
GHID TEHNIC

REVOLUȚIA CULORII

PRIMUL TRATAMENT  
DE ÎNFRUMUSEȚARE  

ŞI COLORARE



Culoare de înaltă rezoluție

Culoare vibrantă având reflexe multidimensionale cu 
efect 3D.

Fir de păr protejat

Păstrează integritatea firului de păr pentru  un efect
multidimensional.

Paletă de culori variantă și echilibrată

Baze NATURALE și reflecții în tendinţe.

O gamă largă de nuanțe pentru o utilizare uşoară.

Conținut redus de amoniac – 2.5%
Obţinem o cremă de colorare pentru o aplicare precisă și

confortabilă.



Vopseaua conţine Ulei Organic de Argan 
pentru o menţinere optimă a nivelului de 
hidratare, în timpul procesului de colorare.

Oxidantul emulsie conţine Colagen marin,

un puternic anti-oxidant natural.



REGULI DE BAZĂ PENTRU UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A CULORII NASHI COLOR

1
Prepară amestecul de culoare cremă respectând raportul 
corect de amestec  1: 1.5 Este indicat să cântărești produsul.

2 Folosește Nashi color cu oxidantul specific

3 Aplică produsul pe părul uscat/ umed la nuanţare

4 Aplică produsul pornind de la secțiunile din spate

5 Aplică produsul pe secțiuni pentru a distribui crema în mod egal.

6
Distribuie produsul pe lungimi și vârfuri, masează și folosește  
un pieptene cu dinți fini.

7
Se lasă să acționeze timp de 30 de min., 45 de min. / fire albe

55 de min. / blond special

8 Se clătește și se folosește șamponul Nashi Sealer PH 3.0



REFLEX

1
Negru

2
Brun

3

Șaten  
Închis

4
Șaten

5
Deschis
Șaten

6

Blond  
închis

7
Blond

8

Blond  
Deschis

9
Blond foarte

deschis

10
Blond  
Platinat

CITIREA CODURILOR CULORILOR

Nashi color utilizează o numerotare pentru a descrie fiecare nuanță individuală.
Acest sistem identifică cheia construcției aceleaşi culori.

ÎNĂLȚIME TON

5,32

Înălțime Ton Reflex

,0
NEUTRU

,1
CENUȘIU

,2
VIOLET

,3
AURIU

,4
ARĂMIU

,5
MAHON

,6
ROȘU

,7
CAFENIU

MAT  
ALBASTRU  
VIOLET

VERDE



SERIE CULORI NUMAR DESCRIERE

AURIU  
ARĂMIU

,34 Culoare aurie caldă cu nuanțe delicate arămii.

ARĂMIU ,4 Culoare arămie intensă pentru tonuri vibrante

ROȘU ,62 Nuanțe de roșu cu adaos de violet deschis pentru umbre profunde și intense.

CONIAC ,45 Tonuri care traversează nuanțe de arămiu atenuate de mahon.

VIOLET ,20 Nuanțe de violet intens pentru a personaliza culorile calde și profunde

MAHON ,5 Baze de mahon pentru a personaliza sau sporii nuanțele naturale intense.

CENUŞIU ,1 Tonuri reci pentru a echilibra și contracara reflecțiile calde dominante

Atunci când se amestecă una sau mai multe nuanțe de culoare, se ia în considerare  
comportamentul și efectele pe care le produc pigmenții când coincid.
Poți neutraliza sau intensifica nuanțele în funcție de caracteristicile culorii cosmetice și  
a culorii de păr.



PRINCIPIILE COLORIMETRIEI

Culorile interacționează unele cu altele.
Interacțiunile dintre diferiți pigmenți pot realiza gradații infinite de culoare care oferă  
rezultate uimitoare.

CULORILE PRIMARE

Culorile primare sunt elementele cheie ale fiecărei culori. Acestea nu pot 
fi create.

RoşuAlbastru Galben

Verde Violet Portocaliu

CULORILE SECUNDARE

Prin amestecarea unor părți egale din două culori primare se obțin culori secundare:



În general, culorile reci neutralizează culorile calde și le reduce intensitatea.

