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BRUGSANVISNING
Valg af farve og påføring
•

Påfør Quickpig prepigmentation spray
sparsomt i tørt hår.

•

Massèr grundigt ind i håret, specielt på
porøse områder.

•

Skal IKKE skylles ud inden farvning.

•

Vær opmærksom på af håret skal være
mættet, men ikke vådt inden farvning.

•

Fjern evt. overskud med
engangshåndklæde eller køkkenrulle. Hvis
håret er for vådt kan farven have svært ved
at penetrere ind i håret.

•

Påfør derefter den valgte farve.

Quickpig prepigmentation spray er en hurtig og
nem forpigmentering i 3 farver, der kan anvendes til alle former for forpigmentering.
RØD - anvendes inden røde, violette og
maghogni farver, og inden farvning på
tonehøjde 1.0 – 5.0.
ORANGE – anvendes inden kobber farver,
eller inden farvning på tonehøjde 6.0 – 8.0.
GUL – anvendes inden gyldne farver, eller
inden farvning på tonehøjde 9.0 – 10.0.

Skemaet nedenunder viser det korrekte valg
af Quickpig prepigmentation spray i forhold til
tonehøjde:
Ønsket
Tonehøjde
10,9

Forpigmentering

8,7,6

Orange

5,4,3,2,1

Rød

Gul

Farve eks:
Kundens ønske 5.4
Kundens tonehøjde i længder/ spidser 10.0
Bund/ udvoksning 5.0
Anvend Instant Pre- pigmentation spray RØD i
længderne.
Påfør først farven i længderne og derefter i
bunden: ¾ 5.4 + ¼ 4.0 med 3%.
Tips: Det anbefales altid at tilsætte ¼ mørkere
grundtone til den ønskede farve, for at opnå
den rette tonehøjde.
Obs!
Du kan også forpigmentere med farve
og vand, ring til din tekniker for nærmere
information!

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

Affinage hudtest

•

Midlertidige tatoveringer med sort henna
kan øge risikoen for allergi

Affinage anbefaler altid en hudtest inden hver
farvebehandling.

•

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

•

•

Opsøg læge, hvis der opstår irritation

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

•

Man skal aldrig farve sit hår, hvis:
- Man har udslæt i ansigtet eller en 		
følsom, irritabel og beskadiget 		
hårbund

•

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

•

Lad farven virke i 45 min, og skyl derefter
grundigt
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- Man tidligere har haft en reaktion 		
efter hårfarvning
- Man tidligere har haft en reaktion på
en midlertidig tatovering med sort 		
henna
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•

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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