


НОВО!!!  Система за боядисване на косата МС2  
която представлява -  Преструктоиращо оцветяване на косата 

1. Брилянтен, наситен и устойчив цвят

2. Дълбока и дълготрайна реконструкция на косъма

3. Интензивна мекота и блясък на косата още при първото използване

4. 100% покритие на белите коси

5. Изветляване до 4 тона

6. Нежена грижа към скалпа

Деликатна формула с грижа към природата, клиента и фризьора.

 - Без Амоняк

 - Без Резорцин и PPD

 - Без Силикон и Парабени

 - Без тестове върху животни

МС2 Революция в боята за коса
Вече е възможно 

боядисване и реконструиране на косата по едно и също време

Резулатите:



Двукомпонентна система от ново поколение за оцветяване и 

ресонструиране на косата 

МС2 COLOR SYSTEM се състои от:

Разреждане 1:1,5

* ефирна текстура, лесна за нанасяне

* наситен, блестяш и устойчив цвят

* 100% покритие на белите коси

* изсветлява 4 тона

* без амоняк

* без парабени и сулфати

* без тестове върху животни

* налична в 89 цвята

Активни съставки:
* Масло от Акай бери

* Протеин от Киноа

* Аминокиселини

Реконструиращ Нектар е Революция в услугата 

боядисване на косата.  

МС2 Nectar Restructuring 120 мл е крем за 

преструктуриране на косъма. Прецизно 

разработена му и патентована  формула 

ARC - Active Revitalizing Complex

е система от концентрирани

активни съставки в  

иновативна форма

Активни съставки:

* Масло от Акай Бери  - силно Anti Age  

действие

* Протеин от Киноа  - блясък и плътност 

* Аминокиселини  - здравина и сила 

Как се използва МС2 Nectar Restructuring?
При боядисване на дължината на косата

МС2 Nectar Restructuring 120 мл се смесва с

желания цвят МС2 Крем боя.

1. Крем боя за коса 100мл

2. Nectar Restructuring 120 мл



ARC - Active Revitalizing Complex е патентована

формула с биомиметично действие.

Какво е Биомиметика? 
Биомиметиката е  термин, който произлиза от

латинските от думите bios - живот 

и mimesis - копирам.

Това е наука, която се занимава с адаптирането

на съществуващи в природата форми на живот 

за нуждите на човешкото тяло. 

Прородата създава всичко перфектно. 

Под натиска на еволюцията естествените - 

природни системи се адаптират хармонично.

Тази технология на хармонично адаптиране

е пренесена в действието на ARC

МС2 Nectar Restructuring, който работи точно 

по този начин. Неговите молекули се пренасят в 

сърцевината на косъма свързвайки се с цветните 

мулекули на МС2 Крем боя. Процеса се активира от Lux Activator . 

 Lux Activator е Активатора, с който работи МС2 Color System. 

Lux Activator е наличен в разновидност от 10/20/30/40 vol

Мулекулата на ARC - Active Revitalizing Complex в МС2 Nectar Restructuring е 

с два размера. Това се налага от факта, че в различната дължина на косата, нейните 

нужди са различни.  

* Здрава нова коса * Чувствителна структура * Порьозна/ много порьозна

* Наличие на 7-10 слоя * Наличие на 4 слоя    структура

  кутикулни люспи    кутикулни люспи *Възможно е цялостна зягуба

* Мек кератин * Завършен процес на    на кутикулния слой

   на кератинизация * Нарушена структура

Устойчив/твърд кератин *Цъфтящи краища

Благодарение на естесвения процес на адаптиране на ARC - Active Revitalizing Complex

различините размери на мулекулата попадат на различните места в косъма

3. Дължина над 12 см

Как работи МС2 Nectar Restructuring 120 мл ?

