Keyracosmetics

Keyracosmetics

Kosmetyki Keyra.
To przystępna cenowo, linia wysokiej jakości profesjonalnych produktów do włosów.
Skład kosmetyków to bogactwo keratyny i innych, naturalnych, aktywnych składników.
Każdego dnia, obserwujemy jak wiodący styliści oczekują od profesjonalnych produktów, idealnego
balansu pomiędzy wysoką jakością, a przystępną ceną. Keyra, powstała po to, aby sprostać tym
wymaganiom.
Najlepszy stosunek jakości do ceny. Możliwie najwyższa jakość produktów, przy zachowaniu
umiarkowanych cen.
Keyra składa się z trzech grup produktów:
Keyracolors. Linia koloryzacji trwałej, wykorzystująca kombinację aktywnych składników,
m.in keratyny. Pokrywa 100% siwych włosów i zapewnia moc podjaśnienia do 4-ch tonów (farby
rozjaśniające). Dodatek keratyny odżywia włos, jednocześnie wpływając na żywotność koloru, jego blask
i nasycenie. Rezultat koloryzacji to piękny, długo utrzymujący się kolor, przy zachowaniu dobrej kondycji
włosów i skóry głowy.
Keyrahaircare. Linia do pielęgnacji i regeneracji włosów. Bogactwo hydrolizowanej keratyny, która
zastępuje włosom ich naturalny budulec.
Keyrahairstyle. Linia do stylizacji włosów z naturalnymi składnikami. Perfekcyjne wykończenie fryzury.
Keyrabeauty. Gama produktów do pielęgnacji włosów i urody.
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Keyracolors
Keyracolors - Paleta kolorów
PALETA KOLORÓW
Keyracolors to zoptymalizowana paleta 72 odcieni,
wybranych spośród aktualnie panujących trendów
koloryzacji. Farby z tej linii są wyjątkowe, z uwagi na ich
skład i efekty: nasycony, błyszczący i długo utrzymujący się
kolor. Włos po koloryzacji jest odżywiony, jedwabisty
i pokryty w 100%.

KOLORY
Keyracolors
Natury Super Kryjące, Naturalne Bazy, Popiele, Czarny,
Złocienie, Czekolady, Mahonie, Miedzie i Fiolety.
Keyracolors Super Rozjaśnienie
Jasne blondy i bardzo jasne blondy
Keyracolors Czerwienie
Odcienie czerwieni
Keyracolors Korektory
Niebieski i Srebrny
Natury Super Kryjące są odpowiednie do opornych siwych
włosów - ciężkich do pokrycia. Tonacja farb daje pełną
możliwość osiągnięcia oczekiwanego efektu, zachowując
intensywność koloru.

APLIKACJA
1:1 (100 ml kremu koloryzującego + 100 ml emulsji
utleniającej KeyraOX )
lub
1:2 w przypadku farb rozjaśniających (100 kremu
koloryzującego + 200 ml emulsji utleniającej KeyraOX)
Zawsze weź pod uwagę, procent siwych włosów, ilość
tonów, oraz odcień jaki chcesz uzyskać.
Czas trzymania:
Maksymalnie 30 minut, ale w przypadku czerwieni
i rudości 35 minut, a w przypadku farb super
rozjaśniających 45 minut.
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Keyracolors
Keyracolors - tubka
PRODUKT
Keyracolors to zróżnicowana i pełna gama trwałej
koloryzacji zapewniającej żywy, długo utrzymujący się
kolor. Kilkadziesiąt lat tradycji i doświadczenia
Producenta to swoista gwarancja jakości. Keyra to
hiszpańska linia produktów do koloryzacji zapewniająca
100% pokrycia, połysk, miękkość i świetlistość.

KOLOR
Łagodna formuła z niską zawartością amoniaku, która
w pełni respektuje równowagę i naturalną strukturę
włókna włosów. Optymalny skład farby wzbogacony jest
o hydrolizowaną keratynę, która maksymalnie odżywia
włosy sprawiając, że stają się lśniące i miękkie. Jest to
naturalny budulec włosów. Keratyna więc je wzmacnia
i odbudowuje, minimalizując szkody jakie mogą się
pojawić z uwagi na czynniki atmosferyczne, czy też inne
oddziaływania (suszarka, prostownica). Odcienie-kolory
umożliwiają
stylistom
wykonywanie
koloryzacji
perfekcyjnych i zgodnych z najnowszymi trendami.

APLIKACJA
1:1 lub 1:2 w przypadku farb rozjaśniających. Zawsze weź
pod uwagę, procent siwych włosów, ilość tonów, oraz
odcień jaki chcesz uzyskać.
Czas trzymania:
Max 30 min, ale w przypadku czerwieni i rudości 35 min,
w przypadku farb super rozjaśniających 45 min.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Pojemność farby 100 ml - tubki foliowane po 3 szt.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyracolors
Emulsje Utleniające KeyraOx
PRODUKT
Kremowa formuła emulsji utleniającej KeyraOx łączy się
z kremem koloryzującym, zapewniając miękką i jednorodną
mieszankę. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi
odcieniami Keyracolors, zapewnia wyjątkowe rezultaty
koloryzacji.
10 vol (3%) - rozjaśnienie o 1 odcień
20 vol (6%) - rozjaśnienie o 2 odcienie
30 vol (9%) - rozjaśnienie o 3 odcienie
40 vol (12%) -rozjaśnienie o 4 odcienie

KORZYŚCI
Emulsja utleniająca to koncentracja nadtlenku wodoru
oraz innych starannie dobranych składników w tym m.in
keratyny. Jej stabilizująca formuła, zapewnia najlepszy
efekt koloryzacji.Kremowa formuła zapewnia wygodne
użycie i nie spływającą z włosów konsystencję mieszanki.

APLIKACJA
Do kremu koloryzującego:
1:1 lub 1:2, w przypadku farb rozjaśniających.
Do rozjaśniacza:
w zależności od wybranej metody, najczęściej 1:2.

POJEMNOŚĆ
Butelki - 900 ml: 10, 20, 30 lub 40 vol.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
Butelki -100 ml: 20 lub 30 vol.
Pakowane po 48 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyracolors
Puder Rozjaśniający Keyradeco
PRODUKT
Bezpyłowy proszek rozjaśniający. Dodatek niebieskiego
neutralizuje niechciany odcień rozjaśnionych włosów.
Zmieszany z Emulsją Utleniającą Keyraox tworzy
jednorodny krem, o właściwej strukturze, idealnej do
każdej techniki rozjaśniania.

KORZYŚCI
Formuła w skład, której wchodzą naturalne gumy jak guar
i ksantan, jest idealna zarówno do częściowego jak
i całościowego rozjaśniania. Zapewnia bardzo dobre
rezultaty, z poszanowaniem struktury włosa. Konsystencja
produktu końcowego jest kremowa i dobrze przylegająca.
• Rozjaśnia do 9 tonów.
• Doskonała stabilność.
• Maksymalna przyczepność.

APLIKACJA
Ilość tonów, które można rozjaśnić produktem Keyradeco
będzie zależeć od procentowości użytej emulsji utleniającej
oraz od kondycji włosów.
Dobór właściwej mieszanki i czas trzymania na włosach,
zawsze zależy od właściwej diagnozy. Jednakże, nie
rekomendujemy pozostawiać go dłużej niż 30 minut lub
mieszać z emulsją utleniającą wyższą niż 30 vol. Keyraox.

POJEMNOŚĆ
Pudełko z rozjaśniaczem 500g + miarka.
Pakowane po 12 szt.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyracolors
Szampon PH Acid
PRODUKT
Podstawowy i niezbędny produkt dla każdego salonu
fryzjerskiego. Szampon stosowany po koloryzacji,
rozjaśnianiu lub trwałej ondulacji. Reguluje i przywraca
naturalne pH włosów i skóry głowy, delikatnie usuwając
pozostałości środków chemicznych.

KORZYŚCI
Formuła z hydrolizowaną keratyną do odbudowy struktury
włosów po farbowaniu lub dekoloryzacji. Działa także
pielęgnacyjnie na włosy, odżywiając je, dodając im blasku
i jedwabistości.

APLIKACJA
Wycisnąć odpowiednią ilość szamponu Keyra PH Acid,
rozcierając ją w dłoniach. Następnie rozprowadź na całej
długości wilgotnych włosów masując dokładnie. Spłukać
i powtórzyć czynność, pozostawiając szampon na kilka
minut w celu przywrócenia właściwego PH. Ostatecznie,
spłukać dużą ilością wody.

POJEMNOŚĆ
Butelka - 1000 ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahaircare
Maska Regenerująca

PRODUKT
Maska, natychmiast odżywiająca i naprawiająca suche,
wręcz odwodnione włosy. Regeneruje włókno włosa,
uszkodzone podczas zabiegów fryzjerskich czy też podczas
stylizacji włosów (suszenie, prostowanie). Ułatwia
rozczesywanie włosów. Produkt bardzo wydajny,
o kremowej konsystencji i pięknym zapachu.

KORZYŚCI
Zawiera hydrolizowaną keratynę, która pomaga zastąpić
naturalną utratę tego związku we włosach. Regeneruje od
wewnątrz dla zapewnienia zdrowych i błyszczących
włosów. Zapobiega odwodnieniu, chroni i dodaje blasku.
Natychmiast odżywia i pozostawia długotrwały efekt.
Naprawia włosy i czyni je miękkimi.

APLIKACJA
Po umyciu włosów nałożyć odpowiednią ilość produktu,
biorąc pod uwagę długość i objętość włosów. Pozostawić na
kilka minut, potem spłukać dużą ilością wody.
W przypadku włosów bardzo zniszczonych pozostawić
produkt na dłużej.

POJEMNOŚĆ
Opakowanie - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahaircare
Odżywka Dwufazowa
PRODUKT
Dwufazowa mocno nawilżająca odżywka typu "leave-in".
Zawiera keratynę, przeciwdziała wypłukiwaniu koloru
i dodaje sprężystości. Włosy będą zdrowsze i lśniące już od
pierwszej aplikacji. Natychmiast zauważalne efekty.

KORZYŚCI
Nawilża i odżywia włosy. Formuła wzbogacona o krzem,
która tworzy mocną ochronę przed czynnikami
zewnętrznymi,
uwrażliwiającymi
włosy.
Posiada
właściwości antystatyczne, które znacznie ułatwiają
rozczesywanie. Włosy pozostają miękkie, błyszczące
i elastyczne. Odżywka nie obciąża włosów.

APLIKACJA
Odżywka bez spłukiwania. Wstrząsnąć przed użyciem,
w celu zmieszania dwóch faz produktu. Rozpylić na
włosach.

POJEMNOŚĆ
Butelka - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahaircare
Szampon Rewitalizujący SILVER
PRODUKT
Szampon rewitalizujący Silver jest szczególnie odpowiedni
dla rozjaśnionych, blond oraz siwych włosów. Neutralizuje
żółte odcienie przywracając im biel i naturalny blask.

KORZYŚCI
Formuła
wzbogacona
kiełkami
pszenicy,
które
rekompensują utratę białka, zapewniając tym samym
witalność włosom. Fioletowe pigmenty, zawarte
w szamponie neutralizują żółte odcienie, poprawiając
kolor włosów. Sprawia, że włosy są lśniące i jedwabiste.

APLIKACJA
Nanieść na mokre włosy, delikatnie masować.
Pozostawić na 5 minut, a następnie dokładnie spłukać.
Nakładaj używając rękawiczek ochronnych, ponieważ
szampon może pozostawiać odcień na rękach.

POJEMNOŚĆ
Butelka - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahaircare
Szampon Totalnie Regenerujący
PRODUKT
Szampon leczniczy, który natychmiast odżywia i naprawia
zniszczone oraz suche włosy. Formuła posiada unikatowy
kompleks Cristal Repair, który wykazuje głębokie działanie
regeneracyjne oraz kwas hialuronowy, wzmacniający
strukturę włosów. Szampon zapewnia nawilżenie,
odżywienie, świetlistość i jedwabistość.

KORZYŚCI
Kompleks Cristal Repair: kompleks regeneracyjny, który
chroni białka włosów. Zapobiega odwodnieniu i pomaga
utrzymać naturalną strukturę włókna włosów. Przywraca,
odmładza i tonizuje włosy, zwiększając ich siłę i witalność.
Poprawia elastyczność i odporność.
Kwas hialuronowy: w pełni naturalny składnik, który
nawilża włosy od nasady aż po końce. Jest bardzo pomocny
w przywracaniu odpowiedniej jakości i elastyczności
włosom. Dodaje witalności i blasku.

APLIKACJA
Nanieść na mokre włosy, delikatnie masować, a następnie
spłukać. Powtórzyć w przypadku bardzo suchych włosów.

POJEMNOŚĆ
Butelka - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahaircare
Szampon Wygładzający
PRODUKT
Szampon wygładzający Keratin Liss jest przeznaczony do
włosów puszących się i niesfornych. Zawiera keratynę
i nasiona lnu, pomagające przywrócić im elastyczność.
Szampon naprawia i wzmocnia włosy, które stają się
bardziej odporne, odżywione i głęboko nawilżone. Szampon
zdecydowanie redukuje puszenie i ułatwia rozczesywanie.

