
Topping Jelly
Instrukcja



PIGMENTY TOPPING JELLY

Linia pigmentów bezpośrednich bez amoniaku i bez aktywatorów umożliwia skuteczną koloryzację bez 
niszczenia włosów! Ich specjalna formuła pozwala uzyskać nieskończoną paletę odcieni w krótkim czasie 
aplikacji (5 – 20 min.). Żelowa konsystencja produktu ułatwia jego równomierne rozprowadzenie i uzyskanie 
trwałego efektu bez obciążania włosów. Każdy odcień posiada również własny, wyjątkowy zapach, dzięki 
czemu zabieg staje się jeszcze przyjemniejszy!

PIANKA VINNIE MOUSSE

Idealne uzupełnienie linii pigmentów stanowi specjalnie opracowana pianka Vinnie Mousse, która dzięki 
wyjątkowym składnikom aktywnym regeneruje włosy i zapewnia im zdrowy wygląd! Dodatkowo może być 
również stosowana jako odżywka bez spłukiwania: ułatwi rozczesanie włosów, a dzięki wyjątkowo lekkiej 
formule nie obciąży ich. Wystarczy rozprowadzić produkt na umytych, wilgotnych włosach, a następnie 
przejść do stylizacji (doskonale współpracuje ze wszystkimi produktami do stylizacji marki Maad). Pianka 
posiada delikatny, przyjemny zapach lodów waniliowych!

Z produktami Topping Jelly i Vinnie Mousse:
▪ uzyskasz modne, intensywne kolory na rozjaśnionych włosach
▪ odświeżysz kolor pozbawionych blasku, naturalnych lub farbowanych włosów, zapewniając im 

elegancki wygląd
▪ wykonasz prepigmentację przed nałożeniem farby oksydacyjnej, nadając włosom oryginalny refleks 

(poziom koloru nie zmieni się)
▪ podkreślisz odcień włosów lub zneutralizujesz niepożądane tony
▪ zaoferujesz swoim klientkom wyjątkowo atrakcyjny zabieg, podczas którego wspólnie przygotujecie 

mieszankę pigmentów Topping Jelly z pianką Mousse Vinnie

Efekt “wow” 100% Topping Jelly na całkowicie 
rozjaśnione włosy

Modny, intensywny kolor

Odświeżenie koloru 100% Topping Jelly /
50% Topping Jelly + 50% Mousse Vinnie 
na farbowane wcześniej włosy

50% Topping Jelly + 50% Mousse Vinnie 
na rozjaśnione lub farbowane włosy

Odświeżenie wyblakłego 
koloru

Maska koloryzująca

Tonowanie Neutralizacja niepożądanych 
tonów

Tonowanie 
pastelowych odcieni

50% Topping Jelly + 50% Neutral 
na pastelowe włosy

Tonowanie delikatnych, 
pastelowych odcieni

Efekt “gloss” 100% Neutral na cały porost Intensywne nabłyszczenie 
włosów

Delikatna koloryzacja lub 
odświeżenie wyblakłego koloru 
+ głęboka  regeneracja włosów

ZABIEG SPOSÓB UŻYCIA EFEKT

100% Topping Jelly /
50% Topping Jelly + 50% Vinnie Mousse
na rozjaśnione lub farbowane włosy



ZABIEG FAST DRY   (DLA DELIKATNEGO, ULOTNEGO EFEKTU)
1. Umyj włosy i dokładnie odsącz nadmiar wody ręcznikiem
2. Załóż rękawiczki ochronne, aby uniknąć zabarwienia skóry
3. W zależności od pożądanego rezultatu oraz rodzaju włosów użyj pigmentów Topping Jelly samodzielnie 
lub w połączeniu z pianką Vinnie Mouse odpowiednich w proporcjach (przed użyciem należy energicznie 
wstrząsnąć pianką, a następnie wycisnąć odpowiednią ilość produktu trzymając butelkę do góry dnem)
4. Nałóż produkt na włosy za pomocą pędzelka lub bezpośrednio na myjni
5. Rozczesz włosy, aby rozprowadzić produkt równomiernie na całej ich długości
6. Nie masuj włosów, aby uniknąć spienienia produktu
7. Pozostaw produkt na włosach na 5-20 min. w zależności od pożądanego efektu
8. Po upływie czasu aplikacji spłukuj włosy chłodną wodą, dopóki woda nie będzie całkowicie czysta 
(nie używaj szamponu)
9. Nałóż odżywkę lub maskę o kwaśnym pH (zalecamy odżywkę do włosów farbowanych Goalkeeper)
10. Spłucz włosy i przejdź do stylizacji

