
ÜSTÜN BESLEME
YOĞUN KORUMA
PARLAK RENK  





MARAES KALICI SAÇ BOYASI

Maraes Kalıcı Saç Boyası, saç lifine fazladan 
parlaklık ve nemlendirme sağlarken, kafa derisi için 
hassas olanlar için  renklendirme ürünleri arayan en 
talepkar müşterilerin bile ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere formüle edilmiş, amonyak içermeyen bir saç 
boyama sistemidir.

Maraes, Kaaral laboratuvarları 
tarafından geliştirilen bir formüldür. 



Bunun yanı sıra, aşağıdaki maddelerden oluşan eksiksiz bir boyama 
sistemidir:
• Doğal, Küllü, Dore, Bakır, Kızıl, Viyole, Kızıl Kahve ve soğuk-
sıcak kahveye bölünmüş 50’den fazla harika ton;
• 3 Süper Açıcı Ton;
• 5 Mix Ton;
• İstenilen sonuca göre seçilebilecek 4 Oksidan;
• Kontrollü etkisi ile Besleyici Açıcı Yağ.

Maraes serisinin etkin maddesi, Copra Yağı ve Tiare Tahiti çiçeklerinden anfloraj 
yöntemiyle elde edilen organik bir yağ olan Monoi De Tahiti® ’dir (Ecocert Organik 
Sertifikalı).
Copra Yağı kaynatma ve presleme işlemi ile hindistan cevizi özünden çıkarılır ve daha 
sonra Tiaré Çiçekleri ile harmanlanır ve 12 gün boyunca özel emülsiyonlarda beklemeye 
bırakılır. Ardından yağ, filtrelenmeden önce 24 saat boyunca dinlendirilir ve antioksidan 
çözeltilerle zenginleştirilir. 
 
Doğal antioksidanlarla birleştirilmiş kıymetli Monoi de Tahiti saça nazikçe nüfuz eder, 
renklendirme sürecini keyifli bir deneyim haline getirir ve agresif maddeler içermeyen 
özel bir formül sunar: 

• Amonyak İçermez • PPD İçermez • SLES İçermez • Paraben İçermez • Gluten 
İçermez

MONOI
Saçınız için sağlık ve güç kaynağı

Maraes, Saç Boyasında Yeni Çağı keşfederken bize katılın.



COLOR NOURISHING PERMANENT HAIR COLOR
RENK BESLEYICI KALICI SAÇ BOYASI
Amonyak içermeyen, Kalıcı renklendirme sistemi

Saçı koruyan ve aşırı nem kaybını önleyen Monoi de Tahiti ve Beeswax 
gibi formüldeki değerli maddeler sayesinde saçlara yönelik etkili bir 
yeniden yapılandırma ve canlandırma bakımı. Formül, saçı içten dışa 
dolgunlaştırarak saçı besler. Renklendirici kremin yumuşak dokusu 
uygulamayı kolaylaştırır ve özel yatıştırıcı maddeler pigmentlerin saç 
korteksine kadar taşınmasına yardımcı olur.  Renk pigmentlerinin 
saflığı maksimum beyaz kapama ve renk yoğunluğu sağlar. Maraes saçı 
yumuşak, sağlıklı ve parlak bırakır.

En iyi renk sonuçları elde etmek için, Maraes Oksidan ile 1:1 oranında tüm 
renkleri ve 1:2 oranında süper açıcı tonları karıştırın. Maraes Boyası ile 
Maraes Oksidanlarının kullanılması istenilen sonucun elde edilmesi için 
önemlidir. Oksidanlar, canlı vurgular, uzun süre kalıcı renkler ve inanılmaz 
nemlendirme ve besleme sağlayan onarıcı, iyileştirici etkin maddeler ile 
zenginleştirilmiştir. 

Boyut: 60 ml 

Özellikler: Amonyak / PPD / SLES / Paraben / Gluten İçermez.
Monoi de Tahiti® lisanslı organik bir maddedir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
%100 beyaz kapama. 
Saç rengini 4 tona kadar açar.



