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Принцип нумерації фарбників , призначення мікстонів 

   У професійних барвниках зазвичай використовуються цифри в позначенні кольору, а 

іноді і поєднання цифр з буквами (залежно від марки). В окремих випадках 

зустрічаються і назви, але тільки як доповнення або кращого сприйняття відтінку (для 

додаткових кольорів не основної палітри). 

Щоб краще розбиратися в кольорах, треба мати уявлення, що і яка цифра з літерою 

означає. Для кожного виробника такі позначення є індивідуальними, але для більшості 

вони дуже схожі (навіть якщо виготовляються у різних країнах). 

X /xx   Перша цифра в назві барвника, позначає глибину тону і зазвичай 

нумерується від одного до десяти (якась цифра може бути відсутнім, 

залежно від марки).  

Цифри 11 і 12 позначають спеціальну освітлюючу серію і носять назви (екстра, супер 

світлий блондин або спец блондин). 

(x/X x) Друга цифра або буква позначає кольоровий нюанс . 

(x/xX ) Третя цифра або буква вказує на  додатковий кольоровий нюанс . 
В якості прикладу наведені позначення (колірного і додаткового колірного нюансів) 

виробників, абсолютно різних цінових сегментів і країн виготовлення. Таких як: 

Estel pofessional (Росія)    6/7 — Темно-русявий, коричневий 

0-натуральний; 1-попелястий; 3-золотистий; 4-мідний; 

5-червоний; 6-фіолетовий; 7-коричневий; 8-перлистий 

 

Мікстони (коректори) 

Мікстони (коректори) – обов’язкове доповнення до перукарської палітри, з їх 

допомогою можна створювати нові колірні нюанси, а головне - прибирати небажані 

відтінки (фото 1). Як правило, фірми-виробники відображають в картах всі мікстони та 

правила роботи з ними (колориметрію). 

Мікстони (mix) - інтенсивні барвники, як правило, спектральних кольорів: червоного, 

синього, жовтого, зеленого, фіолетового, оранжевого. Можуть бути сірого і рожевого 

кольорів, а також безбарвними. У перукарській практиці до використання цих 

барвників вдаються в наступних випадках. 

1. Дня нейтралізації небажаних відтінків або отримання проміжних колірних нюансів. 

2. Для отримання більш яскравих насичених відтінків або, навпаки, для розведення 

кольору. 

3. Для попередньої пігментації знебарвленого і пористого волосся, насичення його 

відсутніми теплими пігментами. В цьому випадку мікстон використовуються 

самостійно або в суміші з барвниками натурального ряду. 
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Таблиця № 1 Принцип нумерації барвників різних брендів  

Перша цифра в назві барвника позначає глибину тону  

№ Londa 

Professional 

(Німеччина) 

ESTEL 

ESSEX 

 (Росія) 

ING 

(Італія)  

SIENA 

(Україна) 

DEMIRA 

(Україна) 

10 Платиновий 

блондин 

 Світлий 

блондин 

Платиновий 

блондин 

 Яскравий 

блонд 

 

9 Яскравий 

блондин 

Блондин Екстра світлий 

блонд 

 Світлий 

блонд 

Блонд 

8 Світло-

русявий 

Світло- 

русявий 

Світлий 

блондин 

8С мед Середній 

блонд 

Світло-

русявий 

7 Середньо-

русявий 

Середньо-

русявий 

Блонд 7С крем 

карамель 

Темний 

блонд 

русявий 

6 Темно-русявий Темно- 

русявий 

Темний 

блондин 

6С 

шоколадний 

Світло-

коричневий 

Темно-

русявий 

5 Світло-

коричневий 

Світлий  

шатен 

Світло - 

каштановий 

5С Кава глясе Середньо- 

коричневий 

Світлий 

шатен 

4 Середньо- 

коричневий 

Шатен Каштановій 4 С кавовий Коричневий Шатен 

3 Темно-

коричневий 

Темний 

 шатен 

Темно 

каштановий 

 

 

Темно-

коричневий 

Темний 

шатен 

2 Чорний  Коричневий  Чорний Чорний 

1  Чорний 

класичний 

Чорний    

     

Таблиця № 2 Принцип нумерації барвників різних брендів  

Друга цифра позначає кольоровий нюанс  
№ Londa Professional 

(Німеччина) 

ESTEL ESSEX 

 (Росія) 

         ING 

(Італія) 

SIENA 

(Україна) 

DEMIRA 

(Україна) 

1 попелястий попелястий попелястий попелястий попелястий 

2   фіолетовий   

3 золотистий золотистий золотистий золотистий золотистий 

4 мідний мідний мідний червоний мідний 

5 червоний червоний   червоний 

6 фіолетовий фіолетовий червоний фіолетовий фіолетовий 

7 коричневий коричневий  коричневий  коричневий 

8 перлистий перлистий  перлистий перлистий 

Таблиця № 3 Принцип нумерації  мікстонів (коректорів)  різних брендів  

№ 

Londa 

Professional 

(Німеччина) 

ESTEL ESSEX 

 (Росія) 

ING 

(Італія) 

SIENA 

(Україна) 

DEMIRA 

(Україна) 

1 попелястий 0/00А аміачний нейтральний   М/0 розсвітлювач 

2  0/00N нейтральний фіолетовий М1 синій М1 синій 

3 золотий 0/11 синій синій М3 золотистий М2 зелений 

4 мідний 0/22 зелений зелений М4 червоний М4 помаранчевий 

5 червоний 0/33 жовтий  М46 малиновий М5 червоний 

65 рожевий 0/44 помаранчевий  М6 фіолетовий М56 червоно-

фіолетовий 

6 фіолетови

й 

0/55 червоний  М7 помаранчеви

й 

М66 інтенсивно 

фіолетовий 

  0/66 фіолетовий    М77 інтенсивно 

коричневий 

  0/77 коричневий    М8 перлистий 



 


