ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΝΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ.
Ανακαλύψτε τον πιο διαισθητικό και ακριβή τρόπο
για να δημιουργήσετε την αίσθηση του φυσικού ξανοίγματος
που χαρίζει ο ήλιος στα μαλλιά, χωρίς αλουμινόχαρτα.

WELLA Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Η ΠΙΟ “ΚΑΥΤΗ”
Η τελευταία μόδα σήμερα είναι τα νέα “stone-washed” ξανθά:
Πανέμορφα looks που δίνουν την αίσθηση του φυσικού
ξανοίγματος που χαρίζει ο ήλιος στα μαλλιά, χωρίς
αλουμινόχαρτα, με ακρίβεια και διαισθητικότητα.
Πώς γίνεται αυτό; Χάρη στη δική σας ικανότητα και δεξιοτεχνία –
και φυσικά στα κατάλληλα εργαλεία της Wella Professionals.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΤΗΣ WELLA PROFESSIONALS
2012
Φυσ ικά, διαυ γή look s
με το ILLU MIN A COL OR

2 014

2 013

Απε λευθέρωση της
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ές ως το Καλ ύτε ρο
Το BLO ND OR, ψηφ ισμ ένο 10 φορ
ει το FRE ELI GHT S.
Προ ϊόν Ξαν οίγ ματ ος*, παρ ουσ ιάζ
η του φυσ ικο ύ ξαν οίγ ματ ος
Για να δημ ιου ργή σετ ε την αίσ θησ
, χωρ ίς αλο υμι νόχ αρτ α.
που χαρ ίζε ι ο ήλι ος στα μαλ λιά

*Βραβείο US Stylist’s Choice Award του www.behindthechair.com

ΓΙΑΤΙ Η

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Ελεύθερη Τεχνική

Η ελεύθερη τεχνική επιτρέπει στους
κομμωτές να δημιουργούν ανταύγειες με
πολύ φυσική εμφάνιση που δεν κάνουν
έντονη ρίζα στο πέρασμα του χρόνου
– μία πολύ δημοφιλής τεχνική είναι το
balayage.
Τα looks που δημιουργούνται με
ελεύθερη τεχνική είναι εντελώς
διαφορετικά από τις “τέλειες”
ανταύγειες που δημιουργούνται με
αλουμινόχαρτα.

Τα μαλλιά αποπνέουν μία φυσικότητα δείχνουν σαν να ξάνοιξαν από τον ήλιο.
Τα εφέ μπορούν να ποικίλλουν από πολύ
διακριτικά, φυσικά, νεανικά μέχρι πολύ
δημιουργικά και ακόμη πιο εκφραστικά.
Τα looks με ελεύθερη τεχνική
βασίζονται στο σχήμα του κουρέματος:
το χρώμα αναδεικνύει τη φυσική κίνηση
των μαλλιών.

Ανταύγειες με Αλουμινόχαρτα

>	Φυσικά χρωματικά αποτελέσματα

>	Εσκεμμένα εμφανείς

> Ανταύγειες με μία απαλή,
αέρινη διαστρωμάτωση του
χρώματος

> Συμπαγής και ομοιόμορφη όψη
χρώματος

> Χωρίς έντονη ρίζα

> Ακολουθούνται τεχνικές οδηγίες

> Πεδίο μέγιστης δημιουργικότητας

> Περιορισμένη ανάπτυξη του
χρώματος

> Ορατή ανάπτυξη του χρώματος
> Εύκολη διόρθωση/βελτίωση

> Ορατή ρίζα

> Πιο πολύπλοκη διόρθωση/
βελτίωση

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΟ
ΜΙΓΜΑ

ΚΡΕΜΩΔΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΚΟΛΛΩΔΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΥ
ΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ACTIFUSE®

+

Τα προϊόντα FREELIGHTS πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα ως κλειστό
σύστημα: προκειμένου να εξασφαλίσετε τα μέγιστα οφέλη, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε το FREELIGHTS White Lightening Powder μαζί με την
Οξειδωτική κρέμα FREELIGHTS – μόνο έτσι ενεργοποιείται η τεχνολογία
ACTIFUSE®.
Με αυτόν τον τρόπο, τα ενεργά πολυμερή συνδέονται μεταξύ τους και
σχηματίζουν ένα ελαστικό και κολλώδες δίκτυο. Έτσι, το μίγμα συγκρατείται
στη θέση του, επιτρέποντας πιο εύκολη εφαρμογή και ένα νέο επίπεδο
ακριβείας με μικρότερη διόγκωση.

