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TONURILE ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL 
Cum interpretăm nuanțele Color Wear Gloss Toner
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.5  MOGANO - MAHOGANY - CAOBA - ACAJU

Ghid Tehnic 

• *Cifra zero indică faptul că nivelul culorii obținute este mai puțin intens decât cea obținută cu o 
vopsea ton pe ton sau o vopsea cremă oxidativă.
• ** Trebuie reținut faptul că treptele de culoare ale Color Wear Gloss Toner indică reziduul ideal 
de melanină pe care acea nuanță trebuie aplicată, pentru a obține un rezultat cât mai apropiat de 
cea de pe catalogul de culoare. De exemplu, 08 este potrivită pentru părul cu reziduuri de 
galben-portocaliu/galben; 09 pentru reziduuri de galben/galben deschis; 010 pentru reziduuri de 
galben deschis/galben alb.
•  Cifra după punct indică tonul culorii. Cu cât cifra este mai apropiată de separator cu atât  
 mai intens va fi tonul.
• Când cifrele de după separator sunt aceleași, înseamnă că este o culoare cu un ton intens.
• Un ‘0’ în fața nuanței secundare indică o culoare mai puțin intensă.

Nuanţă 
principală:Violet

Nuanţă 
secundară: Roșu

Treaptă de 
culoare**

Zero indică un nivel 
mai puţin intens

al culorii*

010.26

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ
Test

Strălucire crescută cu 
până la 103% conform 

măsurătorilor efectuate 
pe părul aflat în mișcare*

*Test instrumental efectuat pe părul tratat cu Color 
Wear Gloss Toner (nuanța 09.2), în comparație 

cu un păr netratat.

STRĂLUCIRE DINAMICĂ 

Părul este cu până la 
13% mai elastic după 

doar o aplicare*

*Test instrumental efectuat pe păr tratat cu noua 
formulă Color Wear Gloss Toner (nuanța 09.2) în 

comparație cu un păr netratat.

ELASTICITATE

Părul este până la 3 ori 
mai ușor de pieptănat 
după doar o singură 

aplicare*

*Test instrumental efectuat pe părul uscat, după doar 
o aplicare a noii formule Color Wear Gloss Toner, în 

comparație cu una dintre cele mai puternice 
mărci concurente de pe piață.

PĂR UȘOR DE 
PIEPTĂNAT

Culoarea se menține 
cu până la 90% după 12 

spălări*

*Test instrumental efectuat pe părul tratat cu noua 
formulă Color Wear Gloss Toner (nuanța 08N) 

măsurat  după 12 spălări.

CULOARE 
REZISTENTĂ

CONCEPT BEAUTY DISTRIBUTION
Calea Rahovei 266-268 (Electromagnetica Park),

Corp 3, Parter, Cam 22, Sector 5, Bucuresti
tel.: +4031 435 01 12, fax: +4031 435 01 01

office@conceptbeauty.ro



REZIDUU DE 
MELANINĂ 

NATURAL CENUȘIU VIOLET
ICED 

COFFEE
MATTE TROPICAL CUPRU ROȘU AURIU BEJ NISIPIU
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 MOD DE UTILIZARE 
• Textura amestecului permite aplicarea atât cu 

pensula, cât și cu ajutorul aplicatorului.
• Produsul poate fi aplicat atât pe părul uscat, cât și  

pe părul ud. Pentru un rezultat mai intens, aplicați   
pe părul uscat.

• Odată aplicată, culoarea ajunge la intensitate 
maximă după 20 de minute. Dacă produsul este 
clătit înainte de acest interval de timp, rezultatul va 
fi mai puțin intens.

 Color Wear Gloss Toner  
 CARACTERISTICI:
• nu deschide culoarea
• nu acoperă firele albe
• trebuie folosit exclusiv împreună cu
   activatorul specific gamei.
   Proporția de amestec este 1:2

010N 010.1 010.17010.12 010.04 010.32

09N 09.1 09.2 09.23 09.26 09.03 09.32 09.13209.3

08N

07N

06N

05N 05.17 05.7 05.45

06.1

01.11

06.04

07.1 07.35

08.17 08.2 08.21 08.2308.22 08.1308.34 08.42 08.6 08.31

FAMILII DE CULORI
NUANȚE

Poate fi amestecat cu 
Pigmenți pentru posibilitați 
infinite de culoare.

