
Trend Toujours 
Profesionálna farba na vlasy – objem: 100 ml 
 
 
Farba Trend Toujours má starostlivo vybrané ingrediencie, ktoré zaručujú kompletné ošetrenie chrániace vlasy a zanechávajúce ich silné a farebne živé. 
 
Návod na použitie: 
Špeciálne zloženie Toujours farieb sa jednoducho a rýchlo mieša. Aplikujte na suché a neumyté vlasy. Farbu nanášajte od korienkov vlasov. Doba pôsobenia je 30 
minút. Pred ukončením pridajte na vlasy trochu teplej vody a vmasírovaním vytvorte emulziu. Nakoniec vlasy poriadne opláchnite a použite šampón na farbené 
vlasy. Môže nastať alergická reakcia, preto odporúčame vykonať najprv skúšku citlivosti. Nepoužívať na obočie a mihalnice (riasy). Ak sa farba dostane do očí, 
ihneď ich opláchnite veľkým množstvom vody. Po aplikácii vlasy poriadne opláchnite. 
 
Miešanie – pomer riedenia 1:1,5 
Farba Trend Toujours je so svojím pomerom riedenia 100 ml farby + 150 ml peroxidu extrémne výkonná farba na vlasy. ½ tuby farby (50 ml) = zvyčajne 1 aplikácia. 
 
Do misky dáme 75 ml peroxidu a pridáme ½ tuby farby Trend Toujours, miešame dovtedy, kým nevznikne homogénna zmes. 
 
Ultra Lift – Ultra svetlé farby – pomer riedenia 1:2   (900, 901, 913, 12.00, 12.03, 12.013, 12.01, 11.20, 11.8, 90.01) 
Ultra svetlé farby Toujours – 100 ml tuba (2 aplikácie): zmiešajte 1 časť ultra svetlej farby (50 ml = ½ tuby) a 100 ml 12% peroxidu. Čas pôsobenia je 45-50 minút. 
 
Ultra Lift Series – Ultra svetlé farby (900, 901, 913, 12.00, 12.03, 12.013, 12.01, 11.20, 11.8, 90.01) 
Tieto ultra svetlé farby by sa nemali používať na prirodzené vlasy tmavšie ako stupeň 5 (svetlá hnedá). Táto špeciálna séria farieb je navrhnutá na zosvetlenie o 4 
stupne. Odtiene z tejto série farieb by mali byť miešané s 12% Toujours krémovým peroxidom (pomer riedenia 1:2). Čas pôsobenia je 45-50 minút. 
 
Lightener (000) - zosvetľovač 
Na zosvetlenie o 1 stupeň viac sa používa zosvetľovač (000), ktorý by sa mal miešať s ultra svetlými farbami alebo s hociktorými ostatnými farbami v rovnakom 
pomere (25 ml farby + 25 ml zosvetľovača 000 + 75 ml peroxidu pre štandardné farby alebo 100 ml peroxidu pre ultra svetlé farby. 
 
Systém číslovania Trend Toujours farieb 
 
Prvé číslo všetkých odtieňov farieb označuje stupeň odtieňa: 
10 – extra svetlý blond, 9 – veľmi svetlý blond, 8 – svetlý blond, 7 – blond, 6 – tmavý blond, 5 – svetlá hnedá, 4 – hnedá, 3 – tmavá hnedá, 2 – veľmi tmavá hnedá, 
1 – čierna 
 
Druhé číslo udáva prvotný farebný nádych a tretie číslo udáva druhotný farebný nádych odtieňa: 
0 – prírodný, 1 – popolavý, 2 – fialový, 3 – zlatý, 4 – medený, 5 – mahagónový, 6 – červený 
 
Príklad: 7.53 : 7 – blond, 5 – mahagónový, 3 – zlatý 
 
 

Použitie peroxidu – čas pôsobenia 

PEROXID 3 % 6 % 9 % 12 % 

ČAS PÔSOBENIA 
(MINÚTY) 25 - 35 30 - 40 40 - 45 45 - 50 

ÚČINOK PEROXIDU 
Farbenie, prekrytie sivých 
vlasov, odtieň na odtieň, 

tmavšie odtiene. 

Farbenie, prekrytie sivých 
vlasov. Zosvetlenie o 1 

alebo 2 odtiene. 

Farbenie, prekrytie sivých 
vlasov. Zosvetlenie o 2 

alebo 3 odtiene. 

Farbenie, prekrytie sivých 
vlasov. Zosvetlenie o 4 a 

viac odtieňov. 

 
 

UPOZORNENIE 
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie. Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Dočasné 
tetovanie tzv. čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie. Nefarbite si vlasy ak: 
- máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy 
- ste po farbení vlasov už niekedy zaznamenali nejakú reakciu 
- ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie tzv. čiernou henou 
Uschovajte mimo dosah detí. Výrobok je určený len na profesionálne použitie. Použite vhodné ochranné rukavice. Ak sa farba dostane do očí, ihneď ich opláchnite 
veľkým množstvom vody. Nepoužívať na obočie a mihalnice (riasy). Po aplikácii vlasy poriadne opláchnite. Môže nastať alergická reakcia, preto odporúčame 
vykonať najprv skúšku citlivosti. Postupujte presne podľa návodu na použitie. 
 
Obsahuje: Čpavok, Resorcin, Diamminobenzeny, Toluéndiamíny. 
 

DISTRIBÚTOR 
DUKRA s.r.o. , Štefánikova 78, 085 01  Bardejov 

telefón: 054 472 36 65 
mobil: 0948 104 115 , 0948 055 696 , 0903 920 811 

www.dukra.sk , info@dukra.sk , www.facebook.com/dukra.sk 