Η επιστήμη πίσω από την τεχνολογία ACTIFUSE®

Πάντοτε χρησιμοποιείτε τα ως
κλειστό σύστημα.
Μόνο ο συνδυασμός του
FREELIGHTS White Lightening
Powder και της Οξειδωτικής
κρέμας FREELIGHTS θα
ενεργοποιήσουν την τεχνολογία
ACTIFUSE®.

Απλώς αναμίξτε το
FREELIGHTS White
Lightening Powder με την
Οξειδωτική κρέμα
FREELIGHTS.

Η διαδικασία ACTIFUSE®
αρχίζει αυτόματα.

Τα πολυμερή του μίγματος
ενεργοποιούνται.

Τα πολυμερή συνδέονται
μεταξύ τους και σχηματίζουν
ένα ελαστικό και κολλώδες
δίκτυο.

Το δίκτυο ACTIFUSE®
επιτρέπει και διασφαλίζει ότι
η σύσταση μένει σταθερή –
μόνο όπου χρειάζεται:
ΓΙΑ ΞΑΝΟΙΓΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 7
ΤΟΝΟΥΣ.

Η

freelights

Freelights White
Lightening Powder
>	Για ακρίβεια και πιστότητα στην
εφαρμογή με ελεύθερη τεχνική
> Περιέχει παράγοντες ξανοίγματος και
συστατικά πηλού

FREELIGHTS ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
>	Οξειδωτική κρέμα για ακριβή και
εύκολη εφαρμογή με μικρότερη
διόγκωση

> Για φυσικά και βαμμένα μαλλιά

> Περιέχει Υπεροξείδιο του Υδρογόνου
και Ελαστικά Ακρυλικά Πολυμερή

> Για ξάνοιγμα έως και 7 τόνους

> Διατίθεται σε τρεις τύπους:

> Χρησιμοποιείται αποκλειστικά μαζί με
την ενδεδειγμένη Οξειδωτική κρέμα
FREELIGHTS για εφαρμογή με
ελεύθερη τεχνική

- Vol. 20, 6% (για απαλό ξάνοιγμα)
- Vol. 30, 9% (επιπλέον ξάνοιγμα)
- Vol. 40, 12% (μέγιστο ξάνοιγμα)

FREELIGHTS ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ
> Σχεδιασμένη έτσι ώστε να σας βοηθάει
να ελέγχετε και να εφαρμόζετε το
μίγμα FREELIGHTS ακριβώς όπου
χρειάζεται
> Ειδικά σχεδιασμένη για ελεύθερες
τεχνικές

FREELIGHTS ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΠΙΝΕΛΟ
> Σχεδιασμένο έτσι ώστε να σας βοηθάει
να ελέγχετε και να εφαρμόζετε το μίγμα
FREELIGHTS ακριβώς όπου χρειάζεται
> Για ακριβή και εύκολη εφαρμογή του
μίγματος

> Άνετη, ελαφριά και εύχρηστη

> Κεκλιμένο άκρο για ακρίβεια στην
τοποθέτηση του μίγματος

> Με εργονομική λαβή

> Με στενές, ελαστικές τρίχες

> Διευκολύνει την αξιοποίηση του
περίσσιου μίγματος στο πινέλο

ΧΡΗΣΗΣ

+
ΜΕΓΙΣΤΟ: 50 ΛΕΠΤΑ
ΒΗΜΑ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΒΗΜΑ 2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑ 3 ΑΝΑΜΟΝΗ

ΒΗΜΑ 4 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό
ξανοίγματος και την υφή, αναμίξτε το
FREELIGHTS White Lightening Powder
(Α) με την Οξειδωτική κρέμα
FREELIGHTS (Β),

Εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά. Αρχίστε
να περνάτε το μίγμα με κινήσεις πάνω
κάτω. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται
μόνο στην επιφάνεια της τούφας. Μην
μουσκεύετε την τούφα στο μίγμα.

Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από
την κατάσταση των μαλλιών και από
τον επιθυμητό βαθμό ξανοίγματος. Ο
μέγιστος συνολικός χρόνος αναμονής
είναι τα 50 λεπτά. Ελέγχετε τα μαλλιά
κάθε 5-10 λεπτά κατά τη διάρκεια του
χρόνου αναμονής. Αν εμφανιστεί κάποια
ανεπιθύμητη αντίδραση (π.χ. κνησμός,
καύσος, εξάνθημα ή οποιαδήποτε
απρόβλεπτη αντίδραση), διακόψτε και
ξεβγάλετε αμέσως με χλιαρό νερό. Αν
χρειαστεί, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος αναμονής,
ξεβγάλετε καλά με ζεστό νερό και λούστε
τα μαλλιά. Χρησιμοποιήστε το BLONDOR
SEAL & CARE για περισσότερη
περιποίηση και λάμψη.