CULORI TERȚIARE

Combinația de culori primare cu cele secundare rezultă în culori terțiare.

CULORILE SUPLIMENTARE DĂUNEAZĂ ORIGINEA CULORILOR NEUTRE

Culorile care se neutralizează reciproc sunt numite culori complementare. O  
culoare neutră se creează prin amestecarea oricărei culori cu opusul acesteia în  
raport cu paleta de culori.



Culori
reci

Galben

Verde  
Gălbui

Verde

Verde  
Albastru

Albastru

Albastru
Violet

Violet

Roşu
Violet

Roşu

Portocaliu  
Roşu

Portocaliu

Galben  

Portocaliu

Culori
calde



MELANINA

Responsabilă pentru culorile naturale ale părului, melanina se află în cortexul  părului, 
sub formă de granule și caracteristica lor poate varia ca formă și mărime.
Melanina poate să varieze, în funcție de rasă și vârstă.

Melanina exprimă cromatic toate cele trei culori primare, în raport cu tipul de păr.

TONUL ȘI DESCHIDEREA NATURALĂ

Închis  
Roşu  
Brun

Roşu  
Intens  
Brun

Roşu
Brun

Roşu

Portocaliu
Portocaliu Portocaliu

Roşu
Portocaliu

Galben

Galben

Intens

Galben  
Deschis

Galben  
foarte  

Deschis

Melanina în contact cu oxidantului se oxidează (fondul de deschidere") - numit 
"pigment rezidual".

Atunci când se face o culoare permanentă trebuie să se ia în considerare că  
rezultatul final va fi obținut din suma de culoare aplicată cu decolorarea obținută prin  
acțiunea oxidantului.



CULORAREA PERMANENTĂ

Pentru a înțelege mai bine colorarea ar trebui să cunoști procesul de colorare.

CHIMIA CULORII

Culoarea permanentă este formată din trei componente principale sub forma unei baze care poate  
fi cremoasă, gel sau gel-cremă:

1. agenți alcalini
2. precursorii culorii
3. oxidant

Vopseaua permanentă produce culoare printr-o reacție chimică care are loc în
interiorul firului de păr. Atunci când cele trei elemente de culoare se întâlnesc,
creează condițiile necesare pentru ca reacția să aibă loc.

Procesul de oxidare începe prin închiderea sau deschiderea pigmentului natural al  
părului și, în același timp, acoperă firul de păr cu pigmenții artificiali.
Culoarea Nashi color este concepută și formulată pentru a fi utilizată cu oxidantul
specific.

În momentul în care trebuie să folosim diferiți oxidanți, rezultatul final nu este garantat.  
Este posibilă o reacție secundară, care poate să apară în perioada după aplicarea  
culorii.



FACTORII CARE AFECTEAZĂ REZULTATELE CULORII

Există factori care pot afecta rezultatul final al unei culori obţinute. Putem recunoaște  
caracteristicile fizice ale părului; cunoscând fibra, grosimea firelor de păr sau porozitatea  
părului, poți modula opțiunile pentru rezultate perfecte.

Firul de păr se clasifică în trei forme: fin, mediu, gros.

STABILIREA ȘI ECHILIBRAREA EFECTELOR PRODUSE DE FIBRACAPILARĂ

Tipul de păr Cum este Cum se simte  

la atingere

Când se clătește Când se închide

PĂR NORMAL Puțin volum,  se 
piaptănă ușor

Șuvițele se  
identifică greu

Se clătește ușor,  
necesită un produs  
delicat

Poate deveni  
mai închis

PĂR MEDIU Elastic cu volum  
bun

Șuvițe bine  
structurate

Reacționează  
normal la  
deschidere

Surprinde tonul  
definit

PĂR GROS Deseori cu un  
corp rigid

Șuvițe cu corp bun Are o rezistență  
puternică la  
decolorare

Ușor mai deschis



PUTEREA ȘI POROZITATEA PĂRULUI

Rezistența și porozitatea părului poate reacşiona la culoarea cosmetică într-un mod diferit.  
Cele două elemente pot coexista pe același cap și pot produce rezultate contradictorii.

