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ВЪВЕДЕНИЕ: Davines представя нови пет Alchemic Creative Conditioners с 
директни пигменти, за да създаде красиви цветни резултати и нови 
творчески комбинации и едновременно с това да подхрани косата. 
Alchemic Creative Conditioners могат да се използват както 
в салона, така и у дома върху светлоруса естествена коса (ниво 8/9 
и нагоре) и изсветлена, до платинено руса коса. За динамични и 
дръзки клиенти, които искат да се забавляват с пастелни или по-
жизнени цветове.



Alchemic Creative Conditioners са формулирани с:

• Директни пигменти за красиви и живи цветови резултати
• 98% биоразградими съставки*
• 95% съставки с натурален произход**
• Масло от жожоба за повече блясък, мекота и висок кондициониращ 

ефект
• Без силикони

За да гарантира минимално въздействие върху околната среда, 
Davines избра рециклирана пластмаса за опаковките, етикетите са 
направени от пластмаса от възобновяеми растителни източници 
(захарна тръстика), а въглеродните емисии по време на производ-
ствения процес ще бъдат компенсирани с проекти за повторно 
залесяване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ПОЛЗИ

* Биоразградимостта се изчислява като сумата от процента на всички бързо разградими суровини, съгласно метода OECD 
301: според този метод една съставка е бързо разграждаща се, ако за 28 дни се е разградила най-малко до 70%.
** За Davines една съставка се определя като съставка с натурален произход, когато 100% от нейната молекулярна структура 
е с натурален произход, без каквато и да е синтетична част.
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Цветовите резултати на Alchemic Creative Conditioners зависят от 
първоначалното ниво на косата и оттенъците.
Всички Alchemic Creative Conditioners, нанесени на платинено руса 
основа, ще дадат по-реални резултати, а първоначалния оттенък, ще повлияе 
на финалния цвят (напр. Marine Blue, нанесен върху платинено руса основа, ще 
даде Marine Blue цвят, но Marine Blue нанесен върху светложълта основа ще даде 
синьозелен финален цвят).
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ЦВЕТОВА РЕШЕТКА

ЦВЕТОВИ 
РЕЗУЛТАТИ:

Alchemic Creative Conditioners съдържат директни пигменти, затова вземете под 
внимание, че когато се използват самостоятелно на обезцветена коса, крайният 
резултат може да бъде по-интензивен от очаквания. За не толкова наситен и ярък 
цвят разредете избрания Alchemic Creative Conditioners с „бял балсам” (като OI 
Conditioner, OI Hair Butter или Naturaltech Vegetarian Miracle Conditioner).



Дълготрайността на цвета зависи от:
1. Порьозността и текстурата на косата: задържането на цвета е свързано със 

състоянието на косата. При естествена или здрава коса е възможно цветът да 
избледнее по-бързо в сравнение с порьозна и силно изсветлена коса.

2. Цвета на избрания Alchemic Creative Conditioner: колкото по-интензивен 
е цветът, толкова по-дълготраен може да бъде (напр. по-пастелните цветове 
като Pink, Coral и Lavender могат да избледнеят по-бързо в сравнение с по-
интензивните цветове като Marine Blue и Teal).

3. Честота на приложение: повторната употреба може да засили интензивността 
и дълготрайността на цвета.
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ДЪЛГОТРАЙНОСТ 
НА ЦВЕТА

Препоръка:
За да съживите цвета и да 
поддържате неговата жизненост 
и яркост, използвайте Alchemic 
Creative Conditioners за освежа-
ване всеки път, когато забележите, 
че цветът ви избледнява.



НАЧИН НА УПОТРЕБА Всеки Alchemic Creative Conditioner може да се използва самостоятелно или смесен 
(също и с традиционните Alchemic Conditioners), за да създадете персонализирани 
цветови резултати.
Препоръчваме да направите тест с кичур преди цялостното нанасяне.
Възможно е да смесите и съчетаете различни цветове на различни секции от косата, 
за да създадете разнообразни интерпретации и красива игра на цветовете.

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА:

Нанесете продукта на измита с шампоан и подсушена с 
кърпа или суха коса, за да постигнете пълно насищане 
на цвета върху косата или участъка, който искате да 
боядисате. Количеството продукт може да варира, в 
зависимост от дължината и порьозността на косата и 
избрания начин на нанасяне (подсушена с кърпа или суха 
коса, цялата глава или определени участъци, креативна 
техника, и т.н.).
Директните пигменти действат много бързо, затова 
наблюдавайте цвета. 
Време на действие: до 20 минути. 
За поддържане на цвета: 5-8 минути.
Измийте добре косата.

ДОМАШНА УПОТРЕБА:

Също като професионалната.
Ако само искате да поддържате цвета, 
може да оставите Alchemic Creative 
Conditioner за по кратко време (5-8 
минути).
Директните пигменти, които се съдържат 
в продуктите, може да боядисат ръцете 
ви, затова препоръчваме да използвате 
ръкавици преди да нанесете продукта.



