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Tông màu nâu Tông Tông màu cơ bảnmàu ánhTư duy của MATERIA
Materia tạo màu tóc bằng cách tối đa 
hóa các đặc điểm của màu tóc và tính 
riêng biệt của màu.

M àu
nhuộm

Base
Color

Màu
chế phẩm

nhuộm

BASE Color là gì?

Màu tóc thay đổi khi nó trở nên sáng hơn. 
Màu sắc này của tóc được gọi là BASE 
Color. Màu sẽ sáng dần lên từ màu đỏ tím – 
đỏ - cam – vàng đồng thời thay đổi tông 
màu của tóc. (tham khảo bảng bên phải)

Có tất cả 100 màu + Lightener (LT, LT-EX)

Các con số trên mỗi màu để chỉ độ sáng, thể 

hiện mức độ nâng tông khi kết hợp với oxi 6 

đối với tóc đen. Về cơ bản mỗi màu được thiết 

lập chung khi nhuộm các màu nền cùng cấp độ.

Tỷ lệ  pha trộn chuẩn

Cấp độ 2-10, LT
Cấp độ 12-14
Dòng màu Make-up, LT-EX 

MATERIA (Chế phẩm số 1)
MATERIA (Chế phẩm số 1)
MATERIA (Chế phẩm số 1)

MATERIA OXY W (Chế phẩm số 2)
MATERIA OXY W (Chế phẩm số 2)
MATERIA OXY W (Chế phẩm số 2)

*Bảng màu này là màu nhuộm cho tóc sau khi đã dùng sản phẩm MATERIA để tẩy trắng. *Vì là bản in nên sẽ có trường hợp màu khác với thực tế.

Brown Shade ( 22 màu )

Tạo nên màu tóc tự nhiên hài hòa.

Texture Shade ( 30 màu )

Tạo ra kết cấu đẹp cho tóc với nhóm 
màu sắc thái mang lại mái tóc mềm 

mại, mượt mà, bóng mượt.

Primary Shade ( 41 màu )

Thể hiện chính xác cá tính của màu sắc 
với độ bão hòa có sự cân bằng tuyệt vời 

đến mức ngạc nhiên.

Make-up Line ( 7 màu )

Dòng màu chuyên dụng bao gồm 
tẩy trắng lên màu rõ ràng chỉ bằng 

quá trình một bước đơn giản.

- Ký hiệu số màu của Materia: (Vd) CB-3 thì CB là tông màu ,3 là độ sáng.  - Chữ M ở phía bên trái của dòng màu Make-up thể hiện chữ cái đầu của tên hàng.
- Phần dưới của LT & LT-EX thể hiện độ tẩy trắng khi nhuộm tóc vào 5 cấp độ tóc.

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để có cách dùng đúng. - Tuyệt đối không dùng cho người dị ứng với chế phẩm nhuộm. 
- Trước mỗi lần sử dụng chế phẩm nhuộm, nhất định phải tiến hành kiểm tra dị ứng da liễu. 

Tông màu nâu Tông màu ánh Tông màu cơ bản Dòng màu Make-up

Dòng
màu

Make-up
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Vì không có biến dạng màu sắc, khi pha trộn các màu ở đường thẳng đứng thì
màu sắc không thay đổi.

Sử dụng màu đỏ của tóc  để tạo màu bóng đẹp,  thể hiện được 
ấn tượng thanh l ịch và  nữ t ính.

Là  màu nâu tự  nhiên mà k hông quá thiên về màu đỏ hay
xanh lục.  Tạo màu nâu có chiều sâu bằng cách loại  bỏ từ
từ màu vàng và  đỏ của màu tóc  nền.

Là  màu nâu ấm có sắc  đỏ,  tạo ấn tượng trầm t ĩnh.  Tùy theo 
sự thay đổi  của màu nền mà màu sắc  sẽ  thay đổi  từ  đỏ 
đến cam.  Hãy bổ sung ánh sắc  đỏ cho màu nền để tạo màu tóc
ấn tượng.  

Tạo ấn tượng nữ t ính với  màu be phối  hợp với  ánh hồng dễ
thương.  Thể hiện một  kết  cấu màu có độ ẩm bóng mượt.

Tạo ấn tượng dễ thương với  màu be có ánh sắc  cam.  
Thể hiện một  kết  cấu mềm mại  và  nhẹ nhàng.  

Tạo màu sắc  có độ trong mờ với  màu be có ánh sắc  k hói .  
Thể hiện kết  cấu màu sáng nhẹ.

