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ELUMEN PURE

NebaidieS
no dzīvām,
izteiksmīgām
krāsām
Ar Elumen friziermeistari var tiešām demonstrēt savu profesionālismu un kreativitāti. Ja jūs zināt
jaukšanas principus, jūs varat iepriecināt savu klientu ar pilnīgi jaunu, individuāli izveidotu toni.
„Elumen ir krāsa, kas atļauj radīt jaunus, pirms tam neredzētus toņus“ atzīmē Saša Haseloff
(Sascha Haseloff). „Individuāli toņi ar personīgu pieskārienu, ko ļoti novērtē mani klienti“.
Vairākums frizieri ir vienādās domās: lai radītu jaunus toņus, ideāla bāze ir Elumen Pure toņi.
Toņu jaukšana ir ļoti līdzīga akvareļkrāsām. Divus toņus sajaucot iegūst jaunu – ļoti vienkārši,
tajā pašā laikā ļoti efektīvi. Iespējas ir neizsmeļamas. Vienīgā lieta, kas ir jāņem vērā – Elumen
Pure toņu izvietojums krāsu aplī.
Jaucot Pure toņus, viens no svarīgākajiem mērķiem ir radīt jaunu, mūsdienīgu toni. Tā rezultāts
ir „spēka – krāsa“ klientiem, kuri ir orientēti uz modi.

Ieteikumi
Uzklājiet sajaukto krāsu uz balta papīra. Sajauktās krāsas rezultāts ir ļoti labi uztverams uz baltas
pamatnes un var tikt prezentēts klientam. Taču vienmēr jāņem vērā, ka esošā matu krāsa tik un tā
ietekmēs krāsas rezultātu.
Iesaistiet Elumen Clear
Jaucot pure toņus ar Eluemen Clear, rezultātā var iegūt modernus pasteļtoņus.
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KREATIVITĀTES PAPLAŠINĀŠANA

>> Radošiem koloristiem ir nepieciešama

izcilākā krāsas tehnoloģija…
…un neierobežota brīvība
krāsu toņu radīšanā

E
slepe lumen
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ar Pu s recepte
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ņiem

Izveido jaunus
toņus ar tīrajiem
(pure) toņiem

Jaukšana ar Gn@all - Elumen zaļo
>> I egūsti jaunus, neitrālus brūnos toņus
>> Neitralizē nevēlamo krāsas toni, piemēram, pēc servisa ar Elumen Return
>> Izmaina esošos brūnos toņus, kas ir kļuvuši pārāk silti (piemēram, saules ietekmē),
padarot tos vēsākus un neitrālākus
>> Lieto zaļo toni pilnīgi tīru avangardai izpausmei, līmeņos no 8 - 10
>> Var lietot no 3 – 10 līmenim

5p NB@5 + 1p Gn@all

+

=

10p NG@6 +1p Gn@all

+

=

50p BG@7 + 1p Gn@all

+

=

Jaukšana ar Pk@all - Elumen rozā
>> D
 zīvs rezultāts ar Elumen Pink
>> T
 īrs vai jaukts – Pink palīdz Jums izdabāt jebkuram klientam un paaugstina Jūsu , kā speciālista kompetenci
>> D
 audzpusīgs: Pk@all tīrs un intensīvs rozā tonis īpaši moderniem klientiem, nelielos daudzumos - ne tik
drosmīgiem
>> N
 eatkarīgs: moderni efekti tumšiem un gaišiem matiem
>> D
 audzfunkcionāls: izteikts uz visiem krāsotiem matiem vai matu šķipsnām pēc matu balināšanas
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1p Pk@ all + 5p GB@9

1p Pk@all + 3p KB@7

2p PK@all + 1p NB@5

+

+

+

=

=

=

KREATIVITĀTES PAPLAŠINĀŠANA

Jaukšana ar Y Y@all - Elumen dzelteno
>> T
 īrie, tieši krāsu pigmenti garantē dzīvīgi tīru, vēsi dzeltenu toni apvienojumā ar Elumen kvalitāti
>> M
 ulti - funkcionāls
>> Y Y@all – mirdzošam, ekstravagantam efektam
>> J aucot YY@all – var sasniegt neierobežota daudzuma toņu nianses un fascinējošu rezultātu

• Red Ballroom
RR@all, YY@all
(1:1)

