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TYLKO TAKA FARBA ZASŁUGUJE NA MIANO ESLABONDEXXTM

WYBIERZ FARBĘ CHRONIĄCĄ WŁOSY

EslabondexxTM Color. Otwórz oczy i daj się uwieść kolorowi.
Rezultat, który Was zaskoczy.
Nowy EslabondexxTM Color zapewnia naturalny efekt zabiegu ochronno-kolory-
zującego.
Dokładnie tak. Maksimum ochrony i optymalny efekt kolorystyczny.
Bogata kolekcja obejmująca gamę 61 innowacyjnych odcieni.
Tylko taka farba zasługuje na miano EslabondexxTM.

Wybierz farbę chroniącą włosy.
Zrób krok naprzód. Nie tylko ładny kolor ale też ochrona.
EslabondexxTM Color to farba o bogatej i kompleksowej formule, łącząca w har-
monijny sposób składniki i innowacyjne technologie. Zapobiega niszczeniu 
struktury włosa, pielęgnuje skórę głowy, a dzięki bogatej zawartości substancji 
zwalczających zanieczyszczenia, stanowi ochronę przez czynnikami zewnętrznymi 
i sprawa, że włosy stają się wyraźnie błyszczące, świetliste i dwa razy mocniejsze. 
100 ml – 61 odcieni



UDOSKONALONY EFEKT KOLORYSTYCZNY

EslabondexxTM Smooth Catalyst.
Oksydant, o wyjątkowo kremowej teksturze, synergicznie współdziałający z Esla-
bondexxTM Color, nie tylko podkreśla efekt kolorystyczny, ale zapewnia też 
wyjątkowy blask i optymalny efekt końcowy. Intensywnie pielęgnuje włosy oraz 
pomaga je dodatkowo chronić. 

1000 ml



WIZYTA W SALONIE UCZTĄ DLA ZMYSŁÓW

Wizyta w salonie ucztą dla zmysłów.
EslabondexxTM Color zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w trakcie zabie-
gu fryzjerskiego; 
zero niespodzianek, zero wątpliwości, łatwe nakładanie mieszanki w propor-
cji 1:1.5. A przyjemna nuta zapachowa zapewnia miłe doznania w trakcie 
nakładania farby. Pozbawionej PPD, SLS i SLES.
Farby z tej linii już od pierwszego momentu zapowiadają wielki finał. 



NIEZWYKŁA SIŁA KOLORU DZIĘKI TRZEM 
INNOWACYJNYM TECHNOLOGIOM

EslabondexxTM Color. Niezwykła siła koloru dzięki trzem 
innowacyjnym technologiom.
Dzięki zastosowaniu trzech różnych technologii Eslabon-
dexxTM Color wyróżnia się gamą przepięknych, 
błyszczących i wyjątkowych odcieni, o zróżnicowanych 
refleksach.

System Ochronny EslabondexxTM
System Ochronny EslabondexxTM zawiera następujący 
koktajl aminokwasów efektywnie walczących z 
zanieczyszczeniami skóry oraz starzeniem się włosów: 
- fitoceramidy: wspomagają „naturalną barierę” włosów, 
poprawiając ich wygląd i wzmacniając strukturę; 
- izoflawony sojowe: pobudzają wymianę komórek i rege-
nerację keratyny;
- N-acetylocysteina: pełni rolę prekursora ochrony biologi-
cznej przed agresywnymi czynnikami zewnętrznymi.

Emulsja z Płynnymi Kryształkami 
Emulsja z Płynnymi Kryształkami ułatwia optymalne 
rozprowadzenie na włosach prekursorów barwników 
zawartych w farbie oraz ich ekspresowe i skuteczne 
wniknięcie do wnętrza włosa. W efekcie otrzymujemy 
intensywny i trwały kolor, o nadzwyczajnym połysku.

Koktajl Najczystszych Pigmentów 
Zastosowane pigmenty zostały poddane surowej selekcji, w celu wyłonienia 
wyłącznie najskuteczniejszych substancji, o najwyższym stopniu czystości. Takie 
kryterium doboru zapewnia stabilność odcieni. Ponadto, dzięki skutecznemu osad-
zaniu się pigmentów, uzyskujemy efekt trójwymiarowości, zapewniający całkowite 
pokrycie siwych włosów a jednocześnie wyjątkowo naturalny rezultat końcowy.

Synergia tych trzech różnych technologii zapewnia nie tylko ochronę, ale też 
pozwala się cieszyć mocnymi i zdrowymi włosami, o nadzwyczajnym blasku.



