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balayagesta  
illuminageen 

Balayage- ja 
vaalennuskäsittelyjen suosion 
kasvu jatkuu, mikä inspiroi 
tämän sesongin trendiä: 
balayagesta illuminageen.  

Tällä vuosipuoliskolla Wella Professionals esittelee useita tapoja,
joiden avulla voit vaalentaa ja sävyttää asiakkaiden hiuksia.
Wellan tuotevalikoima on suunniteltu tukemaan sinua  
jokaisessa vaiheessa. 



illuminage ja  
brazilian illuminage

väritrendi  

sisältö



Vaaleat hiukset ovat kestäneet 
aikaa ja pysyneet tärkeänä osana 
hiusten ja kauneuden maailmaa. 
Julkkisikonit, kuten Marilyn Monroe, 
David Bowie ja Madonna, auttoivat 
tekemään vaaleiden sävyjen 
maailmasta erittäin houkuttelevan 
ja halutun. Vaaleat trendit kehittyvät 
edelleen joksikin uudeksi, ja vuonna 
2019 vaalea säilyikin haetuimpana 
värikategoriana*. 

Nykypäivän haluttu vaalea on 
selvästi balayage. Monisävyinen, 
helposti ylläpidettävä värjäystekniikka 
mahdollistaa sen, että asiakkaat 
voivat pysyä uskollisina omalle 
luonnonvärilleen ja ylistää vaaleutta, 
sillä lopputulokset vaihtelevat 
pehmeistä ja tuskin havaittavista 
muutoksista rohkeisiin, paksuihin 
kaistaleisiin. Balayagella on yli 17 
miljoonaa hashtagia Instagramissa ja 
se on ehdottomasti tullut jäädäkseen.  

vaalea 

balayage

taustaa 

Tällä vuosipuoliskolla on kaksi 
keskeistä hallitsevaaTrendiä:  
vaaleiden hiusten houkuttelevuus  
ja balayagen suosio.
 

#blonde
60.7 M

#blondehair
22.1 M

#blondehighlights
924 K

#balayage
19.7 M#brunettebalayage

495 K
#blondebalayage

1.7 M

* perustuu Googlen avainsanatietojen analyysiin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa,  
   analyysin suoritti Performics.  

@xobeautybynicole

@maureira.hair



tämän sesongin väritrendi on

Maailman johtavan balayage-
trendin ja vaaleiden hiusten 
suosion inspiroimana väritrendi 
keskittyy tällä vuosipuoliskolla 
vaalennuskäsittelyihin.

balayagesta  
illuminageen

#balayage

#dimensionalhair

#blondehair



Väripaletissa on laaja valikoima värejä 
kirkkaan vaaleista ja persikkaisista 

sävyistä tummemman ruskeisiin ja 
hauskoihin hopeisiin sävyihin. Kampaajat 

voivat leikitellä niillä ja yhdistellä niitä 
saavuttaakseen lookeja, jotka ovat saaneet 

inspiraationsa tämän sesongin väritrendistä.

Sesongin väripaletti 
keskittyy hienovaraisen 
vaaleisiin sävyihin, joita 
täydennetään luonnollisilla, 
syvemmillä sävyillä. Näin 
kampaajat voivat tutustua 
moniulotteisten värjäystulosten 
mahdollisuuksiin. 

 
väripaletti

@nesteapetrova



Mitä balayage tarkalleen tarkoittaa?

Balayage on erittäin suosittu termi. 
Sen edustamat värjäystulokset ovat 
kuitenkin laajat ja monipuoliset. 

Wella Professionals selittää erilaiset 
balayage-tekniikalla saatavat 
lopputulokset ja esittelee kaksi uutta 
ensiluokkaista käsittelyä, jotka perustuvat 
tähän ikoniseen tekniikkaan. 