• Pink Glamour
AB@9, Pk@all,
YY@all (5:1:2)

• Amber Pearl
YY@all, KB@7
(1:2)

• Gold Rush
BG@8, YY@all
(5:1)

• Brass Swing
YY@all, AB@6,
KK@all (10: 2:1)

• Green Absynth
YY@all, AB@6
(2:1)

Jaukšana ar BB@all - Elumen zilo
>> P
 ateicoties purpura tonim, BB@all neitralizē dzeltenīgo nokrāsu, rezultātā neradot zaļganīgu toni
>> P
 iemērots visos tonēšanas līmeņos: no 8 – 10 līmenim starojošam, bagātīgi zilam tonim;
no 2 – 7 līmenim - intensīvam melni - zilam tonim
>> P
 rofesionāls ieteikums: pievieno BB@all pie AB@6 lai iegūtu vēsāku toni

Fascinējošs ķiršu sarkanais
BB@all + RR@all = 1 : 2

+
• Purple Song
BB@all. Pk@all
(2:3)

=

Satraucošais baklažāna zilais
BB@all + VV@all = 1 : 1

+
• Violet Furs
BB@all, Pk@all, KK@all
(2:3:1)

Izteiksmīgais melleņu zilais
BB@all + RV@all = 1 : 3

=

+
• Green River
Clear, BB@all, GN@all
(6:2:1)

=
• Teasin’ Brown
KK@all, BB@all
(1:1)
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KREATIVITĀTES PAPLAŠINĀŠANA

>> Jaunākās receptes

Elumen krāsu jaukšanā,
lai iegūtu modernos
Trend Zoom 09 gada toņus

Aktu
ālie t
Elum oņi
jaukš en
anā

VIRTUALIST
>> Neparastas metāliski pelēkā un metāliski petrol toņu
jaukšanas rekomendācijas, kas perfekti saskan ar vēso un
Metāliski pelēkā – 30 ml Elumen AB@9
+ 30 ml Elumen Clear + 2 ml Elumen NA@2

mistisko Virtualist tendenci.

Metāliski petrol – 2 ml Elumen Gn@all
+ 8 ml Elumen BB@all + 30 ml Elumen Clear

ECOPOLITAN
>> Dzīvīga mirdzoši oranža toņa izveidošanas rekomendācijas, kas ideālā veidā piesaista uzmanību un apvieno
augsti tehnoloģisku un dabisku pieeju.

Mirdzoši oranžais – 35 ml Elumen BK@9
+ 5 ml Elumen GK@all

Tikai un vienīgi iedvesma!
Burned Cooper

1pBV@6 + 3p GK@all +1p KK@all

KK@all

Gk@all

4p BG@8 + 1p RV@all

BV@6

BV@6 GK@all KK@all (1:3:1)

Peach

2p KB@7 + 1p KK@all + 2p RR@all

BG@8
RV@all
BG@8 RV@all (4:1)

RR@all
RR@all

KK@all

KB@7
KK@all

KB@7 KK@all RR@all (2:1:2)

Līmenis 8

Līmenis 9

Līmenis 9

Līmenis 7

Līmenis 8

Līmenis 8

Līmenis 6

Līmenis 7

Līmenis 7

Līmenis 5
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Rosewood

Līmenis 6

KREATIVITĀTES PAPLAŠINĀŠANA

Rusty iron

1p RV@all + 3p Gk@all

Ruby red

4p RR@all + 1 p VV@all + 5p Clear

RV@all
Gk@all

2p KK@all + 1p RR@all

RR@all
VV@all

RV@all Gk@all (1:3)

Sunset

KK@all
RR@all

RR@all VV@all Clear (4:1:5)

KK@all RR@all (2:1)

Līmenis 9

Līmenis 9

Līmenis 9

Līmenis 8

Līmenis 8

Līmenis 8

Līmenis 7

Līmenis 7

Līmenis 7

Līmenis 6

Līmenis 6

Līmenis 6

Līmenis 5

Līmenis 5

Līmenis 5

Līmenis 4

Līmenis 4

Līmenis 4

Smokey haze

1p GK@all + 2p VV@all + 1p Gn@all

Gk@all
Gn@all

VV@all

SEAWEED

1 p AB@6 + 3p BB@all + 1p Gn@all

RV@all
GK@all

GK@all VV@all Gn@all (1:2:1)