DEVELOPER 10 • 20 • 30 • 40 VOL
OKSIDAN 10 • 20 • 30 • 40 VOL
Krem Aktivatör

Krem aktivatör, ekstra parlaklık sağlamak için yatıştırıcı 
yağlarla yumuşak bir özelliğe sahiptir. Monoi de 
Tahiti Yağı, Hindistan Cevizi Yağı ve Keratin ile 
zenginleştirilmiştir. Oksidan, saça uygulandığında 
yeniden yapılanmaya ve rengi açmaya yardımcı olur. 

Boyut: 900 ml

Monoi de Tahiti® Ecocert Organik Sertifikalı.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten 
İçermez.



Saç renklendirme kuaför salonunda anahtar hizmettir; hangi rengi uygulayacağınıza karar 
vermeden önce müşterinize ayrıntılı bir teşhis koyun ve müşterinizin beklentilerini ve 
üzerinde çalışmak zorunda olduğunuz baz rengi ve beyaz saç yüzdesini tam olarak tespit 
edin.  
Maraes, renk ton ve derinliklerini çok kolay yorumlayıp, okumayı sağlayan evrensel bir 
numaralandırma sistemi kullanmaktadır. Evrensel numaralandırma sistemi şunlardan 
oluşmaktadır:
• Ana ton veya saç rengi tonu: ondalık noktadan önceki sayı;
• Birincil Ton: ondalık noktadan sonraki ilk sayı;
• İkincil Ton: ondalık noktadan sonraki ikinci sayı.

Renk grafiğindeki Tonlar şöyledir:
.0: natürel
.1: küllü
.2: irize
.3: dore
.4: bakır
.5: maun
.6: kızıl
.8: kahve

Örneğin 7.43 (Kumral, Bakır-Dore) numara şekilde yorumlanır:
.7: saç rengi seviyesi- Kumral
.4: Birincil Ton - Bakır
.3: İkincil Ton- Dore

Renk grafiği, geniş bir yelpazede moda tonları kişiselleştirmek ve oluşturmak için, veya 
istenmeyen tonları nötralize etmek için tonlar ile karıştırılabilen B (mavi) - V (mor) - G 
(dore/sarı) - C (bakır/turuncu) - R (kızıl) yoğunlaştırıcı (mix ) tonları da içerir.  

MARAES RENK 
Tonları ve Açıcı Tonlar



COLOR NOURISHING LIGHTENER OIL
MARAES BESLEYICI AÇICI YAĞ  
Nazik, kontrollü renk açma/ besleme 

Nazik, kontrollü renk açma için renk açıcı ve nemlendirici yağ. Amonyak 
içermeyen ve Monoi de Tahiti ile zenginleştirilen bu yağ, hemen göze 
çarpan vurgular oluşturmak ve saç türüne göre hafif gölgeler vermek için 
saçları iki tona kadar hasar vermeden açar.  
Keten yağı, Ayçiçek yağı, Zeytin yaprağı özleri ve değerli Monoi de 
Tahiti Yağlı özel Renk Açıcı Kompleks, saçları besler, korur, nemlendirir 
ve yumuşatır. Hızlı ancak nazik bir şekilde saf parlak ışıltılar sunar.  
Karışım oranı 1:1
            
Boyut: Şişe 200 ml [aktif baz yağı] + Şişe 200 ml [aktivatör]

Monoi de Tahiti® Ecocert Organik Sertifikalı.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten İçermez.

BOYAMA işLEMini TAMAMLAYAn üRünLER
MARAES Besleyici Açıcı Yağ saça ve saç derisine nazikçe nüfuz etmenin yanı sıra, müşterilere de çok çeşitli hizmetler sunar. Monoi de Tahiti, diğer 
yeniden yapılandırıcı yağlarla harmanlanarak yenilikçi ve bir renk açıcı yağa dönüşür.  



