
Perfektní blond bez žlutých odlesků



BARVY NO YELLOW PŘEDSTAVUJÍ PŘESNÉ PRACOVNÍ POSTUPY A PEČLIVĚ PŘIPRAVENÉ TECHNICKÉ  
SPECIFIKACE PRO VYTVOŘENÍ VŠECH BAREVNÝCH NUANCÍ V ZÁVISLOSTI NA VÝCHOZÍ BARVĚ VLASŮ 

A EFEKTU, KTERÝ ZÁKAZNÍCI POŽADUJÍ. 
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Kompas blond odstínů

Studené  
odstíny



Odstíny

LEDOVÁ
BLOND

POMĚR MÍCHÁNÍ 1:1,5

LEDOVÝ
SUPERZESVĚTLOVAČ 
POMĚR MÍCHÁNÍ 1:2

LEDOVÉ
TONERY

POMĚR MÍCHÁNÍ 1:2

ZESVĚTLOVAČ 
POMĚR MÍCHÁNÍ 1:3

8 ICE
SVĚTLÁ LEDOVÁ BLOND

S.1202
SUPERZESVĚTLOVAČ  

ANTI-YELLOW

T.02
TONER

ANTI-YELLOW

ML.00
VÍCEÚČELOVÝ  
ZESVĚTLOVAČ

9 ICE
VELMI SVĚTLÁ LEDOVÁ 

BLOND

S.1322
INTENZIVNÍ  

SUPERZESVĚTLOVAČ  
ANTI-YELLOW

T.21
TONER MODRÝ  
ANTI-YELLOW

10 ICE
PLATINOVĚ LEDOVÁ BLOND

T.11
TONER POPELAVÝ  

ANTI-YELLOW

Řady

Řada blond odstínů s ledově 
světlou barvou, která vlasy 
zesvětluje a ukládá v nich 
nežloutnoucí pigment, který 
neutralizuje teplé odlesky na 
přírodních vlasech.

Nejnovější superzesvětlovač s 
jedinečnou silou pro vyvážený 
zesvětlující účinek. Jeho slo-
žení se speciálním anti-
reflexním fialovým pigmen-
tem neutralizuje žluté odlesky. 
Je vysoce efektivní pro do-
sažení čistého, absolutně blond 
odstínu.

Tonery s chladivými odlesky, 
vhodné pro neutralizaci nežá-
doucího žlutého tónu, který 
vznikne klasickým odbarvo-
váním či zesvětlováním.

Řada produktů, která díky vy-
váženému, modernímu složení 
nabízí vynikající zesvětlující 
účinek.
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Barvy No Yellow jsou novou profesionální řadou exkluzivních technických produktů věnovaných blond, odbarveným a 
zesvětleným vlasům pro dosažení čisté a dokonalé blond barvy. Produktová řada nabízí barvící a odbarvovací systém, 

který optimalizuje a neutralizuje nežádoucí žluté odlesky během technického servisu v salonu.

Krémový zesvětlovač No Yellow  
500 g - kód FA1096624

BEZ PPD

Barva
100 ml Inovativní složení barev No Yellow BEZ PPD  

je obohaceno o speciální vysoce účinné, 
trojrozměrné a antireflexní pigmenty.

Velikost: 100 ml
Složení: jemné, bez PPD
Odstíny: 9 speciálních barev pro blond vlasy ve 
všech variacích
Vůně: bobulovité plody 
Účinné přísady: extrakt z ostružin, hroznů a borůvek 
s ošetřujícími, antioxidačními a zvláčňujícími 
vlastnostmi pro zdravé a jemné vlasy plné života 
Míchání: s aktivátorem Fanola 3,5-10-20-30-40 vol

Nový profesionální systém pro barvení, tónování, zesvětlování  
a odbarvování pro dosažení perfektních blond výsledků.

No Yellow barvy

Krémový zesvětlovač No Yellow

Fialový odbarvovací krém No Yellow. Jeho účinek proti žloutnutí 
je podpořený fialovými mikropigmenty a poskytuje vyvážený, 
pozvolný účinek, díky kterému vlasy zůstanou měkké, lesklé  
a chráněné. 

Velikost: 500 g
Složení: jemné, bez oxidu křemičitého a oxidu titaničitého
Zesvětlující síla: až o 7/8 tónů
Účinné přísady: extrakt z brusinek s antioxidačními vlastnostmi
Účinek: zesvětluje a minimalizuje žluté odlesky
Aplikace: jednoduchá a bezpečná. Přilne efektivněji k vlasu
Vhodné pro: všechny zesvětlující techniky
Poměr míchání: 1:2 s aktivátorem Fanola 10-20-30-40 vol. 
NEHOŘLAVÝ

Fialová



Použití

1. Pracujte s ochrannými 
jednorázovými rukavicemi.

4. Použijte špachtli nebo štětec 
pro promíchání směsi, dokud 
nedosáhnete jemné, krémové 
konzistence.

7. Kontrolujte proces zesvětlování, 
dokud nedosáhnete požadované 
úrovně zesvětlení (nepřesahujte 
doporučenou maximální dobu  
5-60 minut).