Gn@all

BB@all

Dusty pearl

1p BB@all + 6p AB@6 + 1p VV@all

AB@6

AB@6 BB@all Gn@all (1:3:1)

VV@all

AB@6

BB@all

BB@all AB@6 VV@all (1:6:1)

Līmenis 9

Līmenis 9

Līmenis 9

Līmenis 8

Līmenis 8

Līmenis 8

Līmenis 7

Līmenis 7

Līmenis 7

Līmenis 6

Līmenis 6

Līmenis 6

Līmenis 5

Līmenis 5

Līmenis 5

Līmenis 4
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ELUMEN BRIGHT & DEEP

Biznesa veiksme

ar izcilu iedarbību
Pure, Deep, Bright un Light – šīs četras Elumen grupas nosedz plašu krāsu spektru.
Lai gan, kā jūs zināt, klienti bieži vēlas noteiktu toņa niansi, kuru vajag akcentēt.
„Bright toņu akcentēšanai, lai rezultātā sasniegtu modernu krāsu, bieži jaucu BR@6 ar
Pure toņiem“, piezīmē Haseloff, „Rezultāts ir pārliecinošs: BR tonis kļūst ar daudz intensīvāku sarkano nokrāsu“.
„Bright toņus es bieži lietoju, lai sniegtu dziļāku krāsu Pure toņiem“, rekomendē Juan Perez.
„Modernais toņa noskaņojums tādā veidā tikai pastiprinās. Šī ir ideāla recepte klientiem, kuri vēlas
kaut ko dabīgāku, taču ar modernu noskaņu“.
„Mans salons ir bagāta „bibliotēka“, kur var atrast vairāk kā divas grāmatas. Katrs klients meklē
noteiktu stāstu. Krāsu jaukšana dod jums vairāk „grāmatas“. Elumen ir kā grāmata, kas stāsta
tik daudz individuālu stāstu“, akcentē David Hooper. Viņš piedāvā katram klientam „individualu
stāstu“. „Krāsu jaukšana padara to iespējamu. Iespējas jaukt Elumen 25 toņus ir bez robežām,
tāpat kā klientu individuālās vēlmes“.

Ieteikumi
Nelieto pārāk daudz
Elumen toņi, īpaši no Pure grupas, ir ļoti intensīvi. Tieši tādēļ tie ir jālieto piesardzīgi, lai sasniegtu pozitīvu efektu ar piemērotu intensitāti.
Izvēlies pareizo līmeni
Bright grupas toņi ir akcentēti vai intensificēti ar Pure toņiem, rekomendētie lietošanas līmeņi Bright
grupai ir kā likums veiksmīgam rezultātam.
„Elumen padara iespējamu pielāgot esošo toni no kartes tam, ko vēlas klients, tikai nedaudz to pamainot“, izskaidro Jaun Perez. „Ļoti bieži tikai minimāla toņa nianses izmaiņa, sajaucot to ar citu, pārsteigs
klientu“. Priekšrocības biznesa celšanai ir acīmredzamas; Elumen ir neaizvietojams, gatavs lietošanai
produkts. Tas ir produkts, kura servisa cena var būt augstāka.“
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ELUMEN BRIGHT & DEEP
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BIZNESA PAPLAŠINĀSANA

>>

Izveido pilnvērtīgu

ELUMINĒŠANAS SERVISU
SAVĀ SALONĀ
Strādājot ar Elumen krāsu, Jūs varat piedāvāt savam klientam ļoti plašu servisu
spektru. Pievērsiet uzmanību, vai Jūs jau piedāvājat savam klientam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krāsošana
Multi-krāsošana
Gaišo matu tonēšana
Krāsas izlīdzināšana (Color Balancing)
Matu piesātināšana ar mirdzumu (ELUMEN CLEAR)
Cirtaino matu krāsošana

Dažādi klienti – dažādas priekšrocības
Šeit Jūs varat atrast nelielu atgādinājumu par dažām galvenajām priekšrocībām, krāsojot ar Elumen. Pielietojiet šos argumentus klientam.
Krāsošana ar Elumen – izcila tehnoloģija, mirdzoši mati.
Piedāvājiet klientiem alternatīvu noturīgai un tonējošai krāsai - Elumen. Tā nodrošina
individuālus & ekspresīvus rezultātus, saudzējot matu struktūru.
Priekšrocības:
Mirdzoša matu krāsa
Augsta noturība kā oksidatīvai krāsai
Maiga kā daļēji noturīgā
Nebojā matu struktūru
	Krāsas spilgtums un mirdzums
129 toņi nejaucot savā starpā, viegli veidojamai jauni toņi

