




Какво представлява MC2 Color System
Двукомпонентна система от ново поколение за оцветяване и реконструиране на косата.
Обогатена с активни съставки от Quinoa и Acai Berries, съчетана с иновативния комплекс за 
дъблоко ревитализиране - ARC. 

MC2 Color System се състои от:
1. MC2 Color Cream 100 мл 2. Nectar Restructuring 120 мл

• Формат: 100 ml • Формат: 120 ml



1.По време на услугата боядисване, 
кутикулния слой на косъма е 
повдигнат. Това е идеалния момент 
за дълбоко реконструиране на 
косата.

2. Повишете ефективността на Вашия 
бизнес. Две услуги по едно и също 
време. 

Боядисване и реконструкция на косата по едно и 
също време. ВЕЧЕ Е ВЪЗМОЖНО 



MC2 Color Cream Характеристики:
• 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



MC2 Color Cream Активни 
съставки:

ARC - Active Revitalizing Complex – Микс от 
амино киселини, с растителен произход, 
които преструктурират косъма.

Киноа - Протеини от естествен произход, 
които НЕ съдържат глутен. Подобрява
кондицията на косата, като удължава
устойчивостта на козметичния цвят.

Акай Бери – Плодове богати на 
фитостероли, мастни киселини и витамин 
С, те съживяват и овлажняват
стресираната коса.



MC2 Color Cream 100 ml



Sensus App
• Инсталирай БЕЗПЛАТНО

приложението Sensus App. В 
него може да разгледаш 
всички цветове на MC2 
Color Cream.
• Използвай приложението за 

да получиш идеалната 
формула за перфектен цвят.



МС2 Nectar Restructuring
Характеристики:

• МС2 Nectar Restructuring 120 мл е крем 
за преструктуриране на косъма. Прецизно
разработената му и патентована  формула 

• ARC - Active Revitalizing Complex е 
система от концентрирани активни съставки в  
иновативна форма.

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

Nectar Restructuring се смесва с желания цвят 
MC2 Color Cream



Как работи МС2 Nectar 
Restructuring 120 мл

ARC - Active Revitalizing Complex е патентован 
формула от аминокиселини с биомиметично
действие. 

Какво е Биомиметика? – перфектно адаптиране на 
една молекула към друга, с цел подобряване на 
жизнените процеси. 

Мулекулата на ARC - Active Revitalizing Complex в 
Nectar Restructuring е с два размера. Това се налага
от факта, че в различната дължина на косата, 
нейните нужди са различни.  



Как работи МС2 Nectar 
Restructuring 120 мл

Смесване на Nectar Restructuring с MC2 Color Cream

* Nectar Restructuring може да се смесва САМО с Активатор 10 vol /3%



MC2 Color System

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ С МС2 COLOR SYSTEM
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