
SAÇ BOYASINDA 
İPEK BAKIMI

Renklerin Coşkusu



 COLOR  EMOTION
RENKLERİN DUYGUSU



Keratinle büyük benzerlik taşıyan Pirinç Proteinleri ve Hidrolize İpek ile zenginleştirilmiş 
Bacò Renk Koleksiyonu, Doğal, Küllü, Viyole, Dore, Bakır, Kahve, Kızıl tonları ve her 

müşterinin ihtiyacına karşılık veren diğer moda renkler dahil 90’dan fazla renk sunuyor.

Kaaral profesyonel saç renklendirme ürünü Bacò’nun  renkleri, 
duyguları harekete geçirirken, saçlar sağlıklı, yumuşak ve ışıltılı kalır.



Mikro Pigment Renk Teknolojisi: 
küçük renk molekülleri ile maksimum beyaz kapatma, kusursuz renk ve mükemmel sonuçlar.

Kaaral Laboratuvarlarında uzun yıllardır yapılan bilimsel çalışmalar sonucu geliştirilen Bacò, rakipsiz bir performans elde 
etmek için kusursuz kalite, miktar ve boyutta renk pigmentlerini bir araya getirdi.
Düşük oranda amonyak ile birleştirilmiş Mikro Pigment Renk Teknolojisi sayesinde, mikro pigmentler saç yapısının 
derinliklerine daha sıkı şekilde işleyip (pigmentlerin küçültülmüş boyutları ile saç yapısını tamamıyla doldurarak), saçın 
yapısına zarar vermeden daha yoğun ve uzun süreli kalıcı renk sonuçları alınmasını sağlar.

Hidrolize İpek renklendirme esnasında saçı onarıp renklendirerek saçın korunmasını ve güçlenmesini sağlar.

Sağlıklı, canlı ve eşsiz parlaklıktaki saçlar için kusursuz sonuçlar.

Canlı Renkler, Yoğun Parlaklık, Kusursuz Beyaz Kapatma, 
Sonsuz sayıda seçenek: 

Bacò Renk Koleksiyonunu her seçtiğinizde alacağınız 
mükemmel sonuç. 



Pirinç Proteinleri İçerikli
KALICI SAÇ BOYASI 

Hidrolize İpek ve Mikro 
Renk Pigmentleri ile düşük 
oranda amonyak içeren özel 
formülüyle saça derinlemesine 
nüfuz ederken, rengin uzun süreli 
yoğun ve parlak kalmasını sağlar.  

%100 beyaz/gri saç kapatma oranı 

90’dan fazla mükemmel renk tonu

Karışım oranı 1:1.5

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Ölçü: 100 ml



RENK OLUŞUMU İÇİN EN ÖZEL SEÇİM
Daha fazlası için vakit geldi.
Daha fazla güç. Daha fazla parlaklık. Daha kusursuz güzellik.

Yenilikçi yaşlanma karşıtı renkleri ile Silkera’nın formülü, saça derinlemesine 
nüfuz eden ve saçı içten güçlendiren Keratin ile zenginleştirilmiştir.
Formül saçın en zayıf ve en fazla nem kaybetmiş bölgelerini güçlendirir ve 
yeniden yapılandırır.
Bacò Silkera iki kat Hidrolize İpek içerir, böylece saçın Keratin proteinlerinin 
yerini mükemmel şekilde alır. İpek proteinleri hidrolize edilir ve yoğun renk 
içerikli krem baz ürünü ile kusursuz şekilde birleşir. Saça derinlemesine 
nüfuz ederek kusursuz renk sonuçlarının elde edilmesini sağlar. İpek kuru ve 
yıpranmış saç liflerini yeniden canlandırır.
Formül %80-%100 gri saç üzerinde denenmiş olup, tam ve kusursuz kapatma 
garantisi vermektedir.

ÖNCE SONRASILKERA COLOR



BACO SILKERA Hidrolize İpek ve 
Keratin içerikli KALICI SAÇ BOYASI

İki katı Hidrolize İpeğin özel 
birleşimiyle her yaşta benzersiz iki 
katı yumuşaklık ve ışıltı. Keratin 
ile zenginleştirilmiş formül saça 
derinlemesine nüfuz eder ve saçı içten 
güçlendirir. Dolgu maddesi olarak 
hareket ederek saçın nemsiz kalmış ve 
zayıf bölgelerini yeniden canlandırır. 