- Vol. 20, 6% (για απαλό ξάνοιγμα)
- Vol. 30, 9% (επιπλέον ξάνοιγμα)
- Vol. 40, 12% (μέγιστο ξάνοιγμα)
σε ένα μη μεταλλικό μπολ.

Συμβουλές για την εφαρμογή –
Τέντωμα & Ρυθμός

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 1:1 – 1:3
(συνιστάται 1:1.5)

•	Κ ρατάτε την τούφα τεντωμένη.
Η χρήση της Σπάτουλας
FREELIGHTS θα σας βοηθήσει.

Για εφαρμογή στο δέρμα κεφαλής,
χρησιμοποιήστε οξειδωτική κρέμα
μέγιστης ισχύος 6% (20 vol.).
Μην εφαρμόσετε θερμότητα.

• Αρχίστε από τη μέση του μήκους και
δουλέψτε απαλά προς τη ρίζα.
• Διατηρήστε τον ρυθμό στις κινήσεις
πάνω κάτω.

Συμβουλές για την εφαρμογή –
Δημιουργικότητα
•	Σκεφτείτε ποια σημεία θέλετε να
ξανοίξετε.
• Παρατηρήστε τη φυσική κίνηση και
τις χρωματικές διακυμάνσεις των
μαλλιών της πελάτισσάς σας.
• Δημιουργήστε ανταύγειες στα
σημεία που θα μπορούσε να ξανοίξει
φυσικά ο ήλιος.
• Κουρέψτε τα μαλλιά πριν την
υπηρεσία χρώματος, ούτως ώστε
να ακολουθήσετε το σχήμα του
κουρέματος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
06

01
Χωρίστε τα μαλλιά σε δύο
τμήματα.

02
Αρχίζοντας από τον αυχένα,
δουλέψτε προς τα επάνω
μέχρι το ινιακό οστό. Πάρτε
ένα τριγωνικό χώρισμα 1-2
εκ. και κρατήστε αυτή την
τούφα τεντωμένη πάνω στη
σπάτουλα. Περάστε το
FREELIGHTS στο μήκος της
τούφας και δουλέψτε απαλά
προς τα πάνω, μέχρι τη ρίζα.
Στη συνέχεια δουλέψτε με
αντίθετη κίνηση, από το
μήκος προς την άκρη.

03

04

05

Περάστε περισσότερη
ποσότητα FREELIGHTS στην
άκρη, δημιουργώντας ένα
σχήμα “V” με το προϊόν.

Συνεχίστε να δουλεύετε με
αυτόν τον τρόπο μέχρι την
κορυφή του κεφαλιού.

Συνεχίστε στα πλαϊνά με
ελαφρώς διαγώνια τμήματα,
ώστε να υποστηρίζετε τη
φυσική κλίση των μαλλιών.
Αφήστε μέχρι να επιτευχθεί
ο επιθυμητός βαθμός
ξανοίγματος (μέγιστος
χρόνος: 50 λεπτά, χωρίς
θερμότητα).

Ξεβγάλετε και λούστε τα
μαλλιά με το Σαμπουάν
Wella Professionals
Brilliance. Στη συνέχεια
εφαρμόστε το BLONDOR
SEAL & CARE και αφήστε
για 5 λεπτά. Ταμπονάρετε
τα μαλλιά. Εάν χρειάζεται,
προσθέστε απόχρωση
COLOR TOUCH Relights
ομοιόμορφα, από τη ρίζα
μέχρι τις άκρες. Χρόνος
αναμονής: 5-10 λεπτά,
χωρίς θερμότητα.

10 ΛΕΠΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΞΑΝΟΙΓΜΑ

01

02

03

Δημιουργήστε ένα χώρισμα 2 εκ. γύρω από το μπροστινό
άκρο των μαλλιών.

Αρχίστε από τον αυχένα. Πάρτε τμήματα 2-3 εκ. και περάστε
το FREELIGHTS σε σχήμα “V”, εφαρμόζοντας περισσότερη
ποσότητα στις άκρες.

