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BRUGSANVISNING
BLANDINGSFORHOLD
•

Vask håret i en dybderensende shampoo.

•

Vælg den rette spole størrelse.

•

Rul håret op (ikke i permanent væske).

•

Påfør permanent væsken, anbefalet
mængde er 70 ml. i skulderlangt hår.

Hvis der anvendes mere eller mindre i forhold
til den anbefalede mængde, anvend da ALTID
samme mængde neutralisering.
Eks: anvendes der 50 ml. permanentvæske,
skal der anvendes 50 ml. neutralisering +
50 ml. varmt vand.
INDVIRKNINGSTID
•

Affirm 1 15 min.

•

Affirm 2 10 min.

•

Affirm 3 10 min.

Indvirkningstiden starter først når væsken er
påført og spolerne er tildækket med en
plastikhætte.
OBS!
Følg indvirkningstiden foroven. Tiden må ikke
forlænges. Anvend ALDRIG varme. Foretag
ikke prøvekrøl.
NEUTRALISERING
Affirm er en Cysteamine permanent, derfor
kræver neutraliseringen omsorgsfuld opmærksomhed.
•

Skyl håret 7-10 min. (kort hår), 10-15 min.
(langt hår).

•

Pres overskydende vand ud af håret med
et håndklæde, anvend derefter papirservietter eller engangshåndklæde for at sikre
det meste af vandet er væk.

•

Bland 70 ml. Affirm fix + 70 ml. varmt vand
(1+1 neutralisering) i applikations flaske.

•

Påfør neutraliseringen i hele håret, start i
nakken og lad virke i 7 min.
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•

Skyl derefter håret (uden at fjerne spolerne) i 3 min.

•

Tag forsigtigt spolerne ud af håret og skyl
grundigt.

HVAD ER AMINOSYRER
Affirm er en permanent med næsten neutral pH
værdi, som beskytter håret med et netværk af
aminosyrer under hele processen.
Aminosyrer (er basen af de proteiner som
håret er bygget op af) hjælper med at give
mere elasticitet i krøllet, samt en længere
holdbarhed, selv i et bleget eller ekstremt
ødelagt hår.
VIGTIGT
•

Kun til professionelt brug

•

Holdes uden for børns rækkevidde.

•

Læs altid brugsanvisningen før anvendelse.

•

Undgå kontakt med øjnene.

•

Hvis produktet kommer i kontakt med
øjnene, skyl da med rigeligt vand.

•

Må ikke indtages.

•

Anvend altid egnede handsker (vi anbefaler
nitril hansker)

•

Indeholder Thioglycolsyre (kun i Affirm 1)

•

Indeholder Hydrogen Peroxide (kun i
neutralisering/fix)
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ADVARSEL!
AFFINAGE HUDTEST

•

Hårfarver kan fremkalde alvorlige allergiske
reaktioner

•

Affinage hudtest anbefales

Affinage anbefaler altid en hudtest inden hver
farvebehandling.

•

Læs og følg brugsanvisningen grundigt

•

•

Dette produkt er ikke egnet til personer
under 16 år

Bland en lille mængde af den valgte
nuance med developer, der skal anvendes
til din kunde

•

Midlertidige tatoveringer med sort henna
kan øge risikoen for allergi

•

Påfør på underarmen eller bag øret med
en vatpind el. lign

•

Hvis produktet kommer i kontakt med øjne,
skyl med rigeligt vand

•

Lad farven virke i 45 min, og skyl derefter
grundigt

•

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

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.
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