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Buď koloristou, 
kterým chceš být
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Buď odvážný. Buď

Buď uspořádaný.

Buď nejlepším, ja

chceš být. Protože

Buď výrazný. Buď

Buď mladý. Buď
Buď modrý. Buď

být. Buď koloris

co potřebuješ, je 
IGORA ROYAL.
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uvolněný.

Buď punkový.

kým můžeš

všechno, 

v bezpečí.

sám sebou.
růžový. Buď starý.

tou, kterým

už uvnitř.
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IGORA ROYAL úvod

IGORA ROYAL byla vytvořená koloristy pro 
koloristy a naší misí je umožnit každému 
z vás, abyste vytvářeli nejkrásnější styly 
a prozkoumávali každou podobu vaší 
kreativity - a, samozřejmě, odhalovali 
individuální krásu vašich zákaznic. 

IGORA ROYAL receptury nabízí 
úžasné věrné výsledky, až 100% krytí, 
neuvěřitelnou intenzitu barvy a výkon, 
kterému můžete věřit - vždycky. 

IGORA ROYAL je symbolem 
naprosté jistoty ve zvládání každého 
permanentního barvicího servisu a nabízí 
všechno, co potřebujete k tomu, abyste 
se stali koloristou, jakým chcete být. 
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IGORA ROYAL Technologie

IGORA ROYAL High Definition technologie obsahuje mnoho inovací včetně přepracovaných matic pigmentů, které přináší čistotu tónů, 
zdokonalené věrné výsledky, výraznější intenzitu barvy a maximální krytí. Nosiče lipidů zesilují pronikání pigmentů, uzavírají je ve vlasech, 
chrání intenzitu barvy a zachovávají vlasy delší dobu se zdravým vzhledem. 

Výsledek: Skutečná barva ve vysokém rozlišení

Technologie

 - Dokonalé uzamčení pro
 - delší stálost

 - Přepracované matice
 - barevných pigmentů

 - Lipidové nosiče pro
 - zesílené pronikání

 - Výsledek: Skutečná barva
 - ve vysokém rozlišení
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IGORA ROYAL Systém číslování

IGORA ROYAL 
Systém číslování

Hloubka/základ odstínu: Směr tónu:

Abychom zachovali jednoduchost a efektivnost, vytvořili jsme 
snadno použitelný systém vycházející z kombinace 3 čísel.

Číslo před pomlčkou (5-)
- Udává hloubku odstínu.
- Říká vám vhodný základ pro dosažení požadovaného 

věrného výsledku.

Číslo(a) za pomlčkou (-88)
- První číslo za pomlčkou udává hlavní směr tónu 

(dominantní odstín).
- Druhé číslo za pomlčkou udává vedlejší směr tónu 

(sekundární barva).

Vlásky se zesvětlujícími odstíny neukazují konečné výsledky.

Černý

Tmavě hnědý

Středně hnědý

Světle hnědý

Tmavě blond

Středně blond

Světle blond

Zvlášť světle blond

Ultra blond

Přírodní

Cendré

Popelavý

Matný

Béžový

Zlatý

Čokoládový

Měděný

Červený

Fialový
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IGORA ROYAL Barevný kruh 

Je to podstatná součást toho, jak vnímáme svět, je to zdroj
krásy, radosti a inspirace. Teorie barev, a barevná terapie, 
už po staletí fascinuje vědce, básníky, spisovatele a designéry. 
Barevný kruh obstál ve zkoušce času jako symbol této fascinace.
Mnoho z nejlepších světových osobností vytvořilo svou variaci 
kruhu, od matematika a fyzika Newtona, k velkému německému 
dramatikovi-fi lozofovi Goetheovi a Ittenovi, legendárnímu malíři 
a designérovi školy Bauhaus. Může to vypadat jako zjednodušení,

Barevný kruh

ale barevný kruh je jedním z nejdůležitějších pomůcek každého 
koloristického umělce. The IGORA ROYAL Barevný kruh přináší 
jasný přehled toho, kam daný odstín IGORA ROYAL patří v rámci 
barevného spektra. Barevný kruh hraje klíčovou roli ve výběru 
vhodné receptury pro každou zákaznici. Odstíny umístěné 
přímo proti sobě nebo se stejnou intenzitou se navzájem vyruší. 
Větší nebo menší síla protilehlé barvy vytvoří jemnější efekt 
pomocí mírně tlumeného tónování protilehlým odstínem nebo 
zintenzivněním variace tónu.

CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   7CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   7 19.01.21   15:3719.01.21   15:37



8

-00-0, -1, -4 -11 / -12 / -13 / -16 / -19 / 

-21 / -22 / -24 / -29 /-33 / 

-42 / -46 / -48 / -55 / -6 / 

-63* / -65 / -67 / -68 /-7 / 

-76 / -77 / -84 / -88 / -98 

/ -99

9,5-

1:1 1:1 1:1 1:1

IGORA ROYAL Řada produktů

Zemulgujte a oplachujte, dokud z vlasů nepoteče čistá voda
Umyjte šamponem BC pH 4.5 Color Freeze a použijte SKP Hair Sealer.

- Barvu naneste v malých partiích pouze na oblast odrostů
- Nechte působit 30-45 minut
- Použijte Duální aplikaci na střední délky a konečky a nechte působit 10-20 minut

- Barvu začněte po malých partiích aplikovat na středních délkách a konečcích
- Nechte působit 10 minut (nebo 15 minut u Módních odstínů)
- Naneste barvu na oblast odrostů
- Nechte působit 30-45 minut

IGORA ROYAL
Módní tóny

IGORA ROYAL
Natural Extra

IGORA ROYAL
Pastely

IGORA ROYAL
Produkty

Sortiment

Olejový developer

Míchací poměr

Doba působení

Aplikace na
neporušené vlasy

Aplikace na
odrosty

Oplachování

3% 10 Vol.
6% 20 Vol.
9% 30 Vol.