STABILIREA REZISTENȚEI ȘI POROZITĂȚII

Așa cum apare  
la vedere și  

atingere

Când se clătește Când se închide Timpul de  
acţionare

Formula de  

echilibrare

REZISTENT Gros la vedere  
și la atingere

Are tendința de a Părul gri este
rezista la încăpățânat

decolorare,

necesită timp de  
expunere mai mare

Timp în plus Creșterea  
volumului la

oxidant

NORMAL
Deschis

Cuticula intactă

Răspunde Răspunde  
normal la normal la uscare  
decolorare

Se menține  
timpul  

recomandat

Se menține  
formula  

recomandată

POROS Cuticula
deschisă
și dură

Ușor de deschis, În unele cazuri, se Verifică timpul de  
se controlează evidențiază o expunere,

timpul de tendință de răcire reducându-l sau
expunere a tonurilor, tind să urmărește-l.

se estompeze.

Un eșantion de  
încercare, se pot  

adăuga tonuri  
calde.



FORMULA CORECTĂ

REGULI
DE BAZĂ

CULORILE
STANDARD

ACOPERIREA

PĂR ALB

Determină înălțimea tonului
comparând tonul natural al
paletei de culori.

Selectează o șuviță de păr aproape de  
piele și fă-i un control în diferite zone.  
Dacă înălțimea tonului natural este între  
două niveluri, prepară un amestec de ton  
mai închis, iar dacă dorești să deschizi 
pe cel mai deschis

Determină corect procentul de păr alb, fie  
zone regulate sau distribuite.

Determină înălțimea tonului la  
care vrei să ajungi

Culoarea Nashi color poate fi folosită 
pentru  a închide, deschide, ton pe ton. 
Dacă  părul este deja colorat și dorești să  
deschizi, utilizează decapajul.

Colorarea permite utilizarea a 20 de  
volume pentru a se asigura acoperirea  
perfectă a părului gri, poți crește volumul  
și în cele din urmă să scazi la alegere  
tonul de culoare.

Determină reflexia dorită,

de deschidere sau de închidere.
Verifică culoarea din partea de jos a  
decolorării pentru a determina nuanțele  
necesare echilibrării rezultatului, luând în  
considerare faptul că fondul de deschidere  
va fi adăugat la formula de culoare aleasă.

Pe părul dificil de asociat cu baza seriei  
dominantă EC.
Asociază în mod normal cu baza N.

Determină ce și cât de mult  
oxidant e necesar.

Alegerea oxidantului variază în funcție de  
rezultatul care trebuie obținut.

În funcție de porozitatea părului, părul 
carunt se poate acoperi cu 10-20-30
volume.



CUM SĂ GESTIONEZI FAMILIA NATURALĂ

Familiile naturale sunt calibrate pentru a optimiza performanța de acoperire a firelor  
albe și de a echilibra deschiderea.

SERIILE NATURAL
Folosit in principal pentru  
acoperirea părului cărunt și 
integrat în  seria fantezie pentru 
rezultate  consistente și naturale.

Poate fi utilizat până la 75% în  
amestec cu seria fantezie.

SERIILE NATURAL EC 
ACOPERIRE MARE

Nuanțe de pigment îmbogățitE
pentru o acoperire maximă a  
părului alb și o mai mare  
profunzime a tonului.

Având în vedere că conține cea  
mai mare concentrație de  
pigment, este recomand să nu  
se depășească 50% în amestec  
cu seria fantezie.

SERIILE NATURAL AR 
ANTI ROȘU

Pigment îmbunătățit pentru  
culorile reci pentru a contracara  
fondurile de deschidere a culorii  
roșii, se potrivește cu până la 25%  
cu părul alb.

Amestec potrivit cu seria care  
reprezintă nuanțe reci.

SERIILE NATURAL
MAT

Culori bogate de pigment-IRISE  
albastru pentru a neutraliza  
fondurile de deschidere care tind  
să devină aurii, se potrivește cu  
până la 25% cu părul alb.

