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fra balayage 
til illuminage

Balayage og ulike blonderings 
teknikker blir stadig mer 
populære, og inspirerer denne 
sesongens trendbevegelse: fra 
balayage til illuminage. 

Denne sesongen viser Wella Professionals en rekke måter
du kan lysne og tone kundenes hår på.
Vår produktportefølje er utviklet for å støtte deg hele veien. 



illuminage og 
brazilian illuminage

copper melt

trend bevegelse

innhold



Blondt hår er fortsatt etterspurt 
og trendy innen hår og skjønnhet. 
Kjendiser som Marilyn Monroe, David 
Bowie og Madonna har bidratt til å 
gjøre blondt hår ekstremt attraktivt 
og populært. Og mens de blonde 
trendene stadig utvikler seg til noe 
nytt, var blond den fargekategorien 
flest søkte på i 2018*. 

Det er helt klart at nåtidens 
etterspurte blonde look er balayage. 
Fargeteknikken består av flere nyanser 
og er enkel å vedlikeholde, slik at 
kundene kan bevare sin naturlige 
hårfarge innerst og likevel ha lysere 
nyanser utover. Resultatet varierer 
fra dust og knapt synlig til tydelige 
og intense kontraster. Med over 17M 
hashtags på Instagram er balayage 
helt klart her for å bli.  

blond

balayage

bakgrunn 

Det er to store hovedfaktorer 
bak denne sesongens trend: 
etterspørselen etter blondt hår og 
populariteten til balayage. 

#blonde
60.7 M

#blondehair
22.1 M

#blondehighlights
924 K

#balayage
19.7 M#brunettebalayage

495 K

#blondebalayage
1.7 M

* ifølge en analyse av Google-søkeorddata i USA og Storbritannia utført av Performics.  

@xobeautybynicole

@maureira.hair



sesongens trendbevegelse er

Inspirert av den globale trenden 
med balayage og ønsket om 
blonde looks, retter denne 
sesongens trendbevegelse blikket 
mot behandlinger med lysning og 
blondering. 

fra balayage 
til illuminage

#balayage

#dimensionalhair

#blondehair



Fra lyseblondt og ferskentoner til 
mørkere brunt og lekende sølvskimmer – 
fargepaletten inneholder en rekke farger 

man kan leke seg med og kombinere 
for å få til looks inspirert av sesongens 

trendbevegelse.

Sesongens fargepalett 
inneholder diskré lyse nyanser 
kombinert med naturlig 
mørkere toner, slik at man 
kan utforske mulighetene 
innen flerdimensjonale 
fargeresultater. 

 
fargepaletten 

@nesteapetrova



Men hva menes egentlig med balayage? 

Balayage er et enormt populært begrep. 
Men fargeresultatet det representerer er 
blitt vidstrakt og variert. 

Wella Professionals forklarer de ulike 
resultatene du kan få med balayage-
teknikken og presenterer 2 nye 
premium-behandlinger som er basert 
på denne ikoniske teknikken. 

Til sammen har vi da 3 ulike 
behandlinger med spesifikke forskjeller 
som man kan anbefale til kunder, slik at 
vi kan tilby en behandling med perfekt 
lysning tilpasset kundens behov. 

utvikling 
fra balayage

@tst_with_refined

@xobeautybynicole

@jsantoswella

@tombadgerhair

@maureira.hair



En gradvis overgang fra en 
mørkere naturlig bunn til 
lysnede lengder og spisser. 
Med balayage ser alt håret 
lysere ut, men med dybde 
i bunn. Til alle som vil ha 
solbleket eller generelt 
lysere hår.  

balayage

#highlights

#blonde

#balayage



Vi bringer frem balayage i lyset når vi 
presenterer illuminage. En naturlig og 

glansfull balayage med en følelse av 
luksus. Med usynlige overganger og 

rene, reflekterende resultater gir det ikke 
bare farge til håret – det gir lys. 

Illuminage viser detaljer og 
fremhever områder i håret, 
rammer inn ansiktet og 
forskjønner hårlinjen med lys. 
Det gir usynlige overganger 
med flerfargede nyanser og et 
naturlig rent fargeresultat. 

Fra balayage til illuminage.