3% 10 Vol.
6% 20 Vol.
9% 30 Vol.

3% 10 Vol.6% 20 Vol.
9% 30 Vol.

30-45 min 5-30 min30-45 min30-45 min

IGORA ROYAL
Naturals
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9,5- 10- 12- -01 / -10 / -140 / -40 / 

-450 / -460 / -470 / -50 

/-560 / -60 / -70 / -710 

/ -80

L-00/-44/-77/-88/-89

1:1 1:1 1:1 1:1 1:11:2

IGORA ROYAL Řada produktů 

Zemulgujte a oplachujte, dokud z vlasů nepoteče čistá voda
Umyjte šamponem BC pH 4.5 Color Freeze a použijte SKP Hair Sealer.

- Barvu naneste v malých partiích pouze na oblast odrostů
- Nechte působit 30-45 minut
- Použijte Duální aplikaci na střední délky a konečky a nechte působit 10-20 minut

IGORA ROYAL
Pastely

IGORA ROYAL
Highlifts

IGORA ROYAL
Highlifts

IGORA ROYAL
Absolutes

IGORA ROYAL
Silver Whites

IGORA ROYAL
Fashion Lights

Stříbrný, Holubičí šeď
Šedě šeříkový, Břidlicově 
šedý

3% 10 Vol. 9% 30 Vol.
12% 40 Vol.

9% 30 Vol.
12% 40 Vol.

6% 20 Vol.
9% 30 Vol.

3% 10 Vol. 12% 40 Vol.

30-45 min30-45 min30-45 min30-45 min5-30 min 20 min
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IGORA ROYAL Olejový developer

IGORA ROYAL 
Olejový developer Tabulka použití

IGORA ROYAL 
Olejový developer Tabulka použití

5 úrovní

3 úrovně

1 úroveň

4 úrovně

2 úrovně

0 úrovní

Ztmavování

Úroveň 
zesvětlení

Vysoce zesvětlující
barva

*Na přirozeném základu 6 a světlejším lze dosáhnout 4-5 úrovně zesvětlení 

- Ztmavování vlasů

- Krytí 100% 
bílých nebo šedivých 
vlasů

- Pečující ukládání 
barvy na 
předzesvětlené 
vlasy

- Barvení s
IGORA ROYAL 
Pastelovými odstíny

- Barvení tón v tónu

- Krytí bílých vlasů

- Zesvětlení 
o 1–2 úrovně

- Krytí více než 90 % 
bílých vlasů s IGORA 
ROYAL Absolutes/
Natural Extra

- Zesvětlení 
o 2–3 úrovně

- Barvení s odstíny -00 

- Krytí bílých vlasů 
s IGORA ROYAL 
Absolutes

- Zesvětlení až 
o 3 úrovně s odstíny 
IGORA ROYAL Ultra 
blond (10-)

- Zesvětlení 
o 3–4 úrovně 
s odstíny IGORA 
ROYAL Speciální 
blond (12-)

- Barvení s 
IGORA ROYAL 
Fashion Lights

- Zesvětlení 
o 3–4 úrovně 
s odstíny 
IGORA ROYAL 
Ultra blond (10-)

- Zesvětlení 
o 4–5 úrovní 
s odstíny 
IGORA ROYAL 
Speciální blond (12-)*

3% 10 Vol. 6% 20 Vol. 6% 20 Vol. 9% 30 Vol. 9% 30 Vol. 12% 40 Vol.

3% 10 Vol. 6% 20 Vol. 9% 30 Vol. 12% 40 Vol.
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IGORA ROYAL Základ

IGORA ROYAL 
Základ
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IGORA ROYAL Základ

Tip na aplikaci:
- Pro 100% dokonalé krytí:
- Vždy nanášejte na suché vlasy
- Produkt začněte aplikovat přímo od vlasové linie
- Nanášejte do malých sekcí a pracujte s dostatečným množstvím barvy

IGORA ROYAL
Přírodní odstíny
IGORA ROYAL Přírodní odstíny jsou speciálně určené pro 
100% krytí bílých vlasů, které je spolehlivé a dlouhotrvající.

Charakteristika:
- 100% krytí bílých vlasů až do úrovně 9
- Přirozeně působící odstíny a tóny
- Věrné výsledky
- Intenzivní lesk
- Působivé dlouhotrvající výsledky
- Dokonale vhodné pro míchání s dalšími 

odstíny IGORA ROYAL

IGORA ROYAL Olejový developer:
3% 10 Vol., 6% 20 Vol., 9% 30 Vol.

Míchací poměr: 1:1 

Doba působení: 30–45 minut

Tip experta:
Smíchejte jeden díl IGORA ROYAL Přírodního 
odstínu se dvěma díly zvoleného IGORA ROYAL 
Módního odstínu pro dosažení 100% krytí.
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IGORA ROYAL Základ

Tip na aplikaci:
U křehkých vlasů při první aplikaci nenanášejte 
na oblast do 2 cm od vlasové linie. Do této oblasti 
naneste IGORA ROYAL Zvlášť přírodní odstín jako 
poslední, abyste vytvořili rovnoměrné pokrytí.

