на повърхността (повърхностно напрежение). Бла-
годарение на свойството си да разсейва/разпръсква фосфолипидният катализатор 
гарантира еднаквата миграция на молекулите на боята равномерно по дължината 
на косата, като по този начин увеличава блясъка и изравнява цвета по-хомогенно 
дори и на особено порьозна или устойчива бяла коса. Това гарантира траен и из-
държащ по-дълго време цвят.

В процесът на научните изследвания и иновации Davines винаги се опитва да раз-
шири спектъра на действие, и по тази причина, ние естествено сме склонни да 
проучваме какво се случва в други отрасли, там където има връзка с нашата сфе-
ра. Отчитайки важността на цветът в текстилното производство, ние проучвахме 
и изследвахме. Открихме, че се използват някои специфични съставки - фосфо-
липидни катализатори за увеличаване наситеността на резултатите, дори върху 
деликатни влакна като коприна чрез увеличаване миграцията на пигмента във 
влакната, правейки цветът да изглежда още „по-богат“. После продължихме, за да 
открием че фосфолипидните катализатори имат същата ефикасност върху косата - 
повишават проникването на пигмента.
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Технологията Vibrachrom извежда системата за боядисване Mask на ново и по-добро 
ниво на работа, и по-специално способността за намаляване загубата на цвят. Този по-
добър начин на работа може да се наблюдава, а също може да бъде и демонстриран/
доказан. Използвайки стандартна методология са проведени тестове за измиване върху 
кичури коса използвайки формулите на Mask с и без Вибрахром (Vibrachrom). Прове-
дени са тестове с 10 шампоана, за да се оцени запазването на цвета чрез събирането на 
всичката вода за изплакване. Сравнявайки водата двете проби в изображението по-до-
лу ясно доказва намаляване загубата на цвят с Вибрахром (Vibrachrom). 

                                  без Vibrachrom                      с Vibrachrom 

Mask with VibrachroM™  Е ФОРМуЛА БЕЗ P-ФЕНИЛЕНДИАМИН И 
ПАРАБЕНИ.

Mask with Vibrachrom™  работи в синергия с допълващите ОКИСЛИТЕЛИ на Davines, 
формулирани в кремообразна емулсия обогатена с овлажняващи агенти, които щадят и 
защитават структурата на косъма по време на боядисване.
Добавени са също и успокояващи вещества, за да станат пигментите по-разтворими, позво-
лявайки им по-лесно да проникнат в структурата на косъма.
Окислителите също идват с пет различни степени: 5, 10, 20, 30 и 40 volume. Имайте пред-
вид, че Mask with Vibrachrom™  винаги трябва да бъде смесвана с Окислителите на Davines.

1.2 ПОЛЗИ ОТ ЛИНИЯТА

1. ГЪВКАВА И ЛЕСНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СИСТЕМА
Със система от съвършено смесени естествени и отразяващи нюанси колористи-
те могат да персонализират цвета на косата на клиента им според желанието им, 
избирайки най-подходящата натурална основа(Натурално/Natural, Натурално 
интензивно/Natural Intense, Натурално пепелно/Natural Ash, Натурално топло/
Natural Warm), използвайки едно оп тимално съотношение на смесване и едно 
единствено времетраене на боядисването.

2. ИДЕАЛНО ПОКРИТИЕ НА БЯЛА КОСА
С технологията Vibrachrom™ идва и едно подобрено проникване на пигмен-
та и изравняване на цвета. Четири хроматични избора в семейството на Mask 
Natural, (Natural, Natural Intense, Natural Ash, NaturalWarm) могат да бъдат из-
ползвани самостоятелно или смесени с нюанси, за да задоволят всички хрома-
тични/цветови нужди и тези свързани с покритието. Натурално интензивните/
Natural Intense например трябва да бъдат избирани в случаи на устойчива бяла 
коса трудна за покриване, за да се гарантира перфектно покритие и може да 
задоволи по-специално клиенти идващи за боядисване, които желаят по интен-
зивно покритие на бялата коса.

3. ПРЕФЕКНО СВОЙСТВО НА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ
Всички нюанси са хроматично формулирани да съдържат само много ограниче-
ни количества базови/основни пигменти и по този начин да позволят на пигмен-
тите в нюансите да бъдат по-ярки, подсилени и да оптимизират изсветлителните 
свойства на линията.

4. СЛАБА МИРИЗМА НА АМОНЯК
Приятният аромат на Mask with Vibrachrom™  ефикасно прикрива миризмата на 
амоняк, за едно по-приятно преживяване на процеса на боядисване.

5. уСТОЙЧИВОСТ
Емисиите от произведените опаковки на Mask with 
Vibrachrom™  са компенсирани чрез участие в проекти за 
залесяване. Количеството на използваният опаковъчен ма-
териал е намалено колкото е възможно, като е премахнат 
ненужният материал и по този начин се оптимизира транс-
порта, за допълнително намаляване на емисиите на CO2. 
Опаковката е направена от FSC (Съвет по стопанисване на 
горите) рециклирана хартия и е биоразградима.