Tạo ấn tượng nữ t ính với  màu be nhẹ nhàng tự  nhiên.  
Thể hiện kết  cấu màu nhẹ nhàng.

M àu be với  sắc  ánh tro,  tạo cảm giác  mềm mại  nhẹ nhàng 
trông như một  tấm màn che.  

Màu ánh t ím nổi  bật  hòa lẫn màu nâu,  tạo một  kết  cấu
màu nhẹ nhàng và bóng mượt.

Tạo ấn tượng đẹp với  màu đỏ hơi  vàng. Màu đồng sậm tạo ấn tượng thanh l ịch và  điềm t ĩnh.

M àu cam hơi  ngả sang màu cà  rốt ,  tạo ấn tượng trông k hỏe mạnh. Màu vàng thuần,  tạo ấn tượng sáng và  đẹp.

M àu rêu sắc  vàng,  thể hiện được màu tóc  rõ  ràng và  t rong sau 
k hi  k hử đỏ,  tạo ấn tượng trông k hỏe mạnh.

Màu rêu k hói ,  tạo ấn tượng mới  mẻ k hi  đã  loại  bỏ màu
vàng và đỏ để tạo độ trong cho màu sắc.

Tạo ấn tượng sang trọng với  màu nâu tro  tự  nhiên sau k hi  
k hử đỏ.  

Màu k hói  nổi  bật  với  màu xanh thẩm,  thể hiện được màu
tóc ngã xám sau k hi  k hử đỏ hoàn toàn.  

Màu hồng hơi  xanh nhẹ,  tạo ấn tượng nữ t ính.

Là  màu nâu lạnh tạo ấn tượng sắc  nét  k hông có ánh sắc  đỏ.
M àu sắc  sẽ  thay đổi  từ  màu matt  (nâu rêu)  sang màu tro  theo
màu bổ trợ  của màu nền.  Hãy làm sạch màu tóc  bằng cách
loại  bỏ ánh sắc  đỏ của màu nền.

Giảm nhẹ sắc  vàng và  cho tóc  có độ bóng mềm như ngọc tra i . Tận dụng màu đỏ của tóc,  làm cho tóc  sắc  nét  và  sáng
bóng với  màu ánh k im.  

Cool  Brown Brown

Warm Brown

Pink Beige

Red

Orange

M att
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Violet

Gold

Lime

Cobalt  Ash

Pink

Copper

Ash Beige

Greige

Orange Beige

Beige

M auve

Pear l M etal l ic

Tông màu nâu / Brown Shade

Tông màu ánh / Texture Shade

Tông màu cơ bản  / Primary Shade

Tông màu nâu

Tông màu ánh

Tông màu cơ bản

Màu sắc sẽ thay đổi theo sự thay đổi của màu nền. 

Vì màu sắc thay đổi khi màu tóc nền thay đổi, nên thể hiện được kết cấu phù hợp
với các cấp độ. 

BẢN ĐỒ MÀU NHUỘM MATERIA
Đây là hình ảnh về màu nhuộm MATERIA được thể hiện bằng một vòng tròn màu.

Đặc trưng của màu nhuộm MATERIA
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K hử màu vàng  

K hử màu cam  

K hử màu đỏ   

Màu muốn nhuộm              Màu bổ sung

Màu muốn nhuộm              Màu bổ sung

Màu muốn nhuộm              Màu bổ sung
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Kiểm soát màu nền
Chỉnh sửa màu nền sao cho phù hợp với tình trạng tóc. 

Kiểm soát ánh sắc ( độ bóng )
Có thể kiểm soát độ bóng khi kết hợp các tông màu lại với nhau.

Kiểm soát tông màu
Sử dụng màu cơ bản để kiểm soát các tông màu khác nhau.

Kiểm soát tông
Điều chỉnh tông theo màu bạn muốn. 

Nâu lạnh có thể khử màu đỏ của màu nền

Màu nâu ấm có thể bổ sung màu đỏ cho màu nền

Base Color
CB

WB

[  Tông màu ] [  Pear l  ]

[  Tông màu ] [  Metal l ic  ]

Vì  có  cùng một  tông và  cùng độ bão hòa nên

có thể tạo ra  các  màu trung gian bằng cách trộn

các màu l iền kề  nhau trong vòng tròn màu.  

K hi  t rộn các  tông màu nằm đối

diện nhau trong vòng tròn màu,  

sẽ  có tác  dụng k hử màu của nhau.  

