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BRUGSANVISNING

Infiniti 12- 
serien

Developer 
9% / 12% 

Færdig 
blanding

100 g

75 g

50 g

25 g

200 g

150 g

100 g

50 g

300 g

225 g

150 g

75 g

Infiniti High lift serie, farver med ekstra 
oplysning. Mere end 90% naturbaserede 
ingredienser, og indeholder den enestående 
DATEM+ teknologi (se sidste side), samt argan 
olie og shea butter.

BLANDINGSFORHOLD OG PÅFØRING
Blandingsforhold
1 del Infiniti High Lift farve + 2 dele Affinage 
Creme developer- 9% eller 12%. Bland i en 
skål ( ikke metal) eller en applikations flaske.

For at lysne op til 5 toner med High lift 
anvendes creme developer 12%.

Se skema herunder:

Vejledende farvemængde
Kort hår, samt udvoksning: 60 gr. farve+ 
120 gr. developer.

Vigtigt! Altid at tage meget fine inddelinger 
i håret, samt anvende dobbelt så meget 
farve som normalt, når Infiniti High Lift serien 
anvendes.

Infiniti High lift serien skal anvendes på en 
tonehøjde 6 eller lysere for en optimal lysning.

Ønskes 1 tone ekstra oplysning, kan der 
anvendes 12.0s High lift booster. (se afsnit 
herunder).

Påføring
Påføring af Førstegangsfarvning på 
naturhår
• Bland rigelig med farve og påfør i tynde 

inddelinger.

• Påfør på længderne og spidserne i tørt og 
uvasket hår, undlad at farve 3-4 cm ved 
hårbunden.

• Vent til den ønskede farve er opnået (ca. 
20 min. uden varme eller 10 min. med 
middelvarme).

• Påfør resten af produktet i hårbunden, og 
lad det virke til ønsket lysfarve er opnået 
(ca. 35 min. uden varme eller 20 min. med 
middelvarme).

• Håret må IKKE tildækkes under 
indvirkningstiden.

• Hvis håret er meget langt, påføres farven 
først på spidserne (5-6 cm.). Lad det virke 
ca. 20 min. uden varme eller 5 min. med 
middelvarme.

• Påfør herefter midterstykket. Lad det virke 
ca. 20 min. uden varme eller 5 min. med 
middelvarme. 

• Til sidst blandes ny portion farve og 
påføres i hårbunden. Lad det virke ca. 
20 min. uden varme eller 10 min. med 
middelvarme til den ønskede nuance er 
nået.                   

• Total indvirkningstid 60 min. uden varme 
eller 30 min. med middelvarme. 

• Håret må IKKE tildækkes under 
indvirkningstiden.

OBS! Hvis tiden mellem påføringerne på 
de forskellige partier er mere end 35 min. 
blandes ny portion, eftersom den lysende 
evne reduceres efter 35 min. eller 15 min. i 
middelvarme.

Påføring af på gråt/hvidt hår
• Bland rigelig med farve og påfør i tynde 

inddelinger.

• Begynd påføringen der, hvor andelen af 
grå/hvide hår er størst.

• Hvis mængden af gråt/hvidt hår overstiger 
25 %, skal farverne 12.1, 12.23 eller 12.2 
altid blandes med 12.0 eller 12.0S i lige 
dele (dette er for at undgå de trækker for 
ask op). Eksempel: 15 ml. 12.1 + 15 ml. 
12.0S, samt 60 ml. Creme Developer.
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45 minutter - INGEN VARME

25 minutter - MILD VARME (40 - 42°C)

Oplysnings processen

Indfarvnings processen

INDVIRKNINGSTID
Håret må ikke tildækkes af hætte eller lign 
under indvirkningstiden Det er altid vigtigt at 
overholde den anbefalede indvirkningstid for at 
sikre et korrekt farve resultat. Følges den ikke, 
vil man få et dårligt resultat.

Der sker to ting i indvirkningstiden: 
oplysningsproces og indfarvningsproces.

Uden varme: Oplysningsprocessen er 45 min 
og indfarvningsprocessen er 10-15 min. Total 
indvirkningstid: 55-60 min.

Med varme: Oplysningsprocessen er 25 min 
og indfarvningsprocessen er 5 min. Total 
indvirkningstid: 30 min.

High lift Booster 12.0S
• Ved anvendelse af 12.0s High Lift Booster, 

lysnes yderligere 1 tone.

• Tilsæt 25% i  farveblandingen. Eks: 75 
gr. 12.1+ 25 gr. 12.0s+ 200 gr.Creme 
developer.

• Bruger man 12.0s alene, kan den løfte 1-2 
toner med 9%. På natur hår Eks. 25 gr. 
12.0s+ 50 gr. developer.

• Se blandingsforhold i blandingsskemaet 
under tonehøjde 12, High Lift Serien.

Afslut
Sådan vaskes farven ud:

• Emulger, tilsæt lidt vand og fortsæt med at 
emulgere.

• Skyl håret indtil vandet er helt klart.

• Vask håret med shampoo og afslut med 
conditioner.

KONSULTATION OG FARVEVALG

• Undersøg hårets kondition, porøsitet og 
naturlige farve.

• Kontrollér om håret har nogen anden 
kemisk behandling.

• Vælg ønsket tonehøjde og refleks.

• Tag hensyn til hvor stor andelen af grå/
hvide hår er.

• Vej nøjagtigt op ved hjælp af vægt inden 
blanding for et perfekt resultat.

• Overhold altid den anbefalede 
indvirkningstid.
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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.
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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.