%100 beyaz kapatma oranı 

7 adet yaşlanma karşıtı renk 

Karışım oranı 1:1.5

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Ölçü: 100 ml
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Hidrolize İpek, Pantenol, Aloe 
Vera ve Hindistancevizi Yağı 
içerikli YARI KALICI & KALICI 
AMONYAKSIZ SAÇ BOYASI 
Amonyak içermez  

Mikro pigmentler ve Hidrolize İpek 
saçın kadifeyi andıran çoklu tonlarda 
görünmesini sağlar.  Saçı nemlendirerek 
yumuşak ve ışıltılı hale getirir. 
Antioksidanlar serbest radikallere 
meydan okuyarak uzun süreli besleyici 
bir koruma sağlar. Özel formül tüm 
saç tipleri için kusursuz sonuçlar verir.  
Amonyak içermez
37 Mutheşem ton
5 Tonlayıcı
Karışım oranı 1:2 
Dermatolojik olarak test edilmiştir. 
Ölçü: 60 ml

BACO’ SOFT
Amonyaksız boyanın en yumuşak hali
Yoğun araştırmalar sonrasında ve en kaliteli malzemelerin kullanımı ile, 
Kaaral üstün performans sağlayan yarı kalıcı saç boyası rüyasını hayata 
geçiriyor.
Bacò Soft Color Serisi.
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SILK GLAZE
İpek Işıltısı Bakımı ve Dolgu Maskesi
Baco İpek Işıltısı ve Dolgu Maskesi, doğal ya da işlem görmüş saçlara 
dış etkenlere karşı koruma sağlar. Uygulama sonrası saçlar yumuşak ve 
parlak görünüme kavuşur.  İçeriğindeki Hidrolize İpek, Keratin, Moringa 
Yağı, Pirinç Proteinleri, Pro Vitamin B5, C Vitamini ve Aloe Vera saçın 
korteksinden başlayarak yoğun nemlendirme ve güçlendirme sağlayarak 
kırılmaları önler, çevresel faktörlere ve fön, maşa, pres gibi ısıl işlemlere 
karşı koruma sağlar. Saçların sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı 
olur, bütün saç tipleri için uygundur.

Silk Glaze İpek Işıltısı Bakımı ve Silk Glaze Dolgu Maskesi Bakımı 
birlikte mükemmel bir şekilde çalışarak muhteşem bir koruyucu, 
parlatıcı, doldurucu bir  salon bakım uygulaması ortaya çıkarırlar.



BACO SILK GLAZE
Dolgu Aşısı
Hidrolize Keratin ve Moringa Yağı İçerikli.                  
Saç fiberinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olur. Keratin 
ve Moringa Yağı ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde soluk, 
cansız, güçsüz saçlarınızı görünür şekilde dolgun ve yumuşak hale 
getirir. Silk Glaze İpek Işıltısı Bakımı ile birlikte, mükemmel bir 
sinerji içerisinde çalışarak koruyucu parlaklık bakımını tamamlar, 
her iki ürünün içeriğindeki maddeleri aktif hale getirir. İçeriğindeki 
Vitaminler ve Mineral Tuzlar serbest radikallerle savaşarak 
yaşlanma karşıtı bir etki gösterir. Dolgu Maskesi saç yapısına 
mükemmel bir şekilde bağlanır ve içeriğindeki keratini saç şaftının 
derinliklerine kadar taşır.
Saç liflerini ilk uygulamadan itibaren gözle görünür şekilde 
yeniden yapılandırır.

• Mineral Yağ, Paraben ve Silikon İçermez.
Ölçü : 250 ml

BACO İPEK IŞILTISI
Gözalıcı Parlaklık Bakımı
Hidrolize İpek, Pirinç Proteini, Pro Vitamin B5, C Vitamini ve 
Aloe Vera içerikli.
Doğal ya da boyalı saçlara mükemmel bir parlaklık ve yumuşaklık 
kazandırılmasına yardımcı olur. Hidrolize İpek, Pirinç Proteinleri, 
Pro Vitamin B5, C Vitamini ve Aloe Vera ile zenginleştirilmiş özel 
formülü sayesinde saç şaftını güçlendirerek kırılmalara karşı 
dirençli hale getirir, parlaklığını artırır ve çevresel faktörlere, ısıl 
işlemlere karşı korunmasını sağlar.

• Mineral Yağ, Paraben ve Silikon İçermez.
Ölçü : 250 ml



TOZ AÇICI
Hidrolize İpek ve Pirinç Proteni İçerikli

Baco Toz açıcı, bütün saç tiplerinde saça zarar 
vermeden mükemmel sonuçlar ortaya çıkarır. 
Açma işlemi sırasında Hidrolize İpek ve Pirinç 
Proteinleri saçı korur ve nemlendirir. 
8 tona kadar açma sağlar.
Ölçü: 500g.

