
Olivia
Vizuálne presvetlite vlasy s 
A�nage Ice Creme & 3% 
Developer do čistej blond. Zmyte, 
šampónujte a vysušte.

Nafarbite korienky s nasledujúcim 
mixom (nenechávajte priamu líniu) 
: 40g INFINITI 10.0 + 10g 0.6 
Intensives + 3% Developer. 
Nechajte pôsobiť 45 minút, zmyte, 
šampónujte a uterákom vysušte.

Miešajte Colour Dynamics Magic 
Magenta s Pasteliserom pre 
dosiahnutie želaného 
pastelového odtieňa a aplikujte 
od stredných dĺžok až po 
končeky. Vizuálne nechajte 
pôsobiť do 30 minút a zmyte.

Elizabeth
Použite A�nage Lite & 3% 
Developer na vytvorenie 
náhodných „slnečných lúčov“. 
Nechajte pôsobiť do žiadaného 
odtieňa, zmyte, šampónujte a 
uterákom vysušte.

Aplikujte ako globálnu 
farbu nasledujúci mix: 
40g INFINITI 9.145 + 40g 
7.336 + Converter. Necha-
jte pôsobiť 20 minút. 
Zmyte, šampónujte a 
uterákom vysušte.

Zmiešajte Colour Dynam-
ics Mango Smoothie s 
Pasteliserom a aplikujte 
od stredných dĺžok až po 
končeky. Vizuálne necha-
jte pôsobiť, zmyte a 
použite kondicionér. 

Egle

Aplikujte ako globálnu farbu 
nasledujúci mix: 20g INFINITI Gothic 
9.117 + 10g 6.117 + 3% Developer. 
Nechajte pôsobiť 45 minút, zmyte, 
šampónujte a uterákom vysušte. 

Nafarbite malú sekciu v prednej časti 
použitím Colour Dynamics Pure 
Purple zmiešanú s Pasteliserom na 
vytvorenie jemného fialového odtieňa. 
Zmyte a použite kondicionér.

Vizuálne presvetlite vlasy s A�nage 
Ice Creme & 3% Developer do čistej 
blond. Zmyte, šampónujte a  
vysušte.

Ak je to potrebné, aplikujte INFINITI 
10.21 zmiešanú s Converterom pre 
odstránenie nechcenej žltej. Vizuálne 
sledujte do žiadaného výsledku, 
zmyte, šampónujte a vysušte. 



Bruja
Nafarbite malú sekciu v prednej časti 
použitím Colour Dynamics Pure 
Purple zmiešanú s Pasteliserom na 
vytvorenie jemného fialového 
odtieňa. Zmyte a použite kondicionér.

Aplikujte nasledovný mix, necháv-
ajúc končeky nedotknuté: 40g 
INFINITI 10.2 + 10g INFINITI High 
Lift 12.0s + Converter. Nechajte 
pôsobiť 20 minút, poriadne zmyte 
a uterákom vysušte. 

Nafarbite nedotknuté končeky so 
zmiešaným Colour Dynamics 
Mango Smoothie a Pasteliserom. 
Vizuálne nechajte pôsobiť do 30 
minút, potom zmyte a použite 
kondicionér.

Sami
Vizuálne presvetlite vlasy 
s A�nage Ice Creme  & 
3% Developer do čistej 
blond. Zmyte, 
šampónujte a uterákom 
vysušte.

Miešajte Colour 
Dynamics Azure Blue 
s Pasteliserom pre 
dosiahnutie želaného 
pastelového odtieňa a 
aplikujte ako globálnu 
farbu. Nechajte 
pôsobiť 30 minút a 
zmyte.

Nafarbite korienky s nasledujúcim mixom 
(nenechávajte priamu líniu) : INFINITI 
Gothic 30g 4.117 + 30g 6.116 + 3% 
Developer. Nechajte pôsobiť 45 minút, 
potom zmyte, použite MODE ColourCare 
šampón a uterákom vysušte.

APLIKUJTE DO KORIENKOV: 
1 diel Colour Dynamics Green Envy 
+ 2 diely Pasteliseru. 
APLIKUJTE OD STREDNÝCH 
DĹŽOK AŽ DO KONČEKOV: 
1 diel Colour Dynamics Green Envy 
+ 5 dielov Pasteliseru.
Vizuálne ich zmiešajte pre efektívne 
odtiene. Nechajte pôsobiť asi 30 
minút, potom zmyte.

Georgie
Vizuálne presvetlite vlasy s A�nage 
Lite  & 3% Developer do čistej 
blond. Zmyte, použite ASP Kitoko 
Purifying šampón a  vysušte.

#CandyPop


