Farbiace
techniky

AFFINAGE Globálny Ambassador a viacnásobne ocenená kaderníčka, Tracey Devine vytvorila päť zreteľných, flexibilných farbiacich
techník, aby spestrila predstavivosť kaderníkov.
Táto trendová brožúrka poskytuje krok- za- krokom návod, ako dosiahnuť tieto výsledky a ponúka nápady, ktorými sa môžete inšpirovať
vo vašom salóne.

„Dúfame, že vás bude táto brožúrka AFFINAGE Farbiace Techniky
inšpirovať, aby ste boli kreatívni a aby ste potlačili hranice vo vašom
obore. Veríme, že kreativita nemá žiadne limity a učenie sa je cesta,
ktorá nikdy nekončí.
Dúfam, že tieto úpravy ozdobia mnoho krásnych vlasov a dovolia
vám predstaviť si ešte viac kreatívnych možností.“ -Tracey Devine

AMY

VNÚTORNÉ ILÚZIE

Ingrediencie...
Affinage INFINITI - 4.036, 4.61, 6.61 & 5.727
Affinage INFINITI Gothic - 4.117
Affinage Ice Creme Bezamoniakový melír
Affinage Converter
Affinage Crème Developer - 3%/10vol
Affinage MODE ColourCare šampón & kondicionér

AMY

VNÚTORNÉ ILÚZIE
„Tento čerstvý bob strih ožíva každým
zatrasením vlasov, poskytuje záblesk farby
vtedy, keď to nečakáte.“
FARBA
1 „C“ sekcia bola vytvorená ponad ľavé ucho, približne 3 centimetre široká.
2 Táto sekcia bola presvetlená použitím Ice Creme a 3%/10vol Developer v pomere 1:2
3 Zvyšok vlasov bol nafarbený použitím nasledovnej INFINITI formuly: 20g 4.036 + 20g 3.0 + 20g 4.117 +
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120g Convertera. Čas pôsobenia je 25 minút.
Vlasy boli umyté ColourCare Šampónom a vysušené. Stredná sekcia bola nafarbená po častiach s
Affinage Meche (fólia), použitím INFINITI 4.61, 6.61 a 5.727 s 3%/10vol AFFINAGE Developer s pomerom
1:1,5. Čas pôsobenia je 45 minút. Vlasy boli potom umyté s ColourCare šampónom a kondicionérom.

STRIH
1 „C“ sekcia bola vytvorená od ucha k uchu. Silný bob bol ostrihaný solídnou kruhovou líniou.
2 Vlasy boli zamiešané odzadu dopredu, prestrihané po bokoch popri usporiadávaní vrstiev od korunky
3

smerom dopredu.
Účes bol prispôsobený použitím techniky voľnou rukou, aby sa odstránila hmotnosť a vznikol objem.

TRACEYIN TOP TIP Udržte tento pestrý strih a nebojte sa mať kontrastné farby, ktoré sa
zablysnú pri pohybe vlasov.

Amy miluje...

Kitoko ARTE Style Extend Dry shampoo

GABY

SPADNUTÝ POZDRAV

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

„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.“
FARBA
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„C“ sekcia bola vytvorená od ucha k uchu. Čierna sekcia bola zamotaná do chvosta vo výške tylovej
kosti.
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 korienkov.
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.
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 ColourCare šampónom a kondicionérom.

STRIH
1 Základná preťatá sekcia bola vytvorená od tylovej kosti do výšky ucha. Vlasy boli ostrihané kúsok pod
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ramenami bez stupňovania, držiac vlasy blízko k telu.
Vlasy sme dali do sekcie od ucha k uchu, všetky vlasy sme potiahli dopredu a pomocou britvy sme
urobili jemnú klenbu okolo tváre.
Diamantová sekcia bola vytvorená na korunke a ostrihaná o 5 centimetrov, aby sme vytvorili neprepojenú 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.

Gaby miluje...

Kitoko ARTE Fabulous Finish Hairspray

ALICE

HVIEZDA
Ingrediencie...
Affinage INFINITI - 9.145
Affinage INFINITI High Lift - 12.0S
Affinage INFINITI Gothic - 10.117 & 9.117
Affinage Lite melír
Affinage Converter
Affinage Crème Developer - 3%/10vol & 6%/20vol
Affinage MODE ColourCare šampón & kondicionér
ASP Colour Dynamics Mango Smoothie
ASP Colour Dynamics Pasteliser
ASP Kitoko Protein Additive – Pridaný do každého mixu na opravu, zosilnenie a ochranu
vlasov v priebehu farbenia. Taktiež vylepšuje a zintenzívňuje pokrytie.