Окислител % h2o2 ОЧАКВАН РЕЗуЛТАТ

5 volume 1.5 Тониране

10 volume 3 Освежаване на дължините и 
краищата,и потъмняване на цвета

20 volume 6
Покритие на бяла коса, потъмняване 

на цвета,промяна на нюанса, 
изсветляване до 1ниво

30 volume 9 Изсветляване до 2 нива

40 volume 12 Изсветляване до 3 нива



2. ДИАГНОСТИКА
Преди да се нанесе Mask with Vibrachrom™  е препоръчително да се извърши диагностика на ко-

сата на клиента с някои важни оценки, които ще улеснят задачата на колориста и ще гарантират 
пълна удовлетвореност на клиента. Помислете за всяка от следните точки:

• Желан цвят: благодарение на ценната подкрепа на 
цветовата схема на Mask with Vibrachrom™ , която съ-
държа полезна информация за цвят, изберете с клиен-
та желания цвят или комбинация от цветове. 

• Естествен цвят/ниво: важно за колориста е точно да 
прецени естествената основа на косата. Използвайте 
мострите на семейството Natural в цветовата схема на 
Mask with Vibrachrom™ като ръководство. Разликата 
между естествената основа на косата и нивото на же-
лания цвят на косата е от основно значение при избора 
на най-подходящ окислител, който ще бъде използван. 

• Остатъчни пигменти: когато косата едновременно 
се изсветлява и оцветява, а естествените пигменти 
(меланин) са повдигнати с ниво, терминът „остатъч-
ни пигменти“ се отнася за меланина, който все още 
присъства в косата след боядисването. Неговият със-
тав варира в зависимост от вида на косата и нивото 
на постигнато изсветляване (виж фиг. по-долу). Оста-
тъчните пигменти ще повлияят на крайния резултат 
на цвета

• Козметични пигменти: са пигментите от предишни боядисвания.
• Процент бяла коса: необходимо е да се оцени наличието на бяла коса, както и нейното разпре-

деление или наличието й само в определени области. Оценяването на точният процент опреде-
ля и избора на окислител и микса на боята.

• Състояние на косата: например увредената коса е порьозна и така тя абсорбира/поема цвета 
по-лесно, но също толкова лесно и губи цвета.

• Скалп: винаги проверявайте за възпаление или зачервяване. Не боядисвайте, ако се наблюдава 
възпаление или зачервяване.

• Порьозност и структура: важно е да се прави разлика между тънка, средна или гъста коса, 
да се оцени и порьозността и ,́ защото - както беше споменато по-рано - това може да повлияе 
върху абсорбцията на пигмента. Тънката коса е най-лесна за боядисване, докато по-дебела коса 
може да бъде устойчива на боядисване, особено ако е бяла коса. В случай на устойчива коса, 
помислете за увеличаване на времетраенето и нанесете боята щедро и точно.

• Тип на косата: типовете коса могат да варират в регионален аспект и в зависимост от индиви-
дуалната или етническа група. Като общо правило, по-тънката коса има по-слаба структура 
и следователно се прилага стандартното времетраене за боядисване, докато по-дебелата коса 
може да бъде по-трудна за боядисване и трябва да се отчете удължаване на времетраенето за 
боядисване.
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2.1 МЕЛАНИНИ

Естественият цвят на косата зависи от качеството, количеството и разпределе-
нието на меланина, който тя съдържа. Произвеждането и разпределението на 
меланин се променя с времето и зависи от генетичният модел на индивида и 
физиологични характеристики. Той също се променя с възрастта, а в бялата коса 
меланинът напълно липсва.

В природата има някои видове меланин характеризиращ се с различни оттенъ-
ци, и точно неговата различна пропорция определя естествения цвят на косата.
Когато се комбинират в равни количества, основните цветове теоретично водят 
до черно. В действителност, това което се получава в природата никога не е 
черно, а нюанс на изключително тъмно сиво, което прилича на черно, защото 
на пигментите, включително и на меланина, им липсва химичната структура, 
която им позволява да погълнат изцяло светлината. Поради това, на теория, ако 
косата има жълт, червен и син меланин в равни пропорции ще изглежда сива. 
В природата, цветовете на косата не се различават по нюанси на сивото, а по-
скоро на кафявото, защото различните видове меланин са налични в различни 
пропорции.

Графиката по-долу показва вероятното разпределение на меланин при различ-
ните нива. Терминът “ниво” се отнася до интензивността на основното ниво, 
както ще видим по-късно, т.е. колко светъл или тъмен е естественият цвят на 
косата по скала от 1 до 10. Синьо и червено са преобладаващи над жълтото при 
по-ниски нива, което е показано в най-широката част на триъгълниците, която 
съответства на цифрата на нивото, а от друга страна жълтото преобладава в по-
светлите нива.

Диаграмата по-долу, вместо това показва вариантите на основните нюанси, т.е. 
преобладаващия компонент от видовете меланин в различните нива и неговата 
промяна след изсветляване, с подчертаният остатъчен меланин.

