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fra balayage 
til illuminage

Populariteten af balayage og 
blonde farvebehandlinger 
er fortsat stigende, hvilket 
inspirerer denne sæsons trend: 
fra balayage til illuminage.

Wella Professionals viser dig de mest salonegnede teknikker  
til lysning og toning af dine kunders hår.
Vores produktportefølje er designet til anvendelse ved alle  
former for kreative salonbehandlinger. 



illuminage og 
brazilian illuminage

color movement

indholds-
fortegnelse 



Den blonde hårfarve har gennem 
tiderne altid være efterspurgt, og 
er fortsat ikonisk i vores verden af 
hår og skønhed. Berømte ikoner 
som Marilyn Monroe, David Bowie 
og Madonna var med til at gøre det 
blonde look enormt attraktivt og 
ambitiøst. De blonde trends udvikler 
sig konstant, og derfor var blond i 
2018* igen den farvekategori, der 
blev søgt mest efter*.

Det er tydeligt, at det mest populære 
blonde look i dag er balayage. Den 
multifarvede farveteknik, som er 
let at vedligeholde, giver kunderne 
mulighed for at forblive tro mod deres 
naturlige hårfarve, men som samtidig 
fremhæves af smukke blonde nuancer, 
lige fra diskrete og bløde resultater til 
intensive og markante kontraster.  
Med over 17M hashtags på instagram 
er balayage kommet for at blive. 

blond

balayage

baggrund 

Der er to hovedfaktorer bag  
denne sæsons tema:  
efterspørgslen af blondt hår  
og populariteten af balayage.

#blonde
60.7 M

#blondehair
22.1 M

#blondehighlights
924 K #balayage

19.7 M#brunettebalayage
495 K

#blondebalayage
1.7 M

* jævnfør en analyse af Google-søgeordsdata i USA og England, der er foretaget af Performics.

@xobeautybynicole

@maureira.hair



denne sæsons color movement er

Inspireret af den 
verdensdominerende balayage 
trend og populariteten af blonde 
looks, fokuserer denne sæsons 
color movement på lysnings- og 
blonderingsbehandlinger.

fra balayage 
til illuminage

#balayage

#dimensionalhair

#blondehair



Fra lyse blonde og peachy toner til mørkere, 
naturligt brune og iøjnefaldende silver 
nuancer tilbyder farvepaletten en bred 

vifte af farver, som frisøren kan lege med 
og kombinere for at få et look inspireret af 

denne sæsons color movement.

Sæsonens farvepalette 
fokuserer på diskrete, lyse 
nuancer komplimenteret med 
naturlige, dybere toner, hvilket 
gør det muligt for frisøren 
at udforske mulighederne 
i multidimensionelle 
farveresultater.

 
Farvepaletten 

@nesteapetrova



Men hvad betyder balayage egentligt?

Balayage er et enormt populært udtryk. 
Alligevel er farveresultaterne ofte 
meget alsidige og varierede.

Wella Professionals præciserer de 
forskellige resultater, du kan få med 
balayage teknikken og introducerer 
2 nye premium-behandlinger, der er 
en videreudvikling af denne ikoniske 
teknik.

Frisører har dermed 3 forskellige 
salonbehandlinger, der kan anbefales 
til deres kunder, så de kan få den 
perfekte lysningsbehandling tilpasset 
deres behov.

det startede med
balayage

@tst_with_refined

@xobeautybynicole

@jsantoswella

@tombadgerhair

@maureira.hair



En flydende overgang fra en 
naturlig mørk bund til lyse 
spidser. Balayage skaber et 
unikt farvespil med forskellige 
intensiteter i længder og 
spidser, mens den mørke bund 
skaber dybde og skygge. Ideel 
til de kunder, der ønsker et 
solkysset look eller lysfarvning.

balayage

#highlights

#blonde

#balayage



Nu bringer vi Balayage ind i lyset 
og introducerer Illuminage. En 

balayage med et naturligt farvespil 
og en luksuriøs følelse. Med perfekte 

overgange og rene lysreflekterende 
resultater bliver håret ikke bare farvet, 

men syner oplyst indefra.