Kampaajat voivat suositella kolmea 
käsittelyä asiakkailleen. Niiden tiettyjen 
erojen ansiosta heidän asiakkaansa 
voivat olla tyytyväisiä täydelliseen 
vaalennuskäsittelyyn, joka on mukautettu 
heidän tarpeisiinsa. 

kehitys 
balayagesta 

@tst_with_refined

@xobeautybynicole

@jsantoswella

@tombadgerhair

@maureira.hair



Porrastus tummasta 
luonnollisesta tyvestä 
kirkastettuihin latvoihin.  
Balayage luo koko päähän 
vaaleamman vaikutelman 
varjostetulla tyvellä. Sopii 
niille, jotka haluavat auringon 
hellimän lookin tai yleistä 
vaaleutta.  

balayage

#highlights

#blonde

#balayage



Lisäämme nyt tietoisuutta balayagesta 
esittelemällä illuminagen. Luonnollinen 

ja hohtava balayage tuntuu 
ylelliseltä. Saumattomien siirtymien ja 

läpikuultavien heijastavien lopputulosten 
ansiosta tämä tekniikka ei vain värjää 

hiuksia, vaan saa ne hohtamaan. 

Illuminage-tekniikalla lisätään 
yksityiskohtia ja painotetaan 
hiuksista alueita, jotka 
kehystävät kasvoja ja 
korostavat kehälinjaa. 
Se luo saumattoman siirtymän 
monisävyisillä heijastuksilla 
ja antaa luonnollisen 
läpikuultavan lopputuloksen.

Balayagesta Brazilian 
Illuminageen.

Tämä balayage on tähän 
mennessä hohtavin ja 

luonnollisimman näköinen. 
Saumattomien siirtymien ja 
läpikuultavien heijastavien 

lopputulosten ansiosta 
tämä tekniikka ei vain 

värjää hiuksia, vaan saa ne 
hohtamaan.  

esittelyssä  
illuminage



Brazilian Illuminage on 
täydellinen niille, jotka haluavat 
kirkkautta ja heleyttä. Korostettu 
kontrasti sekä kehystää kasvoja 
että hiusten pituuksia valolla. 
Siirtymät luonnollisemmin 
varjostetusta tyvestä sulautuvat 
saumattomasti latvojen 
korostettuun vaaleuteen 
kirkkaiden suortuvien ansiosta. 

Korostettu kontrasti antaa 
kiharoille ryhtiä hellävaraisella 

sävytyksellä, joka hoitaa ja 
antaa kiiltoa. Tummasta tyvestä 
siirtyminen vaaleisiin suortuviin 

on saumatonta ja parantaa 
kiharoiden kirkkautta. 

ensiluokkaiset balayage -  
käsittelyt 

esittelyssä brazilian illuminage



illuminage ja 
Romeu Felipe

”Illuminage paljastaa  
kauneuden korostamalla vaalean ja 

tumman kontrastia”  

- Romeu Felipe
#loveilluminage



Brasilialaiset kampaajat ovat kuuluisia 
asiantuntemuksestaan vaalennuksen 

suhteen. He tarjoavat yksilöllisiä 
käsittelyjä ja lopputuloksia hiusten 
luonnollisesta väristä riippumatta.

Tätä ei voisi toteuttaa kukaan 
paremmin kuin Wella Global 
Color Ambasador Romeu Felipe.

Romeusta on tullut yksi 
maailman johtavista 

vaalennusasiantuntijoista. 
Hänellä on ainutlaatuinen 

tekninen lähestymistapa 
jokaiseen asiakkaaseen ja 

hän luo balayage-tekniikalla 
lopputuloksia saumattoman 

luonnollisista siirtymistä kontrastin 
korostamiseen. 

miksi   
Brasilia?



Romeun asiantuntijatuotteet  

Romeu luottaa 
keskeisiin tuotteisiinsa 
herättääkseen 
illuminagen eloon. 

”Brazilian Illuminage on 
tekniikka, mikä vaalentaa 

suurimman osan hiuksista. 
On siis erittäin tärkeää käyttää 

BlondorPlex- ja WellaPlex No. 2 
-tuotteita, sillä ne vähentävät  

katkeilua 97 %.” 

”ILLUMINA COLOR -värien 
paras ominaisuus on sen 
hiuksiin antama läpikuultava 
värjäystulos ja luonnolliset 
sävyt.”

