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po RAZ pIErwszY w 
pełni zrozuMIaNo, co 
znaczy być BLoNDYNką.
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Schwarzkopf Professional przedstawia BLoNDME – Kompleksowe podejście  
do kreowania doskonałej kondycji włosów blond – w salonie i poza nim.

BLoNDME uMoŻLIwIa:

4  Idealny Dobór koloru  
Dzięki Systemowi Multi-Blond do Rozjaśniania i Tonowania mieszając ze sobą Kolory Podstawowe, 
można wykreować ponad 40 odcieni koloru blond. Tylko wybierz spośród neutralnych, zimnych lub 
ciepłych odcieni blond.

4  Perfekcyjny	Poziom	Rozjaśniania 
Dzięki Pudrowi do Dekoloryzacji Premium, który rozjaśnia aż do 8 poziomów oraz zawiera składniki 
neutralizujące żółte tony odcieni blond.

4  Perfekcyjna	Trwałość	Koloru 
Dzięki Pigmentom odświeżającym Zimne i Ciepłe odcienie, które pomagają utrzymać  
uzyskane w czasie zabiegu koloryzacji barwy włosów. 

4  płomienny Blond, fantastyczny połysk 
Dzięki Technologii Prism Shine.

4  specjalnie opracowane szkolenia Blond Ekspert 
Dzięki nowemu Kreatywnemu Spojrzeniu na Metody Szkoleniowe i wykorzystaniu w nich Wiedzy 
Biznesowej.
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BLoNDME rozJaŚNIaJącY puDEr Do 
DEkoLorYzacJI prEMIuM

4  Najnowszej generacji rozjaśniający puder do Dekoloryzacji daje możliwość rozjaśniania 
włosów aż do 8 poziomów * dzięki unikalnej kombinacji elementów aktywujących. 

4  zaawansowany poziom neutralizacji żółtych tonów odcieni blond dzięki technologii  
anti Yellow agents, która wpływa na pigmenty feomelaniny i powoduje zanikanie  
żółtych tonów.

4  Nowy Developer Balsam Blond aktywnie pielęgnuje włosy w połączeniu z  
rozjaśniającym pudrem do Dekoloryzacji premium lub systemem Multi-Blond  
do rozjaśniania i Tonowania. 

*	zweryfikowane	przez	instytut	zewnętrzny

      Idealny odcień WŁoSÓW BLoND 
zależy od SKUTECZNoŚCI 
         DzIałaNIa PRoDUKTÓW.

sYsTEM MuLTI-BLoND Do
rozJaŚNIaNIa I ToNowaNIa

6 kolorów podstawowych i 2 Bazy w kremie, które można ze sobą mieszać, pozwalają 
wykreować ponad 40 indywidualnych odcieni koloru blond, aby idealnie dopasować  
je do wymagań klienta.

Baza rozJaŚNIaJąca w krEMIE
Rozjaśnia naturalne włosy  

do 4-5 poziomów.

koLorY poDsTawowE
6 Kolorów podstawowych, które można 

mieszać z baza tonującą lub rozjaśniającą, 
aby wykreować neutralne, zimne i ciepłe 

odcienie blond.

Baza ToNuJąca w krEMIE
Bardzo delikatna baza, dzięki niskiej 

zawartości amoniaku.

            ŻADEN BLoND nie jest 
poDoBNY do DRUGIEGo.    
   BLoND ma MILIoN oDCIENI.
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    “BLoND
to BARDZo wymagający 
   kolor włosów. Daje dużo, ale  
        też dużo potrzebuje w zamian.”

*z unikalnymi pigmentami odświeżającymi

rozŚwIETLENIE NEUTRALNYCH oDcIENI BLoND

4odcień piaskowy Blond
4odcień karmelowy Blond

BLoNDME szaMpoN rozŚwIETLaJącY – Luksusowy szampon o kremowej konsystencji  
do codziennego delikatnego oczyszczania włosów
BLoNDME NawILŻaJąca oDŻYwka rozŚwIETLaJąca w spraYu – spray bez 
spłukiwania do codziennej pielęgnacji włosów

rozŚwIETLENIE CIEPŁYCH oDcIENI BLoND

uNIkaLNE pIGMENTY oDŚwIEŻaJącE cIEpłE oDcIENIE,  
aBY poDTrzYMaĆ BoGacTwo cIEpłEGo koLoru
4odcień Truskawkowy Blond
4odcień Brzoskwiniowy Blond

BLoNDME szaMpoN rozŚwIETLaJącY* – Luksusowy szampon o kremowej konsystencji do 
codziennego delikatnego oczyszczania włosów
BLoNDME NawILŻaJąca oDŻYwka rozŚwIETLaJąca* – Bogata, kremowa odżywka do 
spłukiwania do codziennej pielęgnacji

rozŚwIETLENIE ZIMNYCH oDcIENI BLoND

pIGMENTY oDŚwIEŻaJącE zIMNE oDcIENIE,  
aBY poDTrzYMaĆ czYsToŚĆ zIMNEGo koLoru
4odcień Lodowy Blond
4odcień stalowy Blond

BLoNDME szaMpoN rozŚwIETLaJącY* – Luksusowy szampon o kremowej konsystencji  
do codziennego delikatnego oczyszczania włosów
BLoNDME NawILŻaJąca oDŻYwka rozŚwIETLaJąca* – Bogata, kremowa odżywka  
do spłukiwania do codziennej pielęgnacji

proDukTY Do wszYsTkIch oDcIENI włosów BLoND

BLoNDME NaDaJąca połYsk NawILŻaJąca Maska Do włosów BLoND –  
Bogata, kremowa odżywka do spłukiwania do intensywnej regeneracji włosów
BLoNDME INTENsYwNIE NaBłYszczaJącY spraY Do włosów BLoND –  
Lekka, delikatna mgiełka w spray’u nadająca połysk bez spłukiwania

SPECJALISTYCZNE rozŚwIETLENIE włosów BLoND

BLoNDME oDBuDowuJącE MLEczko kEraTYNowE
Intensywny zastrzyk keratynowy, aby wzmocnić strukturę keratyny włosów porowatych,  
osłabionych lub zdestabilizowanych w procesie rozjaśniania włosów blond.
4Intensywna odżywka do zabiegu w salonie: do spłukiwania
4Intensywna odżywka do stosowania w domu: bez spłukiwania
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