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Odżywki (maski) koloryzujące to
kosmetyki pielegnacyjne, które

poza składnikami
kondycjonującymi zawierają też
pigmenty. Dzięki temu włosy są

po zabiegu lśniące, miękkie, 
a dodatkowo mają głęboki,

intensywny kolor.
 
 

Jeśli chcesz szybko odświeżyć kolor włosów, nadać im
refleksy albo przykryć odrosty, sięgnij po odżywki
koloryzujące. Są łatwe w aplikacji, dają piękne rezultaty 
i dodatkowo wzmacniają włosy.
 

Jak nakładać odżywki
koloryzujące?

Umyj włosy ulubionym szamponem oczyszczającym. Odciśnij
nadmiar wody w papierowy ręcznik. Włosy powinny być tylko
lekko wilgotne. 
 
Nałóż odżywkę na całą długość włosów. Kosmetyk nakładaj 
w rękawiczkach, żeby nie poplamić dłoni.  Zaczynaj aplikację
kosmetyku od końcówek i kieruj się do góry.
 
Wmasuj kosmetyk we włosy dłońmi, delikatnie.Przeczesz włosy
grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami, żeby
równomiernie rozprowadzić produkt. 
 
Pozostaw odżywkę z pigmentami na włosach na około 10
minut. Zmyj kosmetyk z włosów letnią wodą.Wysusz włosy 
i wystylizuj. 
 
Gotowe!Pamiętaj: odżywka koloryzująca wypłukuje się po kilku
myciach. Zawsze możesz powtórzyć zabieg.

Nakładanie odżywki (maski)
koloryzującej jest bardzo proste!



Odżywka koloryzująca pozwala też
ukryć odrost. 

W tym przypadku najlepiej nakładać
kosmetyk na włosy pędzelkiem do

farbowania. Wyciśnij niewielką ilość
odżywki do miseczki i nabieraj

kosmetyk pędzelkiem.
 

Pamiętaj: odżywkakoloryzującawypłukuje się pokilku myciach.Zawsze możeszpowtórzyć zabieg.

Zawsze czytaj instrukcję na
opakowaniu. Znajdziesz tam

dokładną informację, ile trzymać
produkt na włosach. Kosmetyki

różnych producentów mogą się różnić
- jedne trzymamy na włosach dłużej,

inne krócej.

 
Pamiętaj, że odżywka

koloryzująca nie wymaga
używania oksydantu. To za

to ją kochamy!

A może kolorowe sombre? Jeśli marzy Ci się taki efekt, nałóż po
prostu odżywkę koloryzującą na same końcówki albo od połowy
włosów.



Odżywka koloryzująca zawiera pigment, ale nie zmienia mocno
koloru włosów. Może go pogłębić, odświeżyć, nadać refleksów
czy nabłyszczyć. Jeśli jesteś blondynką, odżywką możesz
uzyskać też efekt pastelowych włosów.  
 
Żeby efekt był doskonały, musisz stosować się do kilku zasad
podczas doboru koloru odżywki do swoich włosów.

Nigdy nie wybieraj
odżywki w jaśniejszym
kolorze niż masz włosy.
Efektu nie będzie widać.

 

Brunetki i szatynki powinny wybierać
odżywki w kolorach brązów 

i czerwieni. Wybieraj spośród ciepłych
i zimnych odcieni (np. fioletowy

pigment ochładza odcień, zaś czerwone
ocieplają kolor).

Kolory pastelowe i intensywne (kreatywne, jak niebieski)
pozwalają tonować całe włosy, nadając im ciekawego koloru.
Są polecane do włosów jasnych, na ciemnych nie będzie ich
widać.
 
Kolory naturalne (np. czarny, miedziany, piaskowy, brązowy)
służą do odświeżania i pogłębiania koloru. Wybieramy taki
kolor, który jest zbliżony do koloru bazowego.
 
Neutralizatory to takie odżywki, które pomagają zlikwidować
niechciane odcienie, np. żółte refleksy. Neutralizatory są
świetne do ochłodzenia koloru.

Jak dobrać kolor odżywki?

Pastele będą
widoczne tylko na
jasnych włosach.

Wybierając kolor zwróć uwagę, że:



modne kolory

kolor włosy Efekt

srebrny

beżowy

złoty

kasztanowy

A co, jeśli kolor nie wyjdzie taki,
jak chciałaś? 

 
Po prostu umyj kilkakrotnie włosy

szamponem oczyszczającym.

miedziany

wiśniowy

fioletowy

wszystkie

rodzaje włosów

(z wyjątkiem

siwych)

rozświetla

wyblakłe kolory,

uwydatnia

naturalne kolory

kolory

klasyczne

siwe, jasny

blond,

rozjaśniane

blond,

rozjaśniane

blond,

rozjaśniane

kasztanowe,

ciemne odcienie

eliminuje żółte

refleksy, chłodzi

kolor

osłabia żółte tony

włosów blond

rozświetla włosy

złotym odcieniem

wzmacnia 

i rozświetla

naturalne refleksy

No dobrze, ale...Odżywka,
pianka czy szampon? 

