




Wymagania kobiet i zalety produktu 
 

 Czego oczekują kobiety Co oferuje Pure Pigment Plus 

Bardziej świetlistych i mocniejszych włosów 
Kwaśne pH, które odnawia strukturę długości i 

koocówek 

Bardziej nawilżonych włosów 
Unikalna technologia Hyper-Hydro, która nawilża, 

chroni oraz nabłyszcza 

Więcej naturalności 
Fitokompleks na bazie wyciągów i olejów roślin, 

występujących w ekstremalnych warunkach 
klimatycznych 

Większej trwałości koloru Barwa, która nie blaknie 

Więcej kreatywności Wiele odcieni oraz propozycja kolorów Bold  



HYDRO- MOC- KOLOR 



HYDRO- MOC- KOLOR 



NATURALNE INTENSYWNE CRAZY 

Rozjaśnianie i koloryzacja w jednym kroku.* *Ta metoda stosowania jest dozwolona tylko z następującymi odcieniami: .3 / .31 / .64 / .44 / .55 / .56 / .62 / .46 



NATURALNE MIODOWY BLOND /3 

PERŁOWY BLOND /62 

PIASKOWY BLOND /31 

ZIMNY BRĄZ /24 

CIEPŁY BRĄZ /64 

BURSZTYNOWY /46 



INTENSYWNE CZERWIEO MAGENTA /65 

CZERWIEO ABSOLUTNA /55 

INTENSYWNA MIEDŹ /44 

PURPUROWA CZERWIEO /56 



RÓŻOWY /065 

NIEBIESKI /22 

GŁĘBOKI FIOLET /66 

ZIELONY /11 

ORCHIDEA /560 

NEUTRALNY /00 

CRAZY 



PIGMENTY BEZPOŚREDNIE  
Z TECHNOLOGIĄ HYPER-HYDRO 

To nie tylko niesamowite i długotrwałe efekty chromatyczne, lecz także  
zdrowsze, mocniejsze oraz bardziej błyszczące włosy. 

Koloryzacja tak różna od każdej innej ze względu na swoje kwaśne pH, która  
tworzy intensywne odcienie na najbardziej kruchych i porowatych włosach. 

  
Framcolor Pure Pigment Plus, wraz z trzema seriami odcieni, jest farbą dla  

kobiety dynamicznej, szalenie dbającej o swój wygląd, jak i o siebie. 
To dla niej skuteczna oraz wydajna usługa, która jest także zabiegiem  

upiększającym dla włosów. 



WŁAŚCIWOŚCI 
• Pigmenty bezpośrednie gotowe do użycia 
• Kwaśne pH, które nie otwiera łuski włosa, na to 

narażonej, przez co kolor staje się bardziej trwały,  
a włosy bardziej zwarte i błyszczące 

• Można mieszad odcienie, aby uzyskad nieskooczoną 
paletę barw 

 
 

 

USŁUGA 
• Personalizacja wyglądu za pomocą usługi, która 

działa jako zabieg w trakcie koloryzacji 
• Tonowanie 
• Rozjaśnienie i jednoczesna koloryzacja 
• Maksymalne wyrażenie kreatywności 

 
 

 
NAKŁADANIE CZAS NAŁOŻENIA ROZCIEOCZENIE REZULTAT 

 Bezpośrednio na wilgotne lub suche włosy  15- 20 MIN BEZ UTLENIACZA Błyszczące, odbudowane włosy, nasycony oraz wyrazisty kolor 

Jako korektor po zmieszaniu z innymi  

liniami kolorystycznymi 

Na podstawie czasów 

nałożenia przewidzianych 

dla innych linii 

kolorystycznych 

 FRAMESI 

PROFESSIONAL 

ACTIVATOR 

Dla intensyfikacji koloru lub zgaszenia niepożądanego refleksu 

Jako CRAZY COLOR po dekoloryzacji  

(na POZIOMIE 6- 9) 
 20- 25 MIN BEZ UTLENIACZA Dla zdecydowanych i intensywnych koloryzacji 

Na suchych włosach w mieszaninie  

z F2001 COLOR EXALT 

(10 g FPPP + 10 g COLOR EXALT + 40 ml 

FRAMESI PROFESSIONAL ACTIVATOR  

od 10 do 40 obj. ) 

30 MIN 

  

10 MIN ZE STRIKE4 

FRAMESI 

PROFESSIONAL 

ACTIVATOR 

Rozjaśnienie i koloryzacja ZARAZEM* 

  

-Ten sposób użycia dozwolony jest tylko dla następujących odcieni: 

.3/ .31/ .64/ .44/ .55/ .56/ .62/ .46 

SPOSÓB UŻYCIA 



TECHNOLOGIA HYPER- HYDRO 
Głębokie nawilżenie i brak substancji alkalizujących, to sekret farby, która  

sprawia, że włosy stają się mocniejsze i bardziej błyszczące. 
Fitokompleks najnowszej generacji gwarantuje równowagę hydro-lipidową,  

nadając włosom zniszczonym i delikatnym, zdrowego wyglądu. 
Kwaśne pH zapewnia zwartośd łodygi włosa, blokując cząsteczki barwnikowe,  

również w miejscach najbardziej porowatych oraz łatwo narażonych na  
utratę koloru. 

 
WYCIĄG Z KORY BRZOZY 
Roślina pochodząca z Alaski i Syberii/ z dalekiej północy, która jest odporna na 
intensywne zimno, gdyż rozwinęła mechanizmy magazynowania wody takie jak 

Betulina, zawarta w korze, substancja o wyraźnych właściwościach nawilżających. 
 

OLEJ Z NASION OPUNCJI FIGOWEJ 
W odmianie, która rośnie w ekstremalnym klimacie Meksyku, Australii i Ameryki 
Łacioskiej. Olej pozyskiwany z tłoczenia na zimno jej nasion, bogaty jest w witaminę E, 
fitosterole oraz niezbędne kwasy tłuszczowe o właściwościach przeciwutleniających. 
 

LECYTYNA SOJOWA ( BEZ GMO) 
Przypomina barierę lipidową włosów i skóry głowy, ma działanie ochronne,  
przywraca także równowagę. 

 

Łodyga bardziej miękka, 
zwarta oraz  silniejsza 

 
 
Włosy z połyskiem, 
błyszczący i trwały kolor 
 
 
 
Kompletna ochrona koloru, 
która jest także zabiegiem 



FOCUS 02 – FRAMCOLOR PURE PIGMENT PLUS – WZORNIK KOLORÓW 
 

 



FOCUS 02 – FRAMCOLOR PURE PIGMENT PLUS – NAKLEJKI OKIENNE 
 

 



FOCUS 02 
FRAMCOLOR PURE PIGMENT PLUS – PUDEŁKO 
 

 



FRAMCOLOR 
PURE PIGMENT PLUS INTRO 
ZESTAW DOSTĘPNY OD 12 MARCA 

Wyłączny dystrybutor: 
WIKPOL s.c. 

Rynek Główny 30 
31-010 Kraków 

Tel. 12 451 45 59 
e-mail: biuro@wikpol.com 

www.framesi.pl 