  

POZIOM / WYSOKOŚĆ TONU  
                        

1 - CZARNY

2 - BRĄZ

3 - CIEMNY KASZTAN

4 - ŚREDNI KASZTAN

5 - JASNY KASZTAN

6 - CIEMNY BLOND

7 -ŚREDNI BLOND 

8 - BARDZO JASNY BLOND

9 - VERY LIGHT BLONDE 

10 - BARDZO JASNY BLOND EXTRA 

.0 - Naturalny

.1 -Popielaty

.2 - Irysowy

.3 -Złoty 

.4 - Miedź

.5 - Mahoń

.6 -Czerwony 

.7  Brązowy

.22 - Fiolet

REFLEKS / SKALA CHROMATYCZNA  
 

TECHNOLOGIA ESLABONDEXX COLOR

Podstawą zabiegu jest System Ochronny EslabondexxTM.
W trakcie procesu farbowania, krem koloryzujący dostarcza substancje Eslabon-
dexxTM, 
które okładają się wokół włosa i, zachowując jego naturalną strukturę, dodatkowo ją 
wzmacniają i chronią, zapewniając jednocześnie optymalny efekt koloryzacji.

Naturalny
9 świetlistych odcieni, o 
wyjątkowej formule, która odbu-
dowuje naturalną pigmentację 
włosa, pozwalając uzyskać głęboki, 
trójwymiarowy kolor. 
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Popielaty
Lekkie odcienie stosowane dla 
zneutralizowania zbyt ciepłych 
tonów. Uwaga! Nie należy stosować 
w celu repigmentacji. Zwrócić 
szczególną uwagę na włosy bardzo 
porowate, ze względu na ryzyko zbyt 
intensywnego końcowego efektu 
kolorystycznego. 
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Złoty 
Świetliste odcienie zapewniające 
optymalne pokrycie oraz intensywny 
ciepły refleks. Dla uzyskania ładnego 
refleksu, wymieszać z tonami 
naturalnymi.
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Brąz
Odcienie o intensywnych refleksach, z 
dominującym ciepłym tonem, pozwa-
lające uzyskać głęboki i zdecydowany 
kolor.
Proporcje mieszanki: 1:1.5

ESLABONDEXXTM COLOR - THE SERIES

IIrysowy
Delikatne, zimne/ciepłe odcienie, 
pozwalające uzyskać piękny i natu-
ralny efekt. Idealne do pokrycia 
niepożądanych refleksów.
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Miedź
Intensywne, miedziane refleksy. W 
połączeniu z tonami naturalnymi 
zapewniają piękny, ciepły refleks.
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Rudy 
Wyjątkowe odcienie
o głębokim kolorze i zdecydowanych 
refleksach. Odznaczają się nadzwyc-
zajną trwałością i stabilnością refleksu.
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Mahoń
Ciepłe i głębokie odcienie, zapew-
niające pokrycie włosów, intensywne 
i świetliste refleksy oraz zdecy-
dowany a jednocześnie wyważony 
efekt kolorystyczny. 
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Beż
Odcienie o tonie tytoniowym; oto 
idealne połączenie naturalnego 
oraz ciepłego/zimnego refleksu, 
zapewniające naturalny a jednoc-
ześnie niebanalny kolor.
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Ultra Lift Basic
Bardzo mocne rozjaśnienie aż do 4 
tonów.
W połączeniu z 12% (40 vol.) wodą 
utlenioną nadają włosom naturalny 
i świetlisty kolor blond.
Proporcje mieszanki: 1:2

Ultra Lift 
Bardzo mocne rozjaśnienie aż do 5 
tonów.
W połączeniu z 12% (40 vol.) wodą 
utlenioną zapewniają maksymalne 
rozjaśnienie.
Proporcje mieszanki: 1:2

Fiolet
Świetliste i bardzo intensywne 
odcienie, zapewniające głęboki i 
nasycony refleks.
Proporcje mieszanki: 1:1.5

Fashion Color
Modne odcienie pozwalające na 
stworzenie niepowtarzalnej 
fryzury.
Proporcje mieszanki: 1:1.5



TEORIA KOLORU

Poznanie podstawowych zasad chronometrii pozwala łatwo i szybko wybrać 
odcienie oraz refleksy z palety farb EslabondexxTM Color, na przykład w celu po-
dkreślenia lub zgaszenia danego refleksu lub, po prostu, dla stworzenia indywidu-
lanego koloru zgodnego z osobowością klientki.

Barwy Podstawowe: Niebieski, Czerwony, Żółty
Barwy Wtórne: Czerwony+Żółty=Pomarańczowy, Czerwony+Niebieski=Fiole-
towy, Niebieski+Żółty=Zielony
Barwy Dopełniające: powstają w wyniku połączenia barwy podstawowej z barwą 
wtórną.