PENTRU 
INFORMAȚII 

SUPLIMENTARE
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5/20’1 : 2

+ 120 ml

PEROXID 
LICHID 
STABILIZAT

COLOR WEAR 
GLOSS TONER  9,5 Vol.

60 ml

MENIU DE SERVICII

COLOR BLENDS  
Tonalizarea lungimilor și vârfurilor folosind Color Wear 
Gloss Toner în combinație cu serviciul de nuanțare a 
rădăcinilor firului de păr folosind Color Wear cremă 

pentru a conferi un efect de adâncime.

COLOR REFRESH
Un serviciu ce reîmprospătează și revitalizează culoarea, 

pentru un păr luminos, între serviciile de colorare.

RE-BLONDE: Un serviciu specific părului blond, ce 

iluminează și revitalizează culoarea multi-dimensională 

între vopsiri.

VEGAN HAIR GLOSS
Serviciu de luciu vegan ce amplifică tonalizarea și 

accentuează culoarea naturală sau cosmetică a părului 

doar prin aplicarea nuanței speciale “Clear”.

MULTIDIMENSIONAL BLONDE
Un serviciu de tonalizare post decolorare.

Ideal pentru a revitaliza orice nuanță, obținută cu orice 

fel de tehnică, în special cu cele mai sofisticate.

SHAPE FINISH
Combinat cu serviciile de îndreptare/permanent ce 

pot schimba culoarea cosmetică, pentru a neutraliza 

culoarea sau revitaliza părul.

GREY GLAZE
Intensifică părul cărunt natural și neutralizează tonurile 

galbene nedorite.

PURE TONE
Iluminează delicat culoarea

naturală, îmbogățind-o cu șuvițe, fără a schimba 

culoarea naturală de bază.

TABEL DE NUANȚE

010.21010.02 010.22 010.26

CLEAR

The Natural Evolution of Gloss Toner

O FORMULĂ INOVATOARE
Datorită experienței în crearea produselor, 
Alfaparf Milano Professional a realizat o formulă 
care este foarte performantă și blândă cu părul.

TEHNOLOGIE 
PATENTATĂ PE BAZĂ 
DE ARGININĂ 

Color Wear Gloss Toner 
lansează o formulă inovatoare 
pe baza unei tehnologii 
patentate: ea folosește 
arginina, un agent alcalin de 
proveniență naturală.
Datorită argininei, putem
înlocui cei mai întâlniți agenți
alcalini chimici de pe piață:
amoniacul și MEA (Etanolamina).

INGREDIENTE ACTIVE
Formula este îmbogățită cu:

Un ingredient activ din
oțet de mere cu proprietăți de
restructurare:
o Repară și restructurează fibra
capilară în urma proceselor 
chimice și termice
o  Lasă părul ușor de pieptănat
o   Reduce pH-ul și închide 
cuticula pentru o strălucire mai 
intensă

Un complex de restructurare:
o Cu efect antistatic
o Lasă părul moale și mătăsos

TEXTURĂ LICHIDĂ
Textură lichidă ce se amestecă
și se aplică rapid, ideală pentru
utilizarea cu ajutorul 
aplicatorului și pentru servicii 
rapide efectuate la
scafă. Poate fi aplicată și cu 
pensula.

VEGAN
Nu conține ingrediente de 
origine animală sau derivate din 
acestea.

NU CONȚINE
o AMONIAC
o MEA (etanolamină)
o SILICON
o RESORCINOL

Flacon 60 ml

Color Wear Gloss Toner permite obținerea unui rezultat de tonalizare perfect, 
pentru a intensifica nuanțele părului oferind un efect luminos și natural.

vegan

no
 a

ni

mal ingredients

Color Wear Gloss Toner, acum cu 42 de nuanțe, oferă un portofoliu de culori complet, perfect pentru obținerea de tonuri 
personalizate pentru fiecare client. Cu ajutorul Color Wear Gloss Toner, puteți realiza servicii precum:



• Rezultate uniforme, 
culoare mai intensă

• Acoperire 100%
• Curățare mai bună a 

pigmentului rezidual 
cu 20vol.

COLOR WEAR 
Cremă

• Rezultat perfect de 
nuanțare

• Doar pentru accente
• Nu deschide părul

42 NUANȚE 58 NUANȚE

Poate fi 
amestecat cu 

Pigmenți pentru 
posibilități infinite 

de colorare.

Amestecând Color Wear cu Pigmenți poți 
personaliza culorile din catalog, pentru accentuarea 
tonurilor, făcându-le mai intense și vibrante sau 
pentru a obține un efect de neutralizare mai intens.