ZABIEG LONG LASTING   (DLA DŁUGOTRWAŁEGO EFEKTU)
1. Umyj włosy szamponem o zasadowym pH (zalecamy szampon chelatujący Mr Lover Shampoo)
2. Wysusz włosy w 90%
3. Załóż rękawiczki ochronne, aby uniknąć zabarwienia skóry
4. Nałóż produkt na włosy za pomocą pędzelka lub bezpośrednio na myjni
5. Użyj pigmentu Topping Jelly samodzielnie, bez łączenia go z pianką Vinnie Mousse (w celu uzyskania mniej 
intensywnego odcienia wymieszaj wybrany pigment z żelem w wersji Neutral)
6. Rozczesz włosy grzebieniem, aby rozprowadzić produkt równomiernie na całej długości, a następnie zwiń 
je w luźny rulon
7. Pozostaw produkt na włosach na 20-30 min. W przypadku rozjaśnionych włosów możesz również delikatnie 
podgrzewać włosy przez 10 min. w temperaturze do 40°C, a następnie pozostawić je w temperaturze 
pokojowej na dodatkowe 5 min.
8. Po upływie czasu aplikacji spłukuj włosy zimną wodą dopóki woda nie będzie całkowicie czysta (nie używaj 
szamponu)
9. Nałóż odżywkę lub maskę o kwaśnym pH (zalecamy odżywkę do włosów farbowanych Goalkeeper)
10. Spłucz włosy i odsącz nadmiar wody ręcznikiem. Nałóż na włosy piankę Vinnie Mousse, a następnie przejdź 
do stylizacji

OFERTA

Zestaw Sweetie Box obejmuje:

▪ 14 kolorowych pigmentów Topping Jelly

▪ 12 pianek Vinnie Mousse

▪ 1 żel w wersji Neutral

▪ miseczkę i pędzelek

Cena zestawu: 990 zł   1215 zł

Cena pojedynczego pigmentu Topping Jelly: 45 zł

Cena pojedynczej pianki Vinnie Mousse: 45 zł

ZAMÓWIENIA
+48 784 084 505
 sprzedaz@maadpolska.pl



Zastosowanie Sposób użycia

Naturalne

Podkreślenie ciepłych tonów  
(od poziomu  7 do 10)

Utrzymanie chłodnych tonów 
brązów (od poziomu 1 do 6)

Utrzymanie neutralnych 
tonów (od poziomu  7 do 10)

Utrzymanie ciepłych tonów 
brązów (od poziomu 1 do 6)

Podstawowe

Podkreślenie miedzianych 
tonów (od poziomu 7 do 10)

Neutralizacja żółtych tonów

Podkreślenie złotych tonów
(od poziomu 8 do 10)

Neutralizacja 
pomarańczowych tonów

Nadanie połysku, uzyskanie 
pastelowych odcieni

Carioca

Kolory

Uzyskanie intensywnych, 
modnych kolorów

Intensywne kolory:
nałóż pigment bezpośrednio 

na rozjaśnione włosy, 
bez rozcieńczania

Pastelowe kolory:
wymieszaj wybrany odcień 
pigmentu w proporcjach
1 : 1 z żelem wersji Neutral

Odświeżenie koloru:
wymieszaj wybrany odcień 
pigmentu w proporcjach

1 : 1 z Vinnie Mousse

Chocolate

Coffee

Gray Mocaccino

Caramel

Blue Liquorice

Lavender Cake

Honey

Orange

Neutral

Violet Plum

Red Cherry

Raspberry Magenta

Pink Smoothie

Smurf

Green Apple
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