Από την περιοχή των κροτάφων, πάρτε μικρότερα τμήματα 1
εκ. και συνεχίστε την ίδια εφαρμογή σχήματος “V”, μακριά
από το πρόσωπο.
Δουλέψτε μέχρι το χώρισμα και επαναλάβετε στην αντίθετη
πλευρά.

ΚΟΝΤΑ-ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΑΛΛΙΑ

01

02

03

04

Διαχωρίστε ένα πεταλοειδές
σχήμα από το μπροστινό άκρο των
μαλλιών μέχρι πίσω. Πάρτε ένα
χώρισμα 1 εκ. στη φράντζα.

Αρχίστε από τον αυχένα
δουλεύοντας με οριζόντια
χωρίσματα. Πάρτε μικρά τμήματα
1-2 εκ. και περάστε το χρώμα από
τα μήκη μέχρι τις άκρες. Κινήστε
το πινέλο με αέρινες κινήσεις
προς τη ρίζα για να δημιουργήσετε
απαλό αποτέλεσμα. Συνεχίστε στα
πλαϊνά δουλεύοντας με διαγώνια
χωρίσματα.

Περάστε το FREELIGHTS
σε μεγαλύτερα τμήματα,
ακολουθώντας ένα μοτίβο
χωρισμάτων σε σχήμα ψαροκόκαλου
στο τμήμα της κορυφής.

Περάστε το FREELIGHTS σε
μεμονωμένες τούφες γύρω από
το άκρο των μαλλιών.

Διαιρέστε από το πεταλοειδές
τμήμα μέχρι την κορυφή του
αυτιού και στην πίσω περιοχή
μέχρι τον αυχένα.

ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ

01

02

03

Δημιουργήστε ένα μικρό τρίγωνο
στην κορυφή του κεφαλιού.
Χωρίστε τα μαλλιά από πάνω
από το αυτί μέχρι την κορυφή
του τριγώνου. Δημιουργήστε
ένα χώρισμα σε σχήμα “V” στον
αυχένα.

Αρχίστε από τον αυχένα. Πάρτε μία
μεγάλη τούφα από τον αυχένα μέχρι
πίσω από το αυτί. Περάστε το
FREELIGHTS σε σχήμα “V”,
εφαρμόζοντας περισσότερο προϊόν
από το μέσο της τούφας μέχρι κάτω.
Καθώς δουλεύετε προς το στεφάνι,
τα χωρίσματα θα στενεύουν.

Στα πλαϊνά, χρησιμοποιήστε
διαγώνια χωρίσματα με μικρότερα
τμήματα. Απλώστε με αέρινες
κινήσεις το προϊόν προς τη ρίζα
για να επιτύχετε ένα φυσικό look.
Μην περάσετε χρώμα στο τρίγωνο
της κορυφής.

Αφήστε για όσο χρόνο χρειάζεται
μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός
βαθμός ξανοίγματος (μέγιστος
χρόνος: 50 λεπτά, χωρίς
θερμότητα). Ξεβγάλετε και
λούστε τα μαλλιά με το Σαμπουάν
Wella Professionals Brilliance.
Στη συνέχεια εφαρμόστε το
BLONDOR SEAL & CARE και
αφήστε για 5 λεπτά. Ταμπονάρετε
τα μαλλιά.
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να
προσθέσετε απόχρωση COLOR
TOUCH Relights ομοιόμορφα,
από τη ρίζα μέχρι τις άκρες.
Χρόνος αναμονής: 5-10 λεπτά,
χωρίς θερμότητα.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΝΕΟ

BLONDOR

Το Blondor, ψηφισμένο
10 φορές ως το Καλύτερο
Προϊόν Ξανοίγματος*,
παρουσιάζει το
νέο FREELIGHTS.

*Βραβείο US Stylist’s Choice Award του www.behindthechair.com

Multi Blonde
Powder

Extra Cool Blonde

Για ατόφια ξανθά αποτελέσματα

Για πιο ψυχρά αποτελέσματα

ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Ξάνοιγμα σε όλο το κεφάλι
Ανταύγειες με αλουμινόχαρτα

Τ ΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Ξάνοιγμα σε όλο το κεφάλι
Ανταύγειες με αλουμινόχαρτα

Welloxon

Soft Blonde Cream

Freelights
White
Lightening
Powder

FREELIGHTS
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ

Για περισσότερη απαλότητα
ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Ξάνοιγμα σε όλο το κεφάλι
Ανταύγειες με αλουμινόχαρτα

ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Ξάνοιγμα σε όλο το κεφάλι
Ανταύγειες με αλουμινόχαρτα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
Τεχνολογία Trilightening
με ενεργά μόρια κατά του
κιτρινίσματος

ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Ξάνοιγμα με ελεύθερη τεχνική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
ACTIFUSE®

Έως και 7 τόνοι ξάνοιγμα

Έως και 7 τόνοι ξάνοιγμα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
• 	Μεγάλη ευελιξία χάρη στις
πολλαπλές δυνατότητες
εφαρμογής, για ποικίλα
ατόφια ξανθά αποτελέσματα
• Πούδρα ξανοίγματος που
δεν δημιουργεί νέφος
σκόνης

Έως και 7 τόνοι ξάνοιγμα

Έως και 7 τόνοι ξάνοιγμα

Έως και 7 τόνοι ξάνοιγμα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
•	Ξάνοιγμα και απόχρωση σε
ένα βήμα
• Για ορατά πιο διάφανα και
πιο ψυχρά ξανθά
αποτελέσματα*
• Χρησιμοποιείται αυτούσιο,
ή ως ενισχυτικό ή μαζί
με το Multi Blonde Powder

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
• 	Πιο απαλό με τα μαλλιά και
με το δέρμα της κεφαλής,
με λιγότερο σπάσιμο της
τρίχας**
• Τα λιπίδια επικαλύπτουν τα
μαλλιά και τα προστατεύουν
από την απώλεια υγρασίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
• Κρεμώδης σύνθεση
• Ευέλικτο μίγμα
• Κολλώδης σύσταση που
μένει σταθερή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:
Σε όλο το κεφάλι/
Ανταύγειες με αλουμινόχαρτα:
1:1-1:2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:
Σε όλο το κεφάλι/
Ανταύγειες με αλουμινόχαρτα:
1:1-1:1.5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:
Σε όλο το κεφάλι/
Ανταύγειες με αλουμινόχαρτα:
1:1-1:2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:
Φυσικό ξάνοιγμα χωρίς
αλουμινόχαρτα: 1:1.5
FREELIGHTS Powder προς
FREELIGHTS Οξειδωτική κρέμα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
50 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
50 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
50 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
50 λεπτά – Χωρίς θερμότητα

*σε σύγκριση με τα συνηθισμένα προϊόντα ξανοίγματος

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:
50 λεπτά

**σε σύγκριση με τις πούδρες ξανοίγματος

ΙΔΑΝΙΚΟΣ
COLOR TOUCH RELIGHTS
Το COLOR TOUCH Relights περιέχει μία εκλεκτή
σύνθεση που δρα στα ξανοιγμένα μαλλιά, ενώ τα
υπόλοιπα μαλλιά αποκτούν περισσότερη λάμψη
χωρίς να αλλοιώνεται το χρώμα τους.
Έτσι, λοιπόν, είναι ο ιδανικός συνεργάτης για να
δώσετε χρώμα στα ήδη ξανοιγμένα με Blondor
Freelights μαλλιά.
Χρώμα Ημιδιαρκείας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΝΕΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

ΝΕΑ

> Εφαρμόστε το COLOR TOUCH Relights ομοιόμορφα
από τη ρίζα μέχρι τις άκρες
> Χρόνος αναμονής: 5-10 λεπτά, χωρίς θερμότητα
/00
Φυσικό

/03
Φυσικό
Χρυσό

/06
Φυσικό
Βιολέ

/18
Σαντρέ
Περλέ

/86
Περλέ
Βιολέ

/34
Χρυσό
Χάλκινο

/47
Κόκκινο
Καφέ

/57
Μαονί
Καφέ

ΤΑ ΝΕΑ ΦΥΣΙΚΑ ΞΑΝΘΑ

Όπως παρουσιάστηκαν στην collection
Καλοκαίρι 2014 της Wella Professionals

Stone-Washed Pinks And Blonde
Το πιο μοντέρνο look, σε ένα μοναδικό παστέλ ροζ-ξανθό αποτέλεσμα που αντανακλά την πιο δυναμική,
την πιο εκκεντρική και την πιο ατόφια διάσταση της προσωπικότητας των πελατισσών σας.

ΠΡΙΝ

01

01 Περάστε ένα πιο σκούρο
χρώμα στην περιοχή της
ρίζας. Αφήστε για 30 λεπτά.
Ξεβγάλετε.