IGORA ROYAL
Zvlášť přírodní odstíny

IGORA ROYAL Zvlášť přírodní odstíny jsou určené speciálně 
pro vytváření kompletního krytí bílých a šedivých vlasů, 
i na silných a hrubých vlasech. 

Charakteristika:
- 100% krytí bílých vlasů, dokonce i když jsou 

vlasy husté, silné a odolné vůči barvení 
- Až o 25% více kolorantů než 

IGORA ROYAL Přírodní odstíny
- Přirozeně působící odstíny a tóny
- Věrné výsledky
- Intenzivní lesk
- Působivé dlouhotrvající výsledky

IGORA ROYAL Olejový developer:
9% 30 Vol.

Pozn:
6% 30 Vol. IGORA ROYAL Olejový developer lze použít na čisté 
ukládání barvy do vlasů, které jsou z více než 90% bílé.

Míchací poměr: 1:1

Doba působení: 30-45 min
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IGORA ROYAL Základ

Tip na aplikaci:
Při první aplikaci nenanášejte studené odstíny na oblast 
do 2 cm od vlasové linie. Do této oblasti naneste neutralizační 
odstín jako poslední, abyste zabránili nadměrné pigmentaci.

Systém duální aplikace:
Pro nejlepší barvicí výsledky doporučujeme Duální systém - 
profesionální metodu aplikace, která kombinuje permanentní 
vlasovou barvu pro krytí odrostů s demi-permanentní vlasovou 
barvou pro střední délky a konečky. Tento systém zachovává 
vlasové délky a konečky v optimálním stavu pro sytější 
a dlouhotrvající výsledky barvení.

- Naneste přímo na suché vlasy
- Vlasy rozdělte do tenkých sekcí a do oblasti odrostů 

aplikujte IGORA ROYAL, nechte působit 10-20 minut
- Nakonec rovnoměrně naneste IGORA VIBRANCE do 

středních délek a konečků a nechte působit 10–20 minut

IGORA ROYAL
Módní odstíny
IGORA ROYAL Módní odstíny jsou určené pro třpytivé, 
výrazné a dlouhotrvající módní tóny a nepřehlédnutelný lesk. 

Charakteristika:
- Až 70% krytí bílých vlasů
- Skutečně syté odstíny a tóny
- Věrné výsledky
- Intenzivní lesk
- Působivé dlouhotrvající výsledky
- Navíc jsou určené pro míchání s dalšími IGORA ROYAL odstíny

IGORA ROYAL Oilejový developer:
3% 10 Vol., 6% 20 Vol., 9% 30 Vol.

Míchací poměr: 1:1 

Doba působení: 30–45 minut

Jak dosáhnout krytí bílých vlasůr: 0–70%
Použijte čistý IGORA ROYAL Módní odstín

70–100%
Smíchejte 2:1 s IGORA ROYAL Přírodním odstínem. 
Pro silné a barvě odolné vlasy smíchejte 1:1
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IGORA ROYAL Skupiny produktů

IGORA ROYAL 
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IGORA ROYAL Absolutes

IGORA ROYAL
Absolutes
IGORA ROYAL Absolutes je značka, kterou vyhledávají 
kadeřníci pro své zralejší zákaznice, přinášející:

- 100% krytí bílých vlasů – i u okamžitě použitelných 
módních odstínů

- První kolagenová a siliaminová vlasová barva s pro-age 
komplexem speciálně určeným pro péči o zralé vlasy

- Jedinečné portfolio odstínů speciálně určených 
pro dokonalý soulad se zralejší pletí jsme nedávno 
obohatili o nové barvy včetně módních odstínů.

Speciální technologie:
Pro-Age-komplex
Pro-Age-komplex se siliaminem a kolagenem obsahuje dlouhý 
řetězec pečujícího polymeru se systémem na principu suchého 
zipu, který přilne k povrchu každé kutikuly. Hladký povrch 
polymeru vytváří uhlazený a vyrovnaný povrch pro dokonalý 
vzhled vlasů s maximálním tónem a leskem. 

Low Odour technologie:
Odstíny Absolutes obsahují komplex olejového strukturovaného 
krémového základu, který blokuje ukládání amoniaku na povrchu 
vlasů a tím zpomaluje odpařování a omezuje nepříjemný odér.

Charakteristika:
- Pečlivý výběr módních odstínů
- Až 100% krytí bílých vlasů
- Až o 30% více barviva než v ostatních odstínech IGORA ROYAL 
- Třpytivý lesk
- Působivé dlouhotrvající výsledky
- Zvlášť přidaná péče pro zralé vlasy

IGORA ROYAL Olejový developer:
9% 30 Vol.
Pro čisté ukládání barvy na více než 90% bílých vlasů, 
použijte 6% 20 Vol.

Míchací poměr: 1:1

Doba působení: 30–45 minut

CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   16CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   16 19.01.21   15:3719.01.21   15:37



17

IGORA ROYAL Silver Whites

IGORA ROYAL
Silver Whites
IGORA ROYAL Silver Whites jsou speciálně určené pro zkrášlení 
bílých a šedivých odstínů vlasů. 

Charakteristika:
- Menší závazek pro zvýraznění bílých a šedivých vlasů
- Zvláštní péče pro všechny zralé vlasy
- Všechny odstíny se dají vzájemně míchat

Použití odstínů:
- Stříbrný: pro 70%–100% bílé vlasy, na základu 6 a světlejší 
- Holubičí šeď a Šeříkově šedá: pro 30%–100% bílé vlasy, na 

základu 5 a světlejší 
- Břidlicově šedá: pro 30%–60% bílé vlasy, na základ 1–5

IGORA ROYAL Olejový developer:
3% 10 Vol.

