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Váš kompletný sprievodca portfóliom Affinage farieb a produktov

VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE PRE SLOVENSKO A ČESKÚ REPUBLIKU
Hair & Salon s´s.r.o., Oravická 614/14, 028 01 Trstená
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BORN IN BRITAIN

AFFINAGE® SALON PROFESSIONAL

Naša misia: pomocou našich vedomostí, vývoja, inovácii
a technológie vytvoriť dokonalé, bezpečné a jedinečné produkty,
ktoré prinesú vášeň a kreativitu do profesionálnych salónov.

PRODUKTY KTORÉ UZRELI SVETLO SVETA
Jedinečná profesionálna vlasová kozmetická
značka AFFINAGE bola vytvorená a
uvedená na trh v roku 1996 spoločnosťou
Hair Cosmetics Ltd. UK. Pôvodne vyvinutá
len rada permanentných farieb, sa rýchlo
rozšírila a zahrnula tónovacie farby, módne
farby, trvalé, jedinečné melírovacie systémy,
klasické melírovacie prášky, šampóny,
kondicionéry a stylingové produkty, všetky
vyvinuté v našich AFFINAGE laboratóriách
v Taliansku. Náš vývojový tím pod vedením
Dr. Nicola Summer neustále posúva hranice
a objavuje nové vzrušujúce vlasové produkty.

AFFINAGE® Worldwide HQ
Romsey, United Kingdom

AFFINAGE® USA
Vista, California, USA
AFFINAGE® Worldwide HQ
Romsey, United Kingdom

AFFINAGE® USA Vista, California

Zákazníci a profesionálny vlasový priemysel
na celom svete nadšene prijali tieto jedinečné,
technológiou poháňané produkty, čím vytvorili
AFFINAGE jednu z najrýchlejšie rastúcich
značiek na svete. Rýchly rast zabezpečuje
zdvojený cieľ bezkonkurenčných produktov,
v ktorých sa spájajú inovácia a kvalita,
podporované komplexnými školeniami a
podporným vzdelávacím systémom. Dnes
sa AFFINAGE predáva vo viac ako 50tich
krajinách, s centrálou a školiacimi zariadeniami
v Anglicku, Taliansku a USA. Celosvetovo
sa naše výrobky predávajú pomocou siete

AFFINAGE® Research & Development Laboratory, Bologna, Italy

ASP® Hong Kong
Wanchai, Hong Kong

Dott. Nicola Summer AFFINAGE® R&D
Laboratory, Bologna, Italy

ASP® AUSTRALIA
Queensland, AUS
Affinage Salon Professional podporuje kampaň vyhlásenú
Kadernícou associáciou v Anglicku, pre oficiálnu registráciu
všetkých kaderníkov. Celý Technický tím Affinage je
registrovaný a Affinage je právom pyšný pre podporu tejto
dôležitej kampane.
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Podmaňujúce, výrazné farby. Nádherné, zdravšie vyzerajúce vlasy.
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INFINITI® Inteligentný systém farbenia zahŕňa permanentné farby, prísady do farieb a farebné melíre, ktoré vám poskytnú bezhraničné možnosti
a žiarivé, viacrozmerné výsledky. Neuveriteľnú, jedinečnú farbu a dokonalé 100% prekrytie šedivých vlasov dosiahnete pomocou zdokonaleného
pokrokového zloženia s DATEM PLUS® Technológiou, ktorá bezpečne prenesie dlho trvajúce pigmenty farby hlboko do každého vlasu. Výživová emulzia
založená na bambusovom masle a argánovom oleji dodáva ochranu, poddajnosť a neuveriteľný lesk pre nádherné a zdravšie vyzerajúce vlasy.

KEDY POUŽIŤ INFINITI® INTENSIVES RADU

34
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INFINITI® INTELLIGENTNÝ SYSTÉM FARBENIA

DATEM PLUS® Technológia
POSILNENÝ VÝKON FARBY

Pôvodná DATEM® technológia robila naše farby jemnejšie, tým že uzatvára kyslík predtým, ako ho uvoľnila hlboko v kortexe. DATEM PLUS® spôsobuje
prevrat v technológiách farbenia, pretože zachytáva kyslík a molekuly farby predtým, ako ich bezpečne prenesie do kmeňa vlasu tým, že jemne oddeľuje
väzby medzi keratínovými reťazcami. Ako náhle sa tam uvoľnia, začína sa akcia farbenia. Tento jedinečný systém prepravovania kontroluje voľné radikály*,
čím značne redukuje poškodenie kutikúl a pokožky hlavy.
DATEM PLUS® technológia začína pracovať ešte predtým ako je farba nanesená. Počas miešania je farba chránená pred rýchlou oxidáciou, to znamená,
že zabezpečí omnoho viac molekúl farby na preniknutie do kortexu. DATEM PLUS® technológia tiež rozdeľuje farbu na omnoho menšie molekuly
v pokrokovej krémovej emulzii a zároveň ich rozdeľuje rovnomerne, predtým ako ich začne bezpečne prenášať do kortexu vo väčších množstvách. Keď
preniknú do každého vlákna, molekuly farby sa aktivujú a uzatvárajúc farbu hlboko vo vnútri vlasu. Toto bezpečné, hĺbkové a omnoho efektívnejšie
ukladanie farby v kombinácií s akciou proti blednutiu farby, zabezpečia farbu, ktorá je sýtejšia, intenzívnejšia a neprekonateľne trvácna.

INFINITI® tvorená DATEM PLUS® technológiu
je farba, ktorá sa stará o vaše vlasy.
*Voľné radikály sú atomárne alebo molekulárne druhy s nespárovými elektrónmi, ktoré
vznikajú rôznymi spôsobmi (UV lúče, znečistenie, intenzívne slnečné svetlo, kyslíkové
procesy). Sú vysoko reaktívne a spôsobujú poškodenie chemických zlúčenín v ľudskom
tele (t.zn. bielkoviny, DNA). A keď pracujeme s produktmi založenými na oxidačnej
báze, spôsobuje to poškodenie vonkajšej vrstvy vlasu a pokožky hlavy. DATEM PLUS®
technológia drasticky redukuje tvorenie týchto voľných radikálov, a udržuje silu
a štruktúru vlasov.
DATEM PLUS v kontakte s vlasom
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QUICKPIG - PREDPIGMENTÁCIA

DATEM PLUS uvoľňuje kyslík a molekuly farby
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Uvoľnené molekuly farby
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59

AFFINAGE KOLESO FARIEB

Kyslík a molekuly farby obalené DATEM PLUS

Voľný kyslík
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1. 100% Prekrytie šedín
Objavte výnimočnú silu prekrytia INFINITI®. DATEM PLUS® technológia chráni farbu pred rýchlou oxidáciou počas procesu miešania, teda omnoho viac
farby prenikne do kortexu. Technológia DATEM PLUS® zároveň rozloží farbu na menšie molekuly v pokrokovej emulznej báze a tým zabezpečí rovnomerné
rozptýlenie ešte pred preniknutím do kortexu vo väčšom množstve. Ako náhle vniknú molekuly farieb do každého vlasu, začínajú reagovať a uzamykajú
farbu hlboko vo vnútri vlasu, tento jedinečný proces zabezpečí 100% prekrytie šedín a zároveň udržuje silu a kondíciu vlasov.

2. Neskutočná kvalita a lesk vlasov
Neuveriteľný lesk a nádherné zdravo vyzerajúce vlasy dosiahnete pomocou výživnej krémovej emulzie, ktorej základ tvorí bambusové maslo a argánový
olej. Vyživujúca formula zároveň zvýrazňuje intenzitu farby a lesk, tiež zaručí dlho trvajúci výsledok.

3. Bezhraničné možnosti farieb

PERMANENTNÁ FARBA

PERMANENTNÁ FARBA

P E R M A N E N TÁ FA R B A N A V L A S Y

Prečo použiť INFINITY PERMANENTÚ FARBU
NA VLASY.

Zmiešaním INFINITI® odtieňov s odtieňmi INFINITI® Intensives vytvoríte farbu na mieru každého klienta. Ak si to viete predstaviť, viete to vytvoriť. Viac
informácií nájdete na strane 30.

ZÁKLADNÉ RADY (1. – 10.)

4. Rýchle pôsobenie INFINITI®
Jedinečnosť DATEM PLUS® Technológie spočíva v tom, že vám pomocou použitia jemného tepla, umožňuje urýchlenie procesu pôsobenia farby len na
25minút bez ničenia vlasov alebo pokožky. Odporúčame použiť nahriatie pri používaní našich krémových oxidantov AFFINAGE® 9%(30vol) a 12%(40vol)
s Radou High Lift (12).
Trvácnosť či výsledok farbenia je rovnaký aj bez použitia tepla. Neprekrývajte vlasy počas doby pôsobenia farby.

5. Pokroková Technológia odolnosti voči vyblednutiu
Hlavný dôvod blednutia či zmeny farby je jej vystavenie svetlu a vzduchu. Kyslík vytvára postupnú oxidáciu vo vlasoch. Svetlo obsahuje ultra fialové
žiarenie, ktoré môže spôsobovať presvetlenie farby, pomocou vyťahovania pigmentov farby z vlasov.
INFINITI® bojuje s blednutím farby niekoľkými spôsobmi. DATEM PLUS® Technológia bezpečne dopravuje molekuly farby INFINITI® hlboko do kortexu
každého vlasu bez ničenia vrchnej vlasovej vrstvy kutikúl. Počas celého procesu sa farba uzamyká vo vnútri a je rovnomerne znižované pH toto spolu s
proti blednúcou akciou zabezpečí bezpečnejšie, hlbšie a efektívnejšie uloženie farby a dlho trvajúci nádherný výsledok.
INFINITI® obsahuje UV filtre, ktoré redukujú nežiaduce efekty svetelných lúčov a kontrolujú postupnú oxidáciu pomocou špeciálnych zásobníkov.

108 ODTIEŇOV

6. Extra nízky obsah amoniaku
INFINITI® robí neuskutočniteľné, uskutočniteľným. INFINITI® obsahuje len 0.2% amoniaku po zamiešaní, teda zanechá vlasy zdravšie a vyživené, pretože
sa v nej spája vysoký výkon a presné určená nízka hodnota amoniaku. Žiadna permanentná farba založená na amoniakovej báze nemá taký nízky obsah
amoniaku ako INFINITI®.
Po zmiešaní s AFFINAGE® krémovým oxidantom sa hodnota amoniaku v INFINITI® ešte zníži.

• ULTRA NÍZKY OBSAH AMONIAKU
06

• 100% PREKRYTIE ŠEDÍN UKLADÁ PIGMETY FARBY
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HODNOTY AMONIAKU NEZMIEŠANÉ

HODNOTY AMONIAKU ZMIEŠANÉ S KRÉMOVÝM OXIDANTOM

AFFINAGE® METÓDA TESTU NA POKOŽKE

Základné Rady (1 - 10)

0.5% - 2.3% (Najväčšie v 10. Rade)

0.2% - 0.9%

AFFINAGE® odporúča test na pokožke pred každou aplikáciu farby.

High Lift Rada

3.2%

1.06%

Gothic Rada

0.5% – 0.8%

0.2% – 0.3%

b:RED Rada

3.0%

1.5%

Intensives Rada

2.5%

1.0%

7. Znížené pH
Neuveriteľne dlho trvajúca farba je výsledkom jedinečného znižovania pH v INFINITI® farbách. Počas celého procesu farbenia je pH

45min

2

1

48hr

kontrolované pomocou vyrovnávajúcich prísad krémovej emulzie, ktoré zároveň zjemňujú negatívne efekty silnej alkality.

8. Neuveriteľná sťahovacia sila

Permanentná vlasová farba musí mať dobrú sťahovaciu silu, ak chce zaručiť, že farba chytí všade rovnako:
permanentná farba najskôr vytiahne prirodzený pigment pred tým ako uloží novú farbu. Dokonca aj čierna
farba musí najskôr vytiahnuť prirodzený pigment pred tým ako začne ukladať farbu. INFINITI MÁ TÚ SPRÁVNU
ROVNOVÁHU. INFINITI VYTIAHNE VIAC SO 6% (20vol) AKO VEĽA INÝCH FARIEB PRI POUŽITÍ 9% (30vol).
V prípade, že stmavujete, alebo zakrývate šedivé vlasy (alebo farbíte na podobný odtieň), MALI BY STE
POUŽIŤ 3% (10vol).

9. Znižuje risk precitlivenosti vlasov
Extra nízky obsah amoniaku a pokroková emulzia, založená na krémovej báze, dovoľuje INFINITI® použiť menej pigmentov. Týmto
spôsobom sa pre vašich klientov značne znižuje risk precitlivenosti vlasov.

10. Trvácnosť INFINITI®
Neuveriteľné množstvo produktu na prácu zabezpečí INFINITI® svojím 100ml balením a pomerom zmiešavania 1:1 ½.

Zmiešajte malé množstvo vybraného odtieňa INFINITI® farby so správnym AFFINAGE® krémovým Oxidantom. Natrite na
kúsok predlaktia alebo za ucho. Nechajte pôsobiť 45 minút a zmyte vodou. Všímajte si reakcie po 48 hodinách. Ak sa ukáže
akákoľvek podráždenie alebo reakcia, farbu neaplikujte.

PERMANENTNÁ FARBA

PERMANENTNÁ FARBA

ODTIENE

Iné produkty a testovanie na pokožke.
Produkty, ktoré nanášame priamo na pokožku, nepotrebujete miešať.
HotShotz, Colour Dynamics, Cool Blonde Illuminator - 25 minút
Cool Blonde Šampón a Kondicionér - 10 minút
Ako je hore uvedené, sledujte reakciu na pokožke po 48 hodinách. Ak sa objaví akékoľvek podráždenie neaplikuje žiadnu farbu.

INFINITI® HVIEZDA FARIEB
Farby naproti sebe sa neutralizujú, alebo rušia jedna druhú.
Zelená neutralizuje Červenú • Fialová neutralizuje Žltú • Modrá neutralizuje Oranžovú

11. Ľahké miešanie a aplikácia
INFINITI® sa zmiešava rýchlo a ľahko do hladkej krémovej konzistencie. Počas aplikácie, INFINITI® výborne priľne od korienkov, čím
minimalizuje rozdiely vo farbe.

! Dôležité: Vždy sa ubezpečte, že mate správne množstvo INFINITI® farby a AFFINAGE® krémoveho Oxidantu. Na dosiahnutie
dokonalých výsledkov použite pri vážení farieb váhu AFFINAGE® Electronic Balance.

