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P R O F E S S I O N A L

GREATEST EUROPEAN EXPERIENCE IN ONE BRAND

Milaton Professional to wyjątkowa farba w kremie, która dzięki swojej unikatowej recepturze przeznaczona jest 
do profesjonalnej, permanentnej i pół-permanentnej koloryzacji. Znajdujące się w farbie mikropigmenty wnikają 
w głąb włosa przy wykorzystaniu niewielkiej ilości amoniaku. Ta specjalnie opracowana receptura chroni włos 
podczas koloryzacji i nadaje mu wyjątkowy, głęboki odcień oraz żywe refleksy. Uzyskany kolor cechuje się dłu-
gotrwałością oraz wyjątkową intensywnością, niespotykaną przy stosowaniu tradycyjnych metod koloryzacji. 
Milaton Professional zapewnia również idealne pokrycie nawet najbardziej uporczywej siwizny.

Składniki aktywne
Wosk pszczeli – nawilża, odżywia i wzmacnia strukturę włosa. Dzięki niemu włosy stają się jedwabiście gładkie 
i błyszczące, odzyskując swoją naturalną lekkość i puszystość.  
Olejek jojoba – zmiękcza i nawilża włosy, przywracając im elastyczność i sprężystość. Ponadto kondycjonuje 
włosy, zapobiegając przy tym rozdwajaniu się końcówek. 
Dziewanna wielokwiatowa – jej kwiat bogaty jest w olejki eteryczne, flawonoidy i antyoksydanty. Posiada 
właściwości kojące dla skóry głowy. Wzmacnia włosy, sprawiając, że stają się zdrowsze i bardziej błyszczące.

Odczytywanie kolorów

10. Platynowy blond 0 Naturalny

9. Bardzo jasny blond 1 Popielaty

8. Jasny blond 2 Beżowy

7. Blond 3 Złoty

6. Ciemny blond 4 Miedziany

5. Jasny brąz 5 Czerwony

4. Brąz 6 Mahoniowy

3. Ciemny brąz 7 Perłowy

1. Czarny 8 Opalizujący

Jak odczytywać system numeracji Milaton Professional?
Dla każdego odcienia pierwsza cyfra wskazuje poziom koloru włosów, druga cyfra wskazuje główny subton, 
a trzecia – drugi subton.
Dla przykładu, kolor 9.21 z karty kolorów Milaton Professional:
9: wskazuje, że poziom koloru włosów to bardzo jasny blond
2: wskazuje, że podstawowy subton to beż 
1: wskazuje, że drugi subton to popiel 
9.21 = bardzo jasny blond beżowo-popielaty

Mieszanie
Milaton Professional zawiera 100 ml kremu koloryzującego, który należy wymieszać z 100 ml wody utleniającej 
w kremie Milaqua 1,9% – 3% – 6% – 9% – 12% w proporcji 1:1.
Serię Supernatural mieszamy tylko i wyłącznie z Milaqua 9% w proporcji 1:1.
Serię Superrozjaśniającą – odcień Ultrablond mieszamy w proporcji 1:1,5, a serię Superblond w proporcji 1:2 
tylko z wodą Milaqa Professional 9% lub 12%.
Przygotowanie: Tworząc mieszankę w niemetalowej miseczce, w pierwszej kolejności należy wycisnąć farbę 
Milaton Professional, a następnie wlać wodę Milaqua i wymieszać pędzelkiem. W przypadku przygotowania 
mieszanki w shakerze najpierw należy wlać wodę Milaqua, a następnie dodać farbę Milaton Professional, za-
mknąć shaker i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Mieszankę nakładać na włosy natychmiast po 
jej sporządzeniu.

Pokrycie siwych włosów
Krem koloryzujący Milaton Professional idealnie pokrywa nawet całkowitą siwiznę włosów dzięki specjalnie 
stworzonym dwóm naturalnym seriom:
–  Natury o klasycznych odcieniach;
–  Supernatury o zdefiniowanych połyskujących odcieniach dla perfekcyjnego pokrycia nawet najbardziej opor-

nych siwych włosów.

