DISTILLED
COLLECTION

SPRING/SUMMER 2015 TECHNIEKFOLDER

THE JOURNEY OF
ENLIGHTENMENT
De meest verre reis leg je af in jezelf. Maak kennis met hen die

diep in je DNA te duiken en diverse lagen van jezelf te ontdekken.

DISTILLED COLOR

opzoek zijn naar de essentie en persoonlijke verlichting. Hun

Je hebt nu de vrijheid om het licht te laten schijnen op je ware

Reduceer voor een uitvergroot effect: SS 2015 streeft

ultieme doel is zichzelf te verfijnen tot hun puurste en meest

kern: gereduceerd tot haar essentie en vervolgens uitvergroot.

verfijning na van jouw puurste, meest ‘exclusieve zelf’ als

exclusieve ik, en op de weg hier naar toe een gerafineerd

ultieme doel. Op celniveau geïnspireerde beautytechnologie

optimisme en luchtigheid uitstralen. Inzicht in jezelf krijgen kan in

Zodra je bij je ware zelf bent aangekomen, wordt werkelijke

maakt deze verlichte schoonheid mogelijk – levende,

vele vormen maar heeft altijd één doel: je innerlijke schoonheid

schoonheid moeiteloos. Met een natuurlijke souplesse van lijnen

ademende wetenschap die de specifieke kenmerken van het

aan de oppervlakte brengen.

en beweging straal je een verfijnd optimisme en een elegante,

haar verkent en daar op inspeelt op het gebied van kleuren

verlichte staat van “well being” uit.

en styling. De look is geïnspireerd op de pure en gezonde

De groei van leven, biologische wetenschap met op celniveau

Vier je individualiteit en de individualiteit van anderen.

huid en brengt de sensualiteit van je innerlijke beauty DNA

geïnspireerde beautytechnologie. Deze kennis stelt je in staat om

We distilleren om eerst minder en uiteindelijk meer te worden.

naar buiten.
HET VERHAAL 3

LEGENDA
KLEURPLAATSING
DRIEHOEK De vorm creëert een verspreiding
van kleur, als een straal. Meerdere driehoeken
resulteren in een zachte vermenging van kleuren.
CIRKEL Wanneer de vorm van het hoofd wordt
gevolgd, creëert dit een zachte, natuurlijke
valling van de kleur.

DISTILLED COLLECTION
MOEILIJKHEIDSGRAAD
LAAG
GEMIDDELD
HOOG

VORMGEHEUGEN, construeer, deconstrueer en
reconstrueer. Met haar dat is gestyled om te worden
gestretcht en vervolgens weer terug in vorm valt, creëer
je ongedwongen, ademende texturen. Lagen aanbrengen
en van lagen ontdoen onthult het binnenste zelf.

RUIT Gebruik de diagonale lijnen om verspreiding van kleur te creëren. Kan worden gebruikt
om door te schijnen aan de bovenkant of om
onderin te accentueren.
V-VORM De kleur laten uitwaaieren in een
V-vorm creëert zachtere, schaduwrijke resultaten.
VRIJE TECHNIEK Natuurlijke, zachte
kleurplaatsing aangebracht waar je maar wilt.

GEDISTILLEERDE KLEUR is als licht dat
wordt gebroken door een prisma en onthult
de in het haar verscholen lagen kleur. Van
rood tot rijk amber of cognac, van zwart
tot diep violetblauw en, in de puurste vorm,
blond dat wordt gedistilleerd tot een puur
wit. Deze sensuele reductie creëert een
nieuwe, exclusieve puurheid. Het karakter
van kleur wordt gedistilleerd en uitvergroot
tot de iconische vorm ervan.

HESTER WENERT-RIJN
WELLA GLOBAL CREATIVE ARTIST
EN IN NEDERLAND AMBASSADOR WELLA
THE SALON PROFESSIONAL DIVISION OF P&G
“Voor mij draaide het om het creëren van
een sfeer van gevoel en emotie, een levende
beweging in het haar. Sommige coupes zijn echt
krachtig maar ze hebben altijd iets van een
zachte lijn, een tikkeltje ruwheid. En dat is cool
want deze trend staat in het teken van je ware
zelf vinden. Alle zes modellen hadden totaal
verschillende looks, maar die zijn allemaal in
harmonie dankzij de nadruk op individualiteit
en een focus op prachtige, lichte kleuren.
Kleuren waarvan je ziet dat ze er zijn maar
die zo natuurlijk gedaan zijn dat ze naadloos in
elkaar overlopen.”
INTRO 5

HOOG

POWDERED RED
Gedistilleerd rood brengt een iconische kleur naar een nieuw niveau.