Co wybrać?



Odżywki i maski koloryzujące to zdecydowany hit wśród produktów do
koloryzacji zmywalnej. Mamy też jednak inne produkty, po które warto
sięgnąć. 
 
Odżywki i maski koloryzujące są idealne, jeśli chcesz przyciemnić
delikatnie włosy, nadać im kolorową poświatę czy odświeżyć kolor.

Pssst...kliknij 
w produkt żeby
zobaczyć go na

Hairstore.pl 

Indola Color
Blaster, odżywka

koloryzująca

CHI Color
Illuminate

Conditioner,
odżywka

koloryzująca

Revlon Nutri Color,
maska koloryzująca

bez amoniaku

OWay Hmelt,
maska 

z pigmentami
nadająca refleksy

Nook Kromatic,
odżywka

koloryzująca

https://www.hairstore.pl/indola-color-blaster-odzywka-koloryzujaca-300ml-p17927.html
https://www.hairstore.pl/chi-color-illuminate-conditioner-odzywka-koloryzujaca-251ml-p21204.html
https://www.hairstore.pl/revlon-nutri-color-maska-koloryzujaca-bez-amoniaku-tuba-50ml-p15062.html
https://www.hairstore.pl/oway-hmelt-maska-z-pigmentami-nadajaca-refleksy-125ml-p22352.html
https://www.hairstore.pl/nook-kromatic-odzywka-koloryzujaca-250ml-p16476.html
https://www.hairstore.pl/indola-color-blaster-odzywka-koloryzujaca-300ml-p17927.html
https://www.hairstore.pl/chi-color-illuminate-conditioner-odzywka-koloryzujaca-251ml-p21204.html
https://www.hairstore.pl/revlon-nutri-color-maska-koloryzujaca-bez-amoniaku-tuba-50ml-p15062.html
https://www.hairstore.pl/oway-hmelt-maska-z-pigmentami-nadajaca-refleksy-125ml-p22352.html
https://www.hairstore.pl/oway-hmelt-maska-z-pigmentami-nadajaca-refleksy-125ml-p22352.html
https://www.hairstore.pl/oway-hmelt-maska-z-pigmentami-nadajaca-refleksy-125ml-p22352.html
https://www.hairstore.pl/nook-kromatic-odzywka-koloryzujaca-250ml-p16476.html


Pianka z pigmentem doskonale się sprawdzi, jeśli chcesz pokryć odrost
albo masz krótsze włosy. Tego produktu nie polecamy do odświeżania
koloru długich włosów. Pianki świetnie poradzą sobie również z siwizną.

Szampon koloryzujący to najłatwiejszy sposób na odświeżenie koloru albo
nadanie włosom ciekawej poświaty. Musisz jednak wiedzieć, że szampony
najszybciej zmywają się z włosów. Szampony polecamy posiadaczkom
włosów jasnych - na ciemnych efekt raczej nie będzie widoczny.

Schwarzkopf Blond
Me Instant Blush

Wash, kąpiel
koloryzująca

Schwarzkopf Igora
Expert Mousse,

pianka koloryzująca

Indola Profession,
pianka koloryzująca

do włosów

Lisap Foamy Up,
pianka koloryzująca

Schwarzkopf Bold
Color Wash,
szampon

koloryzujący,
fioletowy

https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-igora-expert-mousse-pianka-koloryzujaca-100ml-p3774.html
https://www.hairstore.pl/indola-profession-pianka-koloryzujaca-do-wlosow-200ml-p3272.html
https://www.hairstore.pl/lisap-foamy-up-pianka-koloryzujaca-200ml-p17342.html
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-blond-me-instant-blush-wash-kapiel-koloryzujaca-250ml-p18930.html
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-blond-me-instant-blush-wash-kapiel-koloryzujaca-250ml-p18930.html
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-bold-color-wash-szampon-koloryzujacy-fioletowy-300ml-p18168.html
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-igora-expert-mousse-pianka-koloryzujaca-100ml-p3774.html
https://www.hairstore.pl/indola-profession-pianka-koloryzujaca-do-wlosow-200ml-p3272.html
https://www.hairstore.pl/lisap-foamy-up-pianka-koloryzujaca-200ml-p17342.html
https://www.hairstore.pl/schwarzkopf-bold-color-wash-szampon-koloryzujacy-fioletowy-300ml-p18168.html


Zainteresował Cię temat odświeżania koloru? Na naszym blogu możesz
przeczytać o tonowaniu włosów. Zresztą odżywki koloryzujące zalicza się
do tonerów, czyli kosmetyków, które pozwalają pogłębić kolor włosów,
dokonać korekt (jak ocieplenie czy ochłodzenie) czy nadać pasmom
pastelowej poświaty.

Więcej o tonerach do włosów przeczytasz w artykule: Tonowanie włosów,
czyli sposób na piękny kolor. 

Kliknij i przejdź
do artykułu!

A jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi stylami w koloryzacji,
koniecznie śledź z nami trendy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej…
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