Míchací poměr: 1:1

Doba působení: až 20 minut
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IGORA ROYAL Highlifts

IGORA ROYAL
Highlifts
IGORA ROYAL Highlifts jsou určené pro nejstudenější blond. 
Řada výkonných zesvětlujících odstínů s integrovanou 
Bonding technologií.

Speciální technologie:
Fibre Bond technologie
Převratná Fibre Bond technologie integrovaná přímo do barvicího 
krému chrání během zesvětlujícího procesu v rámci jednoho 
snadného kroku vazby uvnitř vlasové struktury.

Kombinace mimořádně studených pigmentů vytváří stříbrné 
blond tóny.
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IGORA ROYAL Highlifts

Speciální blond (12-odstíny)

Na co se chcete zaměřit:
Maximální zesvětlení nebo optimální neutralizace - pak vyberte 
odpovídající zesvětlující odstín. Nejsilnější neutralizace dosáhnete 
s 12-2, následované 12-1. Pro zeslabení neutralizace nebo čistý 
zesvětlující výkon použijte 12-0.

Tipy experta na zesvětlování:
Barvu nanášejte v malých sekcích a vlasy nasyťte dostatečným 
množstvím produktu. Při použití studených odstínů nenanášejte 
při první aplikaci do 2 cm oblasti od vlasové linie. Do této oblasti 
jako poslední použijte neutralizační odstín, zabráníte tím 
nadměrné pigmentaci. Nechte působit na zbytku vlasů až 
15 minut, pak pokračujte s aplikací v oblasti kořínků a nechte 
působit dalších 30 minut.

Charakteristika:
- 4–5 úrovní zesvětlení
- Spolehlivá neutralizace
- Používá se na základu 6 a světlejší

IGORA ROYAL Olejový developer:
9% 30 Vol. (až 4 úrovně zesvětlení)
12% 40 Vol. (až 5 úrovní zesvětlení)

Míchací poměr: 1:2 (barvicí krém : developer) 

Doba působení: 30–45 minut

Servis v salonu dokončete použitím Fibreplex No.2 pro vytváření 
vazeb a dlouhotrvající ochranu barvy.

Na co se chcete zaměřit:
Maximální zesvětlení nebo nejsilnější neutralizace - 
pak vyberte odpovídající zesvětlující odstín. 
Nejsilnější neutralizace dosáhnete s 10-21, 
následované 10-1. Pro zeslabení neutralizace 
nebo čistý zesvětlující výkon použijte 10-0.

Tip experta:
Při použití studených odstínů neaplikujte při 
první aplikaci do 2 cm oblasti od vlasové linie. 
Do této oblasti jako poslední použijte neutralizační 
odstín, zabráníte tím nadměrné pigmentaci.

Charakteristika:
- 3–4 úrovně zesvětlení
- Spolehlivá neutralizace
- Používá se na základ 7 a světlejší

IGORA ROYAL Olejový developer:
9% 30 Vol. (až 3 úrovně zesvětlení)
12% 40 Vol. (3–4 úrovně zesvětlení)

Míchací poměr: 1:1 

Doba působení: 30–45 minut

Servis v salonu dokončete použitím Fibreplex No.2 pro 
vytváření vazeb a dlouhotrvající ochranu barvy.

Ultra blond
(10-odstíny)

CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   19CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   19 19.01.21   15:3719.01.21   15:37



20

IGORA ROYAL FASHION Lights

IGORA ROYAL
Fashion Lights

Servis v salonu dokončete použitím Fibreplex No.2 pro vytvoření 
vazeb a dlouhotrvající ochranu barvy.

IGORA ROYAL Fashion Lights zářivé módní a blond 
odstíny s integrovanou Fibre Bond technologií jsou 
určené pro melírovací techniky. 

Charakteristika:
- Zesvětlení a barvení v jednom kroku
- Úžasné rozzáření a rozjasnění
- Až 5 úrovní zesvětlení
- Intenzivní kontrast i na tmavých nebo barvených základech
- Používá se na základech 6 a tmavší

Vhodné pouze pro aplikaci mimo pokožku hlavy 

Speciální technika:
Převratná Fibre Bond technologie integrovaná přímo do barvicího 
krému chrání rámci jednoho snadného kroku během zesvětlujícího 
procesu vazby uvnitř vlasové struktury.

IGORA ROYAL Olejový developer:
12% 40 Vol.

Míchací poměr: 1:1

Doba působení: 30–45 minut 
(45 zesvětlené barvené základy)
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IGORA ROYAL Pastely

IGORA ROYAL Pastely jsou určené pro vytváření jemných 
tónů na světlých základech, spolehlivou neutralizace 
a dokonale osobité blond vlasy. 

Charakteristika:
- Průsvitná pigmentace ideální pro přizpůsobení 

blond a barvení bílých vlasů
- Zdokonaluje a zjemňuje každý odstín blond vlasů
- Velmi jemné pastelové odstíny
- Efektivně neutralizuje žluté tóny v zesvětlených vlasech
- Všechny odstíny se dají navzájem míchat
- Používá se na základ 9 a světlejší

IGORA ROYAL Olejový developer: 3% 10 Vol.

Míchací poměr: 1:1 

Doba působení: 5–30 minut (kontrolujte pohledem!)