Dla perfekcyjnego pokrycia należy wymieszać bazowy kolor naturalny z dowolnym odcieniem. Linii Supernatura 
używamy do szczególnie opornych siwych włosów. 
Naturalne odcienie łączymy z Milaqua Professional 6% lub 9% w proporcji 1:1.
Supernaturalne odcienie łączymy z Milaqua Professional 9% w proporcji 1:1.

Koloryzacja ton w ton 
Koloryzacja ton w ton to pogłębienie naturalnego koloru włosów za pomocą pigmentów kosmetycznych zawar-
tych w farbie. Nałożona farba nie rozjaśnia włosów, lecz intensyfikuje ich kolor, dodając blasku i głębi.
Receptura kremu koloryzującego Milaton Professional to gwarancja uzyskania wyrazistego i połyskującego ko-
loru podczas koloryzacji ton w ton.
Metoda: Po określeniu bazowego odcienia włosów nakładamy krem koloryzujący Milaton Professional o tym 
samym poziomie, np. na włosy o bazowym poziomie 7. nakładamy farbę Milaton Professional, której numer 
rozpoczyna się cyfrą 7 zmieszaną z wodą Milaqua Professional 3% w proporcji 1:1. 

Koloryzacja półpermanentna 
Koloryzacja półpermamentna to odświeżenie koloru włosów na ich długości i końcach. Jest to delikatna kolory-
zacja, nierozjaśniająca koloru bazowego włosów. Do koloryzacji półpermanentnej używamy oksydantu o 1,9% 
stężeniu, co sprawia, że kolor włosów podlega nieznacznemu, acz widocznemu poprawieniu. 
Do koloryzacji półpermanentnej stosujemy mieszankę kremu koloryzującego Milaton Professional wyłącznie 
z wodą Milaqua Professional 1,9% w proporcji 1:1,5.
Korektor
Niebieski korektor 0,8 służy do eliminowania niechcianych pomarańczowych odcieni. Jego ilość zależy od po-
ziomu jasności włosa. Do mieszanki wody i farby na poziomie 8., 9., 10. dodajemy 1 cm korektora. Do mieszanki 
wody i farby na poziomie 6. dodajemy 3 cm korektora. Do mieszanki wody i farby na poziomie 5. dodajemy 4 cm 
korektora. Do mieszanki wody i farby na poziomie 4. dodajemy 5 cm korektora. Natomiast do mieszanki wody 
i farby na poziomie 3. dodajemy 6 cm korektora.
Wskazówka: W przypadku dodania 1–25 g korektora do mieszanki nie jest konieczne zwiększenie ilości wody 
Milaqua Professional.
Superblondy
To odcienie, które perfekcyjnie sprawdzają się w rozjaśnianiu naturalnych włosów o maksymalnie 4 do 5 po-
ziomów. Zalecamy nakładanie mieszanki na włosy na bazowym poziomie 7. lub 8. Serię Superblond mieszamy 
w proporcji 1:2 tylko z Mialaqua Professional 9% lub 12%.
Czas działania: 50 min; czas ten można wydłużyć do 60 minut, jeżeli kolor włosów jest niezgodny z naszymi 
oczekiwaniami. Superblondy nakładamy tylko na naturalne odrosty na długość maksymalnie 1,5 cm, aby unik-
nąć wyraźnej linii oddzielającej kolory. Superblondów nie stosujemy do koloryzacji końcówek i środkowych 
odcinków włosów oraz do pokrywania siwych włosów.

Czas ekspozycji
Czas ekspozycji zależy od rodzaju usługi, którą wykonujemy. Musi on być odliczany od momentu zakończenia 
aplikacji aż do momentu spłukania, zgodnie ze wskazówkami z poniższej tabeli:

MILAQUA Ton rozjaśnienia Czas ekspozycji

1,9% Półpermanentna 15 min

3% Ton w ton 30 min

6% 1/2 tonu 35 min

9% 2/3 tonu 40 min

12% 3/4 tonu 50 min

Zalecenia po zabiegu koloryzacji
Dla utrzymania jak najdłuższego efektu po koloryzacji zaleca się pielęgnację włosów wyłącznie produktami 
marki Mila Professional dedykowanymi ochronie koloru.
Chcąc usunąć żółty odcień pomiędzy koloryzacjami, należy stosować szampon rewitalizujący Mila Professional. 
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NATURAL TOBACCO BEIGE
natural super natural ash intensive ash chocolates delicate beige full beige beige ash ghilbi