COLOR WEAR  
Gloss Toner

Color Wear este sistemul de culori vegane 
marca Alfaparf Milano Professional 
care oferă performanțe complete de 
colorare ton-pe-ton. 100 de nuanțe 
complementare, disponibile sub formă de 
2 texturi diferite - lichidă și cremă, pentru 
a satisface toate nevoile clientelor.

Sistemul de colorare 
COLOR WEAR

VEGAN
Atât versiunea lichidă, 

cât și cea cremă sunt 

vegane:  sunt fără 

ingrediente de origine 

animală sau derivate din 

acestea.

La baza sistemului stă expertiza 
desăvârșită marca Alfaparf Milano 
Professional, ce face posibilă crearea
unor formule personalizate de înaltă 
performanță și extrem de blânde cu părul.

TEHNOLOGIE PATENTATĂ PE BAZĂ 
DE ARGININĂ
Ambele texturi de vopsea au la bază o tehnologie 

inovativă patentată: conțin un agent alcalin de 

origine naturală, arginina, ce permite înlocuirea 

celor mai des utilizați agenți alcalini de pe piață 

(amoniacul și etanolamina).



Sistemul de colorare: 
Serviciile
Un meniu de servicii bogat și complet, conceput 
pentru a îndeplini toate cerințele și pentru a oferi 
soluții nelimitate ton pe ton. 

COLOR REFRESH
Un serviciu ce reîmprospătează și revitalizează culoarea, pentru un păr luminos, 

între serviciile de colorare. RE-BLONDE: Un serviciu specific părului blond, ce iluminează și 
revitalizează culoarea multi-dimensională între vopsiri.

SHAPE FINISH 
Combinat cu serviciile de coafare ce pot schimba culoarea cosmetică, pentru a 

neutraliza culoarea sau revitaliza părul.

TONALIZARE DUPĂ DECOLORARE

ACOPERIREA FIRELOR ALBE

VEGAN HAIR GLOSS
Serviciu de luciu vegan ce amplifică tonalizarea și accentuează culoarea naturală sau 

cosmetică a părului doar prin aplicarea nuanței speciale Clear & Gloss.

TONALIZARE

PRIMA TA COLORARE
Serviciul de colorare ton pe ton 
îmbogățește culoarea naturală și acoperă 
firele de păr alb, fără a modifica culoarea 
naturală de bază.

PURE TONE
Iluminează delicat culoarea
naturală, îmbogățind-o cu șuvițe, fără
a schimba culoarea naturală de bază.

BALAYAGE LOVER
Tonalizați după un serviciu de decolorare 
pentru a perfecționa o tehnică de 
balayage sau highlights. Crema poate 
uniformiza rezultatul decolorării sau poate 
conferi adâncime culorii.

ACOPERIRE
Serviciile de acoperire a părului cărunt 
variază de la o acoperire medie până la 
o acoperire de 100%, cu un efect natural 
intens.

GREY GLAZE (fără acoperire)
Serviciul scoate în evidență părul 
cărunt natural, fără alterarea culorii. 
Înfrumusețează și pune în valoare părul 
cărunt, îndepărtând tonurile nedorite.

MULTIDIMENSIONAL BLONDE
Un serviciu de tonalizare post 
decolorare. Ideal pentru a revitaliza orice 
nuanță, obținută cu orice fel de tehnică, 
în special cu cele mai sofisticate.

Pentru un rezultat de TONALIZARE 
PERFECT obținut cu un ingredient activ de 

restructurare.

Pentru un rezultat uniform și acoperire 100% 
cu un amestec de uleiuri 

de hidratare.

Intensifică părul 
cărunt natural 
și neutralizează 
tonurile galbene 
nedorite.

Grey Special

ÎNAINTE DUPĂ

GREY GLAZE CAMUFLAJ

Camuflarea părului 
grizonat prin reducerea 
contrastului dintre părul 
grizonat și părul pigmentat 
natural fără a modifica 
culoarea naturală. Fără 
efecte nedorite și fără 
efecte vizibile la creșterea 
părului.

Tonalizarea lungimilor și 
vârfurilor folosind Color Wear 
Gloss Toner în combinație 
cu serviciul de nuanțare a 
rădăcinilor firului de păr, 
folosind Color Wear cremă 
pentru a conferi un efect de 
adâncime. 

Color Blends  