Se pretează bine pentru a  
atenua seriile cu nuanțe calde  
în amestec.



Înălțime Ton  
păr natural 7

Rezultatul  
natural

final Rezultatul
Cald

final Pigment natural
rezidual

7
blond

7,3 7,34 Portocaliu deschis

Amestec în rădăcină Amestec pe lungimi

NASHI COLOR

Uneori sunt cazuri în care trebuie să faci un vopsit la rădăcină, iar lungimea și
vârfurile sunt deja colorate cu două tonurimai deschis. Poți realiza 2 meniuri,
primul amestec pe rădăcină și al doilea amestec pe lungimi.

Exemple:

Amestec pe lungimi Influențat de fondul 
de decolorare



RE PIGMENTAREA CU NASHI COLOR

Următoarele formule sunt prezentate pentru a repigmenta părul poros colorat în  
prealabil care își pierde luciul până la/peste 3 tonuri.

Culoare Obiectiv Rezultatul final rece Rezultat final cald Pigment rezidual

ton ridicat Natural, Cenușiu, Irisè, Natural, auriu, cupru, necesar
Cafeniu roşu

9 9,3 10,34 Galben deschis
Blond foarte deschis

8 9,3 9,34 Galben intens
Blond Deschis

7 9,3 + 7,3 8,34 Galben Portocaliu
Blond Mediu

6 7,3 7,34 Portocaliu Roșu
Blond Inchis

5 7,3 + 5,3 7,4 + 5,34 Portocaliu
Șaten deschis

4 5,3 5,34 Roșu Portocaliu
Șaten

Șaten Închis 5,3 + 4,35 4,35 + 5,4 Roșu Șaten

2 5,3 + 4,35 4,35 + 5,4 Roșu Șaten Închis
Brun

1 5,3 + 4,35 4,35 + 5,4 Roșu Șaten Închis
Negru



Sugestie:
Părul cu structură normală conţine roșul, portocaliul și  
auriul.
Este nevoie de culoare rece pentru a neutraliza pigmentul  
rezidual.
Părul cu structură poroasă menține cenușiul.
Este nevoie de culoare caldă pentru a se evita acoperirile.



TONURILE

Sunt tonuri pentru meșe.

Se utilizează numai după decolorare, la scafă.  

Se folosesc numai cu activator cu 6 volume.

Timpul de aplicare este la vedere.

Se începe aplicarea pe urma creșterii meșelor.

Cu cât părul este mai poros cu atât se va vedea reflexia mai

puternic..



NUANŢARE CU NASHI COLOR

Nivelul dorit Fond de  
deschidere

Ton  
Rece

Ton  
Natural

Ton  
Cald

Ton  
Uşor cald

10 Galben Foarte

Deschis
10,1 10 MAT 10,3 – 10,23- 10,34

9 Galben Deschis 9,1 9 – 9,31 9,23 – 9,31 9,34 – 9,3

8 Galben intens 8,1 8 – 8,31 8,23 8,34 – 8,04 –
8,4

7 Portocaliu Galben 7,1 7,12 -7.31 7,3 – 7,23 -
7,31

7,34 – 7,04

6 Portocaliu Roşu 6,1 6 + 6,1 6,3 – 6,23 –
6,31

6,23 – 6,34

Sugestie:
În cazul în care lungimea și vârfurile sunt foarte subţiri și poroase şi le lipseşte baza, se 
adaugă 9,3 la formulă,  înainte de distribuirea pe lungimile rămase. Verifică înainte de 
aplicare pe un eșantion.



BLONDURILE SPECIALE

În timpul decolorării, părul scoate prima dată pigmentul roșu, apoi portocaliu, apoi galben, în
funcție de compoziția lor (cu cât este mai închis părul, cu atât va fi mai mult pigment roșu; cu
cât părul este mai deschis, cu atât va fi mai mult pigment galben):

X5/1 și X5/11 sunt anti roșu  
X5/89 este anti portocaliu  
X5/22 este anti galben

Blondurile speciale acţionează "în secvențe", astfel că X5/22 nu va funcționa dacă nu ai
folosit înainte X5/89, deoarece acestea nu au nici un efect, chiar dacă nu folosești înainte
X5/1 sau X5/11.