Например, ако анализираме ниво 2 ще забележим, че преобладава синьо и ви-
олетово. Ако изсветлим коса с основа 2 с три нива ние ще достигнем ниво 5, 
където преобладаващият компонент е червено, което трябва да бъде взето под 
внимание, тъй като това влияе на крайният резултат. Например, ако желаете да 
постигнете студен цвят, ще трябва да използвате нюанс с по-висок процент на 
зеленото, за да неутрализира червеното от изсветляването.
Когато се извършва изрусяване или окисляване на цвета, което води до изсвет-
ляване, е важно да се има предвид, че е невъзможно да се вдигне нивото на 
косата до бяло, защото феомеланина, т.е. жълтият меланин, винаги присъства.
По принцип, винаги трябва да вземате под внимание участието на остатъчният 
меланин, тъй като той се променя по отношение на състава и размера в зависи-
мост от началното ниво и постигнатото изсветляване.
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3. ТЕСТ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
     НА КОЖАТА

Винаги се препоръчва да се извърши тест за чувствителност на кожата 48 часа пре-
ди нанасяне на боята, за да се избегне алергична реакция. Следвайте инструкциите 
в листовката, придружаваща всяка кутия на Mask with Vibrachrom™.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНИТЕ ПРО-
    ДУКТИ PROTECTION PROVIDER И 
    GLORIFYING PRE-COLOUR 

Преди да се нанесе боята се препоръчва нанасянето на защитен продукт (Protection 
Provider) около линията на косата, включително челото и зад ушите. Защитни-
ят продукт Protection Provider съдържа агенти образуващи филм който защитава 
кожата от възможно оцветяване. Деликатно и прецизно нанесете тънък слой от 
Protection Provider. Не се прилага с ръкавици.
За да се предотврати дразнене при чувствителни клиенти нанесете системата за 
защита на скалпа Glorifying Pre-Colour директно върху скалпа преди боядисването.
 

5. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ
За да се приготви сместа на боята, се претегля боята и окислителя в съответствие с 
резултатите които желаете да постигнете. Mask with Vibrachrom™ трябва винаги да 
се прилага върху суха, неизмита коса.

30% violet

30% red

30% orange

30% yellow



8

5.1 ОПТИМАЛНО ПОКРИТИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 
      50% БЯЛА КОСА

Natural семейството на Mask with Vibrachrom™  (Натурално/Natural –натурално 
интензивно/Natural Intense –Натурално пепелно/Natural Ash –Натурално топло/
NaturalWarm) перфектно покриват до 100% бяла коса. Когато нюансите на Mask 
with Vibrachrom™  се използват върху повече от 50% бяла коса следвайте ин-
струкциите дадени отдолу, избирайки най-подходящият цвят от семейството 
Natural и правилният окислител за да получите желаният резултат.

* стандартно времетраене за боядисване. Времетраенето може да бъде удълже-
но, ако е необходимо в зависимост от типа на третираната коса.
** съотношението на смесване на натурална основа/Natural base плюс нюанс 
може да бъде променено до ½ + ½ за да се подсили покритието.

Когато се смесва Natural с нюанс, избирайте най-подходящият от семейството 
Natural за желаният краен резултат.
 
Например: клиент има 100% бяла коса и желае да постигне 6,3 –сместа трябва 
да бъде 1/3 от 6 +2/3 от 6,3. Натуралната основа/natural base 6 (от семейството 
на Натурално топло) ще подпомогне постигането на златистият оттенък на 6,3. 
Въпреки това, професионалният колорист може да избере да използва 6,0 вместо 
това. Като резултат нюанса ще бъде по-скоро към естествения и по-малко златист.

Семейството Натурално Интензивно/Natural Intense предлага по-голямo покри-
тие: за тънка/ нормална коса препоръчваме да се използва Окислител 20 volume 
със стандартното съотношение на смесване, докато за устойчива и коса с етни-
чески характеристики използвайте Окислител 20 volume, но увеличете натурал-
ната основа/natural base в съответствие с таблицата показана отдолу.

* стандартно времетраене за боядисване. Времетраенето може да бъде удълже-
но, ако е необходимо в зависимост от типа на третираната коса.

5.2 ПОКРИТИЕ НА ПО-МАЛКО ОТ 50% БЯЛА КОСА

Всички нюанси на Mask with Vibrachrom™  покриват перфектно до 50% бяла 
коса без да се добавя нюанс на естествена основа (natural base nuance).
Изберете желаният нюанс за типа боядисване, който искате да постигнете след-
вайки съотношението за смесване:

1 част боя + 
1.5 части Окислител
стандартно времетраене 
за боядисване 

            времето е 35 минути

Например: клиент иска да постигне цвят 6,3 а нейната/неговата естествена ос-
нова/ниво е 6,0, ако има по-малко от 50% бяла коса колориста трябва да избере 
6,3 смесен с Окислител 20 volume. Стандартно времетраене за боядисване от 35 
минути.