12. Infiniti krémová farba
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! Dôležité: Len pre profesionálne použitie.
Odporúča sa, aby ste pri používaní akéhokoľvek chemického produktu, používali ochranné rukavice. Farbiace produkty môžu niekedy spôsobiť
alergickú reakciu, a preto sa vždy odporúča pred použitím permanentnej alebo tónovacej farby na vlasy vykonať kožný test. Nepoužívajte
na zafarbenie obočia ani mihalníc. V prípade, že sa výrobok dostane do kontaktu s očami, okamžite ho vymyte čistou vodou. Ak pretrváva
podráždenie, vyhľadajte lekára.
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Infiniti používa tie najbezpečnejšie zložky, a tak spĺňa striktné odporúčania kaderníckeho sveta.
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INFINITI® ČÍSELNÝ SYSTÉM

INFINITI® OBRÁZKOVÝ KĽÚČ
CIEĽOVÝ ODTIEŇ

V ICC číslo pred bodkou označuje hĺbku (ako tmavá alebo svetlá je farba). Číslo po bodke označuje primárny tón, ktorý
je pridaný k odtieňu. Druhé číslo označuje sekundárny tón, ktorý tlmí alebo prehlbuje primárny tón. Tretie číslo (ak sa
vyskytuje) označuje terciárny tón, ktorý tlmí alebo prehlbuje ostatné tóny
Čísla pred a po bodke, teda dovoľujú koloristovi úplne vyjadriť odtieň.
Napríklad: Ak používate odtieň 6.652 - .6 je primárny tón, .5 je sekundárny tón a .2 je vyjadrený terciárny tón.

Konzultácia s klientom:

TEPLO

Profil klienta a výber farby

Vytvorenie profilu klienta
•
•
•
•
•

Určite farbu kože a očí klienta
Vezmite do úvahy osobnosť a módny štýl klienta
Pri výbere farby zohľadnite aj životný štýl klienta
Zhodnoťte odhodlanie klienta na farbenie – zafarbenie celej hlavy, čiastočné zafarbenie
Vždy vykonajte test na pokožke aspoň 48 pred aplikáciou farby na pokožku hlavy

Výber farby
1. TÓN

2. TÓN

3. TÓN

INFINITI® HĹBKY

INFINITI® ZÁKLADNÉ TÓNY

12 Veľmi svetlá extra blond

0 Prírodná

10 Extra svetlá blond

1 Zelený popol

9 Veľmi svetlá blond

2 Fialový popol

8 Svetlá blond

3 Zlatá

7 Stredne blond

4 Meď

6 Tmavá blond

5 Mahagón

5 Svetlá hnedá

6 Červená

4 Stredne hnedá

7 Modrá

Identifikujte prirodzenú hĺbku
Určite percento šedivých vlasov
Zistite, či vlasy boli pred tým chemicky ošetrované
Vyšetrite stav a poréznosť vlasov
Vyberte cieľový odtieň – svetlejší, tmavší alebo rovnakú hĺbku odtieňa
Zhodnoťte sťahovaciu silu zvoleného odtieňa
Vyberte správny odtieň a silu oxidantu
Nechajte pôsobiť správnu dobu, nie menej, nie viac

Výber odtieňa farby INFINITI®: pomocou pravidla 70%
Vzorky vo vzorkovníku INFINITI® sú založené na farebných výsledkoch prekrytia 70% šedivých vlasov.

Farbenie odrastených vlasov
Je dôležité vedieť, že prirodzené teplo sálajúce z pokožky zvýši sťahovanie pigmentov, počas aplikácie farby. Preto by ste sa

3 Tmavá hnedá

mali držať nasledovných pravidiel pri výbere odtieňa:

2 Veľmi tmavá hnedá

• Ak farbíte na rovnaký odtieň alebo tmavé odtiene - Ak má zákazník menej ako 70% šedivých vlasov, zvoľte cieľový odtieň.
Použite 3% (10vol) AFFINAGE® krémový oxidant.
• Ak farbíte na rovnaký odtieň alebo tmavé odtiene - Ak má zákazník viac ako 70% šedivých vlasov, zvoľte farbu o odtieň
tmavšiu. Použite 3% (10vol) AFFINAGE® krémový oxidant.
• Ak zosvetľujete – Vyberte cieľový odtieň a oxidant so správnym obsahom (použite sprievodcu „úroveň sťahovania“).

1 Čierna

Príklady:
- Základ 8. + Meď 4 + Zlatá 3 = Svetlá medená zlatá blond

+70%

- Základ 10. + Zlatá 3 + Fialová 2 = Svetlá piesková béžová blond

WHITE

-70%

▲

WHITE

- Základ 6. + Zlatá 3 + Červená 6 = Tmavá prirodzene zlatá červená blond (Tmavá čokoláda)

Ak je číslo odtieňa zdvojené, indikuje to zintenzívnenie farby. Napr:

6 . 6 6 = Intenzívnejšia červená 8 . 3 3

= Intenzívnejší zlatý tón farby

Farbenie prírodných vlasov
Pre dosiahnutie cieľového odtieňa, prosím dodržte dole uvedené pravidlo 70% , keďže výber odtieňov je iný ako pri farbených vlasoch vysvetlených.
• Ak má zákazník 70% šedivých vlasov - zvoľte cieľový odtieň, napríklad pri výbere 6.0 naneste 6.0.
• Ak má zákazník viac ako 70% šedivých vlasov - zvoľte o odtieň tmavšiu farbu, ako je cieľový odtieň, napríklad pri výbere 6.0 naneste 5.0
• Ak má zákazník menej ako 70% šedivých vlasov – Vyberte o odtieň svetlejšiu farbu, ako je cieľový odtieň, napríklad pri výbere 6.0 naneste 7.0 .

WHITE

▲

70%

+70%
WHITE

▲

8.4 3
1 0.3 2
6.0 3 6

•
•
•
•
•
•
•
•

▲

HĹBKA

10

ODNÍMATEĽNÉ VZORKY

PERMANENTNÁ FARBA

PERMANENTNÁ FARBA

INFINITI® číselný systém sa riadi Medzinárodným kódom farieb (ICC), ktorý umožňuje koloristovi identifikovať každú farbu, jej hĺbku a tón.

BIELE(ŠEDIVÉ)
VLASY

-70%

▲

WHITE
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SŤAHOVACIA SILA INFINITI®

Základné rady (1-10) INFINITI® prekryjú 100% šedivých vlasov.
Z čoho vyplýva, že k módnym odtieňom INFINITI® nie je potrebné pridávať základné farby, ak nimi chceme prekryť šedivé vlasy.

Sťahovacia schopnosť je vbudovaná do INFINITI® farieb a tak na intenzívnejšie sťahovanie môže byť použitý menší obsah
oxidantu pri ktorom sa udrží kvalita vlasov a zároveň dosiahne dokonalý výsledok. Maximálna sťahovacia sila pre všetky
odtiene INFINITI® je o 3 odtiene pri použití 6% (20vol) krémového oxidantu 3%(10vol) krémový oxidant by ste mali používať
na: prekrytie šedivých vlasov, zintenzívnenie hĺbky farby a pri farbení na rovnaký odtieň.

Extra prekrytie s Prírodnými popolavými odtieňmi

Pri použití 6% (20vol) AFFINAGE® krémového oxidantu je sťahovacia schopnosť nasledovná:

V minulosti koloristi zmiešavali 50% prírodných tónov s inými odtieňmi, aby dosiahli garanciu prekrytia šedivých vlasov.
Čo v praxi znamenalo, že ak cieľový odtieň bol studený alebo popolavý odtieň, pridanie prírodného odtieňa dodalo farbe
teplý odtieň, a tak sa strácal želaný studený popolavý odtieň. Ak bol cieľový odtieň teplý, napríklad Červený alebo Medený,
pridaním Prírodného odtieňa sa znížila intenzita odtieňa.

Môžete si vybrať z nasledovných možností:

1) Použiť prírodné popolavé odtiene (.01)

HĹBKA ODTIEŇA

STUPEŇ STIAHNUTIA

1, 2

½

(Ak použijete 1.0 Čiernu alebo 2.0 Veľmi Tmavo Hnedú, dosiahnete stiahnutie o ½ odtieňa)

3, 4

1

(Ak použijete 3.0 Tmavo Hnedú alebo 2.0 Stredne Hnedú, dosiahnete stiahnutie o 1 odtieň)

5, 6

1

(Ak použijete 5.0 Svetlo Hnedú alebo 6.0 Tmavo Blond, dosiahnete stiahnutie o 1 až 2 odtiene)

7, 8, 9, 10

2-3 (Ak použijete 7.0 Stredne Blond až 10.0 Veľmi Svetlo Blond dosiahnete stiahnutie o 2 až 3 odtiene)

Tieto úrovne sa týkajú všetkých odtieňov v zodpovedajúcej hĺbke, t.zn. 5.0 aj 5.35 dajú 1 až 2 úrovne stiahnutia pri použití 6%
(20vol) oxidantu.

Tieto špeciálne odtiene boli vyvinuté na prekrývanie odolných šedivých vlasov. Odtiene .01 (Prírodný popol) sú kombináciou
Prírodných (.0) a Popolavých (.1) tónov. Ak má zákazník vysoké percento šedivých alebo farbe odolných vlasov, táto
kombinácia pomôže zvýšiť kryciu schopnosť a zároveň udržať tón vybraného odtieňa. INFINITI® Natural Ash (Prírodný
Popol) .01 môže byť pridaný k ľubovoľnému odtieňu, vrátane Červenej alebo Medenej, v koncentrácii do 25% na garanciu
prekrytia šedivých vlasov a zároveň zachovávanie želaného odtieňa napríklad:. ¾ cieľového odtieňa ku ¼ príslušného .01
odtieňa. V prípade potreby môžu byť tieto tóny použité samostatne na dosiahnutie Prírodného popolového odtieňa.

PERMANENTNÁ FARBA

PERMANENTNÁ FARBA

PREKRÝVANIE ŠEDIVÝCH VLASOV

Pri použití 9% (30vol) AFFINAGE® krémového oxidantu je sťahovacia sila zvýšená o pol až celý stupeň v porovnaní
so 6% (20vol) oxidantom.

AFFINAGE® KRÉMOVÝ OXIDANT

2) Používanie odtieňov .0X pre veľmi odolné šedivé vlasy uvedené pre Ázijsky

typ vlasov nanášajte ako hore uvedené .01 odtiene.

AFFINAGE® krémový Oxidant je vysoko stabilná vodíkovo-peroxidová emulzia v štyroch koncentráciách:-

Táto rada bola špeciálne vyvinutá, aby prekryla šediny na extra odolných vlasoch. .0X farby sa správajú ako klasické rady INFINITY farieb, no obsahujú
intenzívnejšie pigmenty, aby sme dosiahli lepšie uloženie farby do vlasu.

!

3) Intenzívny Mix

+

100g

100g

Na zvýšenie prekrytia nepoddajných, hrubých, ťažko sa prekrývajúcich šedivých vlasov, odporúčame zmiešať INFINITI®
v pomere 1 diel farby a 1 diel oxidantu.
Poznámka: Môže sa stať, že budete musieť zvoliť svetlejší odtieň, pretože tento odtieň lepšie ukladá pigment, preto sa
výsledná farba môže zdať hlbšia.

1:1

6%
20 VOL

3%
10 VOL

Tieto farby môžete použiť aj samostatne, no ak ich použijete bez miešania na šedivé – biele vlasy, ktoré nie sú extra odolné a rezistentné na farbu, výsledok
farbenia môže byť tmavší.

• Pre prekrytie šedivých vlasov, zintenzívnenie hĺbky farby a pri farbení na tmavé odtiene vlasov použite 3% (10vol) pH 2.95
• Pre maximálne 3 stupne stiahnutia v závislosti od použitého INFINITI® odtieňa použite 6% (20vol) pH 2.9
• Ak je potrebná ešte jedna úroveň stiahnutia, použite 9% (30vol) pH 2.85

! Zapamätajte si: Odtieň vyberajte v závislosti od percenta šedivých vlasov. Správny výber oxidantu záleží na
požadovaných úrovniach stiahnutia. Ak nie je potrebné žiadne stiahnutie, vždy použite 3% (10vol).

EXAMPLE

Umytie šampónom pred aplikáciou pomôže farbe preniknúť do nepoddajných šedivých vlasov. V tomto prípade
odporúčame použiť hĺbkovo čistiace šampóny.

5) Predĺžte čas pôsobenia farby o 5 minút.
50min

▲

12

12 %
40 VOL

Používanie AFFINAGE® krémového oxidantu zabezpečuje ľahké miešanie, správne výsledky a dlhotrvajúcu farbu. Používanie
iných peroxidov alebo oxidantov môže mať za následok slabú výslednú farbu alebo rýchle vymývanie farby. AFFINAGE®
garantuje kvalitný výsledok len s použitím AFFINAGE® krémového oxidantu.

4) Aplikácia na umyté vlasy, vysušené uterákom:

45min

9%
30 VOL

09

APLIKÁCIA NA PRÍRODNÝ ZÁKLAD

APLIKÁCIA NA FARBENÉ VLASY

Prírodný
základ

% Šedivých
vlasov

Požadovaný
cieľový odtieň

Potrebný stupeň
stiahnutia

Výber farby

Obsah
oxidantu

Výber farby

Obsah
oxidantu

5

0

7.4

2

8.4

6% (20vol)

7.4

3% (10vol)

5

70%

7.4

2

7.4

3% (10vol)

7.4

3% (10vol)

3

0

6.66

3

7.66

6% (20vol)

6.66

6% (20vol)

3

70%

6.66

3

6.66

6% (20vol)

6.66

3% (10vol)

3

0

7.4

4

8.4

9% (30vol)

7.4

6% (20vol)

7

0

7.24

0

8.24

3%(10vol)

7.24

3% (10vol)

7

80%

7.24

0

6.24

3%(10vol)

6.24

3% (10vol)
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APLIKÁCIA A ČAS PÔSOBENIA

ZMIEŠAVACIE MNOŽSTVÁ

Prírodné vlasy: Prvá aplikácia a pôsobenie pri farbení na tmavé
odtiene

Pomer v mixe farby INFINITI® z bežnej rady a AFFINAGE® krémového oxidantu je 1 diel farby ku 1.5 (1½ ) dielu oxidantu.
Viď tabuľka s príkladmi:

Bez pridania tepla

+

1
150g

100g

1

2

5min

2

45min

EXAMPLE
• Aplikujte od stredu vlasov po konce, vyhnite sa korienkom vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút. Neprekrývajte počas doby pôsobenia.

INFINITI® Farba

Krémový oxidant

Výsledné zmiešané množstvo

10g / 0.35oz

+

15g / 0.53oz

25g / 0.88oz

20g / 0.71oz

+

30g / 1.06oz

50g / 1.76oz

30g / 1.06oz

+

45g / 1.59oz

75g / 2.65oz

40g / 1.41oz

+

60g / 2.12oz

100g / 3.52oz

50g / 1.76oz

+

75g / 2.65oz

125g / 4.41oz

60g / 2.12oz

+

90g / 3.17oz

150g / 5.29oz

• Po 5 minútach naneste od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť 40 minút

Celkový čas pôsobenia farby: 45 minút

S jemným teplom (40 - 42°C / 104 - 108°F)
1

1

APLIKÁCIA

Pri použití INFINITI® je nevyhnutné aplikovať správne množstvo produktu. V prípade, že dáte málo farby, bude to mať
za následok nedostatočné sťahovanie, slabé ukladanie farby a nekompletné prekrytie, čo bude mať za následok rýchle
blednutie farby. Aplikovaním správneho množstva farby sa produkt dostane do vlasového kmeňa a keratínových reťazcov,
a tam môže nastať sťahovacie a ukladacie pôsobenie farby. Farbu je možné aplikovať na suché alebo umyté, uterákom
vysušené vlasy. Niektoré druhy nepoddajných šedivých vlasov lepšie príjmu farbu, ak sú vlasy umyté a vysušené uterákom.
Rovnako treba postupovať aj v prípade, keď sú vlasy odolné voči farbe.

PERMANENTNÁ FARBA

PERMANENTNÁ FARBA

POUŽÍVANIE BEŽNÝCH INFINITI® RÁD (1 - 10)

5min

2

2
25min

• Aplikujte od stredu vlasov po konce, vyhnite sa korienkom vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút. Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
• Po 5 minútach naneste od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť 20 minút.

Celkový čas pôsobenia farby: 25 minút

Prírodné vlasy: Prvá aplikácia a čas pôsobenia pri presvetľovaní
Tento spôsob môžete použiť pri akomkoľvek odtieni, ak chcete presvetľovať prírodné vlasy.

Aplikácia bez pridania tepla
1

1
Rozdeľte vlasy do 4 sekcií od stredu čela ku šiji a od ucha k uchu.
Začnite od miesta, kde je najviac šedivých vlasov. Aplikujte farbu po tenkých pramienkoch a dávajte pozor, aby sa už
zafarbené vlasy nedotýkali ešte nezafarbených vlasov. Keď ste skončili nanášanie, farba by mala byť zreteľne viditeľná na
vlasoch.

!
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Zapamätajte si: Nedostatočné množstvo farby a/alebo zlá aplikácia je častým dôvodom zlého výsledku.

2

45min

2

20min

• Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
• Aplikujte od stredu vlasov po konce, vyhnite sa korienkom vlasov zhruba do 3-4 cm
• Nechajte pôsobiť 20 minút.
• Naneste od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť 25 minút.

Celkový čas pôsobenia farby: 45 minút

15

S pridaním jemného tepla

ZNALOSŤ ČASU PÔSOBENIA FARBY

(40-42°C / 104-108°F)

1

2

2
25min

•
•
•
•

Základné rady (1. - 10.)
Ak pracujete s permanentnými vlasovými farbami, je dôležité dodržať odporúčaný čas pôsobenia farby. Týmto si zaručíte
najlepší možný výsledok farbenia. Nedostatočný výsledok farbenia sa môže vyskytnúť v prípade, že čas pôsobenia farby nie
je dodržaný. Odporúčaný čas pôsobenia pre INFINITI® farby je 45 minút alebo 25 minút s pridaním jemného tepla (40 - 42°C
/ 104 - 108°F).
Počas tejto doby, prebiehajú dve akcie: - Sťahovacia akcia a ukladanie farby

Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
Aplikujte od stredu vlasov po konce, vyhnite sa korienkom vlasov zhruba do 3-4 cm
Nechajte pôsobiť 5 minút.
Naneste od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť 20 minút.

Celkový čas pôsobenia farby: 25 minút

45min

LIFT
ACTION

LIFT
ACTION
COLOUR
DEPOSIT

COLOUR
DEPOSIT

Odrastené vlasy: Aplikácia a čas pôsobenia pri opätovnom
farbení
Aplikácia bez pridania tepla

2

45min
40min

25min
Bez pridania tepla: sťahovacia akcia prírodných pigmentov trvá 30 minút, počas tejto doby sa pomaly začnú ukladať
molekuly farby a začínajú naberať na objeme. Konečná fáza ukladania pigmentov prebieha v posledných 15 minútach
pôsobenia farby. Počas tejto fázy molekuly farby dosiahnu svoju optimálnu veľkosť.

1

1

PERMANENTNÁ FARBA

PERMANENTNÁ FARBA

1

5min

Celkový čas pôsobenia farby: 45 minút

2

Pri použití jemného tepla: sťahovacia akcia trvá 15 minút a ukladanie farby posledných 10 minút.
Celkový čas pôsobenia farby: 25 minút

• Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
• Zmiešajte si dostatočné množstvo farby na zafarbenie celej hlavy. Nedomiešavajte čerstvú farbu na dofarbenie stredu a koncov
vlasov .
• Naneste na odrastené vlasy a nechajte pôsobiť 40 minút.
• Zvyšné množstvo farby naneste na stred a konce vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút. Tento čas pôsobenia farby závisí od stavu
vyblednutia farby, môžete pridať alebo ubrať, podľa potreby.

ODSTRÁNENIE FARBY Základné rady (1. - 10.)

Celkový čas pôsobenia farby: 45 minút

Aplikácia s pridaním jemného tepla (40-42°C / 104-108°F)
1

1

2

2

20min

25min
•Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
•Zmiešajte si dostatočné množstvo farby na zafarbenie celej hlavy. Nedomiešavajte čerstvú farbu na dofarbenie stredu a koncov
vlasov .
•Naneste na odrastené vlasy a nechajte pôsobiť 20 minút.
•Zvyšné množstvo farby naneste na stred a konce vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút. BEZ PRIDANIA TEPLA

1

2

3

4

Na konci času pôsobenia farby, aby ste odstránili škvrny, rozmasírujte farbu po vlasovej čiare bez pridania vody, potom
pridajte trochu vody a pokračujte v masáži aby sa odstránila zvyšná farba.
Vymývajte, pokým z vlasov netečie čistá voda. Na umytie použite šampón a kondicionér z rady INFINITI® Colour Care
Shampoo a Conditioner.

Celkový čas pôsobenia farby: 25 minút

! Dôležité: Vizuálna kontrola počas doby pôsobenia pri aplikácii na odfarbené vlasy: Po nanesení farby na stred a konce
predtým odfarbených vlasov, kontrolujte farbu v pravidelných intervaloch, tak že zmyjete farbu z pramienka vlasov, tým
sa vyhnete hromadeniu farby či neželaným odtieňom. Ak je farba uložená v odtieni aký si želáte, môžete ju zmyť. Ak
potrebujete aplikovať viac farby, použite zvyšnú farbu z farbenia a nechajte pôsobiť, kým nie je viditeľný želaný výsledok.
16
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NÁDHERNÉ PRÍRODNÉ
.0

.00

Natural

Warm Natural

2.0X - 9.0X EXTRA PREKRYTIE
VEĽMI ODOLNÝCH VLASOV

9.

.3

Natural Ash

Green Ash

Violet Ash

Beige

Taupe

Coffee

Gold

.01 EXTRA PREKRYTIE
ODOLNÝCH VLASOV

.33 .03 .336
Intense Gold
Spice | Natural Gold

.43
Gold Copper

.35

.4 .44

Gold Mahogany Copper |
Intense Copper

.46 .465
Copper Red

.5 .53
Mahogany

.66
Intense Red

.62 .65
.652

.61 7.727

.7 .76

Red Mahogany Cool Red
Blue Violet

Blue | Purple

10.2

10.32

10.3

EXTRA LIGHT

EXTRA LIGHT

EXTRA LIGHT

NATURAL BLONDE

ASH BLONDE

ASH BLONDE

PEAR BLONDE

SANDY BEIGE

GOLDEN BLONDE

9.00

9.01

9.1

9.2

9.23

9.24

9.035

9.3

9.03

9.145

9.026

EXTRA NATURAL

NATURAL VERY

VERY LIGHT ASH

VERY LIGHT

VERY LIGHT PEARL

SOFTEST TAUPE

CAFFE LATTE

VERY LIGHT

GOLDEN WHEAT

APRICOT BLUSH

STRAWBERRY

VERY LIGHT BLONDE

LIGHT ASH

BLONDE

VIOLET BLONDE

BEIGE BLONDE

8.0

8.00

8.01

8.1 MIX

8.2

8.32

8.24

8.035

8.3

8.33

8.43

8.35

8.44

8.465

LIGHT BLONDE

EXTRA NATURAL

NATURAL LIGHT ASH

½ 9.1

LIGHT VIOLET

LIGHT SANDY BEIGE

LIGHTEST FAWN

CAPPUCCINO

LIGHT GOLDEN

LIGHT INTENSE

LIGHT COPPER

LIGHT GOLDEN

WARM TOFFEE

PAPRIKA

LIGHT BLONDE

BLONDE

½ 7.1

BLONDE

BLONDE

BLONDE

GOLDEN BLONDE

GOLDEN BLONDE

MAHOGANY BLONDE

APPLE

7.0

7.00

7.01

7.1

7.23

7.24 MIX

7.036

7.3

7.336

7.43

7.35

7.4

7.51

7.5

7.66

7.62

7.76

MEDIUM BLONDE

EXTRA NATURAL

NATURAL MEDIUM

MEDIUM ASH

MEDIUM PEARL

½ 8.24

MILK CHOCOLATE

MEDIUM GOLDEN

ALL SPICE

MEDIUM COPPER

MEDIUM GOLDEN

MEDIUM COPPER

AUTUMN RUST

MEDIUM MAHOGANY

INTENSE CHERRY

CHERRY & ROSEHIP

LOGANBERRY

MEDIUM BLONDE

ASH BLONDE

BLONDE

BEIGE BLONDE

½ 6.24

GOLDEN BLONDE

MAHOGANY BLONDE

BLONDE

6.00

6.01

6.1 MIX

6.22

6.23 MIX

6.24

6.036

6.3

6.33

6.35

6.4

6.46

6.5 MIX

6.66

6.652

6.61

6.76 MIX

EXTRA NATURAL

NATURAL DARK ASH

¾ 6.0

PLUM WINE

½ 7.23

ROEBUCK

DARK CHOCOLATE

DARK GOLDEN

DARK INTENSE

DARK GOLDEN

DARK COPPER

DARK RUBY RED

½ 7.5

FIRE RED

RED PEPPER

COOL RUBY

½ 7.76

DARK BLONDE

BLONDE

¼ INTENSIVES 0.1

BLONDE

GOLDEN BLONDE

MAHOGANY BLONDE

BLONDE

5.0

5.00 MIX

5.01

5.22 MIX

5.23

5.24 MIX

5.036

5.3

5.35

5.44

5.46

5.5

5.66

5.62

5.727

5.76

LIGHT BROWN

½ 6.00

NATURAL LIGHT ASH

½ 6.22

LIGHT PEARL BEIGE

½ 6.24

COFFEE

LIGHT GOLDEN

LIGHT GOLDEN

CHOCOLATE ORANGE

RUBY RED

LIGHT MAHOGANY

CLARET

RED BERRY

VELVET ROSE

CRANBERRY

½ 4.00

BROWN

½ 4.22

BROWN

½ 4.24

BROWN

MAHOGANY BROWN

4.0

4.00

4.01

4.22

4.24

4.036

4.3 MIX

4.53

4.66

4.65

4.61

4.76 MIX

MEDIUM BROWN

EXTRA NATURAL

NATURAL MEDIUM

DAMSON &

RICH MINK

CAFÉ NOIR

½ 5.3

MEDIUM MAHOGANY

INTENSE VERONESE

BEAUJOLAIS

COOL CRIMSON

½ 5.76

MEDIUM BROWN

ASH BROWN

BLACKBERRY

½ 4.00

GOLDEN BROWN

RED

½ 3.76

12.0 HIGH LIFT
9.0

9.0X

6.0

4.0X

GOLDEN BLONDE

BLONDE

BLONDE

½ 5.23

BLONDE

½ 5.5

½ 5.76

BROWN

3.0

3.22 MIX

3.352

3.66

3.76

DARK BROWN

½ 4.22

PIMENTO

BURGUNDY

JUNIPER BERRY

3.0X

2.

.035 .036

EXTRA LIGHT

5.0X

3.

.24

10.1

6.0X

4.

.23 .32

EXTRA LIGHT COOL

DARK BLONDE

5.

.2 .22

10.21

7.0X

6.

.1

VZRUŠUJÚCE A VÝRAZNÉ

EXTRA LIGHT

8.0X

7.

.01 .21

TEPLÉ A OSLNIVÉ

10.0

ARCTICLIGHT
LIGHT
VERY
BLONDE
BLONDE

8.

MÓDNE A POBOZKANÉ SLNKOM

PERMANENTNÁ FARBA

PERMANENTNÁ FARBA

10.

ZMYSELNÉ A STUDENÉ

2.0

½ 2.2

2.2

VERY DARK BROWN

DEEP VIOLET BROWN

2.0X

1.
18

1.0

6.666

7.646

8.446

8.444

9.34

1.7

BLACK

INFERNO

REBEL

ELECTRIC

ROCKET

SPIRITED

BLUE BLACK

Farby uvedené v tejto príručke farieb sú iba ilustračné.
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INFINITI® High Lift Rada je škála veľmi efektívnych farieb dávajúcich extra blond odtiene so 4 -5 stupňami stiahnutia.
Unikátna formula s DATEM Technológiou, bambusovým maslom a argánovým olejom zaručuje neuveriteľné presvetlenie
a zanecháva vlasy zdravo vyzerajúce a žiarivo lesklé. Vyberte si z úplne prirodzených, studených alebo horúcich,
či sofistikovaných alebo slnečné žiarivých odtieňov.

12.0 HIGH LIFT ARCTIC
ARKTICKÝ SVETLÝ

12.0S HIGH LIFT
ZOSILŇOVAČ

12.771 COOL ARCTIC
STUDENÝ ARKTICKÝ VÁNOK

12.1 HIGH LIFT ARCTIC
SVETLÝ POPOL BLOND

12.2 HIGH LIFT

12.23 HIGH LIFT

ARKTICKÝ PERLOVÝ BLOND

ARKTICKÝ BÉŽOVÝ BLOND

Farby uvedené v tejto príručke farieb sú iba ilustračné.

PRESVETĽOVACIA RADA

EXTRA STIAHŇUTIE PIGMENTOV

PRESVETĽOVACIA RADA

INFINITY PRESVETĽOVACIA RADA

INFINITI® PRESVETĽOVACIA RADA (12.) Extra Svetlé Odtiene

Ak potrebujete presvetliť o ďalšiu extra úroveň, pridajte 12.0 High Lift Booster k akémukoľvek odtieňu INFINITI® High Lift
Rady na posilnenie.

! Dôležité: pre skvelý výsledok používajte INFINITI® High Lift Radu na prírodného základu 6.0 alebo svetlejšie, pri použití
na veľmi tmavý základ sa úrovne presvetlenia znižujú.

ZMIEŠAVANIE Presvetľujúca rada (12.)

6 ODTIEŇOV

1 diel INFINITI® High Lift odtieňu ku 2 dielmi AFFINAGE® Krémového Oxidantu - 9% (30vol) alebo 12% (40vol)
Zmiešavajte INFINITI® High Lift farbu v nekovovej miske alebo v aplikátore s AFFINAGE® Krémovým Oxidantom 9% (30vol)
alebo 12% (40vol) v pomere 1 diel farby ku 2 dielom oxidantu, napr. 100g/3.38oz Infiniti High Lift Rada + 200g/6.76oz
AFFINAGE® krémového oxidantu.

+3%

6%
20 VOL
10 VOL EXAMPLE
200g

1:2

100g

Ak chcete dosiahnuť presvetlenie o 5 úrovní použite 12% (40vol) oxidant pH2.8, s INFINITI® High Lift radou.

9%
30 VOL

12 %
40 VOL

INFINITI® 12 Rada High Lift Arktický Blond

Krémový oxidant 9% / 12%

Výsledné zmiešané množstvo

100g / 3.52oz +

200g / 7.05oz

300g / 10.58oz

75g / 2.65oz

+

150g / 5.29oz

225g / 7.94oz

50g / 1.76oz

+

100g / 3.52oz

150g / 5.29oz

25g / 0.88oz

+

50g / 1.76oz

75g / 2.65oz

PRESVETLÍ AŽ O 4-5 ODTIEŇOV
20
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ČASY PÔSOBENIA

Prírodné, ešte nefarbené vlasy
S pridaním jemného tepla

Presvetľovacia rada (12.)

(dĺžka vlasov do 25 cm):

(40-42°C / 104-108°F)

1

Počas tejto doby sa udejú dva javy: Sťahuje sa pigment z vlasu a ukladá sa nová farba.

2

2

60min

30min

COLOUR
DEPOSIT

45min

10min

INFINITI® High Lift Rada - Počas pôsobenia nezakrývajte.
Zmiešajte dostatočné množstvo produktu, aby ním bolo možné pokryť celú hlavu
Naneste produkt na dĺžku vlasov a na končeky, vynechajte približne 3 – 4 cm z dĺžky vlasov od korienkov. Nechajte pôsobiť
za pridania jemného tepla (40 - 42°C / 104 - 108°F). zhruba 20 minút), potom naneste farbu od korienkov vlasov. Nechajte
pôsobiť s jemným nahriatím (40 - 42°C / 104 - 108°F) 20 minút.

LIFT
ACTION
COLOUR
DEPOSIT

LIFT
ACTION

Celkový čas pôsobenia 30 minút

PRESVETĽOVACIA RADA

PRESVETĽOVACIA RADA

1

Keď pracujete s permanentnou farbou, je dôležité dodržiavať časy pôsobenia, čo vám zabezpečí najlepšie možné výsledky. V prípade,
že sa časy nedodržia, výsledok môže byť neuspokojivý. Odporúčaná doba pôsobenia pre Radu 12. INFINITI® High Lift Arktický Blond je
55 až 60 minút bez pridania tepla 60 minút pre maximálne uloženie tónu alebo 30 minút s jemným teplom (40 - 42˚C).

30min 25min
Bez použitia tepla sťahovanie pigmentu trvá 45 minút. Tiež sa počas tejto doby začne rozvíjať farba a molekuly farby sa
začínajú zväčšovať. Celkové ukladanie farby sa udeje v posledných 10 - 15 minútach. Počas tejto doby sa farba úplne rozvinie
a molekuly získajú optimálnu veľkosť.
Celkový čas pôsobenia: 55 - 60 minút

Prírodné, ešte nefarbené vlasy

(vlasy dlhšie ako 25 cm):

Bez použitia tepla

60min

1

S pridaním jemného tepla (40 - 42°C / 104 - 108°F) sťahovanie pigmentu trvá 25 minút a ukladanie farby
finálnych 5 minút.

1

Celkový čas pôsobenia: 30 minút

APLIKÁCIA A ČAS PÔSOBENIA
Prírodné ešte nefarbené vlasy (dĺžka vlasov do 25 cm):

2

3

3
40min

2

INFINITI® High Lift Rada - Počas pôsobenia nezakrývajte.
Najskôr naneste produkt na konce vlasov (5-6cm), nechajte pôsobiť 20 minút. Namiešajte novú farbu a naneste na stred
vlasov a nechajte pôsobiť 20 minút. Nakoniec naneste čerstvú farbu od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť, až kým nie je
viditeľný želaný výsledok zruba 20minút.

Celkový čas pôsobenia 60 minút

Bez použitia tepla
55min

1

2

Prírodné, ešte nefarbené vlasy (vlasy dlhšie ako 25 cm):

1

S pridaním jemného tepla (40-42°C / 104-108°F)
2

20min

INFINITI® High Lift Rada - Počas pôsobenia nezakrývajte.
Zmiešajte dostatočné množstvo produktu, aby ním bolo možné pokryť celú hlavu.
Naneste produkt na dĺžku vlasov a na končeky, nefarbite približne 3 – 4 cm z dĺžky vlasov od korienkov. Počkajte pokiaľ
dosiahnete požadovaný stupeň stiahnutia (zhruba 20 minút), potom naneste farbu od korienkov vlasov. Nechajte pôsobiť až
kým nie je viditeľný želaný výsledok (35 – 40 minút).

Celkový čas pôsobenia 55 – 60 minút

5min

12

1

2

3

10min

3

30min
INFINITI® High Lift Rada - Počas pôsobenia nezakrývajte.
Najskôr naneste produkt na konce vlasov (5-6cm), nechajte pôsobiť 5 minút za jemného nahriatia (40 - 42°C / 104 - 108°F) .
Namiešajte novú farbu a naneste na stred vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút s jemným nahriatím (40 - 42°C / 104 - 108°F).
Nakoniec naneste čerstvú farbu od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť, až kým nie je viditeľný želaný výsledok zhruba
20minút s pridaním tepla (40 - 42°C / 104 - 108°F).

Celkový čas pôsobenia 30 minút

22

23

OSTRÁNENIE FARBY Presvetľovacia rada (12.)

Aplikácia na vyrastené vlasy:
Bez použitia tepla

1
INFINITI® High Lift Rada - Počas pôsobenia nezakrývajte.
Naneste farbu LEN NA VYRASTENÉ VLASY. Nenechajte farbu zájsť na stred a konce už ofarbených vlasov.
Nechajte pôsobiť 55 – 60 minút.
Na konci pôsobenia pridajte malé množstvo vody a napeňte farbu. Oplachujte vodou až pokiaľ z vlasov nebude tiecť
číra voda, umyte šampónom a naneste kondicionér z rady INFINITI® ColourCare.

Celkový čas pôsobenia: 55 - 60 minút

1.
2.
3.

2

3

Na konci času pôsobenia farby, aby ste odstránili škvrny, napeňte farbu po vlasovej čiare bez pridania vody,
potom pridajte trochu vody a pokračujte v penení, aby sa odstránila zvyšná farba.
Vymývajte, pokým z vlasov netečie čistá voda.
Na umytie použite šampón a kondicionér z rady INFINITI® Colour Care Shampoo and Conditioner.

PRESVETĽOVACIA RADA

PRESVETĽOVACIA RADA

55min

Aplikácia na vyrastené vlasy:
S použitím tepla (40-42°C / 104-108°F)

30min
NFINITI® High Lift Rada - Počas pôsobenia nezakrývajte.
Naneste LEN NA VYRASTENÉ VLASY. Nenechajte farbu zájsť na stred a konce už ofarbených vlasov.
Nechajte pôsobiť 30 minút s jemným teplom (40 – 42 ˚C).
Na konci pôsobenia pridajte malé množstvo vody a napeňte farbu. Oplachujte vodou až pokiaľ z vlasov nebude tiecť
číra voda, umyte šampónom a kondicionérom z rady INFINITI® ColourCare.

Celkový čas pôsobenia: 30 minút

Aplikácia na šedivé vlasy:
Ak má zákazník viac ako 25% šedivých vlasov: mali by ste zmiešať 12.1, 12.23 alebo 12.2 s 12.0 alebo 12.0s rovnakým dielom.
Tak môžete predísť nechceným popolavým tónom, napr. 50g 12.1 + 50g 12.0s + 200g AFFINAGE® Krémového oxidantu.

! Dôležité: Ak používate tenký štetec na miešanie farby, použite čistý štetec pri aprikácii farby.
Ak aplikujete INFINITI® High Lift Radu pri farbení vyberajte veľmi tenké pramienky a aplikujte dva krát toľko produktu
ako pri farbení bežnými farbami.

High Lift Booster 12.0s - Zosilňovač Stiahnutia
12.0s Môže byť použitý na zvýšenie stiahnutia pigmentu pri použití farieb z rady INFINITI® High Lift až o 1 odtieň pridaním
25% 12.0s bez ovplyvnenia hĺbky tónu.
Napr. 75g/12.1 + 25g 12.0s + 200g /AFFINAGE® Krémového oxidantu
12.0s Dosiahne o 1 – 2 stupne stiahnutia pigmentu, ak sa použije samostatne s AFFINAGE® Krémovým oxidantom
9% (30vol) 1-2 mix.
Napr. 25g/12.0s + 50g/ AFFINAGE® Krémového oxidantu 9% (30vol).
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INFINITI® Gothic Rada zahŕňa 1 čierny a 4 sivé permanentné odtiene, ktoré len ukladajú farbu. Zdokonalené pokrokové
zloženie obsahujúce technológiu DATEM PLUS®, bambusové maslo a argánový olej, zaručí nádherné, neuveriteľne lesklé
a zdravšie vyzerajúce vlasy.

4.117
GOTHIC

1.117
GOTHIC ČIERNA

6.117
GOTHIC ONYX

9.117
GOTHIC STRIEBRO

GOTICKÁ RADA

10.117
GOTHIC PLATINA

Farby uvedené v tejto príručke farieb sú iba ilustračné.

!

Dôležité: Neodporúčame sivé odtiene používať na žltý základ.

ZMIEŠAVACIE MNOŽSTVÁ

Gothic Rada

INFINITI® Farba

+

100ml

INFINITI® Gothic radu odporúčame používať spolu s 3% (10 vol) AFFINAGE ® krémovým oxidantom alebo s AFFINAGE®
Konvertorom. Pomer miešania INFINITI® Gothic rady ku AFFINAGE® ku krémovému oxidantu je 1 diel farby k 1.5 (1½) dielu
oxidantu pre všetky odtiene.
Zmiešavajte farby INFINITI® Gothic raday a AFFINAGE® krémový oxidant v nekovovej miske alebo aplikátore v pomere
1 diel farby ku 1.5 dielu oxidantu.
Pozrite dole uvedenú tabuľku s príkladmi:

100g

5 O DT I E Ň OV

Sivé odtiene sú vhodné pre prírodné, šedivé vlasy alebo na melírované až veľmi svetlé blond vlasy. Pre vytvorenie
studených, prírodných farieb ich môžete zmiešať s odtieňmi INFINITI (.0).
Gothic Čiernu 1.117 môžete použiť na akúkoľvek farbu.

150g

N E P R E SV E T Ľ U J E

GOTICKÁ RADA

G OT H I C R A DA

INFINITI® GOTHIC RADA Uloženie farby bez stiahnutia prírodného pigmentu.

EXAMPLE

3%
10 VOL

6%
20 VOL

Krémový oxidant 3%

Celkové zmiešané množstvo

10g / 0.35oz

+

15g / 0.53oz

25g / 0.88oz

20g / 0.71oz

+

30g / 1.06oz

50g / 1.76oz

30g / 1.06oz

+

45g / 1.59oz

75g / 2.65oz

40g / 1.41oz

+

60g / 2.12oz

100g / 3.52oz

50g / 1.76oz

+

75g / 2.65oz

125g / 4.41oz

60g / 2.12oz

+

90g / 3.17oz

150g / 5.29oz

9%
30 VOL

12
40

LEN UKLADÁ PIGMETY FARBY
26

27

APLIKÁCIA A ČAS PÔSOBENIA

1

2

45min

Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
Aplikujte od stredu vlasov po konce, vyhnite sa korienkom vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút.
Po 5 minútach naneste od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť 40 minút.

1

Celkový čas pôsobenia farby: 45 minút

S pridaním jemného tepla
(40 - 42°C / 104 - 108°F)

1

1

5min

2

Aplikujte od stredu vlasov po konce, vyhnite sa korienkom vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút.

Celkový čas pôsobenia farby: 25 minút

Odrastené vlasy: Aplikácia a čas pôsobenia farby pri opätovnom
farbení
1

2

40min

GOTHIC RADA - TIPY & TRIKY
Na melírovanie na čisté blond vlasy (bez žltých tónov) – použite Affinage Ice Cream alebo Affinage Lite Bleach s 3% alebo 6%
Affinage Krémovým oxidantom. Vždy použite nižší obsah oxidantu keď melírujete, a dosiahnete čistejšie blond s vyššou silou
oxidantu.
Ak máte problém dosiahnuť čistú blond, môžete vlasy dotónovať použitím 1 dielu 10.21 na 2 diely Converteru( vizuálny čas
pôsobenia) alebo môžete použiť Cool Blonde Iluminator na neutralizovanie neželaných žltých tónov.
Potom môžete aplikovať vami vybratý odtieň z rady Gothic ( od 4.117 po 10.117) s 3% Affinage Krémovým Oxidantom
a nechajte pôsobiť potrebný čas.
Poznámka: Gothic farba prechádza celou studenou stranou hviezdy farieb (tz. Modrá, zelená, fialová) predtým ako dosiahne
svoj perfektný finálny zlato sivý výsledok.
Buďte odvážny a nechajte farbu na vlasoch počas celej doby pôsobenia.

2

Nepotrebujete melírovať vlasy, ak používate Gothic čiernu.

Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
Zmiešajte si dostatočné množstvo farby na zafarbenie celej hlavy.
Nedomiešavajte čerstvú farbu na dofarbenie stredu a koncov vlasov .
Naneste na odrastené vlasy od korienkov a nechajte pôsobiť 40 minút.
Použite zvyšné množstvo farby a naneste na stred a konce vlasov, nechajte pôsobiť 5 minút.
Tento čas pôsobenia farby závisí od stavu vyblednutia farby, môžete pridať alebo ubrať, podľa potreby.

Pridajte Kitoko Proteíny do farby Gothic a dosiahnete vyrovnanie pórovitosti vlasov, dlho trvajúcu a nádhernú farbu vlasov.
Gothic môžete tiež miešať s Converterom, dosiahnete trochu jemnejší výsledok. Zmiešavacie množstvo: 1 diel Gothic farby
a 2 diely Converteru.

Celkový čas pôsobenia farby: 45 minút

Soľ & Korenie

S pridaním jemného tepla

Na dosiahnutie efektu „soľ a korenie“ použite 4.117 a/alebo 6.117 na prirodzené biele vlasy. Pri tradičnej metóde používania
prírodných farieb s pridaním popola na dosiahnutie „soli a korenia“ sa po niekoľkých týždňoch často farba zmení na príliš
„teplý“ odtieň. INFINITI® Gothic Rada vám teda ponúka ideálne riešenie problému a udržanie želaného efektu.

1

(40 - 42°C / 104 - 108°F)

1

4

Šedivá babička

Po 5 minútach naneste od korienkov vlasov a nechajte pôsobiť 20 minút.

45min

3

Vymývajte, pokým z vlasov netečie čistá voda. Na umytie použite šampón a kondicionér z rady INFINITI® Colour Care
Shampoo and Conditioner.

25min

Bez pridania tepla

2

Na konci času pôsobenia farby, aby ste odstránili škvrny, napeňte farbu po vlasovej čiare bez pridania vody, potom pridajte
trochu vody a pokračujte v penení, aby sa odstránila zvyšná farba.

2

Neprekrývajte počas doby pôsobenia.

1

ODSTRÁNENIE FARBY Gothic Rada

GOTICKÁ RADA

GOTICKÁ RADA

Prírodné vlasy: Prvá aplikácia a čas pôsobenia pri farbení na rovnaké odtiene
a pri farbení na tmavé odtiene
5min
1
Bez použitia tepla
2

! Dôležité: Nie je nezvyčajné, že INFINITI® Gothic šedivé odtiene(4.117, 6.117, 9.117 7 10.117) menia farbu počas pôsobenia.
Pri týchto odtieňoch je to bežné, pre najlepší výsledok, nechajte farbu pôsobiť odporúčaný čas.

2

2

20min

25min
Neprekrývajte počas doby pôsobenia.
Zmiešajte si dostatočné množstvo farby na zafarbenie celej hlavy.
Nedomiešavajte čerstvú farbu na dofarbenie stredu a koncov vlasov .
Naneste na odrastené vlasy a nechajte pôsobiť 20 minút.
Zvyšné množstvo farby naneste na stred a konce vlasov a nechajte pôsobiť 5 minút. BEZ PRIDANIA TEPLA

AFFINAGE® Converter je ideálny produkt na použitie s radou INFINITI® Gothic, ale niekedy môže mať za následok slabší
farebný výsledok.
Zmiešava sa v pomere: 1 diel INFINITI® Gothic odtieňa s 2 dielmi prípravku AFFINAGE® Converter.
INFINITI® Gothic radu je možné miešať aj s INFINITI® Prírodnými odtieňmi (.0) na vytvorenie veľmi studených „trúfalých“
prirodzených farieb, ktoré sú ideálnou voľbou pre mužov.

Celkový čas pôsobenia farby: 25 minút
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Koncentrované farebné prísady

Namiešajte si nádhernú farbu vždy podľa požiadaviek klienta. INFINITI® Intensives Rada zahŕňa 7 čistých koncentrovaných
farbív, ktoré môžete použiť na zdôraznenie alebo potlačenie odtieňa v akejkoľvek permanentnej alebo tónovacej farbe.
Vytvorte si farbu o akej budú všetci rozprávať. Ak si ju viete predstaviť, viete ju vytvoriť.
Ak zmiešate INFINITI® Intensives odtieň s permanentnou alebo tónovacou farbou, pri použití oxidantov, stáva sa súčasťou
hostiteľskej farby. Čo znamená že Intensives sa stáva permanentnou farbou rovnako ako hostiteľská farba.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.6

0.76

0.7

Zelený popol

Fialový popol

Zlato

Meď

Červená

Fialová

Modrý popol

INTENSIVES RADA

KO N C E N T R OVA N É P R Í S A DY D O FA R I E B

INTENSIVES RADA

I N T E N S I V E R A DA

INFINITI® INTENSIVES RADA

Farby uvedené v tejto príručke farieb sú iba ilustračné.

KEDY POUŽIŤ INFINITI® INTENSIVES RADU
Použite Intensives ak chcete prehĺbiť tón vo farbe alebo potlačiť neželané tóny.

0.3

0.4

0.6

0.76

TEPLÉ ODTIENE pridáva sa na zdôraznenie intenzity a jasu akéhokoľvek odtieňa
0.1

0.2

0.7

STUDENÉ ODTIENE pre odstránenie neželaných teplých tónov alebo pri tvorbe extra studenej farby

7 O DT I E Ň OV

AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ INFINITI® INTENSIVES
RADU
Intensives môžete používať dvoma rôznymi spôsobmi:

Technika pridávania do zmesi
Keď zostávate na rovnakej úrovni, farbíte na tmavé odtiene alebo zintenzívňujete tón

Napríklad: Zmiešajte 30g 7.4 INFINITI® so 45g vami vybratého AFFINAGE® krémového oxidantu

30

+

30g

7 ČISTÝCH PIGMENTOV PRE NIČÍM NELIMITOVANÉ FARBENIE

45g

1:1½
30g

potom pridajte 30g 0.4 Intensives
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Technika zahrnutia do zmesi

Pridávanie farby 0.7 Modrý Popol

Keď zasvetľujete alebo oživujete tón
Napríklad: Zmiešajte 30g 7.4 INFINITI® s 30g 0.4 Intensives potom domiešajte 90g vybraného AFFINAGE® Krémového oxidantu.

Príklad: Prirodzený základ 5.0, 0% šedivých vlasov, Cieľová farba 7.0, Použitá farba 8.1, Developer 6% (30vol)

1 : 1½

Problém: Farba ma neželaný teplý odtieň 6

90g

10g

! Dôležité: Ak použijete Studené Intensives odtiene s blond farbami, pridávajte malé množstva len do 10% kým
nedosiahnete želaný výsledok.

50g

90g

30g

30g

Riešenie: Skúste pridať 20% Intensives 0.7 Modrý Popol do mixu

INTENSIVES RADA

INTENSIVES RADA

Ako môžete vidieť z príkladu, zahŕňame Intensives do mixu.

Pri sťahovaní z prirodzenej farby vlasov 3,4 alebo 5. na úrovne 6., 7. alebo 8. sa tvoria teplé medené tóny. Ktoré sú nie vždy
žiaduce, preto ich pridaním 0.7 Intensives Modrý Popol môžete odstrániť rôznymi spôsobmi:

Používanie Teplých Intensives Odtieňov

0.3

0.4

0.6

0.76

Intensive odtiene 0.3, 0.4, 0.6, a 0.76 môžu byť PRIDANÉ alebo ZAHRNUTÉ DO ZMESI, ak je to potrebné, vo veľkých
množstvách, a dodávajú svetlé a jasné tóny. Taktiež ich môžete použiť samostatne s pridaním 3% (10vol) oxidantu
v pomere– 1 diel Intensives ku 1 ½ dielu AFFINAGE® Krémového oxidantu alebo AFFINAGE® Converteru – na už farbené vlasy,
ak chceme pridať teplé tóny.

Používanie Studených Intensives Odtieňov
0.1

0.2

0.7

Intensives popolavé tóny 0.1, 0.2, 0.21 sú vyrobené, aby pomohli eliminovať teplé tóny (Červenú, Medenú a Zlatú)
pri zosvetľovaní.
V niektorých prípadoch na dosiahnutie svetlej béžovej alebo studených blond odtieňov na tmavé vlasy sa môžete za
určitých podmienok rozhodnúť použiť farbu INFINITI® High-Lift 12. alebo INFINITI® 10.
Ak použijete farby s tónmi (.1 Zelený popol, .2 Fialový popol) spolu AFFINAGE® Krémovým oxidantom s vyšším obsahom
tz. 9%(30vol) a 12%(40vol), popolavý efekt vo farbách nie je vždy dostatočne silný na potlačenie odtieňov červenej, žltej
a oranžovej, ktoré vznikajú z prírodnej farby vo fáze sťahovania pigmentu. Intensives sú riešením tohto problému.
Intensives 0.1 dramaticky zvyšuje popolavý efekt po pridaní ku .1 farbe, napr. 12.1. Toto umožní 12.1 potlačiť viac teplých tónov
vo fáze sťahovania pigmentu.
Opatrne treba pristupovať ku pridávaniu Popolavých studených tónov ku Blond odtieňom, napr. farby rady 10. a 12.
Odporúčame použiť maximálne 10% do zmesi. Vždy použite metódu „zahrnutia do zmesi“.
Napr. 1 tuba 100g série 10. ku 10g Intensives Popol (0.1, 0.2 alebo 0.7) + 165g AFFINAGE® krémového oxidantu.
Napr. 1 tuba 100g série 12. ku 10g Intensives Popol (0.1, 0.2 alebo 0.7) + 220g AFFINAGE® krémového oxidantu 9% alebo 12%.
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INFINITI® b:RED Rada je farebný melírovací systém, ktorý sa neaplikuje na pokožku. Len za 15 minút (s použitím jemného tepla)
dodá intenzívny melír bez presvetlenia na prirodzené a farbené vlasy. Jedinečné pokrokové zloženie v ktorom sa spája DATEM
PLUS® technológia s bambusovým maslom a argánovým olejom, poskytuje neuveriteľnú sťahovaciu silu a zabezpečuje výsledok,
ktorým sú nádherné, rovnomerne zafarbené, žiariace a zdravo vyzerajúce vlasy.

ČERVENÁ

ČERVENO MEDENÁ

MEDENÁ

ČERVENO FIALOVÁ

INFINITI® b:RED Rada zahŕňa 5 žiarivých odtieňov, vytvorených pre techniky: nanášanie na alobal, fóliu, cez čiapku.

VÝBER ODTIEŇA
PRIRODZENÁ HĹBKA

b:RED® ODTIEŇ

6 a tmavšie

Červený, Červeno- Fialový, ČervenoMedený, Medená

6%
3%
nemala
by byť použitá na blond
! INFINITI® bRED Línia je veľmi intenzívna rada farieb a10
20aleboVOLšedivých vlasoch, pretože to
VOL
% môžete ju použiť od základnej 6 a svetlejšie. Ak bRED
môže mať za následok neželané výsledky. Purpurová farba je3
výnimka,
použijete na veľmi tmavé, často farbené vlasy, výsledok môže
menej sýty v porovnaní s farbením na prírodných vlasoch.
10byťVOL
6 a svetlejšie

Purpurová

9%
30 VOL

3%
10 VOL

Základ
6&5

MAGENTA

6%
20 VOL
3%
10 VOL

9%
30 VOL
9%
30 VOL

Základ
5&4

Základ
6, 7 & 8

9%
30 VOL
9%
30 VOL
12 %
40 VOL
12 %
40 VOL

12 %
40 VOL

Základ
1 to 4

Pre extrémne stiahnutie
na vlasoch, ktoré su ťažko
zosvetľované = 12% (40vol)

Základ
6, 7 & 8

12
40 VOL
9%
30 VOL

1:1

+

EXAMPLE

Zmiešavajte farby INFINITI® bRED s AFFINAGE® krémovým oxidantom
v nekovovej miske alebo aplikátore v pomere 1 diel farby ku 1dielu Krémového
% (pre všetky odtiene). Pozrite si tabuľku s príkladmi:
oxidantu

100g

Dôležité: Prosím pamätajte, že oxidant s vysokým obsahom stiahne o viac stupňov, ale môže znížiť intenzitu farby.

12 %
9%
40 VOL
30 VOL
6
%
12 %
ZMIEŠAVANIE
20 VOL
40 VOL

100g

!

Základ
9 & 10

6%
20 VOL
6%
20 VOL

100ml

5 O DT I E Ň OV

3%
10 VOL

6%
10 VOL(OKREM PURPUROVÉHO)
20 VOL
PRE VŠETKY ODTIENE
6%
3%
20 VOL
10 VOL
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PURPUROVÁ

Farby uvedené v tejto príručke farieb sú iba ilustračné.

Výber developeru
3%

INTENZÍVNE ČERVENÉ MELÍRE
UŽ ZA 15 MINÚT BEZ PREMELÍROVANIA

b:RED® RADA

FA R E B N É M E L Í R E

b:RED® RADA

b : R E D R A DA

INFINITI® b:RED® RADA Melírovacia krémová farba na použitie mimo pokožky
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Krémový developer 9% / 12%

Výsledné zmiešané množstvo

10g / 0.35oz

+

10g / 0.35oz

20g / 0.71oz

20g / 0.71oz

+

20g / 0.71oz

40g / 1.41oz

b:RED® RADA

30g / 1.06oz

+

30g / 1.06oz

60g / 2.12oz

40g / 1.41oz

+

40g / 1.41oz

80g / 2.82oz

50g / 1.76oz

+

50g / 1.76oz

100g / 3.52oz

b:RED® OSVIEŽOVAČ

INFINITI® Farba

APLIKÁCIA A ČAS PÔSOBENIA
Naneste farbu pomocou vybratej metódy mimo pokožky hlavy, odporúčame pomocou nanesenia cez čiapky a na fólie.

Bez pridania tepla
Celkový čas pôsobenia farby: 35 minút

bRED Osviežovač
Osviežte vašu bRED farbu ľahkou, jednokrokovou aplikáciou.

OR
35min

bRED Osviežovač je jednoduchý produkt vyrobený na osvieženie melírov vo farbe Červená, Medená a Fuchsia pôvodne
dosiahnutých pomocou Affinage bRED alebo podobným produktom od iných výrobcov. Znovu nanesenie originálneho
melírovacieho produktu so svojou silou sťahovania pigmentu nenapodobí v plnej miere sýte farebné tóny. Je to kvôli tomu,
že produkt sa znovu aplikuje na vlasy, ktoré už boli zosvetlené a preto nepotrebujú zosvetľovanie nanovo – potrebujú len
ukladanie farby.
bRED Osviežovač je k dispozícii v piatich sýtych odtieňoch: Červená, Červená Fialová, Červená Medená, Medená a Fuchsia –
čo zodpovedá škále Affinage bRED.

S pridaním jemného tepla

(40 - 42°C / 104 - 108°F)

Prekryté.
Celkový čas pôsobenia farby: 15 minút

Pokyny na použitie
1. Naneste na umyté a uterákom vysušené vlasy.
2. Naneste na už farbené vlasy/melírované oblasti, buď z misky štetcom alebo priamo z tuby.
3. Nechajte pôsobiť, zakryté, bez použitia tepla 5 – 15 minút, v závislosti od požadovaného výsledku.
Dlhšia doba pôsobenia môže spôsobiť tmavší výsledok.

15min

5min
15min

!

Dôležité: Odporúčame použiť jemné nahriatie pri farbení tmavých farbených vlasov.

ODSTRÁNENIE FARBY b:RED® Rada

4. Dôkladne opláchnite a umyte šampónom, použite ColourCare Šampón. Oplachujte až pokiaľ stekajúca voda bude úplne číra.
5. Ak je to potrebné, naneste kondicionér. Použite ColourCare Kondicionér.

Po uplynutí doby pôsobenia farby vymývajte, pokým z vlasov netečie čistá voda.
Na umytie použite šampón a kondicionér z rady INFINITI® Colour Care Shampoo a Conditioner.

1
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Prelom v bezamoniakovej tónovacej farebnej technológii
Infiniti Satén predstavuje škálu 20 navzájom miešateľných tónovacích odtieňov. Sú ideálnou úvodnou farbou na prvé farbenie,
postupne sa vymývajú a veľmi málo vidieť po čase vyrastené vlasy. Sú vhodné pre zákazníkov, ktorí nepožadujú alebo nepotrebujú
plnú permanentnú farbu. Unikátna emulzná konzistencia Infiniti Satén spolu s našou výnimočnou DATEM PLUS Technológiou
zabezpečujú rýchle a efektívne preniknutie molekúl farby bez poškodenia vonkajšej vrstvy vlasu. Bambucké maslo a argánový olej
zabezpečia nádherný rovnomerný výsledok a neskutočný lesk.
Ultrajemná bezamoniaková formula nesťahuje a nezosvetľuje prirodzenú alebo prechádzajúcu farbu a môže byť použitá po
permanentnej ondulácii. Rada Infiniti Satén môže byť použitá na zdôraznenie prirodzenej farby vlasov, alebo na dodanie tónu
a pokryje až 50% šedivých vlasov.
INFINITI Satin môžete miešať s Intesive Pigmentami čím vytvoríte jedinečnú farbu, priamo na mieru klienta.
BIELA „000“ - ak chcete dosiahnuť neobmedzené variácie odtieňov, použite farbu BIELU „000“ na zriedenie ostatných farieb v tejto
kolekcii. Bielu „000“ môžete použiť aj samostatne ( zmiešanú so Satin Oxidantom 21% - 7obs.) na pridanie lesku a štruktúry
na suché, matné prírodné alebo farbené vlasy bez zmeny farby.

