
Ingrediencie...
Affinage INFINITI - 4.24, 6.24, 8.24, 10.21 & 1.0
Affinage INFINITI High Lift - 12.0S
Affinage Ice Creme bezamoniakový melír
Affinage Converter
Affinage Crème Developer - 3%/10vol
Affinage MODE ColourCare šampón & kondicionér
Affinage úzka kefa

Gaby
SPADNUTÝ POZDRAV





„Tento vzhľad je niečo ako sofistikovaný, luxusne 
kontrastujúci tón, ktorý vyzerá skvele na rovných 
vlasoch, alebo vlasoch s trošku väčšou textúrou. 
Nekonečná farbiaca technika, ktorá nikdy nezaostane.“

1 „C“ sekcia bola vytvorená od ucha k uchu. Čierna sekcia bola zamotaná do chvosta vo výške tylovej 
kosti. 

2  Centimetrová „podkovná“ sekcia bola vyformovaná z prednej časti od ucha k uchu. Zosvetlenie 
bolo upletené z prednej časti korunky, s použitím AFFINAGE Meche (fólie) a Ice Creme zmiešanom 
s 3%/10vol Developerom v pomere 1:2. Každá sekcia bola farbená čoraz väčším sťahovaním od korien-
kov.

3  Chvostová sekcia bola natupírovaná s Affinage Úzklou kefou. Cieľom bolo vytvoriť farebné ombré 
s pekným prepojením. Táto sekcia bola opakovaná aj v zostávajúcich vlasoch v prednej sekcií. Ice 
Creme bol miešaný s 3%/10vol Developerom v pomere 1:2, neskôr bol rozmazaný vo vlasoch voľnou 
technikou a vizuálne sledovaný do želaného výsledku.

4  Vlasy boli umyté ColourCare šampónom a vysušené. Korienky boli nafarbené s INFINITI 4.24 zmiešanou 
s Converterom v pomere 1:2, potom zmiešaná na konci korienkov s 7.24 (6.24 + 8.24, 1:1) a Converterom 
v pomere 1:2 pre vytvorenie mramorového efektu a nechali sme 20 minút pôsobiť. Niektoré miesta boli 
natreté rukou pre vytvorenie balayage efektu. Vlasy boli spätne natónované použitím INFINITI formuly: 
30g 12.0s + 7g 10.21 + 3g 1.0 s 80g Converter. Vizuálne necháme pôsobiť. Vlasy potom umyjeme Co-
lourCare šampónom a kondicionérom. 

STRIH 
1  Základná preťatá sekcia bola vytvorená od tylovej kosti do výšky ucha. Vlasy boli ostrihané kúsok pod 

ramenami bez stupňovania, držiac vlasy blízko k telu.
2  Vlasy sme dali do sekcie od ucha k uchu, všetky vlasy sme potiahli dopredu a pomocou britvy sme 

urobili jemnú klenbu okolo tváre.
3 Diamantová sekcia bola vytvorená na korunke a ostrihaná o 5 centimetrov, aby sme vytvorili nepre-

pojenú vrstvu. Dôvodom, prečo nie je prepojená je, že obvod zostane ťažký a silný. Nazýva sa to 
neviditeľné vrstvenie. Vlasy sú prepojené keď sa vysušia použitím štiepacím efektom, aby sa vrstvy od 
korunky ku končekom jemne zmiešali. 

  TRACEYIN TOP TIP Kľúčom k tomuto vzhľadu je vytvoriť veľmi jemné splynutie, takže farby   
   vyzerajú vystupňované. 

FARBA



Gaby miluje...
Kitoko ARTE Fabulous Finish Hairspray


