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BRUGSANVISNING

Afbleg håret helt lyst/hvidt. Vi anbefaler  
Affinage Lite, Platinium Ice eller Ice Cream

Hvis ikke Affinage Metallics farverne påføres 
lige efter afblegning, vaskes håret inden med 
en afrensende shampoo for at fjerne evt. 
build-up. Derefter føntørres håret helt tørt før 
påføring af farve. Farven skal altid påføres på 
rent og tørt hår.

OBS! Da Metallics farverne påføres på 
et afbleget hår og derved vil absorbere 
mere farve, er det vigtigt at anvende rigelig 
mængde farve i håret, så det bliver mættet 
fuldstændigt, dette sikrer et ensartet resultat.

BLANDINGSFORHOLD
• 1 del farve til 2 dele Metallics Activator

• 1 del farve til 11/2 del Metallics Activator, 
hvis et lidt dybere resultat ønskes

• 1 del farve til 1 del Metallics Activator, hvis 
et intenst dybt resultat ønskes

PÅFØRING
Påfør rigelig mængde på afbleget/helt lyst hår 
og massér farven godt ind i håret.  
Husk at da Metallics farverne påføres på et  
afbleget hår, vil håret absorbere mere farve, 
husk derfor at anvende rigelig mængde farve, 
så håret bliver mættet fuldstændigt. Dette 
sikrer et ensartet resultat.

INDVIRKNINGSTID
25 min. uden varme eller op til 45 min. for et 
dybere og mere intenst resultat. Vi anbefaler 
altid en naturlig indvirkning uden varme med 
Metallics farverne.

• Tilsæt vand og massér skånsomt. 
Skyl grundigt. Afslut med shampoo og 
conditioner.

OBS! 
Farvetotterne på farvekortet er kraftige, så 
farven kommer til at se mørkere ud end den 
egentlig er. Husk at sprede farvetotten for en 
mere realistisk farve.

TIPS
Påfør Kitoko Protein additive i farven for at 
udligne porøsiteten i håret og for et mere 
ensartet farveresultat. 

Prøv Kitoko pH Re-balancer efter  hårfarven 
er vasket ud. Den reducerer pH værdien efter 
afblegning og farvning og lukker skællaget, så 
farven holder i længere tid og bliver glansfuld. 

METALLICS FARVERNE FINDES I 8 FORSKELLIGE NUANCER
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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.

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.


