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BRUGSANVISNING

FARVEKORT

Infiniti gothic serie indeholder 1 sort og 4 grå 
permanente hårfarver. De har ingen oplysning, 
tilfører kun farve. Mere end 90% naturbaserede 
ingredienser, og indeholder den enestående 
DATEM+ teknologi (se sidste side), samt argan 
olie og shea butter.

Blandingsforhold
• Bland 1 del farve+1½ del 3% developer

• Anvend din foretrukne farveteknik.

• Bland produktet i en skål (ikke metal).

• Anvend handsker (vi anbefaler NITRIL 
handsker).

• Overhold den anbefalede indvirkningstid. 

Påføring og indvirkningstid
Hår der ikke har været farve i før: 
påføres farven først på midterstykke og 

længder, lad virke i 5 min, derefter påfør i 
bunden, og lad virke 40 min uden varme og 20 
min i varme. Håret må IKKE tildækkes under 
indvirkningstiden.

Udvoksning:
Påfør i udvoksning, lad virke i 40 min uden 
varme og 20 i varme. Derefter kommes resten 
af blandingen i spidser, lad virke i 5 min. Total 
indvirkningstid uden varme 45 min, og med 
varme 25 min.
Efter endt trækketid, emulgeres godt uden 
vand, derefter tilføres vand, emulger igen 
til farven er væk, skyl grundigt og vask 
efterfølgende med shampoo og slut af med 
conditioner.

VIGTIGT! De grå farver ( 4.117, 6.117, 
9.117, 10.117) kan godt skifte farve under 
indvirkningstid. Det er helt normalt og for at 
opnå bedste resultat, skal farven virke i fuld 
trækketid.

Bland med Converter
• Hvis Gothic anvendes som toning, blandes 

farverne med Converter.

• Blandingsforhold er 1del farve og 2 dele 
Converter.

• Indvirkningstiden kan variere fra 1 min og 
opefter (det er et visuelt skøn hvornår den 
har fået nok, så vær opmærksom).

Platinium/ 10,117: 
Hvis farven anvendes på et afbleget/kemisk 
lysnet hår, skal dette hår være helt HVIDT og 
trækketiden kan variere, så HUSK at holde øje 
med farven. Sidder den for længe kan håret 
trække violet op! Anvendes 10,117 på et gråt 
hår giver den en lysgrå svag nuance

Silver/ 9,117: 
Er ideel at anvende som reflekser i et meget 
hvidt/gråt hår, da denne giver en sølv nuance. 
Anvendes både som reflekser og helfarvning.

Infiniti farve 
tonehøjde 1-10

Developer Færdig 
blanding

10 g

20 g

30 g

40 g

50 g

60 g

15 g

30 g

45 g

60 g

75 g

90 g

25 g

50 g 

75 g

100 g

125 g

150 g
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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
 -  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.

Onyx/ 6,117: 
Er flot at lave som en refleks i et gråt hår, og 
evt. i kombination med 4,117, altså skiftesvis 
disse 2 nuancer i et gråt hår. Giver flot salt/ 
peber effekt.

Anthracite/ 4,117: 
Er en meget flot dyb grå farve, som er ideel til 
reflekser i et gråt hår, hvor der ønskes en mere 
synlig mørk grå helhed.

Gothic Black/ 1,117:
Giver en flot kold sort farve, enten i gråt hår 
eller på naturhår, Denne kan anvendes på alle 
hårtyper.

Tips!
Alle nuancerne kan også blandes med 
INFINITI grundfarver ,0. På den måde kan du 
skabe en grundfarve, som er kold! Er ideel 
til brug i herrehår. Hvis man vil have en kold 
mørk farve kan man anvende: Eks: ½ 4,117 + 
½ 5,0 + 3 %.

Vigtigt!
De grå nuancer er udviklet til at anvende på 
naturlige hvide/ grå hår, hvor der ikke skal 
lysnes på håret. HUSK, denne collection 
tilfører kun farve, derfor anvendes der kun 3 %  
eller Converter til hele Gothic serien.



Affinage Infiniti Gothic Collection - Side 4/5Opdateret 7. marts 2013
Tidligere udgaver er ikke længere gældende

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål så kontakt en af vore tekniske konsulenter alle hverdage mellem 
kl. 9.00 og 17.00. 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.