2. Protřepejte balení, aby se obsah 
promíchal.

5. Doporučujeme použít ochranný 
krém Barrier na pokožku okolo linie 
vlasů.

6. Aplikujte produkt pomocí štětce na 
suché, neumyté vlasy.

8. Po skončení doby působení vlasy 
opláchněte velkým množstvím vody.

3. Nalijte požadované množství  
(20-50 g) do nekovové nádobky 
a přidejte oxidační emulzi Fanola 
(poměr míchání 1:2).

9. Umyjte vlasy šamponem.

5’- 60’



VLASY: odbarvené, blond, melírované, šedivé
ÚČINEK: neutralizace žlutých odlesků vznikajících kvůli zbytkovému pigmentu po odbarvení a zesvětlení, a kvůli oxidačním 
účinkům vnějšího prostředí.

NEUTRALIZUJE ŽLUTÉ ODLESKY A DODÁVÁ VLASŮM CHLADIVÝ A ZÁŘIVÝ LESK.

Pro zakončení a udržení výsledkůN
o 
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• Vytvořena se speciálním fialovým pigmentem, který 
neutralizuje nežádoucí žluté odlesky.
• Perfektní účinek kondicionéru

Použití: po umytí vlasů šamponem No Yellow si nasaďte 
jednorázové ochranné rukavice a aplikujte do ručníkem 
vysušených vlasů do délek a ke konečkům. Nechte působit 
3-5 minut a poté opatrně opláchněte.

No Yellow Šampon
350 ml - kód FA86666

1000 ml - kód FA86688

• Vytvořen se speciálním fialovým pigmentem, který 
zmírňuje nežádoucí žluté odlesky. 

Použití: aplikujte do mokrých vlasů, jemně vmasírujte,  
a poté opláchněte.

No Yellow Maska
350 ml - kód FA96384

1000 ml - kód FA96385

Originální přípravek  
proti žloutnutí vlasů
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• Jeho složení se speciálním modrým pigmentem 
zmírňuje nežádoucí měděné/červené/oranžové odlesky
• Rozplétá, vyživuje a hydratuje vlasy
• Bohaté, koncentrované složení zanechává Vaše vlasy 
neobyčejně jemné a zářivé

Použití: po umytí vlasů šamponem No Orange si nasaďte 
jednorázové ochranné rukavice. Aplikujte do ručníkem vy-
sušených vlasů do délek a ke konečkům. Nechte působit 
3–5 minut a opatrně opláchněte.

No Orange Šampon
350 ml - kód FA96417

1000 ml - kód FA96418

• Jeho složení se speciálním modrým pigmentem 
zmírňuje nežádoucí měděné/červené/oranžové odlesky
• Jemně pročišťuje
• Zanechává Vaše vlasy zářivé a hydratované

Použití: použijte jednorázové ochranné rukavice. Aplikujte 
do mokrých vlasů, vmasírujte a nechte působit 1-5 minut. 
Poté napěňte a opláchněte. Aplikaci opakujte. Nezane-
chává skvrny na pokožce hlavy.

No Orange Maska
350 ml - kód FA96419

1000 ml - kód FA96420

Svět No Yellow rozšiřuje řada NO ORANGE pro neutralizaci nežádoucích měděných/červených/oranžových odlesků.

VLASY: barvené do tmavých odstínů
ÚČINEK: neutralizuje odlesky a dodává vlasům chladivý, zářivý a sjednocený vzhled.

VLASY: bíle odbarvené. Vhodný také na bílé vlasy pro „ryzí“ efekt.
ÚČINEK: neutralizuje odlesky a dodává vlasům „ledově modrý“ efekt.

LEDOVĚ MODRÁ



Příslušenství a promo materiál

Štětec na barvení
kód FA8096653Vozík  

kód FA8096714

Jednorázová pláštěnka  
kód FA8096671

Špachtle
kód FA8096676

Tričko  
kód FA8096697

Vzorník
kód FA8096677

Miska na barvení
kód FA8096681

OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR:

ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Primavera Andorrana s.r.o., Areál Business Park Košíře, Jinonická 80, 158 00 Praha 5

tel.: +420 277 012 012, e-mail: objednavky@primavera-and.cz

www.primavera-and.cz

Váš dodavatel značky Fanola:


