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BRUGSANVISNING

Infiniti bRED serie er et refleks farve system i 5 
farver, som ikke må anvendes i hovedbunden. 
Tilfører intense, røde reflekser på naturligt 
og letfarvet hår på kun 15 min, uden at håret 
lysnes først. Mere end 90% naturbaserede 
ingredienser, og indeholder den enestående 
DATEM+ teknologi (se sidste side), samt argan 
olie og shea butter.

Valg af farve
• bRED farve: Red, Red Violet, Red Copper 

og Copper anvendes på en tonehøjde 6 
eller mørkere.

• bRED farve: Magenta anvendes på 
tonehøjde 6 eller lysere.

Blandingsforhold
• Bland 1 del af den ønskede nuance i 

b RED med 1 del  AFFINAGE Creme 
Developer.

• Bland i en skål (ikke metal).

• Anvend din fortrukne teknik, og påfør 
farven.

• Kom ALDRIG bRED i hovedbunden. 

• Skyl håret grundigt (vandet skal være helt 
klart), og vask håret med shampoo og 
afslut med conditioner.

Valg af Developer
Anvendes i alle farverne, undtagen Magenta:

• 3 % (10 Vol) på tonehøjde 6 og 5.

• 6 % (20 Vol) på tonehøjde 5 og 4.

• 9 % (30 Vol) på tonehøjde 1 til 4.

• 12 % (40 Vol) skal kun anvendes, når 
ekstreme løft er nødvendige; f.eks. 
naturhår som er vanskeligt at lysne. 

      Vigtigt! Anvendelse af høje % (Vol)   
      af Creme Developer vil give mere løft,           
      men dæmper intensiviteten af farven.

Anvendes i Magenta:

• 3% på tonehøjde 9 og 10.

• 9% på tonehøjde 6, 7 og 8.

• 12% på tonehøjde 6, 7 og 8.

Indvirkningstid
• 15 min. ved middelvarme 40-42 grader, 

tildækket.

• 35 min. uden varme.

• Der skal altid anvendes varme, når bRED 
bruges på et mørkt farvet hår.

• Overhold den anbefalede indvirkningstid..

Vigtigt
• b RED er en permanent hårfarve, der IKKE 

må komme i hovedbunden og IKKE må 
anvendes i lyst hår, undtagen Magenta, 
som må anvendes på tonehøjde 6 eller 
lysere.

• Hvis varme anvendes, bruges lidt mindre 
produkt, da produktet bliver mere flydende.

• Bland altid i ventileret rum.

• Husk altid at anvende handsker, vi 
anbefaler Nitril.

ADVARSEL! 

• Hårfarver kan fremkalde alvorlige allergiske 
reaktioner

• Affinage hudtest anbefales

• Læs og følg brugsanvisningen grundigt

• Dette produkt er ikke egnet til personer 
under 16 år

• Midlertidige tatoveringer med sort henna 
kan øge risikoen for allergi

• Hvis produktet kommer i kontakt med øjne, 
skyl med rigeligt vand

• Opsøg læge, hvis der opstår irritation

• Man skal aldrig farve sit hår, hvis:
 -  Man har udslæt i ansigtet eller en   
    følsom, irritabel og beskadiget   
    hårbund
 -  Man tidligere har haft en reaktion   
    efter hårfarvning
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Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål så kontakt en af vore tekniske konsulenter alle hverdage i 
dagtimerne. Er du i tvivl om hvilken teknisk konsulent, der er tilknyttet jeres salon, så kontakt 
din salgskonsulent eller vores interne salgsafdeling, som kan oplyse dig om dette.

 -  Man tidligere har haft en reaktion på  
    en midlertidig tatovering med sort   
    henna

Affinage hudtest
Affinage anbefaler altid en hudtest inden hver 
farvebehandling.

• Bland en lille mængde af den valgte 
nuance med developer, der skal anvendes 
til din kunde 

• Påfør på underarmen eller bag øret med en 
vatpind el. lign

• Lad farven virke i 45 min, og skyl derefter 
grundigt

• Kig efter enhver form for reaktion i de 
efterfølgende 24-48 timer 

• Hvis der er nogen former for irritation 
eller anden reaktion, må du ikke farve din 
kundes hår

Affinage følger retningslinjerne fra COLIPA, 
den Europæiske brancheforening for kosmetik. 

OBS! Når man laver hudtest: Anvend altid 
den samme farve og developer, der skal 
anvendes i kundens hår.