03

02

02 Σε στεγνά μαλλιά,
αρχίζοντας από τον αυχένα,
πάρτε τριγωνικά τμήματα
1 εκ. και περάστε το
BLONDOR FREELIGHTS
στις εξωτερικές πλευρές
του τμήματος. Εφαρμόζετε
περισσότερο προϊόν στις
άκρες της τούφας.
03

03

Μο τίβο χ ωρι σμά των
γι α χρώμα:

03 Εκφραστικοί Τόνοι:
Περάστε το COLOR TOUCH
Relights και το Perfecton σε
τυχαίες τούφες. Αφήστε για
20 λεπτά. Ξεβγάλετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για πιο φυσικό
αποτέλεσμα, διαφοροποιείτε
σε κάθε τούφα την απόσταση
από τη ρίζα που ξεκινάτε
να βάφετε και εφαρμόζετε
περισσότερο προϊόν στην
άκρη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εφαρμόστε
σκέτο Perfecton εφ’ όσον
τα μαλλιά θα ξεβγαλθούν
και χρησιμοποιήστε color
pads για να προσθέσετε ροζ
τόνους στις άκρες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Μετά τη βαφή, χρησιμοποιήστε το BLONDOR SEAL
& CARE και το Σαμπουάν και τη Μαλακτική Κρέμα
Enrich για να διατηρήσετε την όμορφη ξανθή βάση,
μετά την υπηρεσία.

Stone-Washed Creamy Nudes
Το νέο, απόλυτα εξατομικευμένο ξανθό look, με απαλές κρεμ-μπεζ αποχρώσεις
που εναρμονίζονται φυσικά με τον τόνο της επιδερμίδας.

ΠΡΙΝ

02

01 Πάρτε διαγώνια
χωρίσματα στο πίσω μέρος
από πίσω από τα αυτιά μέχρι
τον αυχένα, σχηματίζοντας
ένα σχήμα “V”.

04

02 Αρχίζοντας από τον
αυχένα, πάρτε τμήματα 2 εκ.
και περάστε το BLONDOR
FREELIGHTS αρχίζοντας
μακριά από τη ρίζα.

03

Μο τίβο χ ωρι σμά των
γι α χρώμα:

03 Περάστε το BLONDOR
FREELIGHTS με αέρινες
κινήσεις από τη ρίζα και στις
δύο πλευρές του τμήματος
με μοτίβο εφαρμογής “V”,
εφαρμόζοντας περισσότερο
προϊόν στα τελευταία 4 εκ.
της τούφας.

04

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
04 Συνεχίστε να δουλεύετε με αυτόν τον τρόπο, με
διακυμάνσεις στο μέγεθος επιφάνειας που βάφετε, για κάθε
άκρη τούφας. Μετά το ξέβγαλμα του BLONDOR FREELIGHTS,
περάστε το COLOR TOUCH Relights.

Χρησιμοποιήστε το Σαμπουάν Enrich
και το BLONDOR SEAL & CARE για περιποίηση
και διατήρηση του χρώματος μετά την υπηρεσία.

Stone-Washed Sunkissed Casual
Το μοντέρνο, χαλαρό και εκφραστικό ανδρικό look με ένα πολυδιάστατο ξανθό αποτέλεσμα
που δίνει την αίσθηση του φυσικού ξανοίγματος από τον ήλιο.

ΠΡΙΝ

01

02

Μο τίβο χ ωρι σμά των
γι α χρώμα:

01 Χωρίστε τα μαλλιά
στα 4 και πάρτε διαγώνια
χωρίσματα στο πίσω μέρος
από πίσω από τα αυτιά μέχρι
τον αυχένα, σχηματίζοντας
ένα σχήμα “V”.

03

03 Συνεχίστε να δουλεύετε
με αυτόν τον τρόπο,
διαφοροποιώντας σε κάθε
τούφα την απόσταση από τη
ρίζα που ξεκινάτε να βάφετε,
καθώς και το μέγεθος
επιφάνειας που βάφετε σε
κάθε άκρη τούφας.

02 Περάστε το BLONDOR
FREELIGHTS με αέρινες
κινήσεις και στις δύο
πλευρές του τμήματος με
μοτίβο εφαρμογής “V”,
εφαρμόζοντας περισσότερο
προϊόν στα τελευταία 2 εκ.
της τούφας.
04

04 Αφήστε άβαφες κάποιες
τούφες μπροστά και
περάστε το FREELIGHTS σε
μεμονωμένες τούφες από τη
ρίζα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε το Σαμπουάν και τη Μαλακτική
Κρέμα Color Recharge για Ψυχρά Ξανθά για να
φρεσκάρετε το ξανθό χρώμα μετά την υπηρεσία.

