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AFFINAGE
PLATINUM ICE

Teknisk vejledning
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BRUGSANVISNING

BLANDINGSFORHOLD

• 1 del Platinum Ice til 1 del Affinage 
Crème Developer - 3%, 6%, 9% eller 
12% afhængig af hvor mange toner, der 
skal lysnes.

• For lysning af hårbunden, blandes der 
en tyndere creme. 

• Eks. på blandingsforhold : 1 del 
Platinum Ice til 2 dele Affinage Crème 
Developer, her må kun anvendes - 3% 
eller 6%.

PÅFØRING
• Vask ikke håret før anvendelse af 

produktet. Anvend din valgte teknik.
• Ved helafblegning inddel da håret i 

tynde inddelinger for optimal oplysning 
og påfør blandingen. 

• På jomfruhår påføres produktet først 
i længder og spidser og derefter 
hårbunden (påføring på hårbunden 
til sidst er nødvendigt, da varmen fra 
hovedbunden får produktet til at lysne 
hurtigere).

• Ved lysning på en udvoksning påføres 
produktet kun i udvoksningen, der må 
ikke overlappes. 

• PRODUKTET MÅ IKKE KOMME I 
VARME ELLER TILDÆKKES.

INDVIRKNINGSTID

Platinum Ice er aktiv op til 60 min. Tjek 
håret hyppigt under indvirkningstiden. Når 
den ønskede oplysning er opnået, skyl og 
vask da håret grundigt. 
PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES I 
VARME.
VIGTIGT: Påfør ikke produktet, hvis der 
er rødme eller andre tegn på irritation af 
hovedbunden.
Dette produkt må ikke anvendes til bleg- 
ning af øjenvipper eller øjenbryn. Produkt-
et må ikke anvendes til andre formål end 
at afblege håret. Undgå kontakt med an-
sigt og øjne. I tilfælde af kontakt med an-
sigt eller øjne, skyl da straks med rigeligt 
koldt vand og opsøg læge, hvis der opstår 
irritation.

Produktet må ikke blandes i metalskåle. 
Husk altid at bruge handsker og bland 
produktet i et ventileret rum.

OBS!
Må kun anvendes med 3% og 6% i hår-
bunden.

Ammoniak-fri lysningscreme - 
lysner op til 8 toner

• Platinum Ice er et ammoniakfrit cremeprodukt med høj ydeevne, som 
kan lysne op til 8 toner.

• Platinium Ice er velegnet til alle lysningsteknikker, også til helafblegning. 

• Den milde formel af ris- og hvedeprotein har nærende og fugtgivende 
proteiner, som er med til at beskytte hår og hovedbund.

• MASSÉR INDPAKNINGEN GRUNDIGT FØR BRUG.
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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.

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.