ALICE

HVIEZDA
„Táto technika najlepšie funguje s ľahkými,
prírodnými tónmi, alebo naozaj zaujme
pri používaní pestrých trend farieb ako
ASP Colour Dynamics.“
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Korienky boli presvetlené použitím mixu Affinage Lite s 6%/20vol Developer. Je potrebná opatrnosť,
aby sme to s melírom neprehnali. Vizuálnou kontrolou sme získali čistý blond. Vlasy boli umyté s ColourCare šampónom a vysušené.
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Na korunke sme urobili štvorcípu hviezdu
a. Vlasy okolo hviezdy sme nafarbili INFINITI formulou: 20g 10.117 + 20g 9.117 + 60g 3%/10vol 		
Developer.
b. Po 20 minútach sme na hviezdu aplikovali: 15g 12.0s + 10g 9.145 a 50g Convertera. Nechali sme
pôsobiť 25 minút. Celkový čas pôsobenia oboch krokov je 45 minút. Potom sme vlasy zmyli 		
ColourCare Šampónom.
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Colour Dynamics Mango Smoothie zmiešaný s Pasteliserom sme po sekciách rozmazali, aby sme získali
žltý tón. Vizuálne sme získali želaný výsledok, vlasy sme zmyli a použili ColourCare kondicionér.

TRACEYIN TOP TIP Vyrovnajte vlasy k hlave pre výrazný imidž, alebo vlasy rozhádžte pre úplne
iný výrazný výsledok.

Alice miluje...
Kitoko ARTE Texture Perfect

ZANA

OHNIVÝ HROT

Ingrediencie...
Affinage INFINITI - 4.53 & 9.03
Affinage Lite melír
Affinage Converter
Affinage Crème Developer - 3%/10vol
Affinage MODE ColourCare šampón & kondicionér

ZANA

OHNIVÝ HROT
„Táto jednoduchá technika obnoví
farbu a dodá vlasom zdravý nádych,
zatiaľ čo vytvorenie hrotu zaujme
strih.“
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Vlasy sme rozdelili do sekcií pre vytvorenie hrotu.
Zostávajúce vlasy boli nafarbené použitím INFINITI 4.53 zmiešanej s Converterom v pomere 1:2 a čase
pôsobenia 25 minút. V priebehu pôsobenia, predná sekcia bola vyčistená, aby sme odstránili pôvodnú farbu použitím formuly: Lite, 3%/10vol Developer, ColourCare šampón a voda zmiešané rovnakým
dielom.
Vlasy boli umyté ColourCare šampónom a v umývadle sme hrot natónovali s INFINITI 9.03 s Converterom v pomere 1:2. Nechali sme pôsobiť 20 minút. Vlasy boli potom umyté ColourCare šampónom
a kondicionérom.

TRACEYIN TOP TIP Tento výzor nemá byť vlnitý, pred dokončením sa odporúča vyžehliť. Pri tejto
príležitosti sme si vybrali jedno ohnisko, ale môže sa rozdeliť aj na viac, aby sa ukázali rôzne farebné
efekty.

Tana miluje ...
Kitoko ARTE Super Sleek Cream

DONATELLA

ALTERNATÍVNA „T“ SEKCIA

Ingrediencie...
Affinage INFINITI - 3.352
Affinage b:RED Refresher - Copper
Affinage Intensives 0.4
Affinage Lite melír
Affinage Converter
Affinage Crème Developer - 3%/10vol
Affinage MODE ColourCare šampón & kondicionér

DONATELLA

ALTERNATÍVNA „T“ SEKCIA
„Táto farba zaisťuje klasickú a súčasnú
techniku, ktorá dodáva čerstvé zapletenie
na ombré, alebo „peek-a-boo“ farbenie.“
Pre tento vzhľad sme pracovali s pôvodnými svetlejšími koncami modelky.
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Vlasy sme si rozdelili na dve trojuholníkové sekcie na oboch stranách hlavy.
Trojuholníkové sekcie boli presvetlené s Affinage Lite zmiešaným s 3%/10vol Developerom. Zvyšné
vlasy boli nafarbené s INFINITI 3.352 s Converterom v pomere 1:2. Celkový čas pôsobenia je 20 minút.
Vlasy sme umyli s ColourCare šampónom, vysušili a rozdelili na pôvodné sekcie. Potom sme ich pomocou Affinage Meche (fólia) nafarbili kombináciou b:RED Refresher Copper a formuly: 20g INFINITI 7.51
+ 5g Intensives 0.4 + Converter v pomere 1:2. Modelkine pôvodné presvetlené končeky sme nafarbili
s b:RED Refresher Copper pre vytvorenie ombré efektu. Čas pôsobenia bol 15 minút. Vlasy boli potom
umyté ColourCare šampónom a kondicionérom.

TRACEYIN TOP TIP Táto technika funguje skvele s pestrými farbami a môže byť ľahko prispôsobená použitím odvážnych odtieňov ako Colour Dynamics.

Donatella miluje...
Kitoko ARTE Shine Sensation
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