10/34 8/41



tekniikka  

• Vaalennus folioilla 
(täsmällinen levitys)  

• Sävytys/kiiltokäsittely 
häivytykseen 

ero verrattuna illuminageen   

• Enemmän kirkkautta ja vaaleutta 
• Enemmän vaaleita ja tummia 

kohtia – Korostaa kontrastia  

sijoittelu

Kasvojen kehystäminen •
Muotoileva valokehä  •

brazilian illuminage 
- käsittelyt 



vaihe 3 vaalea sävytys
Luo vaalennettuihin hiuksiin yksilöllinen 
viimeistely, jossa on heijastusta,  
sävyä ja arvoa.

vaihe 2 tyven varjostus 
Luo täydellinen varjostettu tyvi, joka
muuttuu kauniisti kirkkaiksi, vaalennetuiksi 
latvoiksi. Tässä yksinkertaisessa vaiheessa väri 
levitetään pyyhekuiviin hiuksiin.

asiantuntijan vinkki: 
”estä hiusten kuivuminen 
käyttämällä ColorMotion+ Pre 
Color Treatment -hoitoainetta.“

asiantuntijan vinkki: 
”luonnollisen tai neutraalin  
sävyn lisääminen tavoitesävyyn 
auttaa varjostamaan tyveä ja antaa 
pitkäkestoiset lopputulokset.”

käsittelyn vaiheet

Romeu Felipe on suunnitellut jokaisen käsittelyn yksilöllisesti 
lopullisen tyylin saavuttamiseksi. Jokainen käsittely vaatii 3 
vaihetta: 

vaihe 1 vaalennus  
Olipa kyse vapaan käden tekniikasta 
tai foliotekniikasta, vaalennusvaihe 
seuraa tarkkaa osioihin jakamista pään 
keskeisillä alueilla kasvoja kehystettäessä, 
kehälinjaa vaalennettaessa tai 
siirryttäessä tummasta vaaleaan.



osiot 

siksak   
Siksak-koon vaihtelu auttaa luomaan yhteyden 
toisiinsa liittyvien osioiden välille. Siksakin 
muotoinen osio voidaan jakaa kahteen osaan – 
yläosan huippuihin ja alaosan ”hampaisiin”.

kolmio  
Tupeeratuissa kolmioissa vaalea sekoittuu 
tummaan. Painopiste pysyy saumattomana, ja 
kolmion alaosan korkein kohta antaa vaikutelman 
kaistaleista.  

ylösalaisin käännetty kolmio   
Tupeeratussa ylösalaisin käännetyssä 
kolmiossa alhaalla oleva painopiste yhdistyy 
saumattomasti korkeimman kohdan vaaleisiin 
suortuviin. 

teräväkulmainen kolmio   
Tämä mahdollistaa keskitetyn vaalennuksen 
keskipituuksissa ja latvoissa.  

kolmion ja raitojen yhdistelmä   
Luo vaaleita suortuvia varjostettuun tyveen ja 
siirtymän vaaleampiin latvoihin.

leveä punos  

kaistale 

back-to-back 

asiantuntijan tupeerausvinkki: 
täydellisen saumatonta 
viimeistelyä varten tupeeraa kaksi 
lyhyttä vetoa ja yksi pitkä. 



illuminage



osiot jälkeen

illuminage

ennen

vaihe 1 vaalennus 
ILLUMINA COLOR ja Welloxon Perfect -hapete 
Väri  A 30 g Blondor Freelights + 45 g 9 % / 30 vol 
Blondor Freelights -hapete + 2 ml WellaPlex
väri  B 20 g 8/93 + 20 g 9/19 + 40 g 9 % / 30 vol 

vaihe 2 tyven varjostus 
väri C 20 g 7/ + 20 g 7/81 + 80 g 1.9 %

vaihe 3 vaalea sävytys
väri D 20 g 8/93 + 40 g 1.9 %  
väri E 30 g 10/36 + 60 g 1.9 %



1
Aloita niskasta ja ota pieniä siksakin 

muotoisia osioita. Levitä väriä A 
hieman kauemmas tyvestä ja peitä 

latvat kauttaaltaan levittämällä 
enemmän tuotetta. Levitä joka 

toiseen osioon ja erottele ja hallitse 
osioita läpinäkyvillä raitalapuilla.