Den mest
lysreflekterende,

naturlige Balayage
noensinne. Med

perfekte overganger og
rene, skinnende 

resultater blir håret ikke
bare farget, men får også 

en glans som synes å 
komme innenfra.

vi presenterer  
illuminage



Brazilian Illuminage passer 
perfekt for alle som vil ha klare 
og lyse fargetoner. Kontrasten 
i front rammer inn både 
ansiktet og lengdene i håret 
med lys, mens det gir sømløse 
overganger fra en naturlig 
dybde i bunn med lyse striper 
som smelter inn i enda lysere 
spisser. 

Den tydelige kontrasten 
fremhever krøllene med 

en skånsom toning som gir 
pleie og glans. En usynlig 

overgang fra mørk bunn til 
lyse striper og enda lysere 

krøller.  

premium balayage 
behandlinger 

vi presenterer brazilian illuminage



illuminage med
Romeu Felipe

“Illuminage fremhever skjønnhet med 
tydelige kontraster mellom lyst og mørkt” 

- Romeu Felipe

#loveilluminage



Brasilianske frisører er kjent for 
å være dyktige til å lysne hår. 
De tilbyr personlig tilpassede 

behandlinger og resultater uansett 
hva den naturlige hårfargen er.

Og selveste Wella Global 
Color-ambassadør Romeu 
Felipe viser oss hvordan.

Romeu er blitt en av verdens 
beste til å lysne hår, og han 

bruker en unik teknikk for 
hver enkelt kunde som skaper 

balayage med usynlige, 
naturlige overganger og 

tydelige kontraster.

hvorfor  
brazil?



Romeu’s ekspertsett  

Romeu holder seg 
til nøye utvalgte 
produkter når han 
skal skape illuminage. 

“Brazilian Illuminage er en teknikk som 
lysner mesteparten av håret. Derfor er 

det ekstra viktig å bruke BlondorPlex 
og WellaPlex No.2, siden de gir 97 % 

færre brukne hårstrå.» ”

«Det beste med ILLUMINA 
COLOR er det rene 
fargeresultatet det gir håret og 
de naturlige fargetonene.»

«Krøllete hår trenger ekstra 
pleie siden det er tørrere og 

mattere fra naturens side. 
Color Touch er et skånsomt 

og pleiende fargeprodukt 
som gir en nydelig glans til 

hår med krøller.» 

10/34 8/41



teknikk 

• Lysning i folie 
(presisjonspåføring)

• Toning/glossing 
for ett sømløst 
sluttresultat

forskjell vs. illuminage  

•  Klarere og lysere   
•  Mer mørke og lyse nyanser –  
    tydelige kontraster 

plassering

Rammer inn ansiktet • 
Helhetlig contouring •  

brazilian illuminage 
behandlinger 



trinn 3 blond toning 
Skap en personlig tilpasset finish i lysnet
hår som er reflekterende, tonet og 
uttrykksfull.

trinn 2 skyggelegging av bunnen
Skal du legge skygge i bunnen perfekt og  
skape vakre overganger til lysere spisser,
brukes dette enkle trinnet  
på håndkletørket hår.

expert tip: 
“unngå at håret blir tørt ved å 
bruke ColorMotion+
Pre Color Treatment”

eksperttips: 
“legg til en naturlig eller nøytral
nyanse til ønsket fargetone for å
skape dybde i bunnen
med et langvarig resultat.“

service steg

Hver look er individuelt designet av Romeu Felipe, og for hver 
look er det utviklet en service. Hver service består av 3 trinn: 

trinn 1 lysning  
Enten det er frihånd eller folie, krever 
lysningsfasen presis seksjonering av de 
ulike områdene på hodet. Det gjelder 
både innramming av ansiktet, helhetlig 
lysning i hårlinjen og overganger fra 
mørkt til lyst. 



seksjonering 

sikksakk  
Når du varierer størrelsen på sikksakken, er 
det enklere å skape sammenføyninger mellom 
seksjonene. Sikksakken kan deles i to – den øverste 
er topper og den nederste er daler. 

trekant  
Tuperte trekanter skaper en blanding fra lys til 
mørk. Hovedfokuset forblir sømløst, mens basen 
for trekanten skaper en hel passé-effekt fra det 
høyeste påføringspunktet, som sprer seg ut i håret. 
 
opp ned-trekant   
En tupert opp ned-trekant skaper en usynlig 
blending, der det nedadgående fokuspunktet 
danner en lys stripe fra det høyeste 
påføringspunktet, som vil smelte seg inn i 
lengdene.

spissvinklet trekant    
Med denne får du fokusert lysningen gjennom 
lengdene og spissene. 