IGORA ROYAL
Pastely

Použití IGORA ROYAL Pastelů po zesvětlování:

Blond: 
Pokud chcete dosáhnout požadovaného krásného blond odstínu,
je třeba se na začátku procesu rozhodnout, jaký chcete vytvořit 
směru tónu a konečný výsledek. Je to důležité, protože upravit 
úroveň zesvětlení a neutralizace a vybrat vhodný toner je možné 
pouze předtím, než začnete pracovat.

Klíč k nejlepším blond výsledkům leží ve vyrovnání pH hodnoty 
vlasového povrchu ihned po předzesvětlovacím procesu. 
Tím se okamžitě zastaví chemický proces a uzavře se kutikula 
vlasů - a vytvoří se tak vyrovnaný základ pro aplikaci toneru. 
Nechte toner působit podle příslušných instrukcí, pak opláchněte 
a vysušte. Na suché vlasy naneste vybraný Pastelový odstín.

Tip experta:
Jestliže používáte tyto odstíny k neutralizaci přirozeně světlých 
nebo předzesvětlených vlasů, začněte je aplikovat nejdřív 
na nejteplejší místa ve vlasech, pak nechte působit 5-10 minut. 
Poté pokračujte aplikací na zbývající vlasy, nechte působit 
dalších 5-20 minut (opět kontrolujte pohledem).
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IGORA ROYAL Aditiva

IGORA Royal technická řada obsahuje aditiva, která lze kombinovat 
s IGORA ROYAL odstíny pro podporu, změnu nebo neutralizaci tónu 
a pro kreativní a přizpůsobené barevné výsledky.

IGORA 
ROYAL 
Neutralizéry,
Extrakty,
Pastelovače
a Boostery
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IGORA ROYAL Aditiva

Charakteristika:
- Zvýrazňuje módní odstíny na všech úrovních intenzity
- Funguje s jakýmkoli z našich IGORA ROYAL odstínů

Míchání:
- Váš booster vytvoří až 50% barvicího krému ve vaší receptuře
- Přidání příliš velkého množství boosteru sníží krytí, proto nezapomeňte 

odpovídajícím způsobem upravit množství barvy a způsob aplikace

Poznámka:
Když k vybranému odstínu IGORA ROYAL přidáte Booster, musíte úměrně tomu 
zvýšit množství developeru, abyste zachovali cílovou hloubku.

Příklad: 
60ml 7-77 + 15ml 0-77 + 75ml IGORA ROYAL Olejový developer*

IGORA ROYAL
Boostery
0-55, 0-77, 0-88, 
0-89, 0-99

Charakteristika:
- Přináší studené směry tónu
- Smíchejte s požadovaným odstínem pro neutralizaci 

jakéhokoli nechtěného teplého nádechu

Míchání:
- Neutralizace základu 8 a 9: Přidejte až 5% barvicího krému
- Neutralizace základu 6 a 7: Přidejte až 15% barvicího krému
- Neutralizace základu 1 až 5: Přidejte až 25% barvicího krému 

Poznámka:
Když přidáváte do vaši barvicí receptury Neutralizér, Extrakt, 
Pastelovač nebo Booster, musíte odpovídajícím způsobem 
zvýšit množství IGORA ROYAL Olejového developeru. 

Příklad:
60ml 6-0 + 9ml 0-22 + 69ml IGORA ROYAL 
Olejový developer

IGORA ROYAL
Neutralizace
0-11, 0-22, 0-33
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IGORA ROYAL Aditiva

Pokud chcete IGORA ROYAL cílový odstín 
obohatit o studený směr, stačí přidat cendré.

Míchací poměr:
Použití na základy 8–7
Smíchejte 2:1 IGORA ROYAL odstín s E-1
Použití na základy 6–5
Smíchejte 1:1 IGORA ROYAL odstín s E-1
Použití na základ 4 a tmavší
Smíchejte 1:2 IGORA ROYAL odstín s E-1

Pro výjimečně studené výsledky jednoduše 
použijte čistý extrakt E-1

Developer: 3% 10 Vol.

Míchací poměr: 1:1

Doba působení: 30–45 minut

IGORA ROYAL
Extract E-1 
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IGORA ROYAL Aditiva

IGORA ROYAL Pastelovač obsahuje velmi chytrou recepturou vytvořenou 
pro snížení koncentrace pigmentu ve vysoce pigmentovaných odstínech 
pro tlumené tóny a krásně jemné pastely. Kromě toho nabízí další 
zesvětlující výkon a neutralizaci objevujících se teplých nádechů. 

Míchací poměr:
Použití na základy 8–9
1 díl barvicího krému + až 2 díly Pastelovače
Použití na základy 5–7
1 díl barvicího krému + až 4 díly Pastelovače
Použití na základy 3–4
1 díl barvicího krému + až 6 dílů Pastelovače

Developer: podle instrukcí k použitému základnímu barvicímu krému

Doba působení: 30–45 min.

IGORA ROYAL Diluter omezuje koncentraci pigmentu 
ve vysoce pigmentovaných odstínech a umožňuje vytvářet 
ještě jemnější Pastelové tóny. 

Míchací poměr:
Po přidání 0-00 do barvicí receptury přidejte až 50% použitého 
barvicího krému. Úměrně tomu zvyšte množství developeru. 

Poznámka:
Po přidání Diluteru k vámi zvolenému odstínu IGORA ROYAL 
musíte pro zachování cílové hloubky odpovídajícím způsobem 
zvýšit množství developeru.

