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Spectrum lysningssystem består af en lys-
ningspulver, 6 velduftende pigmenter og 3 
aktivatorer 8 vol, 22 vol og 30 vol.

Der kan lysnes op 5 toner.

De 6 Spectrum pigmenter kan anvendes for at 
opnå et koldt, varmt eller naturligt skær i håret.

De kolde toner (grøn, blå og violet) reducerer 
varmen i håret, mens de varme pigmenter (rød, 
neutral, gul) fremhæver varmen i håret.

Spectrum kan anvendes til alle former for lysn-
ingsteknikker. Pga den skånsomme formel, kan 
Spectrum også anvendes på hovedbunden. 

Blandings forhold og påføring
• Bland 2 skefulde Lightening powder + 2 

skefulde Activator + 1 skefuld Pigment (2 
skefulde pigment for yderligere 1 tone)

• Bland i en skål, ikke metal.

• Brug hansker (vi anbefaler Nitril)

• Påfør med din foretrukne teknik. Husk altid 
at påføre rigeligt produkt for at få optimal 
lysning.

• Overhold den anbefalede indvirkningstid

• Skyl håret grundigt og vask med shampoo 
og afslut med conditioner.

Valg af pigment
Kolde pigmenter
Grøn, blå og violet reducerer varmen i håret 
og giver derved et koldere resultat. Bestem 
kundens ønskede tonehøjde, der skal lysnes 
til, og se skema herunder.

BRUGSANVISNING

Ønsket 
tonehøjde

Underliggende 
pigment

Valg af 
Spectrum 
pigment toner

10, 9

8, 7, 6

5, 4, 3, 2, 1

Gul

Orange

Rød

Violet

Blå

Grøn

Varme pigmenter
Rød, neutral og gul tilfører varme i håret. 
Anvend disse pigmenter hvis du vil opnå et 
varmt lyst resultat.

Valg af activators
Varme pigmenter
Rød, neutral og gul tilfører varme i håret. 
Anvend disse pigmenter hvis du vil opnå et 
varmt lyst resultat.

Valg af activators 
8 vol (2,4%)  - op til 3 toner

22 vol (6,6%)  - op til 4 toner

30 vol (9% )  - op til 5 toner

Indvirkningstid
 2 – 12 min i middel varme ( 40-42 grader). 
Tjek altid hvert 2 til 3 minut. 

Op til 45 min uden varme.(Dette gælder IKKE 
for hovedbunden, se afsnit herunder ).

Spectrum i hovedbunden 
• Produktet må ikke anvendes i 

hovedbunden hvis der er nogen former for 
irritation eller andet hovedbunds problem

• Anvend ALDRIG varme, når der anvendes 
Spectrum i hovedbunden.

• Må ikke tildækkes.

• Anvend aldrig 30 vol. i hovedbunden
• Indvirkningstid op til 12 min UDEN varme, 

tjek hovedbunden undervejs.

• Hvis det ønskede resultat ikke er opnået 
efter endt indvirkningstid (12 min) skylles 
produktet ud, håret tørres og ny blanding 
påføres.

• Vask med shampoo og afslut med 
conditioner

TIP!
Produktet kan holde sig aktivt op til 8 timer 
efter blanding. Dæk derfor skålen med 
produktet godt til og anvend senere på dagen, 
på den måde har du ikke så meget spild af 
produkt. Obs! Hvis produktet er blevet lidt for 
tykt efter det har stået, rør da lidt activator i for 
at blødgøre.
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• Affinage hudtest anbefales 

• Læs og følg brugsanvisningen grundigt

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.

ADVARSEL! 


