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Asiakkailla voi olla vaativia pyyntöjä 
hiusten vaalennuksen osalta, mutta 
kampaajien on aina
keskityttävä turvallisuuteen. 
Tehokkailla ja suojaavilla 
tuotteillamme päästään tuloksiin 
turvallisesti.

DECOLOR B on kattava tuotesarja, 
joka vastaa sekä asiakkaan että 
kampaajan tarpeisiin. Tuotteiden 
koostumukset on suunniteltu 
kaikkiin käsittelyihin ja kaikille
hiustyypeille.

DECOLOR B 
SYSTEM
Hellävarainen ja 
monipuolinen

ESITE

ESITTELYVIDEO

https://framesidrive-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EfmkCzGBL9ZHvKa3wDFd0IIBY65IfHl0mrqMVVAMwC8T0g?e=fTvc4U
https://framesidrive-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EUKt9AQDE3BAnWwatTEMYX8Bio-cyYd2NcdssqZta_A_qg?e=KmyieE
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DECOLOR B SYSTEM
Hellävarainen ja monipuolinen

DECOLOR B PRO-FORCE
Uuden sukupolven koostumus hiusten suojaamiseen

DECOLOR B COOL BLONDE SHAMPOO
Kosteuttava ja kirkastava shampoo vaaleille, harmaille ja 
raidoitetuille hiuksille

DECOLOR B SYSTEM
Hellävarainen ja monipuolinen
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DECOLOR B SYSTEM
Hellävarainen ja monipuolinen

DECOLOR B NO DUST
 — Asteittainen toiminta takaa 
vaalennusprosessin täydellisen 
hallinnan

 — Vaalennusteho: yli 7 astetta, sopii hyvin 
värinpoistoon

 — Ei turpoa
 — Hauraille ja ohuille hiuksille

500 g

DECOLOR B CLAY 
LIGHTENER
AMMONIAKITON JA TUOKSUTON

 — Vähäinen herkistävyys
 — Vaalennusteho: yli 9 astetta
 — Kosteuttaa tehokkaasti hiuspohjaa ja 
hiuksia, tuoksuton

 — Kuiville hiuksille

500 g

DECOLOR B CREAM PLUS
 — Tyven värinpoistoon
 — Vaalennusteho: yli 9 astetta
 — Suojaa hiuspohjaa
 — Helppo sekoittaa
 — Ei turpoa eikä kuivu

150 ml (212 g)

DECOLOR B DIAMOND
 — Nopea vaikutusaika
 — Vaalennusteho: yli 9 astetta, erittäin 
kosteuttava

 — Kiiltävä lopputulos
 — Sileät, silkkiset, kiiltävät hiukset
 — Kaikille hiustyypeille

50–500 g

DECOLOR B INFINITY+
 — Nopea vaikutusaika ja tasainen, 
 — nopea vaalennus
 — Vaalennusteho: yli 10 astetta, sisältää 
fermentoitua hyalyronihappoa

 — Monipuolinen, suojaava 
 — Erittäin kiiltävä lopputulos
 — Kaikille hiustyypeille

500 g



DECOLOR B PRO-FORCE 
Innovatiivinen tuote hiusten suojaamiseen 
vaalennus- ja värjäyskäsittelyjen 
yhteydessä. Framesin tutkimus- ja 
kehitysosaston kehittämä tuote ehkäisee 
hiusten vaurioitumista ja värimuutoksia. 
Salaisuus ovat biohajoava, kasvipohjainen 
kelaatinmuodostaja, joka estää vapaiden 
radikaalien muodostumista, sekä 
polyfytokompleksi, joka on uusi, täysin 
kasviperäinen seos (ECOCERT-sertifikaatti).
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PRO-FORCE BONDER
 — Kosteuttaa ja suojaa hiuksia vaalennuksen ja värjäyksen 
aikana

 — Tehostaa ja kirkastaa väriä

400 ml

PRO-FORCE SEALER
 — Korjaa hiusten rakennetta käsittelyn jälkeen 
 — Tekee hiuksista kevyen ja terveen näköiset