→   K hử màu đỏ của sắc  tố  melanin.K hi  nâng tông

→   Sử  dụng k hi  màu đỏ còn lạ i  nhiều trên tóc.K hi  hạ  tông

→   Bổ sung màu đỏ (  melanin đỏ ) .K hi  nâng tông

→   Bổ sung cho màu nền độ sáng mong muốn.K hi  hạ  tông

Trộn thêm màu nâu có thể làm giảm độ bão hòa.

Kết  hợp các  tông màu có cùng cấp độ với  nhau

： 13
Kết  hợp các  tông màu có cùng cấp độ với  nhau

Độ trong / Sheer

Tạo độ bóng trong suốt
mềm mại .

<Loại  bỏ màu nhuộm>

Thấp Độ bão hòa Cao

[ Độ bão hòa thay đổi  k hi  thêm màu nâu ]

1 ： 3

Màu cơ bản

Độ bão hòa thấp Độ bão hòa vừa Độ bão hòa c ao

Tông màu

1 ： 1

Tông màu

Sáng

Độ
sáng

Tối

Tạo độ bóng sắc  nét .

Độ bóng / Shine
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Đây là hình ảnh về màu nhuộm MATERIA được thể hiện bằng một vòng tròn màu.

Quá trình từ lựa chọn màu sắc đến nhuộm

TƯ VẤN 

Lựa chọn chế phẩm nhuộm  

Kỹ thuật bôi chế phẩm nhuộm

Công thức pha màu

Cách quét chế phẩm nhuộm

Kiểm tra màu

Gội đầu và xả 

Xác nhận rõ màu tóc sau khi nhuộm mà khách mong muốn
(màu sắc, độ sáng). Kiểm tra chất tóc mới mọc và tình
trạng tóc đã nhuộm trong khi chuẩn đoán tóc.  

Lựa chọn chế phẩm nhuộm theo tình trạng tóc ( độ sáng, hư tổn ) và
màu tóc mong muốn.

-  Nói  với  k hách về thời  gian cần để nhuộm và báo giá  t iền.   

-  K hi  nâng tông,  sử  dụng MATERIA + OXY W 6% cho cả  phần tóc  mới  mọc và
  tóc  đã nhuộm.
-  K hi  hạ  tông,  phần tóc  đã nhuộm thì  sử  dụng MATERIA + OXY W 3%.

Lựa chọn chế phẩm thử 

xem khách có bị dị ứng 

với chế phẩm nhuộm 

không (trước 48 tiếng).

Quyết định quy trình và kỹ thuật nhuộm sau khi xem xét
qua trình trạng của tóc và màu nhuộm mong muốn.
-  Công đoạn t iền xử lý  phụ thuộc vào t ình trạng hư tổn.

Hỗn hợp của chế phẩm nhuộm số 1 và chế phẩm nhuộm số 2.

MATERIA cấp độ 2-10

MATERIA LT

MATERIA cấp độ 12-14

MATERIA LT-EX

MATERIA Dòng màu Make-up

20 -  30  phút

20 -  30  phút

20 -  30  phút

Quét chế phẩm nhuộm lên tóc rồi chờ cho tóc lên màu.
-  Cẩn thận k hông quét  chế phẩm nhuộm dính vào da đầu.

Lấy vài sợi tóc từ 2 – 3 nơi như trên đỉnh đầu, hai bên, phía
sau, lau sạch và kiểm tra màu trên tóc.

Quét chế phẩm nhuộm lên tóc rồi chờ cho tóc lên màu.

Tỷ lệ pha trộn chế 

phẩm nhuộm 1 và 2

Thời gian chờ 

tóc lên màu

Quá trình từ lựa chọn màu sắc đến nhuộm
Thay đổi các công đoạn nhuộm tùy theo trạng thái của tóc và màu tóc muốn hoàn thành.

Với tóc nguyên thủy (tóc tự nhiên)

Khi nhuộm dậm chân tóc (nâng tông)

Khi nhuộm dậm chân tóc (hạ tông)

1.  Quét  từ  thân đến ngọn,  

và  để chế phẩm nhuộm thấm trong 10 phút .

2 .  Để chế phẩm nhuộm thấm từ 20 -30 phút  sau

k hi  quét  t iếp phần chân tóc.

-  K iểm tra  độ lên màu của tóc,  sau đó nhuộm chân tóc.

1 .  Quét  phần chân mới  mọc và  để

chế phẩm nhuộm thấm từ 5  –  15 phút .

1 .  N huộm MATERIA cho phần chân tóc  

mới  mọc và  để từ  5  –  15 phút .