Lyse nuancer og markante 
sektioner i håret indrammer 
ansigtet og fremhæver 
ansigtets konturer.
Det opnås gennem perfekte 
overgange med multifarvede 
highlights og et naturligt 
glansfuldt resultat.
Fra balayage til illuminage.

Den mest 
lysreflekterende, 

naturlige Balayage 
til dags dato. Med 

perfekte overgange og 
rene lysreflekterende 

resultater bliver håret ikke 
bare farvet, men syner 

oplyst indefra.

vi introducerer  
illuminage



Brazilian Illuminage er perfekt 
til de kunder, der ønsker et 
naturligt farvespil og lysning. 
De fremhævede kontraster 
indrammer både ansigtet og 
længden af håret med lyse 
nuancer, der flyder sammen i en 
perfekt overgang med den mere 
naturlige skyggefulde bund, 
som udsender stråler af lys, der 
øges i intensitet, ud i spidserne.

En fremhævet kontrast giver 
definition til dine krøller 

med en skånsom toning for 
at sikre hårkvalitet og glans. 

Den perfekte overgang 
fra den mørke bund, der 

forvandles til stråler af lys, 
fremhæver dine krøllers 

farvespil.

premium balayage 
behandlinger

vi introducerer  brazilian illuminage



illuminage præsenteret af  
Romeu Felipe

“Illuminage viser skønhed ved at fremhæve 
kontrasten mellem lys og mørke” 

- Romeu Felipe

#loveilluminage



Brasilianske frisører er blevet 
kendte for deres ekspertise inden 

for lysning. De laver individuelle 
behandlinger og skaber unikke 

resultater uanset, hvad den 
naturlige hårfarve er.

Hvem er bedre til at vise dette 
end Wella Global Color 
Ambasador Romeu Felipe.

Romeu er blevet en af verdens 
førende lysningseksperter med 

en unik teknisk tilgang til hver 
kunde, der skaber balayage-

resultater med naturlige 
overgange til de fremhævende 

kontrastfarver.

hvorfor 
Brasilien?



Romeu’s ekspert kit

Romeu anvender 
sine favoritprodukter 
til at skabe de unikke 
Illuminage look.

”Brazilian Illuminage er en 
teknik, der lysner hovedparten 

af håret. Derfor er meget 
vigtigt at bruge BlondorPlex 

og WellaPlex No.2, da det 
giver 97% mindre brud.”

„Fordelen ved ILLUMINA 
COLOR er det smukke og 
naturlige farvespil, som det 
giver håret.“

10/34 8/41



teknik 

• Folieteknik 
(præcisionspåføring) 

• Toning / glossing til at 
blende sammen.

forskel vs. illuminage   

• Farvespil og lethed 
• Flere højder og dybder – 

fokus på kontrast

placering 

Ansigtsindramning •
Gylden glorie • 

brazilian illuminage 
salonbehandlinger



trin 3 blonde toning 
Skab en individuel finish til det lysnede 
hår, der er glansfuldt, nuancerende og 
glamourøst.

trin 2 mørk bundfarve
For at skabe den perfekte mørke bund, 
der smukt flyder over i rene lyse nuancer i 
spidserne, anvendes dette enkle trin på et 
håndklædetørt hår.

eksperttip: 
“For at forhindre håret i at tørre 
ud, anvend ColorMotion+ Pre 
Color Treatment.“

eksperttip: 
“Ved at tilføje en naturlig eller 
neutral tone til din ønskede 
nuance vil du opnå en skygge-
effekt ved bunden med mere 
holdbare resultater.“

salonbehandling trin for trin

Hvert look er individuelt designet af Romeu Felipe for at yde 
den optimale salonbehandling til at opnå det flotte slutresultat. 
Hver salonbehandling kræver tre trin:

trin 1 lysning 
Vælg enten frihånd eller folietekning 

til at skabe præcisionssektioner 
på hovedets fokusområder, fx til 
ansigtsindramning, lysning langs 
hårgrænsen eller overgangen fra 
mørk til lys.



sektioner

zigzag  
Ved at variere størrelsen af zigzag-mønstret 
skaber du en forbindelse mellem de 
sammenknyttede sektioner. Zigzagen kan deles i 
2 -  toppen og bunden.