уСЛуГА СМЕСВАНЕ ЗА 
БОЯДИСВАНЕ 

СЪОТНОШЕНИЕ 
НА СМЕСВАНЕ ЗА 

НАНАСЯНЕ

ВРЕМЕ- 
ТРАЕНЕ*

Покритие на бяла 
коса: Natural, Natural 
Intense, Natural Ash 
and Natural Warm  

50 гр натурална основа/
natural base + 

75 гр Окислител 20 vol

 
Бяла коса 
покритие (>50%):
Нюанси

**1/3 натурална основа/
natural base + 
2/3 нюанс + 

75 гр Окислител 20 vol

уСЛуГА СМЕСВАНЕ ЗА 
БОЯДИСВАНЕ 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 
СМЕСВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ

ВРЕМЕ- 
ТРАЕНЕ*

Покриване на особено 
устойчива бяла коса 
или коса с етнически 
характеристики (>50%): 
Natural Intense 

1/2 основа natural intense 
(25гр) + 1/2 нюанс (25 гр) + 

75 гр Окислител 20 vol
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5.3 ПРОМЯНА НА НЮАНСА И ПОТЪМНЯВАНЕ 

Когато искате да промените нюанса или да потъмните косата следвайте ин-
струкциите представени в таблицата отдолу

* стандартно времетраене за боядисване. Времетраенето може да бъде удълже-
но, ако е необходимо в зависимост от типа на третираната коса.

Когато потъмнявате нормална или тънка коса, като общо правило, може да бъде 
избран Окислител 10 volume, докато Окислител 20 volume се препоръчва за гъ-
ста или особено порьозна коса.

5.4 ТОНИРАНЕ

Тази услуга може да бъде извършена както на боядисана коса, така и за освежа-
ване на отенъка, коригиране на нежелани цветове, или да се тонират кичури, 
както и може да се извърши на небоядисана коса за първо нанасяне.
Нанесете върху влажна, изсушена само с кърпа коса и смесете желаният нюанс с 
Окислител 5 volume в съответствие с инструкциите представени по-долу:

* стандартно времетраене за боядисване. Времетраенето може да бъде удълже-
но, ако е необходимо в зависимост от типа на третираната коса.

Времетраенето може да варира от нанасянето: за боядисана коса или за тони-
рани кичури или за изрусена коса ние препоръчваме честа визуална проверка. 
А при небоядисана коса времетраенето може да бъде удължено с до 15 минути.

уСЛуГА СМЕСВАНЕ ЗА 
БОЯДИСВАНЕ 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 
СМЕСВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ

ВРЕМЕ- 
ТРАЕНЕ*

Промяна на нюанс
гр боя +75 гр Окислител 

20 vol

Потъмняване
50 гр боя +75 гр Окислител 
10 vol или Окислител 20 vol

 

уСЛуГА СМЕСВАНЕ ЗА 
БОЯДИСВАНЕ 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 
СМЕСВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ

ВРЕМЕ- 
ТРАЕНЕ*

Тониране
50 гр боя +

100 гр Окислител 5 vol
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5.5 ИЗСВЕТЛЯВАНЕ

Когато желаете да изсветлите естествена коса е много важно да се смеси правилни-
ят Окислител с желаната боя, за да се постигне желаното изсветляване.
Запомнете, че всеки нюанс на Mask with Vibrachrom™  може да постигне до три 
нива на изсветляване и ако се смеси с изсветляващ бустер/Booster 000 може да се 
постигнат 4 нива на изсветляване
Моля следвайте инструкциите в таблицата представена отдолу:

* стандартно времетраене за боядисване. Времетраенето може да бъде удълже-
но,  ако е необходимо в зависимост от типа на третираната коса.
*** съотношението на смесване може да бъде променено на ½+½ за увеличаване 
на изсветляването.

5.6 СЕРИЯ EXTRALIFT
Серията Extralift на Mask with Vibrachrom™  е формулирана за допълнително изсветля-
ване - до 5 нива. За да се постигне желания резултат е препоръчително да се използва 
серията Extralift за ниво 6 естествени основа/база и по-висока. Серията Extralift може да 
се използва също така и с Окислител 30 volume за постигане до 4 нива на изсветлпване.

* стандартно времетраене за боядисване. Времетраенето може да бъде удълже-
но, ако е необходимо в зависимост от типа на третираната коса.

5.7 ИЗСВЕТЛЯВАЩ БУСТЕР 000
Това е “Специален продукт”, тъй като неговата формула е идентична с тази на всички 
други нюанси, но не съдържа пигменти и се използва за усилване на изсветляването.
Следвайте инструкциите за употреба предложени по-долу:

* стандартно времетраене при боядисване. Времетраенето за боядисване може да 
бъде удължено, ако е необходимо в зависимост от типа на третираната коса.
*** съотношението на смесване може да бъде променено на ½+½ за увеличаване на 
изсветляването.

уСЛуГА СМЕСВАНЕ ЗА 
БОЯДИСВАНЕ 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 
СМЕСВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ

ВРЕМЕ- 
ТРАЕНЕ*

Изсветляване до 1 ниво
50 гр. боя +

75 гр Окислител 20 vol

Изсветляване до 2 нива 
50 гр боя +

75 гр Окислител 30 vol

Изсветляване до 3 нива
50 гр боя +

75 гр Окислител 40 vol

Изсветляване до 4нива

***1/3 Изсветляващ Бустер/ 
Lightening Booster 000 +2/3 
боя +75 гр Окислител 40 vol

уСЛуГА СМЕСВАНЕ ЗА 
БОЯДИСВАНЕ 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 
СМЕСВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ

ВРЕМЕ- 
ТРАЕНЕ*

Изсветляване с до 4 
нива 

50 гр. Extralift+ 
100 гр Окислител 30 vol

Изсветляване до 5нива  
50 гр. Extralift+

100 гр Окислител 40 vol

уСЛуГА СМЕСВАНЕ ЗА 
БОЯДИСВАНЕ 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 
СМЕСВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ

ВРЕМЕ- 
ТРАЕНЕ*

Изсветляване до 4нива

1/3 Изсветляващ бустер/
Lightening Booster 000 +2/3 

боя +75 гр. Окислител 40 vol
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На края на времетраенето за боядисване доба-
вете малко вода и емулсифирайте боята.