2 .  N huộm MATERIA cho phần tóc  đã 

nhuộm và để từ  15 –  20 phút .

2 .  Quét  phần tóc  đã nhuộm và

để chế phẩm nhuộm thấm từ 15 –20 phút .

-  Trường hợp chân tóc  mới  mọc dài  từ  3cm trở  lên thì
chia  làm 2 lần quét .

-  Nếu màu ở phần tóc  đã nhuộm trước đó quá mạnh 
thì  sẽ  nhuộm phần đó trước.

- Để tránh bị nhuộm lem và loang lỗ,  hãy k iểm tra độ lên
màu của phần chân tóc rồi mới nhuộm sang phần còn lại .
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Lưu ý

To,  cứng
Í t  thấm nước,  màu đậm

Mảnh,  mềm
Dễ thấm nước,  màu nhạt

Độ lên màu: Dễ lên theo ánh sắc đỏ
Độ sáng: Khó sáng

Hư tổn vừa Hư tổn nặng Hư tổn rất  nặng

Độ lên màu: Dễ lên theo ánh sắc vàng
Độ sáng: Dễ sáng

Kiểm tra bằng thước đo tông màu

Lấy vài sợi tóc và nhìn xuyên qua để kiểm tra sắc tố melanin 
và màu đã nhuộm

Kiểm tra các phần và mức độ

Làm ướt tóc và kiểm tra. Nếu là tóc duỗi hoặc uốn nóng thì 
nhuộm dễ bị lên quá sáng màu hoặc không lên màu được

-  Nếu tóc  đã từng nhuộm đen thì  nhất  định phải  k iểm tra  thử trên vài  sợi  t rước.

-  Các  phần đã được xử lý  bằng nhiệt  như duỗi  hoặc uốn nóng sẽ  có chiều hướng lên màu k hác so với  
các  phần còn lạ i ,  v ì  vậy  luôn luôn phải  k iểm tra  t rên vài  sợi  tóc  t rước,  bất  kể  các  mức độ thiệt  hại  nặng 
nhẹ như thế nào.

1. Lấy lớp tóc khoảng 1 cm và quét chế phẩm nhuộm
2. Sau khi để từ 10 – 15 phút thì lau sạch phần chế phẩm nhuộm và kiểm tra trạng thái của sợi tóc

LT-EX hoặc Plat inum Bleach + MATERIA OXY W 6% hoặc cũng 
có thể sử dụng màu dự định nhuộm để k iểm tra .

Hãy kiểm tra lớp tóc phía trong

Lịch sử
làm tóc

Cảm giác
sờ vào,

 
Bề ngoài tóc

Độ sáng

Xu hướng
lên màu

Biện pháp
xử lý

< Uốn,  nhuộm r iêng biệt  >

K hô,  k hông mượt,  í t  bóng K hô,  chẻ ngọn,

dễ gãy,  k hông bóng

K hô nặng,  mất  hết  độ

bóng và độ đàn hồi

Lên màu tương đối  ổn định

Có trường hợp k hông

lên màu chính xác  hoặc

màu lên quá mức

Có biểu hiện chiều hướng

màu tối  hoặc quá sậm,  hoặc

tóc k hông ăn màu

< Uốn + nhuộm đồng thời> 

< Tẩy tóc  >

< Uốn + nhuộm đồng thời  >

< Tẩy tóc  nhiều lần >

< D uỗi  tóc  >

Hãy t iến hành k iểm tra  tóc  t rước.

Thực hiện quá tr ình t iền xử lý Thực hiện quá tr ình t iền xử lý

Hãy quét  chế phẩm nhuộm
từ thân đến ngọn

Thực hiện quá tr ình t iền xử lý

Hãy quét  chế phẩm nhuộm
từ thân đến ngọn

Sử dụng những sản phẩm như CLEAR
để tránh nhuộm quá nhiều tại  ngọn tóc

Kiểm tra phần tóc mới mọc
Kiểm tra chất tóc, chọn chế phẩm nhuộm, kỹ thuật và quy trình nhuộm theo hướng sẽ hoàn thành

Đặc trưng của sợi tóc Kiểu xu hướng sau khi nhuộm

Kiểm tra phần đã nhuộm
Kiểm tra mức độ hư tổn, độ sáng của tóc và lịch sử làm tóc trước đây

