


COLORSPLASH 
salonunuzda 
müşterilerinize yeni ve 
modanın ötesinde bir 
renk hizmeti sunmanızı 
sağlar.



FIRSAT

� Salonunuzdaki teknik hizmetleri artırmak mı 
istiyorsunuz?

� Müşterilerinize yenilikçi ve hızlı bir hizmet 
sunmak mı istiyorsunuz?

� Birkaç basit adımda mükemmel 
derecede ışıltılı veya pastel tonlar mı yaratmak 
istiyorsunuz?

O halde...

Yaratıcılığınızı serbest bırakın!



Kaaral Laboratuvarlarından

Hidrolize İpek ve Keratin ile Yarı Kalıcı 

Canlı ve Pastel Renkler:

�  Renk açıcılarla işlem görmüş saçlar 
üzerinde elde edilen canlı sonuçlar

� Saça derinlemesine işleyen mücevher 
ışıltısındaki tonlarla daha gösterişli saç 
renkleri

� Sınırsız pastel renk tonu paletlerini 
yakalayacağınız Doğal “000”

Sadece uygulayın, işte bu kadar kolay.... 

YARATICILIĞINIZDA SINIR TANIMAYIN!



�  Modanın ötesinde yeni renk sonuçları elde edilir

�  Saçınızı korur ve güçlendirir

�  Saçınızın sürekli yumuşak kalması için mükemmel derecede nem sağlar

�  Renk açıcılarla işlem görmüş saçlar üzerinde son moda renk sonuçları elde edilirken 

tüm saç renklerini de daha gösterişli hale getirir.

Sadece uygulayın, işte bu kadar kolay.... 

YARATICILIĞINIZDA SINIR TANIMAYIN!

AMONYAK 
İÇERMEZ           

PARABEN 
İÇERMEZ             

GLUTEN 
İÇERMEZ

Saçınızın güzelliğini ve sağlığını riske atmayın.

Benzersiz parfüm kokulu COLOR SPLASH;  

HİDROLİZE İPEK KERATİN



• COLORSPLASH, eşsiz ve geliştirilmiş formülü ile üstün 
ve modanın ötesinde bir müşteri deneyimi yaşatır.

• Salonunuzda sunacağınız hizmet yelpazesini herkes 
için kullanılabilecek hizmet seçenekleri ile genişletin.

• COLORSPLASH’in sınırsız sayıdaki farklı seçenekleriyle 
müşteri memnuniyetini sağlayın.

Kusursuz renk sonuçları için 9 harika renk tonu 
+ 1 doğal ton (pastel renk sonuçları almak için)

000
NEUTRAL
For Pastel
Results

STEEL
BLISS

PINK
FIZZ

ORANGE
CRUSH

VIOLET
HAZE

PASSION
FUCHSIA

RED
BLAST

BLUE
HEAVEN

YELLOW
BURST

MOCHA
BROWNIE

11 2288

3

44 52

62 66 7



COLORSPLASH 3.5
Hidrolize İpek ve Keratin içeren
pH Dengeleyici Sprey

Renk Sabitleyici saçın doğal 
pH dengesini geri getirir, saç 
kütiküllerini kapatır; saç rengini 
korur ve hapseder.

• SİLİKON İÇERMEZ

• PARABEN İÇERMEZ

• UV KORUMASI SAĞLAR

• GLUTEN İÇERMEZ

Saç rengini daha uzun süre ve en 
güzel şekilde koruyun!
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