COMBINĂ CA SĂ OBȚII DESCHIDEREAPERFECTĂ:

15gr din X5/00 + 25gr din X5/1 (sau X5/11 în funcție de tipul de păr)+  
15gr din X5/89 + 5gr X5/22

Oxidant 40 vol. 45 de minute de la momentul aplicării  

În funcție de efectul dorit, poți mări sau micșora cantitatea de formulă.

De exemplu, dacă decizi să începi să elimini una dintre nuanțele din amestecul de bază, va  
trebui să începi de la partea de jos, astfel, X5/22 apoi X5/89 și în acest caz, rezultatul va fi  
întotdeauna un blond mai cald.
Linia X5 poate fi de asemenea folosită cu volume mai mici de oxidant pentru a obține  
deschiderea mai puțin puternică.



NUANȚE PERSONALIZATE
Pentru a te familiariza cu combinația de culori, mai jos este un set de variante care îți permit să
obții nuanțele de culoare particularizate care nu sunt pe paleta de culori, dar care permit
coloristului să extindă oferta clientului final.

ACOPERIREA PĂRULUI ALB

Rezultate Înălțime ton -%alb Formula

Echilibru  
Natural

4 – 5 , până la 100% 5EC + 4,35

Blond  
Închis

6, până la 100% 6 + 6,1

Zori de Zi
Radiant

7, până la 100% 7EC + 7,34

Briza  
Marină

8, până la 100% 8 + 8,1

Nisipul
Deșertului

9, până la 100% 9EC + 10,23



BLOND

Rezultate Înălțime ton -%alb Formula

Cafeniu  
Rece

6, până la 25% 6,1 + 5,5

Cupru  
Vibrant

6, până la 50% 7,34 + 7,45

Blond
Șampanie

8, până la 25% 8,1 + 9,12

Blond  
Delicios

9, până la 50% 9,3 + 9,35



ROŞU

Rezultate Înălțime ton -%alb Formula

Ciocolatiu 4, până la 50% 4,35 + 4,20

Roșu  
Amaranth

5, până la 50% 5,4 + 5,62

Cupru  
Picant

6, până la 50% 6,4 + 7,45

Pătrunzător  
Roșu

7, până la 50% 6,62 + 6,66

Blond  
Căpșună

9, până la 25% 9,3 + 7,64



ȘATEN

Rezultate Înălțime ton -%alb Formula

Sărut
Ciocolatiu

4, până la 100% 4,35 + 3,20

Scorțișoară 6, până la 50% 6,34 + 8,45

Caramel  
Intens

7, până la 50% 5,1 + 5,34

Cafeniu  
Auriu

5, până la 50% 5,3 + 5,35

Condimentele  
Estului

5, până la 50% 6,23 + 6,56



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

CU CE SE DIFERENȚIAZĂ NASHI COLOR FAȚĂ DE ALTE VOPSELE?

Culoarea Nashi Color este unică deoarece reprezintă beneficiile clasice a unei colorări  
profesionale cu niveluri foarte scăzute de amoniac dar cu o putere de reparare în timpul 
procesului de colorare de înaltă performanță. Datorită inovatoarei tehnologii 3-D Reflex , 
molecula D3 amplifică  suprafața părului, oferă luminozitate excepțională respectând 
echilibrul lipidic natural al părului.

CE ESTE TEHNOLOGIA 3D REFLEX?

Rezultatul unei combinații de molecule speciale și inovatoare, care îmbunătățesc și  
intensifică culoarea, îmbunătățește în mod semnificativ absorbția pigmenților și, în același  
timp, acționează ca un protector în faza de spălare, crește durata de reflecție fiind  
hidrofob, respinge apa, asigurând o culoare mai intensă, bogată și de durată.

De asemenea, repară firul de păr deteriorat, îl revigorează și îl face mai puțin casant.