SATIN RADA

TÓ N OVAC I E FA R BY

SATIN RADA

S AT I N R A DA

INFINITI SATIN RADA

VZORKOVNÍK
Vzorkovník Infiniti Satén rady je založený na prítomnosti 50% šedivých vlasov.

2 0 O DT I E Ň OV

.000

2.0

4.0

5.0

6.0

CLEAR

BLACK / BROWN

MEDIUM BROWN

LIGHT BROWN

DARK BLONDE

7.0

8.0

9.00

4.65

5.4

MEDIUM BLONDE

LIGHT BLONDE

CHAMPAGNE

BEAUJOLAIS

BURNISHED COPPER

6.65

7.4

5.036

6.036

7.036

PORT WINE

TAWNY COPPER BLONDE

COFFEE

DARK CHOCOLATE

MILK CHOCOLATE

9.035

7.3

8.31

8.32

9.23

CAFFE LATTE

SAHARA

WARM ASH BEIGE

WARM BEIGE

PEARL BLONDE

TÓNOVACIE FARBY BEZ OBSAHU AMONIAKU
38
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VÝBER FARBY A ZMIEŠAVANIE INFINITI Satén

ININITI Satin farba nanášajte od korienkov po končeky v jednej aplikácii. Zmes by mala byť zmiešaná v nekovovej miske alebo aplikátore.

Nanášanie na farbené vlasy: opätovné nanášanie farby
1

100ml

120ml

+

60g

1:2

1
EXAMPLE

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov:

Ak zákazník nemá žiadne šedivé vlasy, mal by byť
použitý odtieň o jeden svetlejší ako je cieľový odtieň. Toto pravidlo ale neplatí pre odtiene používané ako tónovacie odtiene
na veľmi blond vlasy (napr. 9.00 Champagne Blond, 9.23 Perlová Blond). Kde nie je možné použiť o jeden svetlejší odtieň,
zmiešajte do farby 25% Clear 000.

Príklad
Tri štvrtiny tuby (45g) Infiniti Satén faby + štvrtina tuby (15g) Infiniti Satén Clear 000 + 120g Infiniti
Satén Aktivátor. Celková zmes v miske 180g.

2

2

20min

25min

SATIN RADA

SATIN RADA

Infiniti Satén ukladá farbu bez toho, aby sťahoval pigment – a tak pridáva farbu a/alebo hĺbku ku existujúcej farbe zákazníka.
Miešajte INFINITI Satin v nekovovej miske alebo aplikátore s INFINITI Satin Oxidantom v pomeru 1 diel farby a 2 diely Oxidantu.
Príklad: 30g INFINITI Satin + 60g INFINITI Satin Oxidantu

PRÍRODNÉ VLASY: prvé nanášanie vlasy na vlasy

Zmiešajte dostatok farby pre farbenie celej hlavy.
Keď nanášate na vlasy, na ktorých končekoch je ešte stále prítomná farba, zvoľte nasledovný postup:
A) Naneste Infiniti Satin farbu na odrasty. Nechajte pôsobiť 15 – 20 minút.
B) Zostávajúcu farbu naneste na končeky vlasov a premasírujte celú hlavu. Nechajte pôsobiť 5-10minút. Ak sú vlasy výrazne
porézne po dĺžke a na končekoch, odporúča sa pridať 25% Clear 000 k cieľovému odtieňu pred nanesením na končeky.
Pr.: 15gClear 000 + 45g vybraného odtieňu + 120g INFINITI Satin oxidantu – mix 180g.
C) Doba pôsobenia farby je do 25 minút.
D) Napeňte a opláchnite.

ŠEDIVÉ VLASY

Doba pôsobenia Infiniti Satin farby

Ak má zákazník približne 50% šedivých vlasov, použite cieľový odtieň.
Ak má zákazník od 50 do 100% šedivých vlasov, použite cieľový odtieň + 25% nasledujúceho tmavšieho prirodzeného odtieňa.
Príklad : ¾ tuby (45g) 7.4 + ¼ tuby (15g) 6.0 zmiešajte so 120g Satén Oxidantu Celková zmes v miske 180g.
Inštrukcie na miešanie Infiniti Satén
Infiniti Satén sa zmiešava s Infiniti Satén Aktivátorom. 1 diel Infiniti Satén ku 2 dielom Satén Aktivátoru.

Doby pôsobenia sú rôzne a závisia od poréznosti vlasov. Pri každej aplikácii je ale treba použiť vlastný úsudok.

Nasledujúce rady by mali pomôcť odhadnúť správne časy. S Infiniti Satén nepoužívajte teplo.

INFINITI Satin Biela(Číra) 000

15min

Infiniti Satin Clear 000 Infiniti Satén Clear 000 neobsahuje farbu a môže byť použitý na rozriedenie všetkých odtieňov farby
z Infiniti Satin rady.

Príklady
¾ (45g) 4.65 + ¼ (15g) 000 Clear spolu dajú farbu o jeden odtieň svetlejšiu – 5.65
½ (30g) 4.65 + ½ (30g) 000 Clear spolu dajú farbu o dva odtiene svetlejšiu – 6.65
¼ (15g) 4.65 + ¾ (45g) 000 Clear spolu dajú farbu o tri odtiene svetlejšiu – 7.65

!

Zapamätajte si: keď rozriedite všetky odtiene, okrem prirodzených, ich tón bude svetlejší.

Infiniti Satén Clear 000 ako ošetrovacia kúra na pridanie lesku a štruktúry
Infiniti Satén Clear 000 zmiešaný so Satén Aktivátorom v pomere 1:2 môžu byť použité na dodanie lesku, textúry a hustoty.
Pr. 30g Clear 000 +60g INFINITI Satin Oxidant.
Typ vlasov

Výsledky

Statické vlasy a všetky typy vlasov, ktoré potrebujú lesk

S vlasmi sa ľahšie manipuluje a sú viac ovládateľné.

Melírované vlasy

Satén 000 dodá vlasom vysoký lesk.

1. Prirodzené vlasy, málo chemicky upravované s nízkou poréznosťou: 20 – 25 minút, vlasy treba zakryť čiapkou. (Bez tepla)
2. Chemicky ošetrované porézne vlasy (ondulované/tónované) 10 – 15 minút bez použitia tepla
3. Veľmi porézne prirodzené alebo chemicky ošetrované vlasy alebo vlasy krátko po ondulácii: 3 – 15 minút. Ak je to potrebné,
rozrieďte s Clear 000. Vizuálne odhadnite dobu pôsobenia.
4. Keď používate Infiniti Satin ako toner na odfarbené, veľmi svetlé alebo porézne vlasy, vždy urobte test na prameni vlasov
pred samotným nanesením. Použite Clear 000 na rozriedenie vybraného odtieňa na dosiahnutie hĺbky. Vizuálne odhadnite
dobu pôsobenia.

RADA: Infiniti Satin môže byť tiež použité na osvieženie INFINITI permanentých farieb (Číselný systém je rovnaký
pre obidva produkty), napr. po permanentnej ondulácii alebo na osvieženie končekov po aplikácii Infiniti na končeky.

Odstránenie farby Infiniti Satén

1

Aplikácia Infiniti Satén
Naneste na suché alebo mokré vlasy. Keď aplikujete Infiniti Sain na umyté a uterákom vysušené vlasy, dodá im tónovací
výsledok, ktorý sa postupne vymýva. Keď je aplikovaný na suché vlasy, dostanete permanentnejší výsledok.

1.

2

3

4

Najskôr jemne premasírujte bez vody a tak odstráňte prípadné fľaky z pokožky

2. Pridajte malé množstvo vody a napeňte
3. Dôkladne oplachujte až pokiaľ odtekajúca voda bude úplne číra
4. Umyte šampónom a ošetrite kondicionérom. Použite Infiniti MODE ColourCare šampón a kondicionér
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COLOUR DYNAMICS

HOTSHOTZ

HOTSHOTZ

Skutočné semi-permanentné vlasové farby, ktoré dodávajú
vlasom výnimočný lesk a život.

K dispozícii v ôsmich fantastických odtieňoch, HotShotz rozžiaruje a zvýrazňuje existujúcu vlasovú farbu
a zdôrazňuje prirodzenú vlasovú farbu vlasov len za 3 – 20 minút. Zloženie obsahuje argánový olej, bambucké
maslo ktoré posilňuje, vyživuje a chráni vlasy, a zároveň im dodáva nádherný lesk. Zdokonalená krémová báza
obsahuje DATEM PLUS Technológiou a ochranu farby, ktoré chráni farbu a zanecháva nádherný rovnomerný
výsledok farbenia. Všetky HotShotz farby môžete medzi sebou miešať, aby ste dosiahli farbu, ktorú potrebujete.
HotShotz sa ľahko používajú, nezanechávajú žiadne vyrastené vlasy a úplne sa vyzmýva po 6 – 10 umytiach
(v závislosti od poréznosti vlasov).

Návod na použitie Tabuľka popisuje odporúčania na výber farby:
Odtieň

RESULTS

RECOMMENDED BASES

Ortuť **

Studené strieborné tóny

10, 9 & 8

Pieskový blond

Jemné béžovo zlaté tóny

9, 8 & 7

Skutočná medená *

Žiarivé medené tóny

8, 7 & 6

Ohnivá medená*

Ohnivé medené tóny

8, 7 & 6

Ľadový gaštan

Ľadová / teplá hnedá

7, 6 & 5

Horúca čokoláda

Teplá bohatá hnedá

7, 6 & 5

Červené chilli*

Horúce červené tóny

7, 6 & 5

Baklažán

Hlboká purpurová / fialové tóny

5, 4 & 3

COLOUR DYNAMICS
PLATINOVÁ

MANGOVÁ ORANŽOVÁ

OHNIVÁ
ČERVENÁ

JAHODOVÝ
BOZK

HORÚCA
RUŽOVÁ

MAGICKÁ
PURPUROVÁ

FIALOVÁ

MODROFIALOVÁ

NÁLADOVO
MODRÁ

AZUROVO
MODRÁ

KRÁSNA
ZELENÁ

Ultra živé Semi-permanentné farby
Oživte svoje vlasy elektrizujúcou farbou, potlačte tón alebo použite
neuveriteľné pastelové farby na vaše vlasy.
•
•
•
•
•
•

Pozor: Na melírovaných vlasoch alebo presvetlených vlasoch, môže byť farba svetlejšia, žiarivejšia.
* Tieto odtiene dajú zosvetleným vlasom veľmi sýty výsledok.
** Ortuť sa tiež odporúča použiť na zosvetlené vlasy v prípade, že chceme neutralizovať nechcené žlté tóny.

Dosiahnite živé alebo pastelové farby na premelírovaných vlasoch, alebo potlačte tón prírodných vlasov
Semipermanentá kreatívna farba ktorá trvá 6 až 10 zmytí
DATEM PLUS Technológia pomáha farbe lepšie vniknúť do vlasov pre nádherný rovnomerný výsledok
Zloženie obsahujúce bambucké maslo a argánový olej posilňujú, chránia a dodávajú neskutočný lesk
Viac ako 90% prírodne získaných zložiek z udržateľných a obnovujúcich zdrojov
Bez obsahu amoniaku a peroxidu

Návod na použitie
ŽIARIVÉ FARBY: Najskôr zosvetlite vlasy na najsvetlejší možný blond/bielu použitím Affinage Lite,
Ice Cream alebo Blond. Colour Dynamics musia byť vždy aplikované na zmyté uterákom vysušené vlasy.
Vmasírujte vybratý odtieň do vlasov pre skvelý výsledok. Ak aplikujete farby pomocou kefky, potom farbu
musíte masírovať poriadne do vlasov. Čas pôsobenia 15 až 30 minút. Dlhší čas pôsobenia prehĺbia odtieň.
Po dobe pôsobenia zmyte vlasy, kým z nich netečie čistá voda.
Farebný výsledok môže byť ľahko prispôsobený podľa stupňa zosvetlenia – čím je farba vlasov svetlejšia, tým je
farba jasnejšia. Tiež môžete meniť intenzitu farby prispôsobovaním doby pôsobenia.

Aplikácia
OR

POTLAČENIE ODTIEŇA: Použitie na prírodné alebo predtým farbené vlasy pre oživenie a posilnenie farby.
Postupujte podľa hore uvedeného návodu, bez presvetľovania.

3-20min
3-20min

Umyte vlasy šampónom
a osušte ich uterákom.

V rukaviciach naneste farbu rovnomerne na vlasy priamo z vrecka
a vmasírujte ju do vlasov alebo použite misku a štetec a rovnomerne
naneste na vlasy. Nechajte pôsobiť 3 – 20 minút, podľa toho, aký výsledok
chceme dosiahnuť. Dlhšie pôsobenie zaručí dlhotrvácnejšie a intenzívnejšie
výsledky.

Dôkladne opláchnite.

TIP Všetky HotShotz odtiene sa navzájom dajú kombinovať, čo vám dá možnosť lepšie sa prispôsobiť
predstavám zákazníka.
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PASTELOVÝ EFEKT: Postupujte podľa hore uvedeného návodu, ale použite kefku a misku, zmiešajte
vybratý odtieň spolu s Colour Dynamics Pastelizerom. Pridajte požadované množstvo Pastelizeru do misky,
potom pridajte správne množstvo vybraného odtieňu a poriadne zmiešajte(napr. 20g Pasteliseru + 1g
vybraného odtieňu). Môžete meniť zmiešavacie množstvo, vytvorte si vlastné pastelové odtiene. Dynamic
pastelizované odtiene sa môžu vymývať rýchlejšie.
Obsah: 150ml | Pasteliser: 500ml
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MELÍROVACÍ PRÁŠOK - 2 DIELY/ ODMERKY
Spectrum bezamoniakový melírovací prášok bezpečne a jemne sťahuje pigmenty.

OXIDANT - 2 DIELY/ODMERKY
Spectrum obsahuje 3 sily oxidantu -8vol/2,4% - stiahne o 4 odtiene, 22vol/6,6 – stiahne o 5 odtieňov,
30vol/9% - maximálne 5 odtieňov, pre tmavšie základy.
Nikdy nepoužite 9% oxidant pri aplikácii na pokožku.

SPECTRUM

SPECTRUM

ZMIEŠAVANIE

TÓNOVAČE - 1 DIEL/ODMERKU
Môžete použiť až 2 odmerky pre maximálne uloženie farby. Spectrum obsahuje 6 tónovačov. Pre jednoduché
určenie tónovača, môžete použiť hviezdu farieb uvedenú v Rýchlom Sprievodcovi Spectrumom.
PAMÄTAJTE: Teplé tóny posilnia blond tóny, nebudete mať žiarivý výsledok červený, oranžový alebo žltý ako
sa môže zdať pri miešaní.