Kombinasjon mellom trekanter og striper  
Gir lyse smale striper skjult i en dypere bunn  
med overgang til lysere spisser.

bred vevd passé 

hel passé 

back to back

eksperttips om tupering: 
Et perfekt resultat får du når du 
tuperer med to lette strøk og 
deretter ett dypt. 



illuminage



seksjonering etter

illuminage

før

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

trinn 2 dybde i bunnen 
formula C 20 g 7/ + 20 g 7/81 + 80 g 1.9 %

trinn 3 blond toning
formula D 20 g 8/93 + 40 g 1.9 %  
formula E 30 g 10/36 + 60 g 1.9 %



1 
Start bak i nakken, og ta små 

sikksakk-seksjoner. Påfør formula A 
et stykke fra bunnen, og påfør mer 
av produktet for å mette spissene. 

Påføres annenhver seksjon, og 
bruk Illuminage Clear Sheets for å 

skille og sikre synlig kontroll. 

2 
Ta diagonale passeer fra øret til 
midt på pannen. Påfør produkt 
A lett mot bunnen, samtidig 
som du bygger opp produktet 
utover i lengdene og spissene. 

trinn 1 lysning 

eksperttips: 
når du jobber med store seksjoner er det 
viktig å løfte opp håret og påføre produktet 
på undersiden av seksjonene. Bruk Illuminage 
Clear Sheets for å skille mellom seksjonene og få 
synlig kontroll.



3 
Del den øverste diamantseksjonen i 
to. Ta store sikksakk-seksjoner ved å 

starte bakfra og jobbe deg fremover. 
Tuper forsiktig toppene i sikksakken, 

og påfør formula B fjærlett mot 
bunnen og utover i lengdene og 

spissene. Bruk Illuminage Clear 
Sheets til å skille seksjonene. Ta 
dalene fra sikksakken, og påfør 

formula A fjærlett fra midten av 
lengdene og utover i spissene. Skill 

med Clear Sheets. 

4 
Avslutt med en liten diamant-
seksjon i front. Tuper for å 
viske ut linjene. Påfør formula 
A fjærlett i overgangen. Skill 
med Illuminage Clear Sheets

La virke, skyll og bruk WellaPlex No. 2 i 10 
minutter. Skyll igjen, og shamponer håret med 

ColorMotion+ og påfør Blondor Seal and Care.

trinn 1 lysning 

eksperttips: 
for enda dusere overganger kan du tupere 

håret til der påføringen skal starte.



trinn 2 dybde
i bunn

trinn 3 blond
toning

1   
La håret være fuktig, og start i 

nakken med å påføre formula C så 
vidt unna hodebunnen. Fortsett 

nedover ca. 7 cm til midtlengdene. 

Finn frem til de samme 
seksjoneringene ved å skille hårlinjen 

rundt hodet og diamantseksjonen 
på kronen. Påfør formula E fra 
midtlengdene og ut i spissene 

rundt hele hårfeste inndelingen. På 
diamant-seksjonen påføres formula 

D i midtlengdene og formula E i 
spissene. La virke i opptil 20 minutter, 

skyll og vask håret med Color 
Motion+, og påfør deretter Post 

Color Express Post Color Treatment. 

2
Påføres lett i små seksjoner frem 
mot hårfestet i front. La virke i 15 
minutter. 

Skyll grundig. 

eksperttips: 
du kan også kombinere  
dybde i bunnen og toning i  
lengdene som i en en-trinns colormelt i  
overgangen. Det er perfekt når du vil lage en  
softere og enda mykere overgang. 



brazilian



seksjonering

etter

før

trinn 1 lysning 
BlondorPlex og Welloxon Perfect
formula A 60 g BlondorPlex + 90 g 6 %

trinn 2 dybde i bunnen 
ILLUMINA COLOR og Welloxon Perfect
formula B 20 g 6/19 + 20 g 6/ + 80 g 1.9 %

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

brazilian illuminage

eksperttips: 
bruk Illuminage Highlighting 

Papers for raskere påføring 
og optimalt lysning.



eksperttips: 
for ekstra lys rundt ansiktet kan du 
legge resten av spissene i en egen folie.