COLOR

KLEURFORMULES
A. Blondor Freelights + 6%
Blondor Freelights Developer 1:1,5

3

B. Color Touch Relights /44 + /47 +/00
1:2:2 + Color Touch Emulsie 1,9%

Begin met een achterwaartse

C. Color Touch Relights /56 + /44+/00

diagonale passee achterin de

0,5:1:1 + Color Touch Emulsie 1,9%
KLEURPLAATSING:

nek. Breng kleur C aan op de

1

aanzet en wissel kleuren B en C
af door lengten en punten.

Gebruik kleur A in een diepe
uitlopende V op fijne secties over
het hoofd. Zodra er voldoende
oplichting is verkregen, de kleur zoals
gebruikelijk uit het haar spoelen,
wassen en nabehandelen.
Fohn daarna het haar droog.

2
Deel een ruitvormige sectie
af bovenop het hoofd. Begin
vooraan aan de zijkanten.
Breng kleur C aan op de
aanzet. Wissel kleuren B en C
af in verticale slices door
lengten en punten.

4
Breng kleur B aan op de
ruitvormige sectie van aanzet
tot punten. 5 minuten laten
inwerken.

POWDERED BLUSH COLOR 9

CUT

3
1

Creëer zachte graduatie door
horizontale secties op te nemen

Knip met een razor de pony op

en deze in een hoek van 90 graden

de gewenste lengte.

te knippen.

2
Neem 1 cm bij de oren en knip dit op de
gewenste lengte. Herhaal dit onderin de nek.

4

Gebruik de razor en verbind deze punten met

Laat de bovenste sectie vallen

elkaar om de basislijn te creëren.

en gebruik de basislijn als gids.

POWDERED BLUSH STYLING
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AANTEKENINGEN

STYLING
Leg een tissueband aan om de bovenkant
plat te houden. Spray met Thermal Image
om het haar te beschermen tegen hitte.
En finish het haar met Flexible Finish.

ALTERNATIEVE FORMULES
Magma /47 + /03+ 1 : 1
Color Touch 9/03 + 8/43 4 : 1
ILLUMINA COLOR 9/43 + 10/05 1 : 1
Koleston Perfect Innosense 8/44 + 9/34 1 : 4
Koleston Perfect Innosense 77/44 + 9/34 1 :3

AANTEKENINGEN

13

GEMIDDELD

ENLIGHTENED
BRUNETTE
Zachte gouden schaduwen die de getextureerde look vol beweging en licht benadrukken.

COLOR

1
Maak een brede strook

KLEURFORMULES
A. Magma /89+ en 12% Freelights Developer
B. Magma /39+ en /36 (1:2)

rondom het scalp gedeelte
en werk rondom de strook
met afwisselend kleuren A

12 % Freelights Developer
C. Instamatic Jaded Mint + 1,9 %
Color Touch Developer (1:1 mix verhouding)

en B in een V-applicatie.

3
Ga naar de bovenste
sectie, neem golvende
secties op en herhaal de
applicatie van kleuren A
en B. Laat een kleine,

KLEURPLAATSING:

golvende cirkel bovenop
het hoofd ongekleurd.

2
Breng vervolgens
afwisselend kleuren A en
B in lagen aan op alleen de
lengten. Breng vervolgens
afwisselend kleuren A
en B in lagen aan in een

4

V-vormige applicatie tot de
punten.

JA D E D MIN T

Na het wassen en gebruik van
Magma Post Treatment, breng een
Matte Gloss aan met kleur C en
laat deze 5 minuten inwerken.

ENLIGHTENED BRUNETTE COLOR 17

CUT

3
Creëer de basislengte aan de
achterkant. Werkend met horizontale
secties, houd het haar 90 graden

1

omhoog om zachtheid in de

Deel het haar af zoals afgebeeld.

achterkant te creëren.

Bepaal de lengte voor de pony

Tip: draai het haar iets voordat je het

en zijkanten.

knipt om een zachtere lijn te krijgen.