APLIKÁCIA
Jedinečné zloženie Spectrumu vám dovolí použiť akúkoľvek metódu aplikácie( priamo na pokožku, na fóliu,
cez čiapku, a pod.), teda je to veľmi jednoduché. Aplikujte zmiešaný Spectrum rovnomerne na jemné sekcie,
dôležité je aplikovať dostatočné množstvo, aby sa dostal produkt do vlasov.

SPECTRUM
Rýchle a jednoduché riešenie melírovania a tónovania.
Spectrum Presvetľovací a Tónovací Systém ponúka vášmu salónu všetko, čo potrebujete pre kreatívne
melírovanie zároveň tónovanie už za 2 -12minút Bez amoniakové zloženie s jedinečnou DATEM PLUS
technológiou sťahuje už o 5 odtieňov a zároveň tónuje jemne bez poškodenia vlasov a pokožky hlavy.
Spectrum sa skladá z troch produktov: Melírovací prášok, Oxidant a 6 tónovačov, ktorými môžete vytvoriť
jedinečné efekty pre každého klienta, studenými, teplými alebo prírodnými tónmi.

VÝBER TÓNOV
Spectrum tónovače môžu potlačiť alebo posilniť teplý výsledok:

STUDENÉ TÓNOVAČE
Zelený, modrý a fialový potlačia teplé tóny. Pre jednoduchý výber správneho studeného odtieňu, najskôr určite
hĺbku prírodných vlasov, ktoré idete presvetľovať a potom si pomôžte farebnou hviezdou napravo.
PRÍRODNÝ
ZÁKLAD

DOMINANTNÉ PIGMENTY
VO VLASOCH

POUŽITE SPECTRUM
TÓNOVAČ

10, 9

ŽLTÝ

FIALOVÝ

8, 7, 6

ORANŽOVÝ

MODRÝ

5, 4, 3, 2, 1

ČERVENÝ

ZELENÝ

TEPLÉ TÓNOVAČE
Červený, prírodný a žltý posilnia teplé tóny. Použite tieto tónovače
ak chcete posilniť teplé tóny vo vlasoch.

OXIDANTY

8vol/2,4% - stiahne o 4 odtiene
22vol/6,6 – stiahne o 5 odtieňov
30vol/9% - maximálne 5 odtieňov, pre tmavšie základy. Nikdy nepoužite 9% oxidant pri aplikácii na pokožku.
PAMÄTAJTE: Teplé Spectrum tónovače vytvoria jemné blond tóny. Nemusíte sa báť jasné červených, oranžových

ČAS PÔSOBENIA
PAMÄTAJTE: Spectrum je aktivovaný teplom, začne pracovať, keď ho zohrejete. Je to bezpečnejšie a môžete
použiť všetky techniky melírovania.
Predhrejte Climazón alebo fén , vždy prekryte Spectrum sáčkom teda ak nepoužívate fóliu.
Nechajte pôsobiť 2 až 12 minút maximálne pod stredným teplom ( 40-42°C)
Kontrolujte vizuálne každé 3 až 4 minúty.

SPECTRUM MELÍROVACIA ČIAPKA
Ideálny melír a tónovanie dosiahnete pomocou Spectrum melírovacej čiapky. Jednoducho ju natiahnite na
hlavu, okolo krku a tvare,. Nahrejte čiapku fénom aby sa zbehla okolo hlavy a vlasov. Použitím melírovacieho
háčika potiahnite požadované množstvo pramienkov v želanej hrúbke. Nahrejte čiapku druhý krát, aby sa
uzatvorili diery okolo vytiahnutých pramienkov. Aplikujte zmiešaný Spectrum a nechajte pôsobiť podľa
inštrukcii.

APLIKÁCIA NA POKOŽKU
DÔLEŽITÉ nikdy nenanášajte priamo na pokožku ak vidíte akékoľvek odreniny a znaky podráždenia.
NEPOUŽÍVAJTE TEPLO
• Neprekrývajte
• Nepoužívajte 9% Oxidant
• Nechajte pôsobiť do 12 minút. Vizuálne kontrolujte stiahnutie (melírovanie) počas doby pôsobenia.
• Vždy použite ochranné rukavice.
Ak nedosiahnete požadovaný výsledok po 12 minútach, zmyte Spectrum z vlasov a opätovne aplikujte
na suché vlasy.

OSTRÁNENIE
Poriadne zmyte potom použite šampón a kondicionér Affinage MODE ColourCare Šampón a kondicionér.

alebo žltých tónov, ako sa môžu zdať zmiešané v miske.
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SPECTRUM

SPECTRUM
46

Spectrum pracuje aj po uplynutí doby pôsobenia 12minút, ale ochrana DATEM PLUS sa zníži, potom produkt sa viac podobá tradičným melírom.
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ICE CREME

LITE

LITE

ICE CREME

Vysokovýkonný neprášný melír – do 7 stupňov stiahnutia

Bezamoniakový neprašný melír – stiahnutie až o 7 odtieňov

Lite je vysokovýkonný práškový melír vhodný na všetky typy melírovacích techník. Na dosiahnutie vysokého
stiahnutia a optimálneho stavu vlasov môže byť použitý s 3% (10vol), 6% (20vol), 9% (30vol) a 12% (40vol)
oxidantom. Lite obsahuje hydrolyzovaný kolagén, ktorý eliminuje poškodenie a zachováva elasticitu. Lite je
k dostaniu ako modrý aj biely prášok. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite Affinage Krémový oxidant.

Ice Creme využíva najnovšiu technológiu v práškovom zosvetľovaní a je úplne bez amoniaku. Táto nová technológia
je omnoho šetrnejšia k vlasom, spôsobuje menej opúchania, poréznosti a poškodení. Ice Creme sa dá používať
na aplikáciu na pokožke aj mimo pokožky. Ice Creme neobsahuje amoniak ani iné aromatické ingrediencie a preto
dovoľuje použiť vône Jablko (biely prášok) a Čerstvá mäta (modrý prášok). Ice Creme formula, použiteľná na
aplikáciu na pokožke, sa ľahko zmiešava do krémovej konzistencie. Táto sa ľahko nanáša a produkt nevysychá
ani nevločkovatie počas procesu zosvetľovania. Odporúča sa používať Ice Creme s 3% (10vol) alebo 6% (20vol)
oxidantom. Toto dostatočne stiahne väčšinu typov vlasov. Ice Creme dokáže dosiahnuť s týmito oxidantami
stupne stiahnutia, ktoré sú bežne spájané s použitím 9% (30vol) a 12% (40vol) oxidantami, ktoré sa zmiešavajú
s tradičnými odfarbovačmi. Na aplikáciu na pokožke odporúčame používať iba 3% (10vol) oxidant!

Zmiešavanie
Zmiešajte 1 odmerku melíru Lite s vami vybraným Affinage Krémovým oxidantom (podľa stupňa stiahnutia,
ktorý chcete dosiahnuť) až pokiaľ nedosiahnete krémovú konzistenciu. Môžete nepatrne meniť konzistenciu
pridávaním mierne odlišných množstiev oxidantu podľa toho, akú techniku chcete použiť, t.zn. celá hlava,
fóliový alebo čiapkový melír atď.

Aplikácia
Pre aplikáciu na celú hlavu by mal byť Lite najskôr nanášaný na vlasy po dĺžke a konce a až nakoniec na korienky.
Na vyrastené vlasy – aplikujte Lite iba na korienky vlasov.
Dôležité: Pri aplikácii na pokožku neprekrývajte a nepoužívajte teplo.

Doba pôsobenia
Lite je aktívny do 60 minút. Pre veľmi tmavé vlasy môže byť doba pôsobenia až 50 minút. Svetlým vlasom
môže stačiť veľmi krátka doba pôsobenia. Často vizuálne kontrolujte.

Zapamätajte si
Odolné vlasy budú potrebovať viac času ako porézne vlasy. Vždy kontrolujte, ako sa Lite správa počas doby
pôsobenia. Keď ste už dosiahli požadované stiahnutie, dôkladne opláchnite a jemne vlasy umyte šampónom.

Melírovanie
Pred aplikáciou neumývajte vlasy. Použite vybranú metódu melírovania, t.zn. fóliu, čiapku atď. Štedro naneste Lite
na vlasy. Často kontrolujte pôsobenie.

Dôležité
Nenanášajte na pokožku hlavy, ak sú prítomné odreniny alebo pokožka na hlave je iritovaná.
NEMIEŠAJTE produkt v uzavretej miestnosti a vyhýbajte sa vdýchnutiu prášku.
Ak sa produkt dostane do očí, ihneď vymyte studenou vodou. Vždy používajte gumené rukavice.
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Zmiešavanie
Zmiešajte 1 odmerku práškového melíru s 2 odmerkami vami vybraného Affinage krémového oxidantu – 3% (10vol)
alebo 6% (20vol), podľa stupňa stiahnutia, ktorý chcete dosiahnuť. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite
Affinage krémový oxidant.

Aplikácia
Pred zosvetľovaním neumývajte vlasy. Zoberte jemný prameň vlasov a naneste dostatočné množstvo melíru.
Na vlasy, ktoré ešte neboli nikdy zosvetľované, začnite s aplikáciou najskôr na vlasy po dĺžke a na končeky,
až nakoniec na korienky, kde je účinok zosvetľovania rýchlejší kvôli prirodzenému teplu z pokožky hlavy.
Aplikácia na vyrastené vlasy – dajte si pozor, aby ste krémom, ktorý nanesiete, neprekryli už zosvetlené vlasy.
Dôležité: NEAPLIKUJTE na pokožku, ak sú prítomné akékoľvek známky poškodenia alebo podráždenia pokožky.
Pri aplikácií na pokožku neprekrývajte a nezohrievajte. Krém vždy nanášajte v ochranných rukaviciach.

Doba pôsobenia
Affinage Ice Creme je aktívny do 60 minút. Pre veľmi tmavé vlasy môže byť doba pôsobenia až 50 minút. Svetlým
vlasom môže stačiť veľmi krátka doba pôsobenia. Kontrolujte často. Zapamätajte si: odolné vlasy budú potrebovať
viac času ako porézne vlasy. Vždy kontrolujte, ako sa pôsobenie Ice Creme vyvíja počas doby pôsobenia.
Nepoužívajte teplo. Keď ste už dosiahli požadované stiahnutie, dôkladne opláchnite a jemne vlasy umyte šampónom.

Melírovanie
Neumývajte vlasy pred aplikáciou. Použite vybranú metódu melírovania, t.zn. fóliu, čiapku atď.
Štedro naneste Affinage Ice Creme. Často kontrolujte vizuálne pôsobenie melíru.

Dôležité

Nenanášajte na pokožku hlavy, ak sú prítomné odreniny alebo je pokožka podráždená.
NEMIEŠAJTE produkt v uzavretej miestnosti a vyhýbajte sa vdýchnutiu prášku.
Ak sa produkt dostane do očí, ihneď vymyte studenou vodou. Vždy používajte gumené rukavice.
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BLONDE

PLATINUM ICE

BLONDE
PLATINUM ICE
Bezamoniakový melír, ktorý vám stiahne neuveriteľných 8 odtieňov.
Jemné zloženie je delikátne na vlasy a bezpečné na pokožku a tiež je omnoho menšie svrbenie počas pôsobenia
produktu. Melír je skvelý na aplikáciu od pokožky, alebo na akékoľvek melírovacie techniky.
Pšeničné a ryžové bielkoviny chránia a zabraňujú poškodeniu vlasov, zatiaľ čo guarová guma dodáva zjemnenie
na pokožke hlavy.

PREMASÍRUJTE BALENIE PRED POUŽITÍM.

Zmiešavanie

Zmiešajte 1 diel melíru a 1 diel Affinage krémového oxidantu – 3% (10vol) alebo 6% (20vol), podľa stupňa
stiahnutia, ktorý chcete dosiahnuť. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite Affinage krémový oxidant.

Aplikácia

Pred zosvetľovaním neumývajte vlasy. Zoberte jemný prameň vlasov a naneste dostatočné množstvo melíru.
Na vlasy, ktoré ešte neboli nikdy zosvetľované, začnite s aplikáciou najskôr na vlasy po dĺžke a na končeky,
až nakoniec na korienky, kde je účinok zosvetľovania rýchlejší kvôli prirodzenému teplu z pokožky hlavy.
Aplikácia na vyrastené vlasy – dajte si pozor, aby ste krémom, ktorý nanesiete, neprekryli už zosvetlené vlasy.
Pri aplikácii na pokožku potrebujete jemnejšiu zmes, teda zmiešajte 1 diel Platinum Ice a 2 diely krémového
oxidantu. NEAPLIKUJTE na pokožku, ak sú prítomné akékoľvek známky poškodenia alebo podráždenia pokožky.
Pri aplikácií na pokožku neprekrývajte a nezohrievajte. Krém vždy nanášajte v ochranných rukaviciach.

Doba pôsobenia

Platinum Ice je aktívny do 60 minút. Pravidelne vizuálne kontrolujte. Keď dosiahnete požadovaný výsledok
poriadne zmyte a použite jemný šampón. NEPOUŽÍVAJTE TEPLO.

Dôležité:
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Nenanášajte na pokožku hlavy, ak sú prítomné odreniny alebo je pokožka podráždená. Nepoužívajte produkt
na stiahnutie farby z obočia alebo z mihalníc. Nepoužívajte produkt na žiadne iné melírovanie mimo vlasov.
NEMIEŠAJTE produkt v kovovej miske. Vyhnite sa kontaktu s očami a tvárou. Ak sa produkt dostane do očí,
ihneď vymyte studenou vodou. Vždy používajte gumené rukavice.

Blonde je bezamoniakový zosvetľovací systém so zlepšenou formulou pre aplikáciu priamo na pokožku hlavy
s našou unikátnou DATEM Technológiou. Blonde dokáže stiahnuť pigment z vlasu až o 5 stupňov iba za 15
minút pod jemným teplom (40 – 42˚C) NEPOUŽÍVAJTE TEPLO, AK NANÁŠATE BLONDE NA POKOŽKU
HLAVY! Blonde je jemnou alternatívou k odfarbovaču. Ponúka perfektné stiahnutie pigmentu s malým
objemom / nízko percentným oxidantom, a tak zanecháva vlasy vo skvelom stave. Blonde je ideálny na
použitie ako zosvetľovač pred nanesením prelivu alebo farby.
• DATEM Technológia umožňuje dosiahnutie maximálneho stiahnutia s jemným teplom (40 - 42˚C) bez
akéhokoľvek poškodenia (v prípade aplikácie mimo pokožky hlavy)
• Okrem toho, že Blonde je možné použiť aj na aplikáciu na pokožke, môže sa tiež využiť na akúkoľvek
melírovaciu techniku, napr. fóliovú, cez čiapku atď.
• Unikátna Blonde formula robí tento produkt ľahko miešateľným. Jej príjemná vôňa a krémové zloženie
zaručujú ľahkú aplikáciu a príjemný zážitok pre vášho klienta.
• Blonde môže byť použitá so všetkými druhmi objemu oxidantu – 3%, 6%, 9% alebo 12% (9% a 12% sa
neodporúčajú používať na nanášanie na pokožku hlavy).