1  
Start med bred veving, back 
to back folier i nakken. Jobb 

deg oppover til oksipital 
beinet med tre tuperte 

trekant-seksjoner.  

2 
Jobb deg gjennom bakhodet 
i mursteinmønster, med en 
kombinasjon av trekantede og 
hele passeer.

3 
Gjenta inndelingene 

over øret, men bruk en 
spissvinklet trekant.

trinn 1 lysning 



4
Lag hele passeer i luggen for 
å ramme inn ansiktet. En siste 

trekant på hver side gir lys 
utover i lengdene og spissene. 

5
Jobb deg gjennom seksjonen 
på toppen med tuperte store 
vevde passeer eller hele 
passeer. 

6 
La virke, skyll og bruk WellaPlex No. 

2 i 10 minutter. Skyll, vask håret og 
påfør Blondor Seal and Care. 

trinn 1 lysning



1 
Start i nakken ved å påføre 
formula B i bunnen. Jobb i 
horisontale seksjoner som 

avsluttes ved hårfestet i front. 
La virke i 10 minutter. 

2 
Start å gre formula B lenger 
nedover i håret. La virke i 10 
minutter til. 

3  
Gre lenger 

nedover i håret 
for de siste 10 

minuttene.  

Skyll ut. 

trinn 2 skyggelegging  
av bunnen



1  
Ton midtlengdene og spissene 

med formula C. 

2 
Skyll, vask håret med 
ColorMotion+ og påfør Express 
Post Color Treatment.  

trinn 3 
blond toning



brazilian



seksjonering
etter

før

trinn 1 lysning 
BlondorPlex og Welloxon Perfect
formula A 30 g BlondorPlex + 45 g 6 %

trinn 2 dybde i bunnen
Color Touch og Color Touch Emulsion
formula B 10 g 6/0 + 10 g 6/7 + 20 g 8/41 + 1.9 %

trinn 3 blond toning 
Color Touch og Color Touch Emulsion
formula C 20 g 8/41 + 40 g 1.9 %
formula D 20 g 10/34 + 40 g 1.9 %

brazilian illuminage



eksperttips:  
for mer definerte krøller vever 
du enda flere seksjoner.

1 
Glatter du ut krøllene før 

seksjonering blir det enklere å 
tupere. Start i nakken og jobb i 

sikksakk- seksjoner, tuper og påfør 
formula A på annenhver seksjon.

2 
Del området over oksipital 
beinet i to, og fortsett med to 
kanalseksjoner på hver side 

3 
Fortsett ut mot sidene med 

sikksakk-seksjoner.

trinn 1 lysning



4 
Lag tuperte hele passeer 

back to back i fronten som 
markerer hårfestet. 

5 
Fullfør toppseksjonen i et 
fiskebensmønster.  
Jobb deg gjennom tuperte 
sikksakk-seksjoner. 

6 
La virke, skyll og bruk 

WellaPlex No.2 i 10 minutter.  
Skyll, vask håret og påfør Blondor 

Seal and Care. 

trinn 1 lysning 



eksperttips:  
krøllete hår kan være 
veldig porøst. Følg godt 
med i virketiden slik at 
stripene ikke forsvinner 
helt.

1 
Start i nakken ved å påføre 

formula B langs bunnen. Jobb 
i horisontale seksjoner som 

avsluttes ved hårfestet i front. La 
virke i 10 minutter. 

2 
Start å gre formula B lenger 
utover i håret. La virke  
i 5 minutter. 

Ton midtlengdene og spissene ved å 
blende formula C inn i formula D.

Skyll, og vask håret med 
ColorMotion+ og påfør Express Post 

Color Treatment.

trinn 2 dybde 
i bunn

trinn 3 blond toning