2
Haal het haar naar voren en
gebruik de pony als gidslijn.

4

Creëer een gewichtlijn boven de

Breng textuur aan

basislijn aan de zijkanten.

in de contouren.

ENLIGHTENED BRUNETTE CUT
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AANTEKENINGEN

STYLING
Fohn het haar met Ocean Spritz voor een
stevige textuur en toupeer het haar aan de
achterkant alvorens Drynamic Fix en Texture
Touch te gebruiken voor extra volume.

ALTERNATIEVE FORMULES
Koleston Perefct Special Blonde 12/81 + 12 %
Koleston Perefct Special Blonde 12/16 + 12 %
ILLUMINA COLOR glossing 9/60 + 10/1 + 7/81 1:1:1

AANTEKENINGEN
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GEMIDDELD

DISTILLED PINK
Een verlicht roze, verrijkt met zacht violette, blonde en perzikachtige kleuren.

COLOR

CUT
1
1

Breng kleur A aan op de aanzet.

Gebruik een razor en verwijder
lengte van de bovenkant.

Zodra er voldoende oplichting is
verkregen, de kleur zoals gebruikelijk
uit het haar spoelen, wassen en
nabehandelen. Fohn daarna het
haar droog.
KLEURFORMULES
A. Blondor Lightening Powder
1:1,5 + 6 % Welloxon Perfect
B. Instamatic Pink Dream +
Instamatic Clear Dust 1:2 + 1,9%

2

Color Touch Emulsie
C. Instamatic Smokey Amythyst

Met een kam over schaar techniek,

+ Instamatic Clear Dust 2:1 +

laat de achterkant en zijkanten

1,9 % Color Touch Emulsie

aansluiten op de bovenkant.

D. Perfecton 8 ml /43 + 2 ml
/5 + 30 g Brilliance Mask
KLEURPLAATSING:

3
2
Breng kleur B aan in vloeiende
lijnen en vervolgens kleur C

3
Kleur al het ongekleurde

Gebruik een tondeuse en laat vervolgens de
gebieden rond de oren en achterin aansluiten.

haar met kleur D.

aan de voorkant en zijkanten
en volg de lijnen bovenin.

4
Pointcut met de schaar en
creëer een nette omtreklijn.

ENLIGHTENED PINK COLOR 25

AANTEKENINGEN

STYLING
Gebruik Grip Cream om een lichte
textuur aan te brengen.

ALTERNATIEVE FORMULES
Blondor Soft Blonde Cream
Color Recharge Warm Red Conditioner

AANTEKENINGEN
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GEMIDDELD

DISTILLED BLACK
Een expressieve, statement look met een diepe omlijsting die de zachte verlichting laat doorschijnen.

LOREM IPSUM TITEL

29

COLOR

CUT
1

Maak een zigzaggende sectie
rondom de pony en oren. Deel het
gedeelte onderin de nek af vlak
onder het achterhoofdsbeentje.
*

1
Creëer de basislengte in de
zijkanten en onderin de nek.

KLEURFORMULES

Pointcut voor een zachte lijn.

A. Koleston Perfect 6/75
+ 7/75 2:1 + 9 % Welloxon Perfect + Color.id
B. Koleston Perfect 2/0 + 6 % Welloxon
Perfect + Color.id
KLEURPLAATSING:

2

*Het juiste kleurproduct wordt gekozen naar aanleiding van het klantenprofiel.

Breng kleur A eerst
aan op aanzet van de
achterste zigzaggende
sectie. Vervolgens
aanbrengen op lengten
en punten.

3
Breng kleur B aan van aanzet
tot punten in de voorste sectie,
zijkanten en onderin de nek.

2
Gradueer in een hoek
van 45 graden om
zachtheid te creëren.

3
Werk bovenop het hoofd, ga verder

4
4

Laat de bovenste
sectie naar beneden

Ga verder met aanbrengen van kleur B

vallen en knip deze

in zijkanten en onderin de nek.

op basislengte.

met secties naar beneden halen en knip
deze op basislengte. Om de achterkant
en zijkanten te verzachten, ga verder
met horizontale graduatie in 90 graden.