1. Дължина 1 см 2.Дължина до 12 см



Пример: Услуга - Боядисване на дължини 

40 гр МС2 Крем боя+ 60 гр Lux Activator = 100 гр - Цялото количество

МС2 Nectar Restructuring - 1/5 от 100 гр или 100 гр : 5 = 20 гр

Пример: Услуга - Тон върху Тон/ освежаване на цвят на вече боядисана коса

40 гр МС2 Крем боя+ 60 гр Lux Activator = 100 гр - Цялото количество

МС2 Nectar Restructuring - 1/3 от 100 гр или 100 гр : 3 = 33 гр

Пример: Услуга - Тониране на обезветена коса

40 гр МС2 Крем боя+ 60 гр Lux Activator = 100 гр - Цялото количество

МС2 Nectar Restructuring - 1/2 от 100 гр или 100 гр : 2 = 50 гр

1.Разреждането на МС2 Крем Боя е винаги в съотношение 1:1,5,независимо каква услуга

извършвате. 

2. От таблицата по - горе разбирате, че колкото е по - третирана косата, толкова повече

се увеличава количеството на  МС2 Nectar Restructuring добавено към сместа

3. МС2 Nectar Restructuring се добавя само когато работите по дължината на косата

4. Не добавяйте МС2 Nectar Restructuring в корена за да нямате проблем с покритието 

на белите коси или бързо омазняване на скалпа

5. МС2 Nectar Restructuring работи единствено и само в комбинация с МС Крем Боя 

и Lux Activator.

6. МС2 Nectar Restructuring НЕ се добавя към серията супер изсветляващи бои

7. МС2 Nectar Restructuring  НЕ се добавя към изсветляващи продукти - пудра/крем

8. МС2 Nectar Restructuring НЕ може да замести действието на Aphlexior 

или друг Plex продукт с цел защита на дисулфидните връзки в косъма

ВАЖНО!!!! 

Смесване на МС2 Nectar Restructuring с МС2 Крем боя



* Формат 100 мл

* Разреждане с Lux Activator  1:1,5

* Налична в 89 цвята

* 100 % покритие на белите коси

* Изсветлява до 4 тона

* Брилянтни наситени нюанси

* Дълготраен и дълбок цвят

* Нежна към скалпа

* Без Амоняк

* Без Силикон и Парабени

* Само растителни съставки

* Без тестове върху животни

* Кадифена богата текстура 

* Приятен аромат

Обзначаване на нюанса

цифрата след точката

Ash 1

Beige 2

Gold 3

Cooper 4

Red 5

Mahagony 6

Violet 7

Pearl 9

 МС2 Крем боя за коса 100мл

Височина на тона





.0 Натурална серия - 100% потритие на белите коси 

.00 Интензивни студени цветове, БЕЗ зелен оттенък при висок % бели коси

.3 Златисти естествни цветове - 100% покритие на белите коси. Подходящи да се

добавят към топли цветове за покритие на бели коси.

.24 Студени кафяви цветове. Високо покритие на белите коси.

.36 Топли каяви цветове. Високо покритие на белите коси.

.2 Мек студен цвят. Високо покритие на белите коси.

ВАЖНО!!! Всички изброени цветове имат високо покритие на белите коси. 

Концентрацията на пигментите в основния цвят и в нюаса  е 50% на 50%

Всеки един от тези цветове може да добавяте към друг избран цвят с цел 

покритие на бели коси.

ПРИМЕР: Основен цявт: 6-ца, Желан цвят: 7.1 , Бели коси 50%. 

Формула:Вариант 1:  7.1+7.0+30 vol

Вариант 2: 7.1+7.2+30 vol - добавя се 7.2 с цел да не се изгуби студения нюанс

Вариант 3: 7.1+8.00+30 vol 

Цветен кръг



ВАЖНО!!! Всички цветове в този цветен кръг са със силна концентрация на пигментите в

нюанса и по слаба концентрация на пигментите в основните цветове.

Цветовете са ярки с наситен интензивен нюанс. 

Когато имате клиент с бели коси над 50% и желан цвят над ниво 6-ца, 

независимо от нюаса е задължително добавяне на основен цвят или 

подходящо избран цвят от другия цветен кръг.