Talimatlar:

Pürüzsüz bir krem elde edinceye kadar Renk Açıcı Yağ ile Aktivatörü metal olmayan bir kabın 
içerisinde 1: 1 oranında karıştırın. Yapmak istediğiniz uygulamaya göre kuru saça veya havluyla 
kurutulmuş saça uygulayın. İstenen sonuca ve saç dokusuna bağlı olarak 5-20 dakika bekletin. 

Vurgunun derecesi ve ürünün etki etme hızı saçın yapısına göre ve saçın tamamında ve uçlarında 
halihazırda yapay boya olup olmadığına göre değişir. En iyi sonuçlara natürel saçlarda ulaşılır.

Renk Açıcı Yağ aşağıdaki hizmetler için kullanılabilir.
Nemlendirici, aydınlatıcı renk öncesi uygulama: Saçın koyu renkli bir bazda bakır, kızıl veya 
ışıltı gibi moda bir renk veya açık bir gölge alması için saçı hazırlar. Karışımı saça uygulayın, 20 
dakika bekletin, fazla olan ürün alın ve daha sonra istenilen Maraes tonunu uygulayın.

Doğal vurgular: Natürel saçı iki seviye açar ve saçın tamamında ve uçlarında ultra-doğal etkiler 
oluşturur. Karışımı tercih ettiğiniz renk açma tekniğini kullanarak uygulayın ve dilediğiniz tona göre 
20 dakika kadar bekletin. Durulayın ve yıkayın, Maraes Renk Koruyucu Olium serisini kullanarak 
şekillendirin.

Dipten gelen tonu düzeltmek için: doğal koyu renkli baz ile açık renkli saç telleri arasındaki 
farklı hızlıca gizler. Doğal bir baz ve vurgular arasındaki farkı veya kayda değer yeniden büyümeye 
bağlı renk farkını azaltır. Karışımı istenilen alana uygulayın, dilediğiniz gölgeye göre en fazla 20 
dakika bekletin. Durulayın ve yıkayın, Maraes Renk Koruyucu Olium Saç Bakım serisini kullanarak 
şekillendirin.

Boyadan sonra, Boyalı Saçlar için Derin Yeniden Yapılandırıcı Besleyici Duble Elixir tedavisi ile devam edin. 

Ritüel 
İpuçları

BEKLEME 
SüRELERİ

VURGU

5 dakika  ½ seviye daha açık

10 dakika 1 seviye

15 dakika 1½ seviye

20 dakika 2 seviye



COLOR NOURISHING DOPPIO ELIXIR
BOYALI SAÇLAR İÇİN BESLEYİCİ
ÇİFT ETKİLİ İKSİR
Tüm saç tipleri için Yeniden Yapılandırıcı Tedavi 

Tüm saç tipleri için Yeniden Yapılandırıcı Tedavi
Maraes Boyalı Saçlar için Besleyici Çift Etkili İksir, devrim yaratan 
bir salon içi yeniden yapılandırma tedavisidir. Saçı besleyen Monoi de 
Tahitinin eşsiz içeriği, saçı güçlendiren ve yeniden yapılandıran Keratin, 
saçı nemlendiren, koruyan ve yoğun bir beslenme sağlayan İpek 
Proteinleri. Birlikte, zayıf, kimyasal olarak tedavi görmüş veya boyalı 
saçlara yumuşaklık, güç ve yoğunluk sağlarlar. İlk uygulamadan itibaren 
etkileri görülür.

Nasıl kullanılır: Pürüzsüz bir karışım elde edinceye kadar İksir Monoi ve 
İksir Keratinini bir kapta karıştırın. Karışım oranı 1:1.Şampuan kabında, 
yıkanmış, havluyla kurutulmuş saçlara uygulayın ve 5-10 dakika bekletin. 
İyice durulayın. Çift Etkili İksir, saç çok kuru ve zarar görmüşse, Boyalı Saçlar 
için Besleyici Maskeden önce yoğun bir tedavi olarak da uygulanabilir.

