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LŚNIĄCY KOLOR W PROSTY SPOSÓB
Szukasz sposobu na szybką zmianę koloru? Dzięki Royal KIS SoftShades uzyskasz to błyskawicznie. 
Receptura wolna od amoniaku i PPD (p-fenylenodiaminy). O wspaniałym zapachu. Nie rozjaśni lub podjaśni 
włosów, a kolor pozostanie lśniący na bardzo długi czas (aż do 24 myć szamponem). Kolor wypłukuje się 
stopniowo bez pozostawiania widocznego odrostu. SoftSahdes nie tylko nadaje piękny kolor, ale również 
natychmiast odbudowuje we włosach nawilżenie i poprawia ich rozczesywalność. 

DEMI-PERMANENTNA KOLORYZACJA Z POŁYSKIEM I OCHRONĄ
Royal KIS SoftShades składa się z dwóch komponentów: płynnego kolorantu i aktywatora. Dzięki płynnej 
kompozycji składniki są łatwe do wymieszania i aplikacji na włosach. 25 mieszalnych ze sobą, naturalnych  
i modnych odcieni oferuje nielimitowane możliwości dla niczym nieograniczonej kreatywności stylistów. Nadaje 
włosom intensywny, żywy i lśniący kolor już w 5 minut!

CZYNNIK INSTALUJĄCY KOLOR DLA WYDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI I INTENSYWNIEJSZYCH KOLORÓW
Ten rewolucyjny składnik zbliżony do naturalnych fosfolipidów wzmacnia kolor: wspomaga absorbcję 
pigmentów i wydłuża trwałość koloru, pozostawiając go bardziej wyrazistym i równomiernym. 

EKSTRAKT Z NASION AMARANTUSA DLA NATYCHMIASTOWEGO WZMOCNIENIA 
I LEPSZEJ ROZCZESYWALNOŚCI
Nazwa tej egzotycznej rośliny "amaranthus caudatus" – nawiązuje do greckiego słowa „amarantos” – kwiat, 
który nigdy nie blaknie, nie więdnie. Zapewnia wzmocnienie, poprawę rozczesywalności i podatności włosów 
na układanie i stylizację.

USŁUGA KOLORYZACJI DLA KAŻDEGO
Royal KIS SoftShades to profesjonalna usługa dla każdego salonu, który chce zaoferować swoim klientom 
tylko najlepsze rozwiązania. Od kompletnej zmiany koloru po szybkie odświeżenie: z SoftShades wykonasz 
to błyskawicznie. Bezpieczne i łagodne działanie zarówno dla włosów klientów, jak i dla środowiska. Nadaje 
włosom lśniący lub subtelny kolor bez negatywnych skutków ubocznych. Brak widocznego odrostu, brak 
uszkodzenia włosa, brak niepożądanego rozjaśnienia naturalnych włosów. Po prostu łagodnie działające, 
ale żywe odcienie, które wypłukują się stopniowo.

Odświeżenie koloru/Color Balancing: zastosuj na odrost Royal KIS SafeShades (lub inną delikatną farbę 
permanentną), a na długościach i końcach użyj Royal KIS SoftShades.

Korekta koloru/Color Correction: popraw kolor włosów lub skoryguj niepożądane odcienie.

Przyciemnianie/Low Lighting: nadaj nadmiernie rozjaśnionym lub farbowanym włosom większą głębię  
i kontrast, wprowadzając ciemniejsze, bardziej intensywne pasemka.

Tuszowanie siwizny/Gray Blending: zastosuj na siwych włosach i uzyskaj efekt kamuflażu u klientów 
z pierwszymi oznakami siwizny, którzy nie chcą jeszcze stosować permanentnej farby do włosów (bez odrostu).



SZYBKI I ŁATWY W UŻYCIU
Wymieszaj 1 część aktywatora z 1 częścią SoftShades w butelce aplikacyjnej lub miseczce do farbowania 
i nanieś równomiernie na włosy. Pozostaw na czas działania od 5 do 20 minut, a następnie spłucz z włosów, 
emulgując i umyj szamponem jak zwykle.

PROPORCJE MIESZANINY 1:1

25 MIESZALNYCH ZE SOBĄ ODCIENI
Powiększ zakres swoich usług salonowych oraz swoje obroty dzięki wszechstronnej palecie Royal KIS 
SoftShades: 25 mieszalnych ze sobą odcieni gwarantujących niesamowite, ale jednocześnie wiarygodne efekty.

N E H G B KG/K T R C/V P

10 010V
ekstra jasny 

fioletowy blond

010P
super jasny 

perłowy blond

9 09N
bardzo jasny 

blond

09G
bardzo jasny 
złoty blond

09B
bardzo jasny 
beżowy blond

09K
ekstra jasna 

miedź

09V
bardzo jasny 

fioletowy blond

8 08B
jasny beżowy 

blond

7 07N
średni blond

07T
jasna tabaka 

07V
średni fiolet

6 06N
ciemny blond

06E
ciemny blond 

espresso

06H
ciemny 

orzechowy 
blond

06KG
ciemny 

miedzianozłoty 
blond

06R
czerwony blond

5 05N
jasny brąz

05E
jasny brąz 
espresso

05T
ciemna tabaka

05R
ciemny 

czerwony 
blond

05C
czarna 

porzeczka

3 03N
ciemny brąz

R-MIX
czerwień

O-MIX
pomarańcz

V-MIX
fiolet



NIE ZAWIERA AMONIAKU I PPD (P-FENYLENODIAMINY)  

DEMI-PERMANENTNA KOLORYZACJA
dla połysku i ochrony włosów 

NIE ROZJAŚNIA, FORMUŁA BEZ AMONIAKU
nie rozjaśnia naturalnych włosów oraz włosów poprzednio farbowanych

SZYBKA I PROSTA USŁUGA KOLORYZACJI
lśniący kolor już w 5 do 20 minut

ZRÓWNOWAŻONY ODCZYN PH I ŁAGODNA USŁUGA KOLORYZACJI  
chroniąca włos łuska nie zostanie uszkodzona w trakcie zabiegu 

KOLOR UTRZYMUJE SIĘ AŻ DO 24 MYĆ 
wypłukuje się stopniowo, bez widocznego odrostu

CZYNNIK INSTALUJĄCY KOLOR WE WŁOSIE 
dla większej trwałości i bardziej intensywnych kolorów

EKSTRAKT Z NASION AMARANTUSA 
wzmacnia włosy i poprawia ich podatność na układanie
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