2
Ota viistoja osioita korvalta otsan 
keskelle. Levitä väriä A kevyesti 
kohti tyveä ja lisää tuotteen 
määrää kohti pituuksia ja latvoja.

vaihe 1 vaalennus 

asiantuntijan vinkki:  
käsitellessäsi suuria osioita muista nostaa 
hiukset ylös ja levittää väriä uudelleen osioiden 
alapuolelle. Käytä läpinäkyviä raitalappuja 
osioiden välissä niiden hallitsemiseksi.



3
Jaa päälaen timantinmuotoinen 
osio kahteen osaan. Ota suuria 

siksakin muotoisia osioita aloittaen 
takaa ja jatkaen etuosaa kohti. 
Tupeeraa siksakin muotoisten 
osien yläosat ja levitä väriä B 

lähelle tyveä sekä pituuksiin ja 
latvoihin. Erottele osiot läpinäkyvillä 

raitalapuilla. Ota siksakin muotoisten 
osioiden alaosat ja levitä väriä A 

keskipituuksista latvoihin ja erottele 
osiot läpinäkyvillä raitalapuilla.

4
Käsittele lopuksi pieni timantin 
muotoinen osio edessä. 
Tupeeraaminen poistaa rajat. Levitä 
väriä A. Erottele osio läpinäkyvällä 
raitalapulla.

Anna vaikuttaa, huuhtele ja  WellaPlex No. 2 
-tuotetta 10 minuutiksi. Huuhtele, pese 

ColorMotion+ shampoolla ja levitä Blondor 
Seal & Care -tuotetta.

vaihe 1 vaalennus 

asiantuntijan vinkki:
saat entistä pehmeämmät siirtymät 

tupeeraamalla hiukset kohdasta, josta 
aloitat värin levittämisen.



vaihe 2 tyvi  
varjostus

vaihe 3  vaalea 
sävytys

1
Aloita kosteissa hiuksissa niskasta 
ja levitä väriä C aivan hiuspohjan 

lähelle. Levitä sitä alaspäin noin  
7 cm keskialueelle.

Käytä samaa osiojaottelumallia 
uudelleen erottelemalla kehälinjasta 

timantin muotoinen osio päälaella. 
Levitä kehälinjan keskipituuksiin ja 

latvoihin väriä E. Levitä timantin 
muotoisen osion keskikohtaan väriä 

D ja latvoihin väriä E. Anna vaikuttaa 
enintään 20 minuuttia, huuhtele, 
pese ColorMotion+ -shampoolla  

ja levitä Express Post Color  
Treatment -hoitoainetta. 

2
Levitä kevyesti pieniin osioihin 
kohti hiusrajan etuosaa kohti. 
Anna vaikuttaa 15 minuuttia.

Huuhtele huolellisesti. 

asiantuntijan vinkki:  
yritä yhdistää tyven varjostus  
ja sävytys sulauttamalla värit yhdessä  
vaiheessa. Tämä on täydellinen vaihtoehto,  
kun tarvitaan pehmeämpää siirtymää. 



brazilian



osiot 

jälkeen

ennen 

vaihe 1 vaalennus 
BlondorPlex ja Welloxon Perfect väri 
A 60 g BlondorPlex + 90 g 6 % 

 
vaihe 2 tyven varjostus  
ILLUMINA COLOR ja Welloxon Perfect  
väri B 20 g 6/19 + 20 g 6/ + 80 g 1,9 % 
 

vaihe 3 vaalea sävytys   
ILLUMINA COLOR ja Welloxon Perfect väri 

C 20 g 10/38 + 40 g 1.9 %

brazilian illuminage

asiantuntijan vinkki: 
käytä Illuminage vaalennuspapereita 

nopeampaan levittämiseen ja 
ihanteelliseen vaalennukseen. 



asiantuntijan vinkki: 
saat runsaasti vaaleutta kasvojen 
ympärille lisäämällä ylimääräisen folion 
loppuihin latvoihin.

1 
Aloita leveistä back-to-back-

punoksista niskassa. Käsittele 
sitten ylöspäin  takaraivolle 

kolmessa tupeeratussa 
kolmion muotoisessa osiossa.  