Příklad: 20ml 6-88 + 20ml 0-00 + 40ml 
Olejový developer

IGORA ROYAL
Pastelovač

IGORA ROYAL
Diluter 0-00
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Úspěšné barvení

Úspěšné
barvení
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Úspěšné barvení

Pro zajištění úspěšného barvicího servisu je naprosto 
zásadní dokonale pochopit, co vaše zákaznice 
skutečně chtějí. Zde můžete prozkoumat základní 
aspekty, které byste měli vzít v úvahu při dokonalé 
barevné konzultaci a výběru barvy pro vaší zákaznici.

Vlasová barva je dnes základem kadeřnictví: už není 
pouze o krytí bílých vlasů, ale o vytváření skutečného 
módního stylu. Nová vlasová barva zachycuje 
představivost a naznačuje sebevědomou osobnost. 
Každá zákaznice je jedinečná, výběr nové vlasové 
barvy je velmi osobní záležitostí. Každá zákaznice chce 
vypadat a cítit se co nejlépe, proto je výběr vhodného 
odstínu a ošetření základem pro úspěšný barvicí 
byznys.

DIAGNÓZA
Přesná diagnóza vlasů vaší zákaznice je nezbytná. 
Nesprávné posouzení v této fázi může znamenat, 
že konečný výsledek nemusí odpovídat očekávání 
zákaznice. Ačkoli směr tónu se může později upravit 
nebo se dokonce může provést korekce kompletního 
barevného výsledku, skutečná škoda se měří důvěrou 
zákaznice.

V některých případech může být okamžitě zřejmé, 
že zákaznice má přírodní, neporušené nebo dříve 
barvené vlasy. Nicméně v mnoha případech to nemusí 
být tak jasné, jak to vypadá. Tato situace může nastat 
zejména tehdy, když se zákaznice nedávno nechala 
obarvit přírodním odstínem. Proto se vždy dívejte ke 
kořínkům, abyste mohli analyzovat odrosty. 

Barevná
konzultace
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Úspěšné barvení

Přirozená barva vlasů

Před analýzou vlasů pro určení přirozené barvy je třeba mít na paměti, že to můžou být dva 
různé odstíny, jeden v zadní části a jeden - pro zákaznici zjevnější - v přední části. Tyto odstíny 
se můžou lišit i o dvě úrovně. Vaše doporučení barvy by mělo odrážet to, že zákaznice vnímá 
hlavně barvu v přední části, zejména v případě barvy, která kryje bílé vlasy nebo zesvětluje.
Pro určení přesné barevné hloubky a tónu použijte vlásky z barevného vzorníku nebo panelu 
IGORA ROYAL, které vám umožní posoudit přítomnost přirozeného pigmentu ve vlasech 
a přinese také dobrou analýzu spodních pigmentů.

DŘÍVĚJŠÍ BARVENÍ
Určete, jestli zákaznice má již barvené, trvalené nebo odbarvené 
vlasy. To ovlivní rozhodnutí o tom, jak a zda pokračovat s dalším 
barvicím procesem. Pokud jsou vlasy porézní, budou absorbovat 
více barvy a výsledek může vypadat tmavší, než je požadováno.

PROCENTO BÍLÝCH VLASŮ
Mnoho lidí si vybírá barvu, aby kryla bílé vlasy. Ačkoli to není 
primární důvod, procento bílých vlasů by mělo ovlivnit výběr 
vašeho produktu. K rovnoměrnému krytí různého procenta bílých 
vlasů na jedné hlavě můžou být potřebné různé barvicí směsi. 
Pro přesné posouzení tohoto procenta použijte selektor bílých vlasů.

PRŮMĚR VLASŮ
Výrobky na barvení vlasů fungují na principu ukládání pigmentů 
do nebo na vlasové vlákno. Čím více pigmentů je uloženo, 
tím bude odstín tmavší. Se stejnou barevnou recepturou budou 
mít jemné vlasy tmavší barvu, zatímco stejné množství pigmentů 
ve velmi silných vlasech může vytvářet světlejší a průsvitnější 
výsledek, než je požadovano. Pro dosažení cílové barvy na 
různých základech je zapotřebí různé množství pigmentu.

POZNÁMKA
Jemné vlasy:
Vyberte odstín, který je o jednu 
úroveň světlejší než cílový odstín

Normální vlasy:
Přímo vyberte cílový odstín

Silné vlasy:
Vyberte odstín, který je o jednu úroveň 
tmavší než požadovaný odstín.
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Úspěšné barvení

KOREKCE BARVY
V případě, že je nutná nebo požadovaná korekce barvy, 
je nezbytné vzít v úvahu dva důležité faktory. První je rozsáhlejší 
přístup k zákaznici. To by mělo zahrnovat rozšíření analýzy 
vlasů zákaznice. Druhým je dosažení požadované cílové barvy. 
1. Odstranění tmavosti, zesvětlení vlasů 
2. Změna nebo odstranění nežádoucího směru tónu

Před zahájením korekce barvy je důležité analyzovat stávající 
základ a stav vlasů. jestliže si zákaznice nechala v salonu 
dříve barvit vlasy, pak to bude zaznamenané na její kartě. 
To by mělo být základem nové konzultace.

Tipy experta na barvení vlasů

Každý kadeřník může vytvářet úžasné barevné výsledky, 
ale objevují se samozřejmě i situace, kdy výsledky nejsou 
dokonalé. V každém případě je nezbytné pochopit důvod 
nezdaru, aby se do budoucna zabránilo podobných chybám. 
Barvení vlasů není žádná záhada. Pro každou fázi procesu 
existují dobré technické důvody a řešení všech barvicích výzev.