CUM FUNCȚIONEAZĂ TEHNOLOGIA 3D?

Tehnologia 3D Reflex maximizează componentele active în contact cu părul și tinde să se  
așeze cu afinitate mai mare comparativ cu mediul apos. Efectul este de reparare oferind
un "luciu natural”.
De asemenea, sporește proprietățiile culorii, care apără de intemperii și sistemele  
mecanice pentru un rezultat de lungă durată.

CE ESTE STRATUL LIPIDIC?

Stratul lipidic este situat pe suprafața părului natural. Lipidele protejează părul, cuticula și  
cortexul de uzura cauzată de agenții agresivi. Părul este deteriorat dacă nu beneficiază de  
protecția lipidelor.
Culoarea Nashi color este benefică pentru că reface echilibrul lipidic natural al părului.

PENTRU CINE ESTE POTRIVITĂ CULOAREA NASHI?

Culoarea Nashi este potrivită pentru toți cei care doresc să experimenteze  o 
culoare inovatoare care acţionează cu blandeţe în timpul procesului chimic.



CUM ESTE CULOAREA NASHI?

Culoarea Nashi arată ca o cremă moale, ușor granulată, aceasta fiind o caracteristică  
fizică a produsului, deoarece conține în microgranule formula tehnologiei 3D Reflex,  
eliberând beneficiile în profunzimea firului de păr.

SE POATE FOLOSI UN ALT OXIDANT CU O CULOARE NASHI?

Rezultatul optim al culorii Nashi este combinaţie perfectă cu oxidantul, sporind și  
îmbunătățiind performanțele culorii. Utilizarea altor oxidanți nu garantează rezultatul  
dorit.

CUM TREBUIE APLICĂ CULOAREA NASHI?

Pentru un rezultat final mai bun al aplicării culorii Nashi , trebuie să se înceapă  
aplicarea pornind din zona din spate, având grijă să se introducă produsul între secțiuni  
subțiri. Mai mult de atât, repartizarea pe lungimi trebuie să permită ca produsul să fie  
aplicat uniform pe păr și apoi preluat cu un pieptene cu dinți fini pentru a se asigura o  
distribuție uniformă.



SE POT AMESTECA NUANȚELE CULORII NASHI?

Toate nuanțele pot fi amestecate unele cu altele. Dar trebuie să se cunoască regulile de  
colorimetrie, pentru că unele reflecții pot fi neutralizate și altele pot fi intensificate.

CULOAREA NASHI ACOPERĂ PĂRUL CĂRUNT?

Culoarea Nashi este concepută pentru a răspunde perfect nevoilor de acoperire a  
părului cărunt cu până la 100%. În orice caz, este esențial să ne amintim  
comportamentul pigmenților în timpul fazei de selecție, amestecarea și alegerea  
corespunzătoare a oxidantului pentru a obține rezultate maxime.

ESTE NECESAR UN TEST DE ALERGIE PE PIELE?

Da. Un test de alergie pe piele este necesar pentru cei care nu au mai folosit un colorant  
cosmetic profesional. Instrucțiunile pentru test sunt oferite pe ambalaj.

CULOAREA SE POATE APLICA PE PĂRUL UD ȘI/SAU PE PĂRUL USCAT?

Este de preferat să se aplice culoarea Nashi pe părul uscat, deoarece crema este  
suficient de moale iar prezența apei ar putea reduce eficiența performanței produsului.



CARE ESTE TIMPUL DE EXPUNERE?

Timpul de acţionare standard al culorii Nashi este de 30 de minute, în timp ce pentru  
super blond timpul de expunere este de până la 45 de minute, la temperatura  camerei.

ESTE NEVOIE DE O SURSĂ DE CĂLDURĂ ÎN TIMPUL PROCESULUI DE OXIDARE?

Culoarea Nashi a fost concepută pentru a acţiona la temperatura camerei. Cu toate  
acestea, în cazul în care condițiile o cer, puteți utiliza o sursă de căldură pentru rezultate  
optime, urmărind crema care nu trebuie să se scurgă sau să nu provoace reacții  
neplăcute pentru client.


