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BRUGSANVISNING

Infiniti Intensives serie er koncentreret 
farve pigmenter. 7 rene pigmenter, som kan 
anvendes direkte i din Infiniti regular og 
high lift serie. Mere end 90% naturbaserede 
ingredienser, og indeholder den enestående 
DATEM+ teknologi (se sidste side), samt argan 
olie og shea butter.

Blandingsforhold
Intensives kan anvendes på 2 måder!

1. Tilsæt Intensives ( efter farven er blandet ) 

Anvendes når man skal blive på samme 
tonehøjde, gå fra lys til mørk farve, samt gøre 
farven mørkere og dybere.

Eks: 30 gr farve + 45 gr creme developer, 
derefter tilsættes 30 gr Intensives.

2. Inkluder Intensives (blandes med farve 
inden creme developer tilsættes)

Anvendes når du skal fremhæve en refleks, 
lysne op og gøre farven mere intens.

Eks: 30 gr. farve + 30 gr Intensives + 90 gr 
creme developer.

Intensives i blonde farver
Når de kolde intensives anvendes blonde 
farver, må mængden MAX udgøre 10 % af 
farvemængden. Dvs. 1 tube lysningsfarve + 10 
cm. Intensives.( Her anvendes ALTID "Inkluder 
metoden").

Eksempel
100 gr 10’er rækken + 10 gr. Intensives ask 
(0.1, 0.2, 0.7) + 165 gr. creme developer. 

100 gr 12’er rækken + 10 gr. Intensives ask 
(0.1, 0.2, 0.7) + 220 gr.. creme developer.

Tilsæt  0.7  Blå Ask
Når man lysner fra en natur tonehøjde 3, 4 
eller 5 op til tone 6.7.el. 8 kommer der varme 
kobber toner frem. 

Ved at tilføre 0.7 intensives blå ask, kan man 
eliminere disse uønskede varme toner.

Eksempel
Naturlig tonehøjde: 5.0 og 0% grå hår

Ønsket resultat: 7.0

Anvendt farve: 8.1

Developer 6%

Problemstilling: Farve resultatet har en 
uønsket varm tone, tonehøjde 6

Løsning: Tilfør 20% intensives 0.7 blå ask ned 
i farveblandingen
50gr farve+ 10 gr intensives+ 90 gr creme 
developer.

Valg af nuance
0,1 Ask  
Anvendes sammen med High Lift Artic Blond 
og andre blonde farver eller i de mørke farver. 
Dæmper røde toner i naturhår, eller giver 
lysere og renere blonde farver.

0,2 Violet Ask 

Dæmper gyldent, når den bliver blandet med 
blonde eller beige toner. Giver violette toner til 
alle farver.

0,3 Gylden
Anvendes sammen med gyldne eller naturlige 
farver. Forøger intensiteten i de gyldne toner.
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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.

0,4 Kobber 
Skaber dyb kobber nuance. Ideel til at lave en 
ekstra refleks med i sin INFINITI eller SATIN 
farve.

0,6 Rød
Forstærker tonen og forøger holdbarheden på 
røde toner.

0,76 Lilla
Anvendes i mørkere toner for at give flotte 
bourgogne (blå/røde) toner. Anvendes i lysere 
toner (små mængder) for at give et lilla skær.
 
0.7 Blå Ask 

Dæmper kobber/orange toner. Kan også 
anvendes i High lift farverne for et gøre dem 
mere kolde.
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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.
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REGULAR SHADES HIGH LIFT SERIES INTENSIVES SERIES GOTHIC SERIES b:RED SERIES

ULTRA LOW AMMONIA
REGULAR COLOURING

EXTRA LIGHTENING CONCENTRATED 
COLOUR ADDITIVES

NO-LIFT COLOURING 
DEPOSIT ONLY

COLOUR HIGHLIGHTING 
OFF-SCALP   

89 FARVER 5 FARVER 7 FARVER 5 FARVER 5 FARVER 
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