ПРИМЕР: Натурален цвят - 5- ца, Желан цвят 7.44, бели коси над 50% 

Фармула: 7.44+7.3+30vol - избора на цвят 7.3 е с цел да се запази топлия нюанс .44

ПРИМЕР: Натурален цвят - 4- ка, Желан цвят 7.755, бели коси над 50%

Формула: 7.755+7.0+40 vol - избора на цвят 7.0 е с цел да се запази студения нюанс .755

ВАЖНО!!! Депозирането на пигментите върху белите и натуралните коси е еднакво

по интензитет независимо каква сила на Lux Activator ще използвате.

ВАЖНО!!! Lux Activator 10 vol/20 vol/30 vol/ 40 vol 

Покриват белите коси по един и същи начин. Изборът на силата на 

Lux Activator зависи само от това колко тона ще повдигате естествената коса

Цветен кръг



Lux Activator е част от 

МС2 COLOR SYSTEM 

Той участва в процеса на 

оцветяване и отвежда 

активната съставка на 

МС2 Nectar Restructuring

в кортекса на косъма.

МС2 COLOR SYSTEM 

НЕ може да работи с друг

Активатор или Оксидант

1. Натуралните серии .0 / .00  на МС2 COLOR SYSTEM покриват белите коси до 100%

2. Сериите .3 / .2 / . 24/ .36 имат висок % процент на покритие на белите коси 

При работа с тях може да не добавяте основен цвят, а с един тон по - тъмен цвят 

от желанието на клиента.

Пример: Бели коси 50-100%, желан цвят 7.2

Формула: 7.2+6.2 в равни части. Избора на Lux Activator зависи с колко тона ще повдигате

естествената НЕ бяла коса. 

3. При останалите цветове за покритие на белите коси смесете желания цвят с:

 - натурален цвят при студените цветове в следните пропорции

1/3 натурален цвят + 2/3 желан цвят

Пример: Желан цвят 7.1, бели коси 50-100% - Формула: 20 гр.  7.0 + 40 гр.  7.1

 - цвят от серията .3 при топлите цветове в следните пропорции

1/3 цвят от серия .3 + 2/3 желан цвят

Пример: Желан цвят 8.44, бели коси 50-100% - Формула: 20 гр.  8.3 + 40 гр.  8.44

Покритието на белите коси е една от най-търсените услуги във студиото за красота

Lux Activator -  смесване и употреба

Lux Activator -  смесване и употреба

Покритие на бели коси



При боядисване за първи път на естествена коса с по-тъмен или същия цвят,

 следвайте следните спътки:

1 Стъпка: Нанесете желания цвят  в областта на 

корените

2 Стъпка: Нанесете цвета по дължината и 

краищата на косата

Към сместа за дължините добавете

МС2 Nectar Restructuring в следните

пропорции: 1/5 от цялото количество 

МС2 Крем Боя и Lux Activator

Пример: 40 гр боя+ 60 гр активатор  = 100 гр

МС2 Nectar Restructuring - 1/5 от 100 гр

 или 100 гр : 5 = 20 гр

При запазване на същия естествен цвят на косата   

или потъмняване, препоръчваме първо да

приложите цвета по корените и веднага след 

това по дължини и краища.

При боядисване за първи път на естествена коса с по-светъл от естествения цвят

 следвайте следните спътки:

1 Стъпка: Нанесете сместа първо по дължините 

и краищата. Престой 15 мин.

2 Стъпка: Разбъркайте нова смес и я нанесете в

корените.

3 Стъпка: С помощта на гребен отстранете част

от сместа по дължините и нанесете отгоре

сместа използвана за корените. Престой 35 мин.

ВАЖНО!! Този процес трябва да се следва за да 

сте сигурни че цвета е равномерно 

разпределен по цялата коса

Пример: Естествена коса - 6, Желан цвят - 7.3

Нанесете МС2 7.3 + Lux Activator 20 vol (6%) по 

дължините и краищата. Престой 15 минути. 