Barwy Podstawowe: są określane mianem czystych kolorów; to z nich powstają 
wszystkie inne barwy. W przypadku połączenia trzech barw podstawowych 
uzyskamy czerń oraz wszystkie jej pochodne.

Barwy Wtórne: powstają w wyniku wymieszania w równych proporcjach dwóch 
kolorów z trzech barw podstawowych (Czerwony+Żółty=Pomarańczowy, Nie-
bieski+Żółty=Zielony, Czerwony+Niebieski=Fioletowy).

Barwy Dopełniające: to barwy leżące naprzeciwko siebie na Gwieździe Oswalda 
(kole kolorów); są nazywane dopełniającymi, ponieważ po ich wymieszaniu znika 
pierwotny odcień i powstaje neutralny kolor szary.

Predominacja Barw: intensywniejszy kolor dominuje nad słabszą barwą. Słabszy 
kolor redukuje intensywność mocniejszej barwy. Z kolei dwie barwy dopełniające 
wzajemnie się neutralizują.

Kolor bazowy po rozjaśnieniu

Kolor bazowy po rozjaśnieniu to wizualny efekt ciepłych tonów, uzyskany w 
wyniku zabiegu rozjaśniania włosów. 

Istotne jest zatem dobranie właściwego odcienia, w celu zniwelowania lub po-
dkreślenia tego efektu. W pierwszym przypadku należy wziąć zawsze pod uwagę 
kolor bazowy po rozjaśnieniu powstały przy zastosowaniu oczekiwanej wysokości 
tonu, natomiast w drugim – należy zastosować odcień o zbliżonym tonie do 
koloru bazowego po rozjaśnieniu, który chcemy uzyskać.



WIZYTA W SALONIE UCZTĄ DLA ZMYSŁÓW

Wizyta w salonie ucztą dla zmysłów.
EslabondexxTM Color zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w trakcie zabie-
gu fryzjerskiego; 
zero niespodzianek, zero wątpliwości, łatwe nakładanie mieszanki w propor-
cji 1:1.5. A przyjemna nuta zapachowa zapewnia miłe doznania w trakcie 
nakładania farby. Pozbawionej PPD, SLS i SLES.
Farby z tej linii już od pierwszego momentu zapowiadają wielki finał. 

Paleta kolorów 

ULTRA LIFT BASIC 900/901/913     -     ULTRA LIFT 12.16/12.11/12.01/12.72

Odczyn pH i włosy
Zdrowe włosy mają fizjologiczny odczyn pH, oscylujący między 4,5 a 5,5. Często 
jednak zmiany zachodzące na powierzchni włosów prowadzą do jego zachwiania. 
Dlatego też konieczne jest stosowanie produktów, które mogą przywrócić lub 
zachować naturalne pH włosa. Lekko kwaśny odczyn farb EslabondexxTM Color 
zapewnia idealne warunki dla powierzchni skóry oraz włosów, ponieważ pomaga 
zachować ich naturalne pH w możliwie najmniej zmienionej formie.



Koktajl Najczystszych Pigmentów 
Zastosowane pigmenty zostały poddane surowej selekcji, w celu wyłonienia 
wyłącznie najskuteczniejszych substancji, o najwyższym stopniu czystości. Takie 
kryterium doboru zapewnia stabilność odcieni. Ponadto, dzięki skutecznemu osad-
zaniu się pigmentów, uzyskujemy efekt trójwymiarowości, zapewniający całkowite 
pokrycie siwych włosów a jednocześnie wyjątkowo naturalny rezultat końcowy.

Synergia tych trzech różnych technologii zapewnia nie tylko ochronę, ale też 
pozwala się cieszyć mocnymi i zdrowymi włosami, o nadzwyczajnym blasku.

TECHNICY ESLABONDEXXTM ZALECAJĄ...

Techniki
Włosy można podzielić na trzy strefy, które różnią się stopniem utrzymania koloru. 
Rozróżnienie tych stref pozwoli na uzyskanie optymalnych rezultatów zabiegu far-
bowania. 

- Strefa nr 1: obejmuje pierwsze 2 cm włosów, zaczynając od skóry głowy. Zwana jest 
także korzeniem lub strefą odrostu.
- Strefa nr 2: obejmuje środkową część włosa i zaczyna się tam, gdzie kończy się strefa 
nr 1.
- Strefa nr 3: to dolna część włosów, odznaczająca się porowatą strukturą i obejmuje 
długość poza linią ramion (ponad 12 cm). Nie wszystkie fryzury mają strefę nr 3.

Odświeżenie koloru na środkowej partii włosów i na końcówkach  
EslabondexxTM Color to optymalny sprzymierzeniec także w przypadku delikatnej i 
maksymalnie naturalnej koloryzacji „ton w ton”. Wystarczy wymieszać wybrany odcień 
z 1,5% (5 vol.) wodą utlenioną w proporcji 1:1.5, nałożyć i zostawić na włosach przez 
15-20 minut.