NEUTRALIZAČNÍ BARVA
Při zesvětlování vlasů na vyšší úroveň se často objevují nežádoucí 
tóny. To platí zejména u zesvětlování tmavých vlasů, protože 
obsahují vyšší množství feomelaninu. Feomelanin je odolný vůči 
zesvětlování o více než 4 úrovně, a proto je často nutný odbarvovací 
proces. Při zesvětlování se množství feomelaninu snižuje, mění 
se z červené na oranžovou, pak na žlutou a nakonec se rozpustí. 
Vzhledem k tomu, že se hnědočerné eumelaniny rozpouštějí 
snadněji, feomelanin se projeví intenzivněji při závěrečných fázích 
zesvětlujícího procesu. To občas vytváří nežádoucí teplé tóny. 
Správné stanovení míchacího poměru a doby působení je 
pro dosažení přesného cílového výsledku zásadní. Speciální 
neutralizační odstíny nebo tónovací produkty jsou zvláště užitečné. 
Další případy nežádoucích tónů se můžou objevit kvůli nevhodnému 
výběru barvy. Tato změna v tónu odpovídá teorii barevného kruhu, 
umožní vám jasně vidět, jak se libovolné dvě barvy spojí a vytvoří 
barvu novou.
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Úspěšné barvení

TIPY EXPERTA PRO BLOND
Co dnes očekávají blond zákaznice?
 - Zákaznice vyhledávají kadeřníky, kteří se chovají jako beauty  
koučové a kteří pro ně vytváří dokonalou blond a zvýrazňují  
jejich osobnost
 - Zákaznice s blond vlasy se více starají o zdraví svých vlasů  
a kadeřníci to musí během konzultace brát v úvahu
 - Blond zákaznice chtějí svou blond barvu zachovat co nejdéle  
krásnou

Blond je oblast, která vyžaduje celou řadu velmi kvalitních barvicích 
znalostí a speciálních technických dovedností na vysoké úrovni

Stěžejním faktem pro blond barvení - a to, čím se odlišuje od  
jakéhokoli jiného barvicího servisu - je, že cílový odstín nemůže  
být vybraný obvyklým způsobem. Vlásky ve vzorníku barev  
neukazují konečný výsledek a je potřeba je brát pouze jako  
inspiraci pro konečný výsledek.

Dobrá komunikace a konzultace je klíčem k úspěšnému blond  
servisu. Existující vlasový základ a cílový barevný výsledek  
rozhodne o tom, jestli je možné dosáhnout požadované barvy  
v jednom kroku nebo jestli je zapotřebí i krok druhý.  
Následující kontrolní seznam pomůže s orientací a nalezením 
vhodného produktu, odstínu a síly developeru pro dosažení 
požadovaného barevného výsledku.

Cílová úroveň:
7 až 9
5 až 6
1 až 4

Vhodné směry tónu:
zlatý
měděný
červený

PŘEDPIGMENTCE
Barvení vlasů zpátky do jejich přirozeného nebo tmavšího  
tónu po jejich před-zesvětlení, zesvětlení nebo melírování  
doprovází následující výzvy, které můžou ovlivnit správný  
a rovnoměrný barvicí výsledek:

 - Vlasy jsou porézní směrem ke konečkům
To může být důvod, proč malé červeno-oranžové pigmenty  
ve vlasové barvě rychle vypadávají z vlasového vlákna,  
zatímco studené pigmenty jsou absorbovány porézními  
vlasy, které pak vypadají tmavé, matné, zakalené, nebo,  
v nejhorším případě, zelené.

 - Základ je příliš světlý pro podporu tmavého  
barevného výsledku
To povede k výsledku, který je světlejší a bledší,  
než požadovaný a vlasy díky tomu budou vypadat  
průsvitně a vybledle. Pro dosažení cílového barevného  
výsledku potřebujete předtím, než aplikujete požadovanou  
barvu, vložit zpátky do vlasů přispívající pigmenty.

Eumelanin Feomelanin

Jak dělat předpigmentaci
 - Zvolený semi-permanentní barevný odstín aplikujte  
do příslušných partií (světlejší a porézní vlasy)
 - Vlasy by měly být suché nebo ručníkem vysušené
 - Požadovanou permanentní barvu naneste na před-pigmentované  
vlasy a nechte působit 30–45 min
 - Podle stavu vlasů a pro zabránění tmavšímu konečnému  
výsledku vyberte permanentní barvu o 1 úroveň světlejší  
nebo stejné úrovně, jako je požadovaná barva.
 - Pokud má být konečný výsledek o více než 2 úrovně tmavší,  
pak použijte míchací poměr: 2 díly módního odstínu a 1 díl  
přírodního odstínu
 - Pro předpigmentaci, prosím, vždy použijte semi-permanentní  
produkty
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Úspěšné barvení

CHROMA ID je semi-permanentní barvicí systém pro míchání 
a tónování s integrovaným bondingem. Je určený pro jemné 
až výrazné odstíny a nabízí 100% barevnou fl exibilitu bez jakéhokoli 
poškození vlasů. 

Osvěžení: Zintenzivňuje a osvěžuje vybledlé tóny

Neutralizace: Přidává studená barviva do všech blond vlasů

Buďte výrazní: Umožňuje zákaznicím bez závazků 
experimentovat a objevovat nové barevné světy 

Přizpůsobení: Všechny odstíny se dají navzájem míchat 
a přináší v salonu individuální výsledky a nabízí výjimečné 
řešení domácí péče pro vaše zákaznice. 