Направете нова смес МС2 7.3 + Lux Activator 20 vol

нанесете я в корените. Отстранете с гребен част 

от сместа по дължините, след това нанесете 

от сместа използвана за корените по дължините.

Престой - 35 минути. Общото време за престой е 50 минути. Първо 15 минути дължини, 

после 35 минути дължнини+корени. При коса с дължина до 3/три/ см , нанесет сместа , после 35 

върху цялата коса. 

БОЯДИСВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА  КОСА ЗА ПЪРВИ ПЪТ



Ако имате клиент с естествени корени и боядисани дължини и желаете да постигнете

равномерен цвят, следвайте следните стъпки

1 Стъпка: Нанесете желания цвят  в областта на 

корените

2 Стъпка: Нанесете цвета по дължината и 

краищата на косата

Към сместа за дължините добавете

МС2 Nectar Restructuring в следните

пропорции: 1/5 от цялото количество 

МС2 Крем Боя и Lux Activator

Пример: 40 гр боя+ 60 гр активатор  = 100 гр

МС2 Nectar Restructuring - 1/5 от 100 гр

 или 100 гр : 5 = 20 гр

Времето на престоя зависи от избора на  Lux Activator. 

МС2 COLOR SYSTEM предлага 5 нюанса на суперизсветляваща боя. Създадени за да 

повдигнат с 4 тона и да придадат блестящи пастелни нюанси.

ВАЖНО!!

1. Суперизсветляващата серия НЕ покрива бели коси

2. МС2 Nectar Restructuring не се добавя към суперизсветляващи бои

3. Време на престой 55 минути

4. Смесване 1:2 

Време за престой

55 минути

Touch-ups БОЯДИСВАНЕ НА КОРЕНИ

РАБОТА СЪС СУПЕРИЗСВЕТЛЯВАЩА СЕРИЯ

1 2



.

Бустерите не покриват бели коси.

Смесват се с цветове от  МС2 COLOR SYSTEM с цел подсилване или коригиране на цвят.

Използват се самостоятелно за цветни кичури.

Booster Pure се зиползва за намаляване

ниво 4 на интензитета на цветовете, както 

ниво 5 на МС2 Крем боя , така и на Бустерите.

ниво 6

ниво 9 Пример: искате синьо на ниво 8

ниво 7 Формула: 1 част Blue + 3 части Pure

ниво 6

ниво 9

В случай, в който се използва Бустер за подсилване на рефлекс, той трябва да се смеси с 

крем боята в количество, което варира в зависимост от височината на тоновете и  

и количеството използвана боя. Бустер може да бъде до ¼ от цялата смес с която ще

оцветявате косата

BOOSTER / БУСТЕРИ 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПИГМЕНТИТЕ В БУСТЕРИТЕ



В случай, в който се използва Бустер с  коригиращата функция, той трябва да се смеси с 

крем боята в количество, което варира в зависимост от височината на тоновете и 

количеството използвана боя.

Препоръчителни цени за услугите Себестойност на предлаганите услуги

8,60 лв

50 лв 8,90 лв

50 лв 14,00 лв

70 лв 17,20 лв

100 лв 18,00 лв

* Себестойността е изчислена на база

смесването от горната таблица 

40гр МС2 + Lux Activator + MC2 Nectar

АпПрос ООД 

сайт: www.appros.bg

Facebook: Sens.us Bulgaria

Мениджър продажби: Цветана Пищиева 0887 689 243

BOOSTER / БУСТЕРИ 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ С МС2 COLOR SYSTEM

СЕБЕСТОЙНОСТ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

Корен

Къса коса

Средно дълга коса

Дълга коса

Боядисване 

с МС2 COLOR SYSTEM с МС2 COLOR SYSTEM *

Боядисване

Изсветляване

Боядисване по дължини

Тон в Тон

Тониране на изсветлена коса

http://www.appros.bg/
http://www.appros.bg/





