2
Jatka tiiliskivi levitystekniikalla 
takaosassa kolmion ja kaistaleiden 
yhdistelmällä.

3
Toista tämä menetelmä 

korvan päällä, mutta 
tällä kertaa käytä 

teräväkulmaista kolmiota.

vaihe 1 vaalennus 



4
Kehystä kasvot käsittelemällä 

otsatukkaa kaistaleina. 
Viimeinen kolmio kummallakin 
sivulla varmistaa pituuksien ja 

latvojen kirkkauden.

5
Käsittele pään yläosan suuret 
tupeeratut punokset tai 
kaistaleet.

6
Anna vaikuttaa, huuhtele ja 

levitä WellaPlex No. 2 -tuotetta 
10 minuutiksi. Huuhtele, pese 

shampoolla ja levitä 
Blondor Seal & Care -tuotetta. 

vaihe 1 vaalennus



1
Aloita niskasta levittämällä 

tyveen väriä B. Käsittele 
vaakasuorissa osioissa ja lopeta 

etuosan hiusrajaan. Anna 
vaikuttaa 10 minuuttia. 

2
Kampaa väriä B pidemmälle 
hiuksiin. Anna vaikuttaa vielä 10 
minuuttia. 

vaihe 2 tyven  
varjostus

3
Kampaa vielä 

pidemmälle 
hiuksiin ja anna 

vaikuttaa viimeiset 
10 minuuttia.  

Huuhtele.



1  
Sävytä keskipituudet 

ja latvat värillä C.  

2
Huuhtele, pese ColorMotion+ 
-shampoolla ja levitä Express Post 
Color Treatment -hoitoainetta. 

vaihe 3 
vaalea sävytys 



brazilian



osiot 
jälkeen 

ennen

vaihe 1 vaalennus 
BlondorPlex ja Welloxon Perfect
väri A 30 g BlondorPlex + 45 g 6 %

vaihe 2 tyven varjostus 
Color Touch ja Color Touch Emulsion
väri B 20g 6/0 + 10g 7/71 + 10g 8/43 +1,9%

vaihe 3 bvaalea sävytys  
Color Touch ja Color Touch Emulsion
väri C 20g 8/43+ 40g 1,9%
väri D 20g 10/0 + 10g 8/43

brazilian illuminage



asiantuntijan vinkki:
saat ryhdikkäämmät kiharat 
erottelemalla lisää osioita.

1
Kiharoiden silottaminen suoriksi 

ennen osioihin jakamista voi 
helpottaa tupeeraamista. Aloita 

niskasta ja käsittele siksakin 
muotoisia osioita. Tupeeraa ja 

levitä väriä A joka toiseen osioon.

2
Puolita takaraivon päällä oleva 
alue ja jatka tällä menetelmällä 
kahdessa kanavamaisessa osiossa 
pään takaosassa.

3
Jatka sivulla siksakin 

muotoisilla osioilla. 

vaihe 1 vaalennus 



4
Levitä väriä hiusten 

etuosassa tupeerattuihin 
back-to-back-osioihin ja 

hahmottele hiusrajaa. 

5
Viimeistele yläosa 
kalanruotokuvion avulla. 
Käsittele tupeeratut siksakin 
muotoiset osiot. 

6
Anna vaikuttaa, huuhtele ja 

levitä WellaPlex No. 2 -tuotetta 
10 minuutiksi. Huuhtele, pese 

shampoolla ja levitä Blondor Seal & 
Care -tuotetta.

vaihe 1 vaalennus



asiantuntijan vinkki: 
kiharat hiukset voivat olla 
erittäin huokoiset. Pidä niitä 
silmällä vaikutusajan aikana 
välttääksesi raitojen yli 
värjääntymisen.

1
Aloita niskasta levittämällä tyveen 

väriä B. Käsittele vaakasuorissa 
osioissa ja lopeta etuosan 

hiusrajaan. Anna vaikuttaa 10 
minuuttia. 

2
Kampaa väriä B pidemmälle hiuksiin. 
Anna vaikuttaa 5 minuuttia.

Sävytä keskipituudet ja latvat 
sulauttaen värin C väriin D.

Huuhtele, pese ColorMotion+ 
-shampoolla ja levitä Express Post

Color Treatment -hoitoainetta.

vaihe 2 tyven  
varjostus 

vaihe 3 vaalea sävytys