Neuzveicamie gaišie toņi
Sasniedz neuzveicamu gaišo toni. Līdz Elumen krāsas parādīšanās, nav bijis vienkārši radīt ilgstoši noturīgu gaišo toni uz balinātiem vai gaišinātiem matiem – īpaši uz
tādiem, kas bieži iziet cauri šim procesam. Šāda veida apstrādātu matu struktūra ir
sausa un poraina. Un šeit Elumen krāsas priekšrocības kopā ar speciālām krāsošanas
tehnikām Jums atver durvis jaunam servisam.
Priekšrocības:
Lieliski noturīgi un skaisti blondie toņi
Nozīmīgi uzlabo matu struktūru
Mati netiek bojāti
Dziļš mirdzums
„Elumen nozīmē krāsošana un kopšana, īpaši priekš klientiem, kuri balina un gaišina
matus“, saka Barbara Schader, Elumen Award uzvarētāja. „Elumen piedāvā ilgstoši
noturīgu toni uz balinātiem matiem un redzami uzlabotu mata kvalitāti vienlaicīgi“.

Ieteikumi
Kā var panākt veiskmīgu matu tonēšanu pēc to balināšanas?
Pārliecinieties, lai mati tiktu krāsoti skābā vidē no saknēm līdz matu galiem. Lai to
panāktu, lietojiet Elumen Prepare. Radot matiem skābu vidi, tas ir vienīgais veids, kā
nodrošināt Elumen noturību un krāsas intensitāti.
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Jauna dimensija cirtainiem matiem

BIZNESA PAPLAŠINĀSANA

Cirtaini mati nav pats vienkāršākais uzdevums friziermeistariem. Tas ir izaicinājums
daudziem meistariem, īpaši ja klients vēlas arī kreatīvu krāsu. Šāda veida matu struktūra pieprasu īpašu apiešanos. Salīdzinot ar citām krāsām, Elumen piedāvā vairākas
priekšrocības šāda tipa matiem.
Christof Pinz, Salons „Christol Prinz“, Vācijā – pazīst tipisko cirtaino matu raksturojumu, kuri
tiek krāsoti: sausi, ar sašķeltiem galiem, matu struktūra neatstaro mirdzumu. „Lielā priekšrocība, ko nodrošina Elumen priekš klientiem ar cirtainiem matiem papildus matu krāsai“, skaidro Chirstof Prinz – „cirtas ir atlecīgas, elastīgas, kā arī demonstrē redzamu mirdzumu“.

Multi krāsošana
ELUMEN, pateicoties savai gēlveida konsistencei, lieliski klājas uz matiem. Tas atvieglo kreatīvu darbu ar foliju vai bez tā. Multi krāsošanas serviss ir īpaši veiksmīgs, īpaši
ar dzīvajiem Pure toņiem, kurus rekomendējam efektīvam kreatīvam dizainam.
Priekšrocības:
Lieliska noturība
Dziļa krāsas intensitāte
Mirdzums
Neierobežotas iespējas

Krāsas izlīdzināšana (Color Balancing)
ELUMEN rekomendē lietot, lai garantētu vienmērīgu toni visā matu garumā, kas pirms tam tika
krāsoti ar parasto oksidatīvo krāsu. Mēs vienmēr iesakām lietot Elumen krāsas izlīdzināšanai.
Priekšrocības:
Ilgstoši noturīga matu krāsa
Dziļs tonis
Mirdzošs spīdums
Dabīgs izskats
Vienmērīga krāsa
Ilgstoši noturīgs tonis uz sirmajiem matiem

Piesātināšana ar mirdzumu (ELUMEN CLEAR)
ELUMEN Clear – lielisks līdzeklis neatvairāmam matu mirdzumam un intensīvai krāsas atstarošanai gan uz dabīgiem, gan krāsotiem matiem. Vienlaicīgi sniedz ārstniecisku iedarbību uz bojātas matu struktūras un uzlabo to. Elumen Clear piesātina matus ar īpašu mirdzumu, tos nekrāsojot:
Priekšrocības:
Uzlabo matu struktūru
Noturīgs matu mirdzums