trekant  
Touperede trekanter skaber et perfekt blend fra 
lys til mørke nuancer. Fokusområdet forbliver 
perfekt, mens trekantens base skaber en slice-
effekt fra det højeste påføringspunkt. 

omvendt trekant    
En omvendt trekant, der er touperet, vil skabe 
en perfekt overgang til det nedadgående 
fokuspunkt og skabe en stråle af lysning fra det 
højeste påføringspunkt. 

spids trekant   
Denne giver dig mulighed for at fokusere på 
lysningen i midt-længder og spidser. 

trekantet highlight kombination  
Skaber stråler af lys, der sikrer en skygge-effekt 
i bunden med en perfekt overgang til de lysere 
spidser. 

large weave 

slice

back to back

ekspert touperingstip:  
til den perfekte finish i 
farveovergangen toupér med to 
lette strøg og et dybt.



illuminage



sektioner efter

illuminage

før

trin 1 lysning 
ILLUMINA COLOR og Welloxon Perfect Developer 
farve A 30 g Blondor Freelights + 45 g 9 % / 30 vol 
Blondor Freelights Developer + 2 ml WellaPlex
farve B 20 g 8/93 + 20 g 9/19 + 40 g 9 % / 30 vol 

trin 2 skygge i bunden 
farve C 20 g 7/ + 20 g 7/81 + 80 g 1.9 %

trin 3 blonde toning
farve D 20 g 8/93 + 40 g 1.9 %  
farve E 30 g 10/36 + 60 g 1.9 %



1
Start i nakken og lav små 

zigzagsektioner. Påfør med let 
hånd farve A lidt væk fra bunden, 

anvend mere produkt for at mætte 
spidserne. Påfør på hver anden 
sektion, isolér med clear sheets 

til separation og synlig kontrol af 
lysningen.

2
Lav diagonale slices fra øret til 
midten af panden. Påfør farve 
A med let hånd ved bunden, 
mens du opbygger mere og 
mere produkt i længder og 
spidser.

trin 1 lysning

eksperttip: 
Når du arbejder med store sektioner, skal du huske 
at løfte håret op og også påføre på undersiden 
af sektionerne. Brug clear sheets til at isolere 
sektionerne og opnå synlig kontrol af lysningen.



3
Inddel den øverste diamantsektion 

i to. Lav store zigzag-sektioner, 
der starter bagtil og arbejder mod 

fronten. Toupér forsigtigt toppen 
af zigzag’en, påfør farve B med let 
hånd tæt på bunden og i længder 

og spidser. Isolér med clear 
sheets. På zigzag’ens top påfør 
farve A med let hånd fra midt-

længder til spidserne, isolér med 
clear sheets. 

4
Afslut med en lille diamantsektion 
ved fronten. Toupér for at udviske 
linjerne. Påfør farve A med let hånd. 
Isolér med clear sheets.

Lad indvirke, skyl og påfør WellaPlex No. 2 i 10 
minutter. Skyl, shamponér med ColorMotion+ 

og påfør Blondor Seal and Care. 

trin 1 lysning

eksperttip: 
for endnu blødere overgange, toupér 

håret, hvor du starter din påføring.



trin 2 skygge 
i bunden

trin 3 blond
toning

1 
På fugtigt hår, start ved nakken 

og påfør farve C lige lidt væk fra 
hovedbunden. Fortsæt ca. 7 cm ud 

til midten af håret.

Gentag de samme sektioner. På den 
øverste diamantsektionen påføres 

farve D på midterområdet og farve 
E på spidserne. Resten påføres farve 

E fra midt-længder til spidser. Lad 
indvirke i op til 20 minutter, skyl og 
shamponér med Color Motion+ og 

anvend Post Color Express Post 
Color Treatment.

2 
Påfør let mod den forreste 
hårlinje, i små sektioner. Lad 
indvirke i 15 minutter. 

Skyl grundigt.

eksperttip: 
hvorfor ikke prøve at kombinere skygge i  
bunden og toning til en et-trins color melt.  
Dette er perfekt, når blødere overgange er målet.



brazilian



sektioner

efter

før

trin 1 lysning 
BlondorPlex og Welloxon Perfect
farve A 60 g BlondorPlex + 90 g 6 %

trin 2 root shadowing 
ILLUMINA COLOR og Welloxon Perfect
farve B 20 g 6/19 + 20 g 6/ + 80 g 1.9 %

trin 3 blond toning 
ILLUMINA COLOR og Welloxon Perfect
farve C 20 g 10/38 + 40 g 1.9 %

brazilian illuminage

eksperttip: 
Anvend Illuminage clear sheets 

for hurtigere påføring og optimal 
lysning.



eksperttip: 
For maksimal lysning omkring ansigtet 
skal du tilføje en ekstra folie til 
spidserne.