KREM AÇICI
Nemlendirici Yağlar ve Balmumu İçerikli

Nemlendirici yağlar ve balmumu içerikli bu 
özel nemlendirici formül sayesinde, saçlar 
derinlemesine beslenir, elastikiyet ve yumuşaklık 
kazanır.
Saçları nemlendirip, sağlıklı şekilde korurken 7 
tona kadar açar.
Karışım Oranı: 1:2 Dev Plus 20, 30 ya da 40 Vol. ile.
Ölçü : 250 ml.

RENK AÇICILARIN EN YUMUŞAĞI
Her renk açma işlemi esnasında ihtiyaç duyulan, saçı koruyan 
ve besleyen üstün kalitede ürünler.



COLOR REMOVE Pigment Azaltıcı
Hidrolize İpek İçerikli
Baco’nun 2 aşamalı renk çıkarma ürünü 2 formülün bir araya
gelmesi ile oluşan özel bir sinerji ile işlev görür: 1-jel ve 2-Hidrolize
İpek bazlı kremin karışımı ile oluşan bu formül, özellikle önceki
boyama işlemleri esnasında oksitlenen renk pigmentlerini, 
orijinal boyutlarına küçültür. Sonrasında bir kaç kez şampuan ile 
yıkayarak bu pigmentler saçtan arındırılır.
Bu işlem renk düzeltme ya da rengi saçtan tamamen arındırma 
işlemleri için idealdir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Ölçü: 100 ml x2

RENK KOLEKSİYONU 
ARAÇLARI
Baco’nun en yüksek kalitedeki renklerini 
destekleyen ürünler.

Hindistancevizi Yağı, Aloe Vera ve Provitamin B5 içerikli 
DEV PLUS OKSİDAN
Krem formunda sıvı oksidan ürün gamı, Hindistancevizi Yağı, 
Aloe Vera ve Provitamin B5 ile zenginleştirilmiştir. 
Ürün gamında 5 adet oksidan bulunmaktadır:
6 vol •10vol • 20vol • 30vol • 40vol 
Ölçü: 120 ml - 1000 ml



BARİYER KREM
Hidrolize İpek ve Pirinç Proteinleri İçerikli

Lüks ve ipeksi formül boyanın yanlışlıkla değdiği 
cilt bölgelerini besler ve korur. Boyanın leke 
bırakmasını engeller. Hoş ve kokusuz formül 
tam bir koruma ve nemlendirme sağlamak için 
kolayca uygulanır.
Ölçü: 250 ml

LEKE ÇIKARICI MENDİLLER  
Yumuşak ve Rahatlatıcı Formül

Saç boyama işlemi esnasında oluşan renk lekelerini 
çıkarmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Yumuşak 
formülü sayesinde kullanım esnasında cildi 
nemlendirir ve tahriş olan bölgeleri rahatlatır.
Ölçü: 100 adt.



COLOR CARE - RENK BAKIMI
Tüm boyalı ve işlem görmüş saçlar için üstün bakım. İster kuaför salonunda ister evde 
olsun, Bacò Renk Bakımı Ürünleri uzun süreli ve canlı renk sonuçlarının alınmasını sağlar.
SAĞLIKLI, CANLI, UZUN SÜRE AKMAYAN RENKLER

Uzun süre etkili renk için Hidrolize İpek ve Keratin içerikli 
BACO COLORPRO ŞAMPUANI
COLORPRO şampuanı saç derisini nemlendirir, saçı güçlendirir ve rengi açma 
işlemi uygulanmış veya boyanmış saç renginin canlılığının korunmasını 
sağlar. Krem formundaki bu lüks ve Sülfat içermeyen formül saçı 
nazikçe temizleyerek saçın sağlıklı, güçlü ve parlak kalmasını sağlar ve 
renklerin solmasını önlemeye yardımcı olur. Hidrolize İpek ve Keratin ile 
zenginleştirilmiş COLORPRO şampuanı, saç derisini canlandırırken saça 
bakım yapar ve saçı özenli bir şekilde temizlediği için rengin ömrünü uzatır. 
Renklendirme işlemi sonrasında saç teli yuvasının güçlenmesine yardımcı 
olur.  Saçta matlaşmaya sebep olan kalıntılar bırakmaksızın pürüzsüz 
ve parlak sonuçlar elde edilmesini sağlar. Düşük pH derecesi kütikül 
katmanlarını kapatarak saçın nemi tutmasına yardımcı olur ve renklerin 
canlılığı korunarak renk solması önlenir.   
SLS/SLES, Sülfat, Paraben, Tuz, Silikon ve DEA İçermez
Ölçü: 300 ml - 1000 ml