Kādiem klientiem Elumen krāsa ir domāta:
• Klienti, kuriem ir svarīga krāsotu matu kvalitāte
• Klienti, kuri krāso matus ar noturīgām matu krāsām
• Klienti, kuri krāso matus ar tonējošām krāsām
• Klienti ar gaišiem matiem
• Klienti, ar procentuāli mazu sirmo matu daudzumu, kuri ir vienmērīgi
• Klienti, kuri nelieto krāsu
• Jauni, uz modi orientēti klienti

i

Vēlies ieviest salonā Eluminēšanas servisu?
Pierakstieties uz semināru vai piesakieties uz konsultanta izbraukumu uz Jūsu salonu. Informācija
14 - 15lpp.; 45lpp (speciālie piedāvājumi)
“Elumen sezonas” ietvaros īpašas cenas produkcijai darba uzsākšanai un Eluminēšanas servisa
paplašināšanai!
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ATSAUKSMES

Slavenības,
kas lieto Elumen
Andie McDowell
Carolyn Murphy
Catherine Deneuve
Claudia Schieffer
Demi Moore
Gwyneth Paltrow
Jodie Foster
Namoi Campbell
Sydne Rome
Wolfgang Joop

KLIENTU
ATSAUKSMES
PAR
ELUMENKRĀSU
Natālija Tereško – salonu tīkla “Šade” īpašniece friziermeistare (Rīga, Vīlandes 5)
„Nespēju iedomāties mūsu blondīnes bez Elumen, to
lietojot, mati kļūst spīdīgi, kopti un, protams, arī veselāki. Elumen – tas ir fenomens GOLDWELL piedāvājuma
klāstā ”.
Gunda Drozdova – friziermeistare (Rīga, Visvalža 7)
„Elumen burtiski ārstē klientiem matus. Ir pat tādi,
kuri vēlas izmantot friziera pakalpojumus vairākas
reizes mēnesī, lai izskatītos vēl labāk. Protams, arī
krāsas, ko var sasniegt ar Elumen palīdzību ir
vienreizējas”.
Sergejs Vasiļjevs - salona „Amēlija Beauty”
friziermeistars (Rīga, K.Barona 45/ 47)
„Strādāju principā tikai ar Elumen, jo varu panākt vienreizēju efektu. Arī blondīnes ir iecienījušas šo matu
krāsu. Košie toņi dod iespēju man būt daudz radošākam. Bez šaubām, strādājot ar Elumen, ir papildus
ienākumi friziera kabatā”.
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Gunita Stibe – salona „Cits teātris” friziermeistare
(Valmiera, Lacplesa 4)
„Ar Elumen krāsām sāku strādāt tikai nesen, bet jau esmu
ļoti apmierināta. Elumen krāsa piešķir matiem izteiktu
spīdumu un gludumu, mati ir mīksti un veselīgi. Elumen
izlīdzina mata struktūru, tie kļūst viegli ķemmējami. Šī
krāsa jau krāsošanas brīdī veic ārstnieciskas procedūras,
tāpēc matu kopšana mājās ir daudz vieglāka. Elumen ir
plašs krāsu spektrs, kas sniedz bagātīgu iespēju fantāzijām un radošam darbam. Galvenais, lai būtu pārliecinātāku
klientu, kas ļautos radošam krāsu lidojumam”.
Silvija Dzidra Stalbova friziermeistare (Lubāna, Kalpaka 4)
„Man vēl ir maza pieredze ar Elumen, šo krāsu pielietoju
šķipsnās. Par rezultātu, ko sniedz šīs krāsas spilgtums,
ne tikai man ir prieks, bet arī klientiem, jo komplimentus
izsaka pat uz ielas nepazīstami garāmgājēji. Esmu patīkami pārsteigta par krāsas noturību, kā arī mati ir gludi
un veselīgi. Strādājot ar Elumen, iegūstu daudz pozitīvu
atsauksmju par iegūto rezultātu. Redzu iespēju arī turpmāk strādāt ar šīm krāsām, kas klientiem ļoti patīk. Pats
galvenais, lai klienti būtu apmierināti”.