1 
Skab store back to back 
weaves på baghovedet 

ved nakken. Arbejd derefter 
op til atlasknoglen med tre 

touperede trekantsektioner. 

2 
I et murstensmønster fortsæt 
gennem nakken med en 
trekantet slice-kombination.

3 
Gentag denne metode 

over øret, men brug 
denne gang en spids 

trekant.

trin 1 lysning 



4
Arbejd gennem pandehåret 

med slices for at skabe 
ansigtsindramningen. En 

trekant på hver side sikrer 
lysningen gennem længder 

og spidser.

 
5
Arbejd på tværs af det øverste 
af hovedet i store touperede 
weaves eller slices.

6 
Lad indvirke, skyl og påfør 

WellaPlex No. 2 i 10 minutter. Skyl, 
shamponér og påfør Blondor Seal 

and Care. 

trin 1 lysning 



1
Begynd ved nakken, anvend 

farve B på bunden. Arbejd 
i vandrette sektioner, der 

afsluttes ved hårgrænsen. 
Lad indvirke i 10 minutter.

2 
Begynd at frisere farve B 
længere ned i håret. Lad indvirke 
i yderligere 10 minutter.

3
 Frisér længere 
ned i håret i de 

sidste 10 minutter.

Skyl.

trin 2 skygge 
i bunden



1  
Farv midtlængder og spidser 

med toningsfarve C.

2 
Skyl, shamponér med 
ColorMotion+ og påfør Express 
Post Color Treatment.  

trin 3 
blond toning  



brazilian



sektioner
efter

før

trin 1 lysning 
BlondorPlex og Welloxon Perfect
farve A 30 g BlondorPlex + 45 g 6 %

trin 2 skygge i bunden
Color Touch og Color Touch Emulsion
farve B 20g 6/0 + 10g 7/71 + 10g 8/43 +1,9%

trin 3 blond toning 
Color Touch og Color Touch Emulsion
farve C 20g 8/43+ 40g 1,9%
farve D 20g 10/0 + 10g 8/43

brazilian illuminage



eksperttip: 
for mere definerede krøller 
væv yderligere sektioner.

1 
Start med at udglatte krøllerne 

før du laver sektionerne da det vil 
gøre touperingen lettere.  

Begynd i nakken, arbejd i zigzag-
sektioner, toupér og anvend farve 

A på hver anden sektion.

2 
Ved at dele området over 
atlasknoglen fortsættes med 
denne metode i to kanalsektioner 
gennem hele baghovedet.

3 
Fortsæt gennem siderne med 

zigzagsektioner. 

trin 1 lysning



4
Ved hårgrænsen, påfør på 
de touperede back to back 

slides, der skitserer hårlinjen.

5
Afslut topsektionen i et 
sildebensmønster. Arbejd 
med touperede zigzag 
sektioner.

6
Lad indvirke, skyl og anvend 
WellaPlex No.2 i 10 minutter.  

Skyl, shamponér og påfør Blondor 
Seal og Care.

trin 1 lysning



eksperttip: 
krøllet hår kan være meget 
åbent. Hold øje med i 
indvirkningstiden for at undgå 
en uønsket dækkeevne af 
dine highlights.

1
Begynd ved nakken og påfør 

farve B på bunden. Arbejd i 
vandrette sektioner, der afsluttes 

ved hårgrænsen. Lad indvirke i 10 
minutter.

2 
Begynd at frisere farve B længere 
ned i hårets længder. Lad indvirke 
i 5 minutter. 

Ton midt-længderne og spidser ved at 
blende farve C og farve D sammen.

Skyl og shamponér med ColorMotion+ 
og anvend Express Post Colour 

Treatment.

trin 2 skygge 
i bunden

trin 3 blond toning