Uzun süre etkili renk için Hidrolize İpek ve Pirinç 
Proteini içerikli    BACO COLORPRO SAÇ KREMİ
COLORPRO saç kremi saç derisini ve saçı derinlemesine korur, 
nemlendirir ve güçlendirir. Renk açma işlemi uygulanmış veya 
boyanmış saç renginin canlılığının korunmasını sağlar. Hidrolize 
İpek ve Pirinç Proteinleri ile zenginleştirilmiş COLORPRO Saç 
Kremi, saç teli yuvasına nüfuz ederek boyalı saçın yeniden 
yapılanmasını ve güçlenmesini sağlar. Kütikül katmanlarını 
kapattığı için saç derisini canlandırıp rengin ömrünü uzatırken 
saça bakım yapar ve saçın nemi tutmasına yardımcı olur böylece 
renklerin canlılığı korunarak renk solması önlenir. Colorpro Saç 
Kremi saçın nemi hapsetmesini sağlayarak saça doğal bir hacim 
katar; saç tellerinin esnekliğini ve kopma direncini artırır.          
Paraben ve Tuz içermez
Ölçü: 250 ml - 1000 ml



Bacò Blonde Elevation Şampuan
İpek Proteinleri
Şampuan sarı saçların güzelliğini belirgin hale getirmek 
ve gri/beyaz saçlara hafif bir renk vermek üzere formüle 
edilmiştir. Eşsiz formül İpek Proteinleri ile zenginleştirilmiş 
olup, renklendirilmiş ve rengi açılmış saçları besler ve 
yumuşatır, esneklik ve parlaklık elde edilmesini sağlar. 
Mor pigmentler sarı tonlara daha fazla parlaklık katarken 
renk açma işlemi görmüş veya röfle uygulanmış saçlardaki 
soğuk tonları kontrol altına alarak daha doğal hale getirir. 
Gri ve beyaz saçlar mükemmel parlaklığa ve doğal bir renge 
kavuşarak yeniden hayat bulur. 
Renk Koruyucu, Paraben ve Gluten İçermez
Ölçü: 300 ml - 1000 ml

Bacò Blonde Elevation Yıkanmayan Sprey Gri
İpek Proteinleri ve Pro Vitamin B5 
Sarı saçların güzelliğini daha belirgin hale getirmek ve gri/
beyaz saçlara hafif bir renk vermek üzere formüle edilmiştir. 
İşlem görmüş saçların parlaklığını artırarak röflelerin daha canlı 
görünmesini sağlar. Boyama işlemi görmüş saçın beslenmesini, 
yumuşamasını, esneklik ve parlaklık kazanmasını sağlayan 
İpek Proteinleri; saçı yeniden yapılandırırken saça ekstra güç, 
hacim ve pırıltı katan Provitamin B5; röfleli, renk açma işlemi 
görmüş veya gri saç ve kıvam verici madde içindeki soğuk tonları 
doğal hale getiren Mor Pigmentler ile zenginleştirilmiş olup, 
elektriklenmeyi kontrol altına alır, neme karşı koruma sağlar, hafif 
bir tutuş ve inanılmaz parlaklık elde edilmesine yardımcı olur. Gri 
veya beyaz saç saf ve göz alıcı renklere kavuşur.     
Paraben, Tuz ve Gluten içermez.
Ölçü: 150 ml

BLONDE ELEVATION
Muhteşem platin tonları, ve beyaz gri saç bakımı için.



Hidrolize İpek içerikli 
ELEKTRİKLENMEYE ve KABARMAYA KARŞI PARLAKLIK
Saçın parlaklığını ve ışıltısını artırır. Boyalı saçın koyu ve 
açık tonlarını daha belirgin hale getirir.  Hidrolize İpek 
güneş ışınlarının sebep olduğu solma ve istenmeyen nem 
etkilerinden saç rengini korumaya alır.
Ölçü: 150 ml

Hidrolize İpek içerikli 
LİKİT KRİSTALLER
Kıvırma maşalarının, düzleştirme maşalarının ve 
fön makinalarının yüksek ısısından saçı korumak 
amacıyla kütiküllerin kapatılmasına yardımcı olan 
ısıya karşı korumalı yeniden yapılandırma ürünü. 
Canlanmış, ipeksi ve yaşam dolu saçlar.
Ölçü: 115 ml

RENK KORUMA
Saçı korumak ve rengin akıp gitmesini önlemek için.
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