Изплакнете обилно, след това измийте с най-
подходящият шампоан на Davines. Изплакне-
те, след това нанесете най-подходящият бал-
сам на Davines.

5.8 НАНАСЯНЕ ВЪРХУ НЕБОЯДИСАНА КОСА  

За да се приготви сместа, претеглете боята и правилният Окислител, следвайки 
съотношенията на смесване показани по-горе.
За изсветляване Davines препоръчва два различни метода на нанасяне, в зависи-
мост от косата която ще бъде третирана

За тънка или нормална коса.

Нанесете сместа по целите дължини и краища 
(2),започвайки на 1-2 см от зоната на корена 
(1). Когато приключите незабавно приготве-
те друга смес, но този път с по-малка сила на 
Окислителя и нанесете върху зоната на коре-
на. Времетраене 35 минути или 50 минути за 
серията Extralift.
Например: ако клиент с естествено ниво 4 е 
пожелал 7,73, нанесете смес от 7,73 с Окисли-
тел 40 volume по дължините и краищата, след 
това незабавно нанесете смес от 7,73с Окисли-
тел 30 върху зоната на корена.

За особено устойчива коса или коса с етнически характеристики.

Нанесете боята по целите дължини и краища 
(2), започвайки 1-2 см от зоната на корена. Ос-
тавете за 10-25 минути.

Когато това време отмине, след това пригот-
вете отново смес, но този път с Окислител с 
по-малка сила и я нанесете от корените до 
краищата (1→2). Времетраене 35 минути или 
50 минути за серията Extralift.

Когато се потъмнява за първи път небоядис-
вана коса нанесете боята директно от корени-
те, по целите дължини до краищата (1→2) с 
едно нанасяне. Оставете за 35 минути.

5.9 НАНАСЯНЕ НА ИЗРАСТНАЛА КОСА 

За да се приготви сместа за боядисване, претеглете боята и точният Окислител, 
следвайки предложените съотношения на смесване за желан резултат.

Нанесете сместа с боята до израстването (1). 
Времетраене 35 минути или 50 минути за се-
рията Extralift.

12

2

12

12

1
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5.10 ОСВЕЖАВАНЕ НА ДЪЛЖИНИ И КРАИЩА

Когато клиент идва в салона за боядисване със загуба на цвета по дължините и 
краищата е добра идея да се направи правилната диагностика, за да се разбере 
колко е избледнял цвета, преди да продължите да боядисвате/тонирате/дължи-
ните и краищата.

Ако загубата на цвят е минимална(до половин ниво или частична загуба на 
интензитета на отенъка):

когато стандартното времетраене на боядис-
ването върху зоната на корените приключи 
(1), добавете малко вода и се емулсифирайте 
боята по целите дължини и краищата на стола 
за измиване. Оставете за още 5 минути. 

Ако загубата на цвят е умерена(до едно ниво и частична загуба на интензите-
та на отенъка):

След като боята е останала 25 минути върху 
зоната на корените (1)

Подгответе нова смес и нанесете по целите 
дължини и краищата (2) за 5-10 минути в ми-
нутите на стандартното времетраене за боя-
дисване.

Важно е също да се помни, че ако загубата на цвят е умерена може да направите 
сместа отново с Окислител 10 volume, ако косата е здрава, а е препоръчително 
да се използва Окислител 20volume за особено порьозна коса.

Ако загубата на цвят е голяма (повече от 2 нива и значителна загуба на интен-
зитета на отенъка):

Веднага щом нанасянето на зоната върху коре-
ните приключи (1)

пригответе нова смес и нанесете по целите 
дължини и краища (2) за 15-35 минути в ми-
нутите на стандартното времетраене за боя-
дисване.

Когато загубата на цвят е голяма се препоръчва да се използва Окислител 20 
volume, който позволява по-голям контрол и натрупване на цветните пигменти 
съдържащи се в крем боята.

Запомнете, че обикновено не е необходимо да се смесва натурална основа/
Natural base с отразяващ нюанс/reflective nuance, когато се освежават дължи-
ни и краища. Добавянето на натурална основа/ Natural base може да доведе до 
нежелано потъмняване. Използвайки само отразяващ нюанс/reflective nuance 
обикновено е достатъчно за освежаването на дължините и краищата освен в 
редки случаи.
 

5.11 ТОПЛИНЕН ИЗТОЧНИК

Mask with Vibrachrom™  може да се използва с източник на топлина: времетра-
енето се намалява с 10-15 минути. Винаги проверявайте резултата, преди да 
изплакнете боята.