ОБСЛУЖВАНЕ В САЛОНА Alchemic Creative Conditioners са перфектният артистичен инструмент 
в ръцете на стилиста.
Креативните визии могат да бъдат постигнати като играете с един цвят 
и променяте интензивността от корена към краищата. Използвайте „бял 
балсам”, за да разредите интензивността на пигментите: резултатът може 
да бъде по-ярък или по-мек цвят.

ПАСТЕЛНО ТОНИРАНЕ:
Препоръчва се за изсветлена или светлоруса натурална коса (ниво 8 
или нагоре), за да придадете фин оттенък или да подчертаете тена на 
кожата.
В купа смесете избрания Alchemic Creative Conditioner с „бял балсам” 
(като OI Conditioner, OI Hair Butter или Naturaltech Vegetarian Miracle 
Conditioner), за да постигнете равномерен резултат.
Време на действие: максимум до 10 минути за максимални резултати. 
Намалете времето на действие, ако искате да намалите интензивността.

Препоръки 
за домашна поддръжка на цвета:
предложете на клиента да използва у 
дома разредената смес на цялата глава 
(важи за пастелно тониране, смесено 
пастелно тониране и тониране и 

терапия).



СМЕСЕНО ПАСТЕЛНО ТОНИРАНЕ:
Препоръчва се при предварително изсветлена коса, за да създадете по-жизнен цвят в 
областта на корена и пастелен цвят по дължините и краищата.
• Нанесете избрания нюанс в корена.
• По дължините и краищата нанесете избрания Alchemic Creative Conditioner, 

разреден с „бял балсам” (като OI Conditioner, OI Hair Butter или Naturaltech Vegetarian 
Miracle Conditioner).

ТОНИРАНЕ И ТЕРАПИЯ:
Идеално за увредена предварително изсветлена или обезцветена коса. 
Комбинирайте най-подходящата Naturaltech терапия с желания Alchemic Creative 

Conditioner, за да подхраните косата в дълбочина и да гарантирате дълготраен цвят.

Препоръки 
за домашна поддръжка на цвета:
предложете на клиента да използва у 
дома разредената смес на цялата глава 
(важи за пастелно тониране, смесено 
пастелно тониране и тониране и 

терапия).

Препоръки 
за домашна поддръжка на цвета:
предложете на клиента да използва у 
дома разредената смес на цялата глава 
(важи за пастелно тониране, смесено 
пастелно тониране и тониране и 

терапия).



КРЕАТИВНО ТОНИРАНЕ:
Препоръчва се при платинено руса коса с тъмен корен.
Нанесете избрания Alchemic Creative Conditioner  в корените. По дължините и краищата 
нанесете същия нюанс, смесен с втори. Времето на действие може да варира (проверявайте 
цвета) до 20 минути за максимален резултат, интензивност и жизненост на цвета.

Препоръки 
за домашна поддръжка на цвета:
препоръчва се с Alchemic Creative 
Conditioner  Coral, Pink,  Lavender. 
Предложете на клиента същите два 
нюанса, които  сте използвали в 

салона.

ИНДИВИДУАЛНО ТОНИРАНЕ:
Препоръчва се, когато искате да получите леки креативни оттенъци на клиенти с кичури 
или коса, изсветлена с техника „свободни ръце” или Flamboyage. Резултатът е перфектна 
комбинация между фините оттенъци на естествената коса и по-ярките оттенъци на 
изсветлената коса. 
Това тониране позволява на стилиста да създаде точния цвят за клиента, като използва 
Alchemic Creative Conditioner или Alchemic Conditioner.

Препоръки 
за домашна поддръжка на цвета:
предложете на клиента да използва 
у дома доминантния Alchemic 
Creative Conditioner върху цялата 

коса.



Alchemic Creative Conditioners допълват шестте традиционни  Achemic Shampoos и 
Conditioners, за да предложат креативни цветове за изсветлена и обезцветена коса 
или натурална светла основа.

ALCHEMIC 
SHAMPOOS &

CONDITIONERS

Формулите на Alchemic съчетават отлично качество с внимателно подбрани съставки:
• до 98% биоразградими съставки
• до 95% съставки с натурален произход
• витамин Е, пантенол, масло от жожоба
• без силикони, сулфати и парабени

Alchemic е система от 6 шампоана и 6 балсама за професионална и домашна употреба, 
обогатени с директни цветни пигменти.

• подсилват и освежават цвета както на естествена, така и на боядисана коса
• запазват интентензивността на козметичния цвят 
• предотвратяват нежелани оттенъци дори на сива, прошарена или платинено руса коса
• придават блясък и мекота на косата
• хидратират косата и имат висок кондициониращ ефект

ФОРМУЛА



ALCHEMIC SHAMPOO:
Пигментен шампоан, който подсилва цвета на естествената или боядисана 
коса.
Начин на употреба: нанесете на мокра коса и масажирайте. Измийте добре 
косата и нанесете повторно.