IGORA VIBRANCE je nejmodernější zvlhčující demi-permanentní 
vlasová barva. Její schopnost proměny z tekuté nebo gelové 
receptury vám nabízí mnoho možností přizpůsobení každé zákaznici. 

Aplikace z láhve:
Rychlý a jednoduchý servis v mycí zóně, vhodný pro použití 
v kombinaci s Aktivačním gelem 1,9% 6 Vol.

Aplikace z misky:
Pro přesnou aplikaci, vhodné použití s Aktivačním roztokem 1,9% 6 
Vol nebo 4% 13 Vol.

CHROMA ID

IGORA VIBRANCEKontrolní seznam

Dobré vědět

Použití na 
přirozených 
základech

Ano, základy 6 
až 8

Ano, všechny 
základy

Ne Ano

Až 5 Až 8

1:1 nebo 1:2 1:2

30–45 minut Až 45 
minut

Použití na dříve 
barvených 
vlasech

Dosažené 
úrovně 
zesvětlení

Míchací 
poměr

Doba 
působení

IGORA 
ROYAL
Highlifts

IGORA 
VARIO
Blond

Proč...

1. Zhodnoťte hloubku 
a směr tónu vlasů vaší 
zákaznice

Čím jsou vlasy tmavší, tím 
více červeno-oranžových 
pigmentů je nutné 
potlačit. Pomozte vybrat 
správný tón odstínu.

2. Vyberte vhodný 
produkt

Důležité pro neutralizaci 
objevujícího se teplého 
nádeche a zesvětlujícího 
výkonu (Zesvětlovač 
nebo Highlifts)

3. Vyberte vhodnou
sílu developeru

Pro dosažení požadované 
úrovně zesvětlení

4. Před tónováním:
Zhodnoťte houbku a 
směr tónu zesvětlujícího 
výsledku

pro dosažení cílové 
úrovně zesvětlení 
a dokonalé 
neutralizace / tónování

5. Doba působení Vždy nechte působit po 
maximální dobu působení 
bez použití tepla
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Servis není o jednotlivých produktech, ale o celkovém stylu. Měl by vytvářet zážitek pro zákaznice i hodnotu pro salon. 
Zdokonalte váš barvicí servis zahrnutím Schwarzkopf Professional Enablers do všech následujících scénářů pro vytváření 
optimálního barevného výsledku v salonu.

HAIR PRIMER

Vyrovnává vlasové vlákno a dále ho zpevňuje. Pomáhá neutralizovat 
nečistoty a kovové ionty a chrání před dalšími nerovnostmi barvy.

FIBREPLEX NO1

Zpevňuje vnitřní vlasové vazby.

FIBREPLEX NO2

Stabilizuje vazby zpevněné Fibreplex N1 Bond Boosterem.

SCALP PROTECT

Chrání pokožku hlavy před podrážděním během barvicího a 
zesvětlujícího servisu bez snížení barvicího výkonu.

SKIN PROTECT

Chrání pokožku kolem vlasové linie před zabarvením nebo 
podrážděním

STAIN REMOVER

Odstraňuje zabarvení pokožky po barvicím ošetření.

HAIR SEALER

Neutralizuje a regeneruje vlasy a uhlazuje vlasové vlákno, po každém 
barvicím servisu uzamyká barevné pigmenty pro ochranu před 
blednutím a změnou barvy. Pomáhá zastavit oxidativní proces.

Vytvořte dokonalý základ 
před barvením

Chraňte během barvení vlasy, 
pokožku hlavy a kůži

Uzamyká vlasy po barvení 
pro dokonale dlouhotrvající 
barevný výsledek

KR
O

K
KR

O
K

KR
O

K
Možnosti a optimalizace barvicího servisu

Expert Kit

BOND ENFORCING COLOR REMOVER

Umožňuje odstranit zbytky umělých barviv a zároveň 
přitom zachovávat integritu vlasů.
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8-19

6-16

5-16

3-19

1-0

9,5-49

12-010-09-509-409-140 9-60

12-110-19-5609-4608-01 8-60 7-710

12-1110-148-509-4708-140 7-60 7-70

12-1910-217-507-4507-140 6-60 6-70 6-80

12-410-466-50

5-50

7-470

6-460

12-210-47-5607-4607-10 5-60

4-60

5-80

IGORA ROYAL Přehled

Portfolio Igora Royal Highlifts. Absolutes, Silver Whites, Fashion Lights

Základní portfolio Igora Royal 

Přírodní

Absolutes Highlifts a Pastely Speciální

Cendré a Studené Béžové a Zlaté

Silver Whites

Sil ver

Holubičí šeď

Šeříkově šedá

Břidlicově šedý

CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   34CZ_IG_Royal_TM_03_2021_X.indd   34 19.01.21   15:3819.01.21   15:38



35

-5/-55 -6 -63 -65 -68 -7/-77 -67/-76 -84/-88 -98/99

6-6 6-63

9-7

8-77

7-77

9-67

7-76

6-77

5-75-6

8-84

9-98

6-88

5-88

4-88
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L-000-55 0-11

L-440-77 0-22

L-770-88 0-33

L-880-89 E-1

L-890-99

0-00
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9- 48
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8-65

7-65

5-65

3-65

IGORA ROYAL Přehled

Portfolio Igora Royal Highlifts. Absolutes, Silver Whites, Fashion Lights

Speciální

Béžové a Zlaté Čokoládové Červené

Booster/
Neutraliser

Silver Whites Booster
Fashion 
Lights

Pastelfi er

Sil ver

Holubičí šeď

Šeříkově šedá

Břidlicově šedý
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