1

1

1

2

2
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5.12 РЕПИГМЕНТАЦИЯ (REPIGMENTATION)

Ние препоръчваме тази услуга, когато професионалният колорист трябва да потъм-
ни изсветлена коса с две или повече нива. Този метод подкрепя/съдейства крайният 
резултат на цвета да бъде дълготраен и да отговаря на цветовите очаквания. Тази 
техника подготвя косата за крайния резултат в цвета, като заменя липсващите пиг-
менти, които преди това са били премахнати от изсветляване или изрусяване, или 
от обширно и многократно излагане на въздействието на външни фактори, като 
слънце или басейни. Изборът на правилен подменящ пигмент е от съществено зна-
чение за постигането на отличен резултат. Следващите три нюанса на Mask with 
Vibrachrom™  подкрепят/съдействат успешната репигментация:

• 8,33 подкрепя златистите цветове (жълто)
• 8,44 подкрепя медните цветове (оранжево)
• 6,66 подкрепя червените цветове (червено)

След измиване с шампоан, изсушава-
ме с хавлия косата и нанасяме смес за 
репигментация във всички части кои-
то имат нужда от репигментация.

Използвайте съотношение на смесва-
не: 1 част боя + 1,5 части Окислител 
5 volume. Времетраене: 10-20минути.

Изплакнете боята след това продължете с нанасянето на желаният цвят.
Изсушете косата преди да продължите да нанасяте желаният цвят.

Когато желания цвят е естествен или деликатен нюанс е важно да се помни, че 
репигментация с 8,33 (жълто) основно подкрепя нюанси с нива от 6 до 10, докато 
8,44 (оранжево) ще подкрепи нюанси с нива от 3 до 6, а 6,66 (червен) нива от 1 
до 3.

Репигментация също може да се постигне с Finest Pigmentsна Davines. За порьо-
зна коса и много изсветлена коса, когато желания нюанс е ниво 7 и нагоре из-
ползвайте Златно/Golden Finest Pigments самостоятелно или смес от Златно и 
Мед/Golden и Copper/. Когато желаното ниво на нюанса е между ниво 7 и ниво 
4, използвайте Finest Pigments Мед/Copper самостоятелно или смес от Мед и 
Червено/Copper и Red. По избор и ако е необходимо 1/3 от съответният Finest 
Pigments Естествен оттенък може да бъде добавен към смес приготвена за ре-
пигментация. Когато желания нюанс е между нивата 4 и 1 използвайте в чист 
вид Червено/Red или смес от Червено и Мед/Red и Copper. По избор и ако е 
необходимо 1/3 от съответният Finest Pigments натурален оттенък може да бъде 
добавен към смес за репигментация.

5.13 ПРЕПИГМЕНТАЦИЯ (PRE-PIGMENTATION)

Формулата на Mask with Vibrachrom™  е създадена да подсигури метода на пре-
пигментация/предварителна пигментация/и той вече не е необходим.
Тази техника обикновено се препоръчва за неравномерно разпределена бяла 
коса. Вибрахром (Vibrachrom) технологията, която изравнява разпределението 
на пигмента, направи така че вече не е необходимо и важно използването на тази 
процедура, за да се постигне перфектно равномерно покритие на бялата коса.

8,33 (жълто) подкрепя от ниво 6 до 10

8,44 (оранжево) подкрепя от ниво 3 до 6

6,66 (червено) подкрепя от ниво 1 до 3

За порьозна, изсветлена 
коса използвайте нюанси 
ниво 7 и повече 

Finest Pigments Златно/Golden 
или смес от Златно и Медно/
Goldenи Copper

За коса с ниво между 7 
и 4

Finest Pigments чиста Мед/Copper 
или смес от Мед и Червено/Copper 
и Red. (по избор:плюс Finest 
Pigments натурален оттенък)

За коса с нива между 4 
и 1

Finest Pigment чисто Червено/
Red или смес от Червено и Мед/
Red и Copper (по избор: плюс Fi-
nest Pigment натурален оттенък)
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6. ГРИЖА СЛЕД БОЯДИСВАНЕ
Грижата след боядисване е важна, за да възстанови киселинното рН на косата след 
боядисване. Davines предлага широка гама от продукти от MINU и Alchemic линиите, 
които могат да бъдат използвани като грижа след боядисване.

• MINU Essential Haircare предлага пълна гама от продукти за боядисана коса, без пиг-
менти и с активни съставки запазващи косата здрава.

• ALCHEMIC е специфична линия както за третиране така и за поддържане на цвета; тя 
се състои от набор от шампоани и балсами обогатени с директни пигменти и активни 
съставки за по-дълготраен цвят между посещенията във фризьорският салон.

7. ТЕХНИЧЕСКО ДОПЪЛНЕНИЕ 
   Цвят и колориметрия: основни понятия

7.1 ЦВЯТ   
Какво е цвят? Възприемането на цвета е сложно явление и е резултат от три процеса: 
физически, химически и психологически.
Цветът е светлина: в действителност, той се получава от взаимодействието между 
светлината и предметите. Светлината е електромагнитна вълна, нейното отражение, 
предаване и като цяло нейното поведение са физически процеси, регулирани от зако-
ните на физиката. Освен това, цвета има химически компонент, в това по какъв начин 
светлината взаимодейства с предмета, зависи от химическата природа на самия обект. 
Накрая, цветът също е психологически процес, тъй като мозъкът ни възприема цвета 
чрез зрението.

