
Vzorník Baco 

 

Principy kolorimetrie se zakládají na rozlišení tří barev, tvz. PRIMÁRNÍCH : ŽLUTÁ,ČERVENÁ A MODRÁ, 

jejichž kombinace umožňuje získání barev SEKUNDÁRNÍCH: Oranžová, Fialová a Zelená.  

 

ŽLUTÁ + ČERVENÁ = ORANŽOVÁ 
ČERVENÁ + MODRÁ = FIALOVÁ 
MODRÁ + ŽLUTÁ = ZELENÁ 
Smícháním primárních a sekundárních barev získáme veškeré požadované tóny a odstíny. Pro potlačení 
jedné nechtěné tonality je nutno použít protilehlou barvu umístěnou na protilehlém vrcholu barevné 
hvězdice.  
 
1. krok 
Doporučení ke způsobu použití 

- Ověření přirozeného odstínu vlasů za použití přírodních pramínků vlasů z katalogu barev Baco  
- Stanovení konečné barvy a rozhodnout se, zda zesvětlit, ztmavit nebo udržet stejnou výšku 

odstínu. Na základě diagnostiky vybrat oxidant DEV PLUS, který se bude použit, poměr a dobu 
působení dle přiložené tabulky 

 

Cíl Poměr míchání Oxidant  Doba působení 
 

Barva 1 : 1,5 10 vol (3%) 30 min 
 

Tón v tónu nebo o jeden 
odstín níže 

1 : 1,5 20 vol (6%) 30 min 

Od 1 do 3 tónů 1 : 1,5  30 vol (9%) 30 min 
 

4/5 tónu se super 
zesvětlujícími odstíny 

1 : 2 40 vol (12%) 45 min 

 
2. krok 
Aplikace 
 
První aplikace na nikdy nebarvené vlasy 
Po namíchání barvy nanést do délek a konečků, ponechat cca 1 cm od hlavy. Po uplynutí 15 min nanést 
barvu ke kořínkům a nechat působit až do uplynutí původní doby (30 nebo 45 minut) 
 
Krytí šedivých vlasů 
V případě šedivých vlasů namíchat vybraný odlesk (např. 7.43) s přírodním základem (.0) ze stejné hloubky 
(např. 7.43 smíchat se 7.0). Množství přírodního základu závisí na procentu přítomných šedivých vlasů a 
na struktuře vlasů.  
 
Aplikace na odrosty 
Po namíchání barvy nanést jenom ke kořínkům a nechat působit příslušnou dobu (30 nebo 45 min).  
 
Zvýraznění barvy v délkách a konečcích 
Barvu, kterou vybereme na základě požadovaného odstínu a struktury vlasu, nanést do délek a konečků. 
 
Doporučené doby působení: 
Barvení o ½ tonu: posledních 5 minut 
Barvení o 1 ton: posledních 15 minut 
Barvení o 2 tony a více: od 20 do 30 min působení 



 
3. krok  
Umytí barvy 
 
Po uplynutí doby působení, promnout barvené vlasy a dostatečně opláchnout. Pokračovat nanesením 
Baco Colorpro šamponu a kondicionéru. 
 
Baco, tóny a odlesky 
Výška (hloubka) tónu: je označena číslem před tečkou. 
Primární odlesk: je označen prvním číslem za tečkou 
Sekundární odlesk: je označen druhým číslem za tečkou 
Např. 7.43 
7 = blond 
.4 = měděná (výška tonu) 
3 = zlatavá (sekundární odlesk)  
 
Výšky tonů 
10. platinová blond 
9. velmi světlá blond 
8. světlá blond 
7. blond 
6. tmavá blond 
5. světlá hnědá 
4. hnědá 
3. tmavá hnědá 
1. černá 
 
Odlesky 
.0 přírodní 
.1 popelavá 
.2 fialová 
.3 zlatá 
.4 měděná  
.5 mahagon  
.6 červená 
.8 hnědá 
 
Baco: zesilovače 
Zesilovače lze přidávat pro zvýraznění odlesku barvy nebo pro neutralizaci nechtěného odlesku. 
G1 = žlutá 
C1 = oranžová 
R1 = červená 
V1 = fialová 
B1 = modrá 
A11 = ocelová 
 