KORZYŚCI
Keratyna:
• Wytrzymałość i elastyczność. Keratyna jest elastycznym
białkiem, które pomaga zapobiegać uszkodzeniu włosów,
dzięki czemu włosy są mocne i odporne.
• Przepuszczalność: Ma właściwości zatrzymujące znaczną
ilość wilgoci we włosie.
• Połysk: Zwiększa naturalny połysk, nadając włosom
błyszczący i pełen życia wygląd.
Nasiona lnu: wspomagają wzrost włosów. Dzięki nim włosy
stają się bardziej błyszczące i wygładzone.

APLIKACJA
Nałożyć na wilgotne włosy, delikatnie masować, a następnie
spłukać. Czynność powtórzyć.

POJEMNOŚĆ
Butelka - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahaircare
Szampon Przeciw Wypadaniu Włosów
PRODUKT
Szampon leczniczy, który zapobiega wypadaniu włosów.
Formuła, wzbogacona o opatentowany składnik Redensyl®,
z ekstraktem z kamelii, aminokwasami i cynkiem zwalcza
proces starzenia mieszków włosowych i tym samym
wypadanie włosów. Ma również właściwości stymulujące
i tonizujące, które regenerują i pogrubiają włosy.

KORZYŚCI
Szampon przeciw wypadaniu włosów z REDENSYL®,
w skład którego wchodzą ekstrakt z kamelii, aminokwasy
i cynk:
• Reaktywuje rozwój komórek macierzystych mieszków
włosowych,
• Zawiera opatentowane molekuły ukierunkowane na
rożne czynniki mające wpływ na wypadanie włosów,
• Chroni komórki przed apoptozą (śmiercią komórkową),
jednocześnie wzmacniając metabolizm skóry.
• Pomaga zmniejszyć typowe zapalenie skóry głowy i wychwytywać wolne rodniki.
• Zawiera kluczowe aminokwasy obecne w białkach
włosów, zasadniczo związane z keratyną, która przyczynia
się do wzrostu włosów.
• Cynk: ważny dla wielu enzymów, pomaga cystynie na
aktywowanie keratyny w celu wzmocnienia włosów.

APLIKACJA
Nałożyć na wilgotne włosy, delikatnie masować, a następnie
spłukać. Czynność powtórzyć.

POJEMNOŚĆ
Butelka - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahairstyle
Lakier Bardzo Mocny
PRODUKT
Ekskluzywna formuła sprayu o wyjątkowo mocnym,
długotrwałym działaniu. Umożliwia tworzenie dowolnych
fryzur, zapewniając włosom objętość i elastyczność.
Dysza rozpylająca umożliwia dyfuzję produktu, łatwo
rozprowadzając go na włosach. Lekka mgiełka pozostawia
włosy nieobciążone i bez uczucia hełmu na głowie.

KORZYŚCI
Niezwykle mocne utrwalenie. Nie obciąża włosów,
pozostawia je elastyczne, super lśniące i miękkie. Jednym
szczotkowaniem można usunąć lakier z włosów. Nie skleja
ich, ani nie pozostawia na nich żadnego osadu.

APLIKACJA
Rozpylić na suche włosy, zachowując odległość ok 35 cm.

POJEMNOŚĆ
Opakowanie - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyrahairstyle
Żel Extra Mocny
PRODUKT
Niezwykle mocny żel zapewniający przyjemne uczucie
świeżości podczas i po aplikacji. Formuła nawilża i utrwala
fryzurę. Naturalne silikony, poprawiają wygląd włosów
i zwiększają ich połysk.
Żel posiada przyjemny, cytrynowy zapach.
Moc utrwalenia:
Bardzo mocne utrwalenie.

KORZYŚCI
Mocny produkt zapewniający doskonałe wykończenie
fryzury. Żelowa konsystencja ułatwia dystrybucję produktu
na włosach. Produkt nie pozostawia osadu na włosach,
nabłyszcza.

APLIKACJA
Zaaplikuj odpowiednią ilość produktu (w zależności od
grubości i długości) na włosy, a następnie stylizuj fryzurę.

POJEMNOŚĆ
Opakowanie - 500ml.
Pakowane po 12 szt w pudełku.
Dostępne w sprzedaży również po 1 szt.
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Keyra Cosmetics
MADE IN SPAIN
www.keyracolors.com

Keyra Polska