ATSAUKSMES
Tatjana Potapova – salona „Elija”
friziermeistare (Balvi, Bērzpils 4)
„Ar Elumen krāsām strādāju jau piekto gadu un man ir ļoti
liels prieks, par rezultātu, ko šīs krāsas sniedz. Manuprāt,
lai klients izskatītos skaisti, nav nepieciešamas dārgas
zīmola drēbes, gluži otrādi – mati ir tā rota, kas cilvēka
izskatu padara bagātīgu. Lietojot Elumen krāsas, mati
kļūst veselīgāki un matu struktūra gludāka. Strādājot ar
Elumen krāsām, var ietaupīt laiku, proti, nav jāveic papildus ārstnieciskās procedūras, jo Elumen jau krāsošanas
procesā veic matiem papildus kopšanu. Krāsu spektrs ir tik
daudzveidīgs, ka atliek vienīgi ļauties radošām idejām”.
Oksana Ostrovska – salona „Daniela„
friziermeistare (Jaunpiebalga, Br. Kaudzīšu 7)
„Esmu ļoti pateicīga, ka GOLDWELL menedžere M. Kikuste
iedrošināja strādāt ar Elumen krāsām. Pielietoju darbam
nesen, bet tie toņi, kas tiek izmantoti sniedz pasakainu
rezultātu. Krāsu toņu palete ir daudzveidīga, tā dod plašas iespējas krāsu fantāzijām, arī krāsas sajaucot tiek
iegūti vēl papildus toņi. Prieks, ka ir tāds krāsu spektrs,
kas apmierina ne tikai jauniešus, bet arī dažāda vecuma
sievietes. Līdz šim nebiju sasniegusi tik spīdīgu, gludu,
košu, bagātīgu, veselīgu un noturīgu rezultātu”.
Ilze Eglīte – Goldwell tehnologs, salona „Soho” līdzīpašniece –
friziermeistare (Valmiera, Lilijas 3)
„Elumen – fantastiska krāsu pasaule ar neierobežotām iespējām darbā profesionāliem koloristiem. Maksimāli intensīva,

saudzējoša ar plašu toņu spektru. Elumen ir matu krāsu
fenomens ar izcilām spējām iekļūt matā un pārklāt to. Šī
matu krāsa sniedz izteiktu krāsas intensitāti un dziļumu, kas
matiem dod spīdumu un mirdzoši veselīgu izskatu. Elumen
ārstē matu visā tā garumā. Šajā krāsā var iemīlēties!”
Svetlana Ciemīte - friziermeistare, (Kauguri, Skolas 25/ 4)
„Darbs ar krāsu Elumen no pirmsākuma ir maģiska pārvērtība. Klientiem patīk krāsas spīdums un matu dzīvīgums, ko sniedz šī krāsa. Elumen ir atkarība, to pamēģinot,
frizieri nevar vairs atteikties, atkal un atkal izmantot savā
daiļradē, bet klienti - savos matos”.
Ingrīda Caune - salona „Ingrīda” īpašniece (Pinķi, Jūrmalas 14)
„Šī krāsa attaisno sevi - lieliska kvalitāte, rezultāts un
sajūtas. Meistariem ir iespēja būt kā „maziem māksliniekiem”, spēlējoties ar krāsu toņiem, iegūstot fantastiskus
krāsu toņus. Šo krāsu parasti izvēlas klienti ,kas mīl sevi
un savus matus”.
Larisa Kļimova, Goldwell tehnologs – salona “Laimalux”
friziermeistare
„Elumen matu krāsa ir ļoti saudzīga , kas der gan krāsotiem,
gan arī balinātiem matiem. Katrai krāsošanas tehnikai ir piesātināts tonis un neticams spīdums, un rezultātā jebkurš
klients ir apmierināts. Ērta krāsošana, pateicoties īpašiem
matu krāsošanas piederumiem”.

Elumen atšķiras no parastajām noturīgajām matu krāsām, un tādēļ,
ar Elumen krāsotiem matiem ir nepieciešama arī savādāka kopšana!
Elumen Color Care produkti sniedz optimālu kopšanu ar
Elumen krāsotiem matiem
Skābi kopjošie produkti nodrošina optimālu pigmenta noturības efektu matu kopšanas laikā.
Rezultāts: elpu aizraujošs krāsas mirdzums un Elumen krāsotu matu luminiscējums saglabājas ilgāk. Mati saņem tieši
to kopšanu, kas tiem ir nepieciešama.

radīts ideālas krāsas sasniegšanai
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