1 000 ml

DECOLOR B PRO-FORCE
Uuden sukupolven koostumus hiusten suojaamiseen
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DECOLOR B COOL BLONDE SHAMPOO
Kosteuttaa ja kirkastaa vaaleita, harmaita ja raidoitettuja hiuksia

COOL BLONDE SHAMPOO
 — Ehkäisee keltaisuutta 
 — Ylläpitää viileää sävyä 
 — Puhdistaa hellävaraisesti ja suojaa ulkoisilta haitoilta 

 — Kosteuttaa tehokkaasti ja tekee hiuksista pehmeät ja kiiltävät  

250 ml

COOL BLONDE SHAMPOO PLUS
 — Ehkäisee tehokkaasti keltaisuutta 
 — Ylläpitää viileää sävyä 
 — Puhdistaa hellävaraisesti ja suojaa ulkoisilta haitoilta 
 — Kosteuttaa erittäin tehokkaasti ja tekee hiuksista pehmeät ja kiiltävät  

1 000 ml

Jos hiuksista on lähtenyt melaniinia 
joko luonnollisesti tai värinpoiston takia, 
hiukset voivat kellastua. Kellastumista 
voidaan neutraloida violetilla pigmentillä, 
jota DECOLOR B COOL BLONDE SHAMPOO 
-tuote sisältää. 

Jos hiuksiin on tehty värinpoistokäsittely, 
hiusten rakenne voi olla heikentynyt ja 
hiuksista voi puuttua vettä, lipidejä ja 
muita ainesosia, jotka antavat hiuksiin 
rakennetta ja tuuheutta. 
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NATRIUM-PCA FERMENTOIDUT AINESOSAT: KATIONISET POLYMEERIT

FRAMESIN VÄRJÄYSMENETELMÄ
Kestävä väri ja tarkempi lopputulos

POST COLOR MASK PH 3
RAVITSEVA, PH-ARVOLTAAN HAPAN NAAMIO

 — Tasoittaa väriä
 — Suojaa hiuksia
 — Parantaa värin kestoa

1 000 ml

ULTRA VIOLET SHAMPOO
SHAMPOO VALKOISILLE, HARMAILLE, 
VAALEILLE JA RAIDOITETUILLE HIUKSILLE

 — Kosteuttaa ja kirkastaa 
 — Ehkäisee keltaisuutta

400 ml

SUPERSMAK
NESTEMÄINEN PUHDISTUSAINE

 — Poistaa tahrat ärsyttämättä ihoa
 — Hellävarainen
 — Tehokas kaikille väreille

250 ml

RELIEF
RAUHOITTAVA SUIHKE 

 — Rauhoittaa tehokkaasti, välittömästi ja 
pitkäkestoisesti

 — Lievittää epämukavaa tunnetta herkällä 
iholla

150 ml

SHAMPOO GO PH 4.5
PH-ARVOLTAAN HAPAN PUHDISTUSAINE

 — Palauttaa hiuspohjan ja hiusten 
luonnollisen tasapainon värikäsittelyn 
jälkeen

 — Poistaa kaikki värijäämät

1 000 ml

PRO-TECT CREAM
SUOJAVOIDE 

 — Ei tahraa 
 — Hellävarainen
 — Raikastaa ja pehmentää

75 ml

 KOSTEUTTAA

 — Elastisuus
 — Pehmeys
 — Kiilto

EHKÄISEE HAPETTUMISTA

 — Suojaa väriä ja hiuspohjaa
SUOJAA

 — Käsiteltävyys
 — Hiusten lujuus

ESITE

ESITTELYVIDEO

https://framesidrive-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EbZIWxVviXJDoEbbL6cNekgBAuNScEZtfXmuwgMDHMNxqg?e=2RhqgS
https://framesidrive-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/communication_framesidrive_onmicrosoft_com/EWWgI14WxbBMiTV16wd-wo0BaJgYWyRn-gxZm6UEOouywQ?e=J2ed3E
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