Следователно цветът е сложно явление и като субективно възприемане е трудно да се 
опише и определи всеки цвят обективно. Науката колориметрия обяснява теорията за 
цвета и има няколко международни системи за класификация, които използвайки фи-
зико-химични параметри дават категорично, общоприето определение за всеки цвят 
съществуващ в природата.
По-долу са представени няколко основни понятия на колориметрията. Общо казано, 
тези понятия може да се отнесат към теорията за боядисването на коса, макар и не ви-
наги. В действителност, боядисването на косата се влияе и от други фактори, които се 
различават от тема до тема, като структурата на косата и състав на меланина, които ще 
обсъдим малко по-късно, и пигменти, които не са цветни молекули, но се превръщат в 
такива само по време на боядисване. Ето защо, по отношение на боядисването на коса 
оценките трябва да бъдат по-малко научни и повече субективни.
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7.2 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БОЯДИСВАНЕТО

Пигментите, използвани при окисляването на цветовете/боите са сложни ве-
щества, химически различни и безцветни. За да се създаде цвят, те трябва да 
се свържат и да образуват по-голяма молекула в процес, известен като полиме-
ризация, който се задейства от кислорода, освободен от водородният пероксид 
използван по време на процеса на боядисване. Ето защо също се нарича окисли-
телен процес.

Водороден пероксид е киселинно вещество, съставено от два атома водород и 
два атома кислород. Молекулата му(H2O2) е силно неустойчива и спонтанно ос-
вобождава кислород, като по този начин се превръща във водна молекула (H2O). 
Свободният кислород е много активен и може да се свърже лесно с други веще-
ства, което води до реакции, известни като окисление.
По време на боядисване, кислорода освободен от водороден пероксид, съдър-
жащ се в окислителя извършва три функции:
• той ОКИСЛЯВА пигментите, за да се получат крайните цветни вещества 
(процес на полимеризация).
• той ИЗСВЕТЛЯВА естественият меланин. Изсветляващата сила е тясно свър-
зана с обема/volume/ (или концентрацията) на използвания водороден пероксид.
• той БАЛАНСИРА концентрацията на пигментите и оптималното pH на сме-
ста за боядисване.

Благодарение на всички тези действия, водородният пероксид е отправната точ-
ка на целият процес за боядисване на косата.

Концентрацията (или титруване) на водороден пероксид обикновено се изразява 
в „обеми/volumes „: например 20 volumes съответстват на 6% H2O2.

Правилният обем/volume се избира в зависимост от желания резултат:

Заедно с пигментите и водородният пероксид, боядисването чрез окисляване 
изисква алкален агент, за да отвори кутикула на косъма и да позволи навлиза-
нето на пигмента.
Алкалният агент обикновено се използва при „ традиционното“ боядисване чрез 
окисляване с амоняк. Който е газ срещащ се в природата (NH3), следователно 
летлив и отличаващ се с миризма, която не може да се обърка. В козметичните 
формули се използва във воден разтвор (NH4OH), наречен амониев хидроксид.
Амонякът е вещество, което се намира в природата, дори и в човешкото тяло, 
където изпълнява важни биологични функции.

Амоняка има две функции в процеса на боядисване:
1. Той ускорява реакциите, улеснявайки освобождаването на кислорода от водо-
родния пероксид, като по този начин катализира реакцията на полимеризация.
2. Той създава алкална среда при която се отварят кератиновите люспи в кути-
кула позволявайки на пигментите да проникнат.

В качеството си на газ,амоняка се изпарява бързо, за разлика от други алкални 
вещества. Това означава, че физиологичното рН бързо се възстановява след като 
е завършено боядисването.

POLYMERIZATION

ОКИСЛИ-
ТЕЛ

% 
h2o2

ОЧАКВАН РЕЗуЛТАТ С БОЯТА

5 volume 1,5 Тониране на изрусена и боядисана коса, коса с кичури 
или с Flamboyage техника, естествена коса

10 volume 3 Потъмняване или тониране на дължините и краищата

20 volume 6 Покритие на бяла коса

20 volume 6 Смяна на нюанса или нивото на изсветляване

30 volume 9 Изсветляване с две нива

40 volume 12 Изсветляване с три нива
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7.3 ПЪРВИЧНИ, ВТОРИЧНИ И ТРЕТИЧНИ ЦВЕТОВЕ

Според колориметрията цветовете могат да бъдат разделени на първични, вто-
рични и третични цветове.
Първичните цветове получават името си от това, че те не са създадени от смесва-
нето на други цветове. Те са три цвята:
• синьо
• жълто
• червено

Безкраен брой други цветове могат да бъде създадени чрез смесването на пър-
вичните цветове. При смесването на основните цветове в равни части се полу-
чават вторични цветове, които са:
• червено + синьо = виолетово
• червено + жълто = оранжево
• жълто + синьо = зелено

Смесването на първични цветове със вторични цветове дава третични цветове:
• жълто + оранжево = жълто-оранжево
• червено + оранжево = червено-оранжево
• червено + виолетово = червено-виолетово
• синьо + виолетово = синьо-виолетово
• синьо + зелено = синьо-зелено
• жълто + зелено = жълто-зелено

Когато говорим за основни цветове при боядисване на косата, ние по същество 
се обръщаме към червено, синьо и жълто, а не към магента, което е пурпурно 
червено. Това е така, защото ние се обръщаме към типа меланин в косата, който 
както ще видим, е химически комплексна биологична структура, която го прави 
труден за точното идентифициране на тона.