ALCHEMIC CONDITIONER:
Подхранващ оцветяващ балсам, който подсилва цвета на естествената или 
боядисана коса.
Начин на употреба: след шампоана, на влажна коса, нанесете малко 
количество от Alchemic Conditioner по дължините. Оставете за 5-8 минути 
и измийте добре. Минималното време на действие на балсама е 5 минути. 
Удълженото време на действие ще гарантира по-ефективен резултат.

Alchemic Copper - за медна коса
Alchemic Chocolate - за тъмнокафява и черна коса
Alchemic Tobacco - за кафява или светлокафява коса
Alchemic Golden - за златисто руса и медно руса коса
Alchemic Silver - за платинено руса, с кичури или сива коса
Alchemic Red - за червена и махагонова коса
Шестте традиционни нюанса на Alchemic могат да се смесват 
помежду си, за да получите креативни персонализирани цветове.

ЦВЕТОВЕ

ПРОДУКТИ



ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
1. Alchemic Creative Conditioner балсам или боя за коса е?

И двете. Alchemic Creative Conditioners са обогатени с пигменти, така че те добавят цвят на косата, докато 
я подхранват.

2. Има ли разлика, ако използваме Alchemic Creative Conditioners на суха или подсушена коса?
Нанесен на суха коса, цветът ще бъде по-интензивен.
Нанесен на подсушена с кърпа коса, цветът няма да бъде толкова интензивен.
И в двата случая съветваме да се уверите, че по косата няма следи от стилизиращи продукти, които могат 
да повлияят на цвета.

3. Ще се различава ли цветовия резултат от цвета на продукта в бурканчето и защо?
Цветовият резултат зависи от цвета на косата, върху която нанасяме продукта. Крайният резултат е комбинация 
от пигментите, нивото, на което е цветът, състоянието на косата и оттенъците. За да добиете представа за 
резултата, който ще получите, разгледайте цветната решетка. Препоръчваме да направите и тест с кичур коса.

4. Могат ли Alchemic Creative Conditioners да се използват върху екстеншъни?
Да, ако те са изработени от естествена коса.

5. Колко често моите клиенти могат да използват Alchemic Creative Conditioners?
Alchemic Creative Conditioners са разработени, така че постепенно да губят своята интензивност с 
последващите измивания. 
Избледняването на цвета варира и зависи от състоянието на косата и избрания Alchemic Creative 
Conditioner.
На здрава и естествена коса интензивността на цвета може да избледнее по-бързо в сравнение с порьозна или 
силно обезцветена коса.
На здрава или естествена коса може да се наложи да нанасяте цветните балсами на всяко 2-4 измиване.
На обезцветена коса може да се наложи да нанасяте по-пастелните цветове (coral, pink, lavender) на всяко 5-6 
измиване, докато по-интензивните цветове (marine blue, teal) запазват своята интензивност по-дълго (8-10 
измивания).



6. Могат ли Alchemic Creative Conditioners да оцветят ръцете ми или ръцете на клиента, когато 
използва продукта у дома?
Пигментите, съдържащи се в Alchemic Creative Conditioners, могат леко да боядисат ръцете ви, особено ако 
изсъхнат. Ето защо препоръчваме да използвате ръкавици по време на нанасянето и миенето на продукта.
Ако забележите петна по ръцете си, незабавно ги измийте.

7. Как мога да ускоря процеса на избледняване на Alchemic Creative Conditioners?
Премахването на цвета е по-лесно, когато интензивността му вече е намаляла след няколко измивания. 
Затова първо посъветвайте клиента си да спре да го използва и да премине към стандартен балсам.
Ако вашият клиент иска да ускори избледняването на цвета, ще има нужда от професионално обезцветяване.
Може да третирате участъка/участъците, в които искате да премахнете цвета с т.нар. „обезцветяваща 
баня” (обезцветяваща пудра*+вода+шампоан**, смесени в съотношение 1:1:1, на стайна температура, 
време на действие-проверявайте косата и преценете визуално).
Препоръчва се да направите тест с кичур.
*За най-добър резултат препоръчваме да използвате обезцветяващата пудра The Century of Light Progress. 
Тя съдържа Hair Protective Booster, който ще предпази косъма от структурно увреждане.
**Използвайте Nounou Shampoo от серията Essential Haircare

8. Защо към Alchemic Creative Conditioners няма шампоан както при традиционните Alchemic 
Conditioners?
Това са креативни цветове, които могат да бъдат нанесени както на естествена, така и на обезцветена коса 
(най-често). Те от своя страна имат различни нужди, затова оставяме на вас да изберете най-подходящия 
шампоан, който ще подготви косата по-най-добрия начин, за да се получат фантастични и креативни 
цветове.
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