Miešanie a aplikácia

• Použite nekovovú misku, zmiešajte 15g/0.5oz (1/4 tuby) s 25g/1oz Časti 2 (1 Blonde práškový sáčik) a od
15g/0.5oz až 30g/1oz vášho vybraného Affinage krémového oxidantu podľa želanej konzistencie (9% a 12%
sa neodporúčajú na nanášanie na pokožku hlavy).
• Naneste ihneď po zmiešaní na neumyté vlasy priamo na pokožku hlavy alebo použite akúkoľvek melírovaciu
techniku, napr. fóliu, čiapku atď.

Dôležité:

NENANÁŠAJTE na pokožku hlavy v prípade, že ste spozorovali akékoľvek prejavy poranenia či podráždenia
pokožky. Vždy používajte ochranné rukavice.

Doba pôsobenia

NA POKOŽKE HLAVY: Nechajte pôsobiť do 30 minút – NEPOUŽÍVAJTE teplo
MIMO POKOŽKY HLAVY: Nechajte pôsobiť 15 minút pod jemným teplom (40 - 42˚C), maximálne 30 minút bez tepla.

Odstránenie

• Dôkladne opláchnite.
• Umyte vlasy šampónom a aplikujte kondicionér, použite Affinage MODE ColourCare šampón a kondicionér.
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QUICKPIG

CONVERTER

CONVERTER

QUICK PIG

Unikátny premieňací koncept, ktorý mení akúkoľvek
permanentnú farbu na vlasy na tónovaciu farbu.

Okamžitá Pred - pigmentácia - rýchly spôsob oživenia
vyblednutých farieb

Tento jedinečný produkt (2%(6.7vol)) mení akúkoľvek permanentnú farbu na tónovaciu redukovaním úrovne
amoniaku, teda ruší aj sťahovaciu silu farby. Ak zmiešate Converter s permanentnou farbou, budete schopní
prekryť do 50% šedivých vlasov.
Aj keď už máte kolekciu tónovacích farieb, Converter rozšíri vašu paletu tým, že budete môcť pridať iné
odtiene z existujúcej permanentnej škály. Converter môže byť použitý na farbenie vlasov zákazníkom,
ktorí začínajú s farbením, alebo na oživenie vymývajúcej sa farby.

QuickPig prepigmentačný sprej len ukladá potrebný pigment na úpravu farby
pred farbením, melírovaním alebo keď sú veľmi porézne vlasy.
Použite na vymytú farbu pred opätovnou aplikáciou farby
•
•
•
•
•

Návod na použitie
Miešanie

Môže byť použitý s akoukoľvek značkou permanentnej vlasovej farby.

1 diel permanentnej farby – 20g
2 diely Affinage Convertera – 40g

ČERVENÁ na použitie pred červenými, fialovými alebo mahagónovými odtieňmi alebo na znovu zafarbenie späť na pôvodné odtiene 1.0 až 5.0
ORANŽOVÁ na použitie pred medenými odtieňmi alebo na opätovné farbenie späť na pôvodné odtiene 6.0 až 8.0
ŽLTÁ na použitie pred zlatými odtieňmi alebo na opätovné farbenie späť na pôvodné odtiene 9.0 až 10.0

Aplikácia

Converter môžete použiť na suché aj mokré vlasy, keď ho aplikujte na čisté, uterákom vysušené vlasy
postupne sa vymýva, ak ho nanesiete na suché vlasy bude mať trvalejší výsledok.
Na prírodné(nefarbené) vlasy: Naneste od korienkov ku končekom.
Na odrasty: Naneste len na korienky a nechajte pôsobiť 15 – 20 minút.

Aplikácia

Na oživenie končekov: Naneste zostávajúcu zmes na končeky a nechajte pôsobiť 5 minút.

1.

Doba pôsobenia

2.

Prírodné vlasy: 20 – 25 minút bez použitia tepla
Pozn. nechajte pôsobiť dlhšie, ak chcete dosiahnuť hlbšie výsledky a silnejšie pokrytie šedivých vlasov.
Chemicky ošetrované a porézne vlasy (farbené/ondulované): 10 – 15 minút
Veľmi porézne alebo chemicky ošetrované, odfarbené vlasy alebo vlasy bezprostredne po ondulácii: 3 – 15
minút (priebežne kontrolujte vizuálne). V prípade, že používate ako toner na odfarbené vlasy, odporúčame

3.

Naneste v malých množstvách na suché vlasy.
Vmasírujte do vlasov, koncentrujte sa na najporéznejšie oblasti. NEZMÝVAJTE. Odstráňte zvyšok
papierovým obrúskom. Ak dáte nadbytok Infiniti Okamžitej prepigmentácie, môže to zabrániť penetrácii
pigmentu z farby.
Naneste vybraný permanentný alebo tónovací odtieň, a nechajte pôsobiť podľa návodu výrobcu.

Nasledovná tabuľka označuje správny výber QuickPig v závislosti od cieľovej hĺbky:

vykonať test na prameni vlasov.

Odstránenie

Po uplynutí doby pôsobenia, dôkladne opláchnite, umyte šampónom a ošetrite kondicionérom.
Znovu dôkladne opláchnite.
V prípade, že Converter zmiešavate s farbami, nepoužívajte teplo počas doby pôsobenia.
Converter nezmiešavajte s High Lift farbami zo série 12.
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Zabudovaný vyrovnávač poréznosti na vyrovnanejšie a intenzívne farebné výsledky
Farbí späť k prírodným odtieňom
Neutralizuje neželané tóny
Môže byť použitý na zvýšenie účinku Červenej, Medenej a Zlatej.
Pomáha spomaliť vymývanie farby.
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CIEĽOVÁ HĹBKA

FARBA

10, 9

ŽLTÁ

8, 7, 6

ORANŽOVÁ

5, 4, 3, 2, 1

ČERVENÁ
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KROK 1 Používajte v dobre vetranej miestnosti.Zmiešajte rovnaké diely Erasera Časti 1 a 2, t.zn.
50ml : 50ml, v nekovovej miske alebo fľaške aplikátora. Táto zmes je postačujúca na jednu aplikáciu na krátke
vlasy. Miešajte časti dohromady minimálne 1 minútu (to zaktivuje produkt) a potom okamžite použite.
Vždy nanášajte na suché vlasy na oblasť, z ktorej chcete odstrániť farbu, vyhýbajte sa pritom pokožke hlavy.
Po nanesení prekryte plastovou čiapkou.

ERASER

ERASER

Návod na použitie

Doba pôsobenia
• Odstránenie svetlých odtieňov alebo nežiadúcich tónov: 5 – 15 minút bez použitia tepla
• Odstránenie tmavých, starých alebo intenzívnych farieb: 15 minút s použitím jemného tepla (40 - 42˚C)
• Často kontrolujte vlasy, či už bol dosiahnutý žiaduci výsledok.

KROK 2

Keď už bola dosiahnutá požadovaná farba, oplachujte celých 5 minút (krátke vlasy, dlhé vlasy

oplachujte dlhšie) a 4 krát umyte hĺbkovo čistiacim šampónom.

ERASER

Sú dni, keď si želáme, aby sa naše vlasy dali vrátiť
naspäť do svojej predchádzajúcej farby
Eraser je revolučný, bez-odfarbovací odstraňovač farby na všetky permanentné
a tónovacie (napr. Infiniti Satén) farby.
Špeciálne sa zameriava na individuálne molekuly nanesenej farby a nedotýka sa prirodzeného pigmentu vlasov.
Eraser aktívne redukuje molekuly nanesenej farby vo vlasovom kmeni a umožňuje im zmyť sa. Pretože
neprebieha žiadne odfarbovanie, Eraser je omnoho bezpečnejší a viac ovládateľný produkt ako ostatné
systémy založené na odfarbovacej báze. Eraser nesťahuje pigment z prirodzených vlasov (vlasy bez umelého
pigmentu) a tak je odstraňovanie farby jednoduchšie keď začnú vlasy odrastať. Eraser nepoškodzuje vlasy,
ktoré boli v minulosti odfarbené, chemicky ošetrené alebo ondulované.
Na rozdiel od ostatných systémov odstraňujúcich farbu, formula s nízkym pH ošetruje vlasy a zanecháva
ich v lepšom stave ako keď ste začali a pripravuje tak vlasy na okamžitú aplikáciu novej farby.

Čo sa deje pri aplikácii permanentnej vlasovej farby

Umelé farbenie sa deje za pomoci malých bezfarebných molekúl nazývaných „medzičlánky“. Keď sa tieto
medzičlánky dostanú do kontaktu s peroxidom, spoja sa do väčších molekúl v procese nazvanom „oxidácia“.
Toto sa deje vo vnútri vlasu a keď sa ukončí doba pôsobenia farby, molekuly sú zväčšené na toľko, že neuniknú
z vlasov.
Ak chceme odstrániť tieto veľké molekuly, musíme ich veľkosť zredukovať natoľko, aby boli schopné „odísť“
z kmeňa vlasu.
Eraser je schopný toto urobiť použitím unikátnej zloženiny síry, ktorá nepoškodzuje vlasy a reaguje len so
spomenutými molekulami umelej farby. Katiónové kondicionéry v Časti 1 a Časti 2 sa starajú o to, že stav
vlasov je počas tohto procesu zlepšený.

Čo sa deje s Eraserom v Časti 1 a Časti 2

Jedinečnou vlastnosťou Erasera je použitie redukujúceho činidla, ktoré je momentálne tým najefektívnejším na
trhu. Jeden z najväčších problémov tohto typu produktu je, že medzičlánky sa neodstránia a ich činnosť nie je
správne zneutralizovaná. Zostávajúce medzičlánky môžu znova oxidovať a keď je nanesená ďalšia farba, táto
môže chytiť tmavšie ako ste si želali. Eraser je navrhnutý spolu s DATEM PLUS Technológiou tak, že umožňuje
jednotlivým zložkám preniknúť hlbšie do vlasu. Toto robí Eraser veľmi efektívnym v redukovaní molekúl.

Čo sa deje s Post Eraserom

Post Eraser obsahuje unikátny chelátový čistiaci systém. Tento odstráni 100% voľných medzičlánkov a zabráni
opätovnej oxidácii, ktorá spôsobuje stmavovanie. Post Eraser zvlhčuje vlasy a obnovuje prirodzené pH a tak
ich zanecháva v perfektnom stave.

Kondícia vlasov
Vďaka veľmi nízkemu pH (3) a katiónovým kondicionérom zanecháva Eraser vlasy jemné, hladké a lesklé.
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KROK 3

Post Eraser (diel 3) obsahuje chelačné vodiče ktoré odstraňujú efektívnejšie a bránia opätovnej
oxidácii. Tiež vám indikuje či sú vo vlasoch ešte nejaké umelé molekuly farby, ktoré neboli odstránené.
Post Eraser hydratuje a navracia vlasom ich pôvodné pH.
Pre krátke vlasy zmiešajte 50ml Post Erasera s 40ml vody a 10ml 6%(20vol) Affinage krémového oxidantu.
Toto je dostatočné množstvo potrebné na jednu aplikáciu na krátke vlasy. Zmiešajte v nekovovej miske alebo
fľaške aplikátora. Zmiešajte a naneste na vlasy ako šampón. Jemne premasírujte 2 – 3 minúty a potom zmyte.
Poznámka: Ak sa vám zdá, že po nanesení Post Erasera vlasy stmavli, je to indikáciou, že vo vlasoch naďalej
zostávajú molekuly farby. Ak sa vám to stane, opakujte proces znovu. Nezabudnite naniesť Časť 1 a Časť 2 na
suché vlasy.

Čo robiť v prípade, že farba nebola úplne odstránená
• Zopakujte úkon. Znovu zmiešajte čerstvý produkt a aplikujte na suché vlasy.
• Postupujte podľa pokynov vyššie a na záver naneste Post Eraser.
• Eraser môže byť použitý tak často ako je nutné až pokiaľ bude dosiahnutý požadovaný výsledok.

Opätovné Farbenie hneď po odstránení farby Eraserom
Ak zostávate na tej istej farbe alebo stmavujete, vždy by ste mali použiť 6%(20vol) Affinage Krémový oxidant.
Na dosiahnutie vami vybraného odtieňa zvoľte odtieň o jeden svetlejší ako je cieľový odtieň, napr. ak je cieľová
farba 7.0, použite 8.0 + 6%(20vol) Affinage Krémový oxidant. Ak po Eraseri idete melírovať postupujte podľa
inštrukcií výrobcu.
• NEPOUŽÍVAJTE tónovaciu farbu na znovuzafarbenie vlasov po použití Erasera.
• Ak chcete vlasy zafarbiť z veľmi starej/intenzívnej/tmavej/červenej alebo teplej farby, vyskúšajte si
očakávaný výsledok zmiešaním a aplikovaním vybratej farby na prameň vlasov s plnou dobou pôsobenia.
Ak je výsledok tmavší ako si želáte, zopakujte celý proces s Eraserom.

DÔLEŽITÉ
Zabráňte kontaktu Eraseru s očami.
Používajte rukavice
Neaplikujte na pokožku.
Neaplikujte na obočie a mihalnice
Aplikujte produkt v dobre vetranej miestnosti.
Nepoužívajte Eraser na vlasy farbené hennou, metalickými soľami alebo ozajstnými semi-permanentnými farbami.
Nemiešajte Eraser s Oxidatom, okrem dielu 3 Post Eraser.

Otázky a odpovede
Otázka: Môžem proces zopakovať aj po tom, ako som použila Post Eraser?
Odpoveď: Áno.
Otázka: Ako často môžem použiť Eraser Časť 1 a Časť 2?
Odpoveď: Toľkokrát, koľkokrát je to nutné na dosiahnutie požadovaného výsledku.
Otázka: Ak som spokojná s výsledkom po použití Eraser Časť 1 a 2, musím použiť ešte aj Post Eraser?
Odpoveď: Áno. Ak ho nepoužijete, kyslík vo vzduchu môže reaktivovať pigment a spôsobiť stmavnutie.
Otázka: Môžem použiť Infiniti Satén na znovu zafarbenie?
Odpoveď: Nie. Infiniti Satén Aktivačný krém (2.8%) spôsobí tmavší výsledok ako by ste si želali.
Otázka: Môžem použiť Infiniti s Converterom na znovu zafarbenie?
Odpoveď: Nie. Converter je oxidant, ktorý môže spôsobiť tmavší výsledok ako ste požadovali.
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AFFINAGE KOLESO FARIEB
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> Každý kruh kolesa farby reprezentuje úroveň hĺbky.
> Tmavšie farby sú bližšie ku stredu kolesa farby.
> Svetlé farby sú najďalej od stredu kolesa farby.
>

.0 a .00 predstavujú unikátnu zmes mnohých tónov z kolesa farby na vytvorenie neutrálneho stavu.

>

Affinage Intensives sú označené na vonkajšej strane kolesa farby.

Aj preto nie je možné ich graficky znázorniť na tomto kolese.

0.76

Intensives 0.76 tiež nie je znázornený na kolese farieb, keďže nie je možné mu presne určiť pozíciu.
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