7.4 ЗВЕЗДАТА НА ОСВАЛД

Звездата на Освалд е полезен инструмент за обясняване и разбиране на свой-
ствата на цветове. Тя може да бъде създадена чрез начертаването на два пре-
сичащи се триъгълника: основните цветове отиват в ъглите на първия триъ-
гълник, докато вторичните цветове, получени чрез смесването на основните 
цветове, отиват в ъглите на втория триъгълник.

Тази звезда ни дава много повече информация за цветовете.
В действителност, ние можем да различим първичните (жълто, червено и синьо) 
от вторичните цветове, както беше направено по-рано, да подчертаем топлите 
и студени цветове, и лесно да разберем концепцията на „допълване“. Разделяй-
ки звездата хоризонтално, в горната част имаме зелено, синьо и виолетово, а в 
долната част, жълто, оранжево и червено. Първите (виолетово, зелено и синьо) 
се считат за студени цветове, докато червено, оранжево и жълто, се считат за 
топли.

Концепцията за допълване е свойството на един цвят да контрастира или неу-
трализира друг цвят. За да бъдем точни, цветовете един срещу друг в звездата 
Освалд - синьо и оранжево, лилаво и жълто, червено и зелено - са допълващи се 
цветове, тоест единият може да неутрализира нюанса на другия.

COLD COLOURS

WARM COLOURS
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Това свойство е много полезно и се използва при боядисване на косата, за да се 
намали прекалено силен или нежелан нюанс. Например, за да неутрализираме 
изключително интензивен червен нюанс, можем да използваме един нюанс, съ-
държащ зелени пигменти. Или, за да се неутрализира жълто когато изсветлява-
ме, можем да използваме виолетово, като се има предвид винаги, че студените 
тонове могат да неутрализират топлите, но не и обратно, като крайният резултат 
ще бъде натрупване на цветове с металически ефект.

7.5 СИСТЕМА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ

Системата за класифициране на Mask with Vibrachrom™  е заета от международ-
ната номерация, която определя и двете нива на цвета и тона, използвайки номе-
ра. Всеки код на нюанс съдържа три числа. Например в нюансите 6,73, първото 
число, в този случай 6 съответства на базовото ниво, което е колко тъмен или 
светъл е цвета на косата. Първата цифра винаги се отнася до това колко светъл 
или тъмен е нюанса. Нивата на цветовете са:

Нивата представляват „неутрални“ тонове, тоест, те представляват кафяво, без 
добавяне на червено, жълто, синьо или други компоненти. Вторият номер, в този 
случай 7 съответства на основният или главният нюанс, необходим да определи 
ключовият хроматичен/цветен характер на нюанса, също посочва дали е студен 
или топъл нюанс. Третата цифра в този случай 3 съответства на вторичният от-
тенък. Възможните нюанси и оттенъци посочени от втората и третата цифри са:

Сред международните номера, използвани за означението на нюансите, 
ние също имаме номер 7, който в класификационната системана Mask with 
Vibrachrom™  отъждествява бежовият нюанс, а новия номер 8, показва че има 
хроматичната характеристика на зелена основа.

Сега, когато знаем какви възможни нюанси има, можем да идентифицираме 
цветовите комбинации, които ги създават. Това е лесно и интуитивно за някои 
от тях:
• златистите нюанси имат жълта основа
• червените имат червена основа
• медните нюанси имат оранжева основа (жълто и червено)
• 8 нюансите имат зелена основа

Други нюанси са по-малко интуитивни, като пепелните нюанси, които имат 
синя основа, 2 нюанса имат студен виолетов оттенък, основани на виолетово 
и синьо; махагоновите нюанси които са 5 имат комбинация от виолетово и 
червено; a бежовите нюанси са структурирани от комбинацията на зелено и 
жълто. Третичните цветове в Mask with Vibrachrom™ , следователно са:
• виолетов + син = ирис
• виолетов + червен = махагон
• зелено + жълто = бежово

Колелото на Нютон помага на професионалният колорист да разбере по-добре 
как нюансите са позиционирани.

1 черно 6 тъмно русо

2 тъмно или много тъмно кафяво 7 русо

3 умерено/средно кафяво 8 светло русо

4 светло кафяво 9 много светло русо

5 най-светло кафявото 10 най-светло русото - платина

1 синьо / пепелно

2 Ирис (лилаво)

3 златно

4 медно

5 махагон

6 червено

7 бежово (между жълто и зелено)

8 зелено