Trình tự kiểm tra sợi tóc

Độ sáng hiện tại

Lịch sử nhuộm tóc

Có hoặc không có uốn

Tình trạng hư tổn

Biện pháp và xu hướng nhuộm cho tóc hư tổn
Hãy hình dung đến việc tóc lên màu như thế nào sau khi kiểm tra độ hư tổn và xác nhận
kỹ lịch sử làm tóc trước đây

Cấp độ 11~13 Cấp độ 14~16 Cấp độ 17~
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K hô,  k hông mượt,  í t  bóng K hô,  chẻ ngọn,

dễ gãy,  k hông bóng

K hô nặng,  mất  hết  độ

bóng và độ đàn hồi

Lên màu tương đối  ổn định

Có trường hợp k hông

lên màu chính xác  hoặc

màu lên quá mức

Có biểu hiện chiều hướng

màu tối  hoặc quá sậm,  hoặc

tóc k hông ăn màu

< Uốn + nhuộm đồng thời> 

< Tẩy tóc  >

< Uốn + nhuộm đồng thời  >

< Tẩy tóc  nhiều lần >

< D uỗi  tóc  >

Hãy t iến hành k iểm tra  tóc  t rước.

Thực hiện quá tr ình t iền xử lý Thực hiện quá tr ình t iền xử lý

Hãy quét  chế phẩm nhuộm
từ thân đến ngọn

Thực hiện quá tr ình t iền xử lý

Hãy quét  chế phẩm nhuộm
từ thân đến ngọn
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Đặc trưng của sợi tóc Kiểu xu hướng sau khi nhuộm

Kiểm tra phần đã nhuộm
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Cấp độ 11~13 Cấp độ 14~16 Cấp độ 17~



Phương pháp kiểm soát cơ bản đối với các trường hợp khác nhau

Các ví dụ

Khi độ sáng chênh lệch không nhiều

K iểm soát  bằng một  tông màu đơn 

Kiểm soát  và bổ sung màu nền bằng tông màu + WB

Sử dụng WB làm màu bổ sung trước

Khi độ sáng chênh lệch nhau

Khi kiểm soát tóc quá sáng

<Phần đã nhuộm /  Cấp độ 10 (O)>

<Phần tóc  đã nhuộm /  Cấp độ 14 ( YO)>

<Phần tóc  đã nhuộm /  Cấp độ 12 (O)>

<Phần tóc  đã nhuộm /  Cấp độ 16 ( Y )>

Ví  dụ :  Muốn nhuộm màu cam với  tông cấp độ 8  nhưng

phần tóc  đã nhuộm có độ sáng cấp độ 10

Ví  dụ :  muốn nhuộm màu đỏ với  tông cấp độ 8  nhưng

phần tóc  đã nhuộm là  cấp độ 12

Ví  dụ :  muốn nhuộm màu matt  với  tông cấp độ 10 nhưng

phần tóc  đã nhuộm là  cấp độ 14

Ví  dụ :  muốn nhuộm màu tro  với  cấp độ 8 ,  nhưng phần tóc

đã nhuộm là  cấp độ 16

O -8
(OX Y 6%)

O -8
(OX Y 3%)

R-8
(OX Y 6%)

R-8+WB -6=3:1
(OX Y 3%)

M -10
(OX Y 6%)

M -10+WB -7=2:1
(OX Y 3%)

A-8+WB -6=3:1
(OX Y 3%)

A-8
(OX Y 6%)

WB -8（OX Y 3%）
B ổ sung thêm màu

màu nền WB-6 màu nền

màu nền WB-7 màu nền

màu nền WB-8 màu nền

màu nền WB-6 màu nền

< Bổ sung thêm màu >

Vừa quét chế phẩm nhuộm vừa bổ sung WB cho màu nền

Hướng dẫn hạ tông với phần tóc đã nhuộm

Sử dụng MATERIA để hạ tông Giảm thiểu nhuộm không đều đối với tóc duỗi và tông màu còn sót lại

Độ sáng mong muốn

Đ
ộ
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 h
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Thực hiện thêm màu bổ sung.  Sử dụng WB-8 cấp độ 12

WB hòa vào cùng với  các  loại
màu nền k hác nhau.

Tông màu đơn

Cấp độ 12

Tông màu đơn

Cấp độ 10

Tông màu đơn

Cấp độ 8

- Sử dụng B thay cho WB nếu phần tóc đã nhuộm có màu đỏ mạnh.

- Khi kiểm soát độ sáng thấp, có thể tạo ra màu chính xác bằng cách sử dụng cộng thêm 6 tông màu.