Boyut: 15 ml x 12

Monoi de Tahiti® Lisanslı Organik Madde.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Özellikler: Mineral Yağlar / Paraben / Gluten İçermez.
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Bütün Maraes Ritüelleri ile ilgili detaylı bilgi almak için Maraes Ritüel 
Uzmanına danışınız.

Ritüel 
İpuçları



PPD içermemek ne anlama gelir?  
Pfenilendiamin içermez anlamına gelmektedir. Bu madde, renk pigmenti 
olarak kullanılır ve bazı insanlarda aşırı duyarlığa neden olabilir. Bu madde 
Maraes ürünlerinde bulunmadığı için, reaksiyon sınırlıdır. Uygulamaya 
başlamadan önce daima bir hassasiyet testi yapmanızı öneririz. 

islak saça boya uygulayabilir miyim?  
İstediğiniz sonuca bağlıdır. Ürünün düzgün şekilde emilmesini sağlamak 
için, özellikle gri/beyaz saçları kapatmak istiyorsanız, boyayı kuru saça 
uygulamanızı öneririz. Saçları tonlandırıyorsanız, fazla suyu almak için saçı 
havluyla kurutmanızı ve boyayı hafif nemli saçlara uygulamanızı öneririz.

Gri/beyaz saçları kapamak için hangi oksidanı kullanmalıyım?  
Gri beyaz saç genellikle  20 vol. ile kapatılır. Sert dirençli saçlar olması halinde, 
üst katmanlara nüfuz edebilmesi için 30 vol. kullanmanızı öneririz, böylelikle 
ürünün saç korteksine ulaşması kolaylaşır. 

10 vol. ne zaman kullanılır? 
Açılmış ve ağartılmış saçları tonlamak veya bir seviyenin yarısından daha fazla 
solmuş saçları ve saç uçlarını yeniden renklendirmek için.

40 vol. ne zaman kullanılır?   
40 vol. 1:2 karışım oranıyla süper Açıcı renklerle birlikte kullanılır, örneğin saçı 
4 seviyeden daha fazla açmak istenildiği zaman.

Saçımı kaç seviye açabilirim?   
20 vol. veya 30 vol. kullanarak tüm doğal ve moda tonlarda  saçı 1 ila 3 seviye 
veya 40 vol. ile 1:2 oranında karıştırılan süper Açıcı tonlarda 4 seviyeden fazla 
açabiliriz.

Maraes beyaz saçları % 100 kapatır mı? 
Evet, Maraes ile mükemmel beyaz saç kapaması elde edebilirsiniz. 

Tüm tonlar beyaz saçları %100 kapatır mı?  
% 0 - 40 arasında beyaz varsa, moda tonları tek başına kullanabiliriz. % 40 - 70 
arasında beyaz varsa ½ refleks ve ½ natürel ton kullanmanızı öneririz. % 70 -% 
100 arasında beyaz varsa ¾ natürel, ¼ refleks tona ihtiyaç duyacaksınız. 

Açıcı renkleri karıştırabilir miyim?   
Açıcı renklerini size özel vurgular elde etmek için karıştırabilirsiniz, ancak 
diğer tonlarla karıştırmamalısınız.

Tonlar birbirleriyle karıştırılabilir mi?  
Renk ölçüm yönteminin temel kurallarına uymanız koşuluyla, tonları 
özelleştirmek için tüm tonlar birbirleriyle karıştırılabilir.

Yoğunlaştırıcıları nasıl kullanıyorsunuz? 
Yoğunlaştırıcılar, tonları (örneğin kızıl, bakır, viyole ve dore tonlar) daha 
canlı kılmak veya istenmeyen tonları nötralize etmek için tüm tonlarla 
karıştırılabilir. Tonları veya kontrastları artırmak için kullanılabilir; köke en fazla 
15 g uygulanabilir veya tonları geliştirmek için saçın tamamında ve uçlarda 
tek başlarına kullanılabilirler.
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Ürünü keşfedin.
Maraes Uygulamasını şu 
adresten indirin:

www.kaaral.com