10.0
Naturalny platynowy blond

10.1
Popielaty platynowy blond

10.11
Intensywny popielaty platynowy blond

10.2
Beżowy platynowy blond

10.21
Popielaty beżowy platynowy blond

10.23
Piaskowy platynowy blond

9.0
Naturalny bardzo jasny blond

9000
Super naturalny bardzo jasny blond

9.11
Intensywny popielaty bardzo jasny blond

9.14
Karmelowa czekolada

9.2
Beżowy bardzo jasny blond

9.21
Popielaty beżowy bardzo jasny blond

8.0
Naturalny jasny blond

8000
Super naturalny jasny blond

8.11
Intensywny popielaty jasny blond

8.02
Delikatny beżowy jasny blond 

8.21
Popielaty beżowy jasny blond

8.23
Piaskowy jasny blond

7.0
Naturalny blond

7000
Super naturalny blond

7.11
Intensywny popielaty blond

7.02
Delikatny beżowy blond

7.21
Popielaty beżowy blond

7.23
Piaskowy blond

6.0
Naturalny ciemny blond

6000
Super naturalny ciemny blond

6.11
Intensywny popielaty ciemny brąz

6.14
Krem czekoladowy

6.21
Francuski brąz

6.23
Piaskowy ciemny blond

5.0
Naturalny jasny brąz

5000
Super naturalny jasny brąz

5.11
Intensywny popielaty jasny brąz

5.14
Mleczna czekolada

5.2
Beżowy jasny brąz

5.21
Popielaty beżowy jasny brąz

5.23
Piaskowy jasny brąz

4.0
Naturalny brąz

4000
Super naturalny brąz

4.14
Naturalna czekolada

3.0
Naturalny ciemny brąz

3.14
Gorzka czekolada

1.0
Czarny

GOLD COPPER / RED
golden golden copper tropical brown copper gold intensive copper copper red intensive red mahogany red

10.3
Złoty platynowy blond

9.3
Złoty bardzo jasny blond

8.3
Złoty jasny blond

8.34
Miedziany złoty jasny blond

8.44
Intensywny miedziany jasny blond

7.3
Złoty blond

7.44
Intensywny miedziany blond

7.45
Czerwony miedziany blond

6.3
Złoty ciemny blond

6.34
Miedziany złoty ciemny blond

6.44
Intensywny miedziany ciemny blond

6.55
Intensywny czerwony ciemny blond

5.3
Złoty jasny brąz

5.36
Tropikalny jasny brąz

5.43
Złoty miedziany jasny brąz

5.55
Intensywny czerwony jasny brąz

5.65
Czerwone wino

4.3
Złoty brąz

4.36
Tropikalny brąz

4.43
Złoty miedziany brąz

3.34
Miedziany złoty ciemny brąz

VIOLET / PEARL HIGHLIFTS
violet opalescent pearl violet pearl golden corrector ultrablond superblond

10.7
Fioletowy platynowy blond

10.87
Fioletowy perłowy platynowy blond

10.83
Złoty perłowy platynowy blond

0.8
Niebieski 

102
Ultrarozjaśniający beżowy blond

1000
Superrozjaśniający naturalny blond

9.70
Opalizujący  bardzo jasny blond

9.83
Złoty perłowy bardzo jasny blond

1001
Superrozjaśniający popielaty blond

8.87
Fioletowy perłowy jasny blond

8.83
Złoty perłowy jasny blond

1002
Superrozjaśniający beżowy blond

7.83
Złoty perłowy blond

1007
Superrozjaśniający fioletowy blond

6.83
Złoty perłowy ciemny blond

1011
Superrozjaś. intensywny popiel. blond

5.83
Złoty perłowy jasny brąz

1017
Superrozjaś. fioletowy popielaty blond

4.70
Opalizujący brąz

1080
Superrozjaś. naturalny perłowy blond

1087
Superrozjaś. fioletowy perłowy blond

 nowy odcień  nowy odcień  nowy odcień