DISTILLED BLACK COLOR 31

AANTEKENINGEN

STYLING
Gebruik Velvet Amplifier om het haar
voor te bereiden op het föhnen en creëer
een beachy effect met Ocean Spritz.

ALTERNATIEVE FORMULES
Koleston Perfect Innosense: 6/7 + 9% + Color.id.
Koleston Perfect Innosense: 2/0 + 6% + Color.id

AANTEKENINGEN
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HOOG

ICONIC GOLD
Een gelaagd cognacgoud creëert een rijk, helder warmblond.

KLEUREN

CUT

KLEURFORMULES

1

A. ILLUMINA COLOR 6/37* + 6 % Welloxon Perfect + Color.id

Neem een golvende sectie op

B. ILLUMINA COLOR 8/37* + 6 % Welloxon Perfect + Color.id

rondom het scalp gedeelte. Creëer

C. ILLUMINA COLOR 8/13* + 9 % Welloxon Perfect + Color.id
D. ILLUMINA COLOR 10/38 + 10/1 1:1

een zachte gidslijn door aan de

1

+ 12 % Welloxon Perfect + Color.id

achterkant en zijkanten in de

Breng kleur A aan op de aanzet

omtrek te slicen aan weerszijden.

over het hele hoofd.

KLEURPLAATSING:
*Nieuwe kleuren ILLUMINA COLOR vanaf maart 2015 verkrijgbaar

2
Breng kleur A in het midden onderin
de nek op lengten en punten aan.
Breng kleur C aan op de gebieden
achter de oren.

3
Werk rondom het hoofd met ¼ cm back-toback slices, afwisselend met kleuren A, B en C
in lengten en punten. Boven het scalp gedeelte,
wissel kleuren B, D en E af op lengten en punten.
Tip: Wanneer je Color.id gebruikt, heb je geen
folies nodig om de kleuren uit elkaar te houden.

2
Tip: Draai de sectie voorafgaand aan
het slicen voor een zachter resultaat.

3
Gebruik de basislijn als gids in
een hoek van 90 graden om
zachte lagen te creëren in de
achterkant en zijkanten.

ICONIC GOLD COLOR 37

AANTEKENINGEN

STYLING
Kneed Boost Bounds in vochtig haar en droog
het met de fohn. Gebruik daarna Thermal
Image en de Pro Curl Color 24 mm om zachte
slagen in het haar te creëren. Finish het haar
met Dynamic Fix.

ALTERNATIEVE FORMULES
Koleston Perfect Innosense 6/7 + 7/3 1:2
Koleston Perfect Innosense 9/3 + 7/7 1:1
Koleston Perfect Innosense 10/1 + 9/3 2:1

AANTEKENINGEN
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HIGH

WHITE LIGHT

Een gedistilleerde look voor het ultieme blond dat uitdrukking geeft aan het meest pure en exclusieve zelf.

LOREM IPSUM TITEL
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COLOR

CUT
1
Begin aan de achterkant,
draai en slicecut om een
fijne basislijn te creëren.

KLEURFORMULES
A. Blondor Lightening Powder 1:1,5 +
4 % Color Touch Emulsie
B. Blondor Lightening Powder 1:1,5 +
1,9% Color Touch Emulsie

2
Creëer twee velden aan de bovenkant van de
hoedenlijn. Overdirect de zijkanten naar voren
om zachtheid te creëren rondom het gezicht.

1
Breng kleur A aan op
de aanzet. Laten
inwerken totdat er een
licht geel ontstaat.

2
Breng kleur B aan op
lengten en punten.

3
Laat de bovenkant vallen en overdirect de zijkanten
verticaal als gids om zachte lagen te creëren.

4
3
Laten inwerken totdat er een zeer
licht blond is verkregen.

Breng textuur
aan in de
omtreklijn aan
de voorkant.
WHITE LIGHT COLOR 43

AANTEKENINGEN

STYLING
Breng voor het fohnen Oil Reflections
aan om de punten zacht en glanzend
te houden en spray Body Crafter op
de haaraanzet tijdens het fohnen voor
extra volume. De extra kleine gedraaide
lokjes rondom de knot geven een
interessante beweging wanneer ze
worden losgelaten.

ALTERNATIEVE FORMULES
Blondor Soft Blonde Cream

AANTEKENINGEN

45

www.wellaprofessionals.nl
www.facebook.com/WellaProfessionalsNederland

