SPECTRA
SLO - Permanentna barva za lase / demipermanentna barva za lase
NAVODILA ZA UPORABO
Priprava in nanos barvne kreme na lase
Barvno kremo iztisnite iz tube v skodelico iz plastike, stekla ali porcelana. Dodajte ji ustrezno količino barvnega razvijalca in
zmešajte s čopičem, da dobite enakomerno, gladko kremo. Mešanico barvne kreme pripravite točno po navodilih. Uporabite
jo takoj in ne shranjujte ostankov.
Barvno mešanico nanesite na suhe lase.
KLASIČNO BARVANJE
Barvanje z naravnimi ali modnimi toni (permanentne in demipermanentne barve za lase).
Priporočen % razvijalca:
• 3 %: v istem tonu ali temneje
• 6 %: 1 – 2 tona svetleje
• 9 %: 2 – 3 tone svetleje
• 12 %: 3 – 4 tone svetleje
Razmerje mešanja: 1 : 1.
Pri barvanju sivih las v modne tone dosežemo optimalno kritje z dodajanjem naravnih tonov.
• do 30 % sivih las: v razmerju 2 + 1 (40 ml modni ton + 20 ml naravni ton)
• 50 % sivih las: v razmerju 1 + 1 (30 ml modni ton + 30 ml naravni ton)
• več kot 70 % sivih las: v razmerju 1 + 2 (20 ml modni ton + 40 ml naravni ton)
PRVO BARVANJE:
Barvanje v istem tonu ali temneje (3 ali 6 % razvijalec)
Nanesite barvo na celotno dolžino las od korena do konic. V primeru osivelih las priporočamo uporabo 6 % razvijalca.
Čas delovanja: 30 – 40 minut.*
Svetlenje (6, 9, 12 % razvijalec):
Pri prvem barvanju začnite nanašati barvno kremo na zatilju in sicer 3 cm od lasišča do konic. Šele po 5-10 minutah
namažite lase pri korenu in pustite delovati še 30 – 40 minut.
Čas delovanja: 35 - 50 minut.*
PONOVNO BARVANJE:
Pri ponovnem barvanju začnite nanašati barvno kremo samo na izrastek. 5-10 minut pred potekom časa delovanja
nanesite barvno mešanico še na preostalo dolžino las.
Čas delovanja: 30 – 40 minut.*
Če je barva na konicah manj sprana in potrebna samo manjše osvežitve, uporabite mešanico barvne kreme in 3
% razvijalca v razmerju 1 : 2. Če barva na konicah ni sprana, barvne mešanice ni treba pri vsakem barvanju nanašati
še na konice.
BARVANJE S SPECIALNO BLOND NIANSAMI
Priporočen % razvijalca:
• 9 %: 3 – 4 tone svetleje
• 12 %: 4 – 5 tone svetleje
Razmerje mešanja: 1 : 2.
PRVO BARVANJE S SPECIALNO BLOND NIANSAMI:
Pri prvem barvanju začnite nanašati barvno kremo na zatilju in sicer 3 cm od lasišča do konic. Barvno kremo nanesite
nekoliko debeleje kot pri klasičnem barvanju. Šele po 20 minutah namažite lase pri korenu in pustite delovati še 30 – 40
minut.
Čas delovanja: 50 – 60 minut.*
PONOVNO BARVANJE S SPECIALNO BLOND NIANSAMI:
Pri ponovnem barvanju začnite nanašati barvno kremo na zatilju previdno samo na izrastek (sicer obstaja možnost pojava
neželenih zelenih, vijoličnih, modrih ali pepelnatih odsevov).
Čas delovanja: 50 – 60 minut.*
NEŽNO BARVANJE LAS
Priporočen % razvijalca: 3 %
Razmerje mešanja: 1 : 2.
Priporočeni primeri uporabe:
• Za osvežitev barve na že barvanih konicah (demipermanentne in permanentne, naravni in modni odtenki).
Čas delovanja: 10 – 15 minut.*
• Za barvanje po beljenju las (demipermanentni modni odtenki). Čas delovanja: 15 – 20 minut.*
• Za matiranje po svetlenju las (demipermanentni odtenek 8/10). Čas delovanja: 15 – 20 minut.*
ZAKLJUČNI POSTOPEK
Po končanem delovanju sperite barvno kremo najprej z vodo, nato lase šamponirajte, dobro sperite in obvezno uporabite balzam za barvane lase
Subrina Colour&Shine.
*Čas delovanja je odvisen od kvalitete oz.strukture las: tanki, debeli, poškodovani, ...