Tỷ lệ  t rong bảng bằng với  tông màu sử dụng :  b iểu thị  WB

(Số màu giống như phần tóc  mới  mọc)

S ẽ thay đổi  í t  nhiều tùy theo mức độ hư tổn của tóc  và  tông màu sử dụng.

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Trường hợp 3

Lưu ý
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[ Sử dụng hiệu quả Line-up ]

[ Phần kiểm soát ]

Dòng màu Make -up là  gì?

Dòng màu Make-up là  chế phẩm nhuộm chuyên dụng khi  dùng giấy  bạc ,  có  14 cấp độ nâng 
tông và  8  nồng độ chế phẩm nhuộm.  Nó có thể thiết  kế  màu dựa trên độ sáng cũng như độ 
tương phản chỉ  với  một  quy t r ình.

L iều lượng t iêu chuẩn k hi  sử  dụng tông mix  là  bao nhiêu?

Tông màu mix  được sử dụng để làm nổi  bật  khi  pha với  tông màu khác,  nhưng độ sáng sẽ  
khác nhau tùy thuộc vào màu sắc  và  tỷ  lệ  pha trộn.  Hãy pha R-mix  với  20% ,  M-mix  và  
A-mix  thì  pha dưới  10% của toàn bộ lượng chế phẩm nhuộm.

Hãy cho tôi  b iết  đặc  t rưng của LT  và  LT-EX.

LT và  LT  –  EX không bao gồm chế phẩm nhuộm trong đó.  LT  có thể nâng tông lên được 10 
cấp độ.  Khi  pha với  tông màu khác,  có thể làm giữ độ sáng và  giảm bớt  độ đậm của màu.  
LT  –  EX có khả năng nâng tông lên đến 14 cấp độ.

Khi sử dụng MATERIA để nhuộm phủ bạc thì nên chọn màu như thế nào?

Sử dụng CB-5 hoặc WB-5 làm màu cơ bản.
Pha trộn màu theo tỷ  lệ  tóc  bạc và  độ che phủ của màu.

K hi  nào thì  sử  dụng CB để k iểm soát  màu nền?

Khi  muốn nhuộm màu bạc hoặc màu rêu cho tóc  dễ bị  ra  màu đỏ,  th ì  pha với  CB để k iềm 
màu đỏ lạ i  và  dễ lên màu chính xác  hơn.  

Khi tỷ lệ tóc bạc khoảng 30%

Khi tỷ lệ tóc bạc khoảng 50%

CB-5 hoặc WB-5
Tông màu muốn

nhuộm dưới 6 cấp độ

[ Phần kỹ thuật ]

Tìm ra được vẻ đẹp bên trong tóc mỗi người.
Mang lại màu sắc trong suốt có thể cảm nhận được.

Làm thế nào để xử lý khi phần đã nhuộm phức tạp chẳng hạn như : 
uốn nóng, duỗi, nhuộm đen và bị loang màu.

Sau khi  k iểm tra  tóc  nếu vẫn còn cảm thấy lo  lắng thì  hãy t iến hành k iểm tra  sợi  tóc .  chế 
phẩm nhuộm khi  sử  dụng để k iểm tra  tóc  được chia  làm hai  loại  chính bên dưới .  Sau khi  
k iểm tra  mức độ lên màu hoặc lên màu có đồng đều không,  mới  t iến hành sử dụng chế 
phẩm nhuộm và quy tr ình nhuộm phù hợp.

Nếu tóc đã nhuộm đen hoặc 
tóc nhuộm bị loang màu

Nếu tóc bị biến đổi do đã
uốn nóng hoặc duỗi

Sử dụng LT–EX hoặc Platinum Bleach để kiểm tra có sáng lên không.

Sử dụng màu muốn nhuộm để kiểm tra độ thẩm thấu và màu
lên như thế nào.

100 màu + Lightener  LT,  LT-EX

80g

84 màu

120g

Dòng màu nhuộm lên màu rõ ràng.

Dòng màu này giúp tóc lên màu từ lõi 

tóc, mang lại cảm giác trong suốt cho 

mái tóc.

MATERIA OXY W

6% + 3%

1000ml

Oxy đặc biệt bao gồm cấu trúc W/O/W giống với màu nhuộm 

MATERIA. Hỗ trợ đưa chất tẩy trắng (nước oxy già) đến tận lớp 

CMCβ để giữ màu cho tóc.

Màu nhuộm dành cho tóc bạc vừa mang 

lại vẻ đẹp của màu nhuộm từ lõi tóc từng 

sợi tóc vừa thích ứng với sự thay đổi của 

tóc.
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