Akcesoria fryzjesrkie
Akcesoria mogą nam skutecznie pomóc w uzyskaniu wyjątkowych i modnych efektów 
kolorystycznych. Ich dobór zależy od rezultatów, jakie pragniemy osiągnąć: 

- Pędzelki. Istnieją różne rodzaje pędzli, niektóre wskazane do nakładania farby u 
nasady włosów, inne do farbowania bardzo wąskich partii, inne do uzyskania efektu 
cieniowania. Wybór należy do Was! 

- Gąbki. Stanowią doskonałą pomoc w uzyskaniu subtelnego efektu kolorystycznego 
bądź lekkiego cieniowania, ponieważ pozwalają nałożyć farbę w delikatny sposób, 
niemal jakbyśmy mieli do czynienia z pastelami.

- Pędzelki do różu. To idealne akcesorium dla fryzjerów stosujących technikę cieniowa-
nia podczas farbowania lub rozjaśniania włosów, pozwalające również połączyć ze sobą 
kilka odcieni, w celu uzyskania naturalnego i jednorodnego efektu kolorystycznego.

Zone 1

Zone 2

Zone 3



Nakładanie 
Nałożyć EslabondexxTM Color na suche, nieumyte włosy, zaczynając od nasady. Zostawić 
na 30-35 minut (45-50 minut w przypadku zastosowania farb bardzo mocno rozjaśn-
iających). Aby uniknąć plam i uzyskać idealny efekt kolorystyczny, technicy Eslabon-
dexxTM zalecają…

- nakładając farbę przy nasadzie, zwrócić szczególną uwagę na właściwe osadzenie się 
produktu w wybranej strefie, zwłaszcza w przypadku włosów siwych.

- dla każdej wydzielonej partii, po nałożeniu farby u nasady włosów, ustawić pędzelek 
pionowo. To ułatwi uzyskanie efektu subtelnych pasemek oraz delikatnego cieniowania.

Uwaga! Aby uniknąć powstawania, z biegiem czasu, plam na włosach, nałożyć farbę 
zaczynając od wydzielonej, środkowej partii (jak na obrazku), a następnie na przemian 
na wydzielonych partiach poziomych i pionowych. Pozostawić produkt na włosach przez 
odpowiedni czas, a następnie dokładnie spłukać i umyć włosy szamponem Eslabon-
dexxTM Rescue Shampoo.

SPOSÓB UŻYCIA ESLABONDEXXTM COLOR
Wybór mieszanki
- Określić naturalną wysokość tonu na włosach klientki, z uwzględnieniem 
procentowej ilości siwych włosów, tekstury, stopnia zniszczenia oraz grubości włosów. 
- Określić oczekiwany przez klientkę końcowy efekt kolorystyczny.  
- Określić kolor bazowy po rozjaśnieniu w odniesieniu do oczekiwanej, w efekcie końcowym, 
wysokości tonu.
- Wybrać najwłaściwszy odcień EslabondexxTM Color, zapewniający uzyskanie oczekiwanego 
efektu kolorystycznego.
Zasady przeprowadzania próby uczuleniowej
- Za pomocą patyczka higienicznego nałożyć z tyłu ucha wymieszany produkt w ilości wystarc-
zającej do pokrycia powierzchni ok. ½ cm2. Zaczekać, aż wyschnie.
- Odczekać 48 godzin, nie myjąc, nie dotykając ani nie zakrywając. W przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów, np. swędzenia, zaczerwienienia lub opuchnięcia w miejscu przeprowa-
dzenia próby, NIE PRZYSTĘPOWAĆ DO FARBOWANIA.



Proporcje mieszanki i czas zostawiania na włosach

   PROPORCJE                        WODA UTLENIONA            POZIOM ROZJAŚNIENIA               CZAS POZOSTAWIENIA 
                                                                                                                                                                                                 NA WŁOSACH 

1:2 BARDZO 
MOCNE ROZJAŚNIACZE 

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

15/20 MINUT5 VOL. (1.5%)

10 VOL. (3%)

20 VOL. (6%)

30 VOL. (9%)

40 VOL. (12%)

40 VOL. (12%)

TON W TON 

DO 1 TONU  

DO 2 TONÓW

DO 3 TONÓW

DO 4 TONÓW 

DO 4/5 TONÓW

30/35 MINUT

30/35 MINUT

30/35 MINUT

30/35 MINUT

45/50 MINUT

BY HSA - ESLABONDEXX.COM

ESLABONDEXX
tm


