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från balayage 
till illuminage

Populariteten hos balayage och 
andra blonda looker fortsätter 
att växa och har inspirerat oss 
att ta fram den här säsongens 
färgtema: från balayage till 
illuminage.  

Den här säsongen visar Wella Professionals flera metoder
du kan använda dig av för att blondera och färga håret på din kund.
Vårt produktsortiment är utformat för att hjälpa dig i varje steg. 



illuminage och 
brazilian illuminage

färgtrend

innehålls- 
förteckning



Blont hår har stått emot tidens 
påverkan och den blonda frisyren är 
fortfarande lika viktig inom hår- och 
skönhetsvärlden. Celebriteter som 
Marilyn Monroe, David Bowie och 
Madonna har bidragit till att göra 
det blonda håret otroligt attraktivt 
och eftersträvansvärt. De blonda 
trenderna fortsätter att utvecklas och 
2018 var den blonda hårfärgen den 
hårfärg som hade flest sökningar*

Det är tydligt att den 
blonderingsbehandling som gäller 
i dag är balayage. Denna färgteknik 
består av flera olika toner och innebär 
att kunden behåller sin naturliga 
hårfärg vid rötterna med ett ljusare 
färgresultat i längderna som varierar 
från mjukt, naturligt och knappt 
märkbart till djärva och svepande 
bredare partier. Med över 17 miljoner 
hashtaggar på Instagram är balayage 
här för att stanna.  

blond

balayage

bakgrund 

Det finns två huvudsakliga faktorer 
bakom den här säsongens tema: 
önskan om ett blont hår och balayage-
teknikens popularitet. 

#blonde
60.7 M

#blondehair
22.1 M

#blondehighlights
924 K

#balayage
19.7 M#brunettebalayage

495 K
#blondebalayage

1.7 M

* Enligt en analys av Google-sökord i USA och Storbritannien utförd av Performics.  

@xobeautybynicole

@maureira.hair



den här säsongens färgtema är

Den här säsongens färgtema 
hos Wella omfattar olika 
blonderingsbehandlingar och 
är inspirerad av den rådande 
balayage-trenden och andra 
populära behandlingar. 

från balayage 
till illuminage

#balayage

#dimensionalhair

#blondehair



Från ljusblonda och persikoaktiga toner 
till mörkare brunaktiga och lekfulla 

silvernyanser – färgpaletten erbjuder ett 
brett urval av färger som stylisterna kan 
leka med och kombinera för att ta fram 

looker som är inspirerade av den här 
säsongens färgtema.

Säsongens färgpalett fokuserar 
på lätta och subtila nyanser 
som kompletteras av djupa, 
naturliga toner så att stylisterna 
kan utforska möjligheterna 
med flerdimensionella 
färgresultat. 

 
färgpaletten

@nesteapetrova



Men vad innebär balayage egentligen? 

Balayage är en otroligt populär term. 
Det färgresultat som avses har dock 
blivit väldigt brett och varierat. 

Wella Professionals klargör olika 
resultat du kan uppnå med balayage-
tekniken och introducerar två nya 
premiumbehandlingar som bygger på 
denna ikoniska teknik. 

Stylisterna har tre behandlingar med 
olika egenskaper att erbjuda, och dessa 
är anpassade efter kundernas behov 
och uppfyller deras olika önskemål om 
den perfekta blonderingsbehandlingen. 

sträcker sig 
från balayage till

@tst_with_refined

@xobeautybynicole

@jsantoswella

@tombadgerhair

@maureira.hair



En gradvis övergång från 
mörka, naturliga rötter till 
ljusare toppar. Balayage 
skapar en ljusare känsla i 
hela håret som kontrasterar 
mot de mörkare rötterna. 
För dem som söker en 
solkysst look eller ett ljust 
helhetsresultat.  

balayage

#highlights

#blonde

#balayage



Nu tänkte vi gå in på en särskild form 
av balayage, nämligen illuminage.  

Illuminage är en naturlig balayage full av 
lyster som har en lyxig känsla.  

De sömlösa övergångarna och lätta 
reflexerna ger inte bara ett färgresultat – 

de lyser upp håret. 

Illuminage lyfter fram och 
sätter fokus på vissa delar av 
håret, ramar in ansiktet och 
framhäver kronlinjen. 
Denna metod ger sömlösa 
övergångar med reflexer i 
olika toner och ett fint och 
naturligt resultat. 

Från balayage till illuminage.

Det här är den hittills 
naturligaste balayage-
metoden som ger allra 

mest lyster. 

Vi presenterar 
illuminage



Brazilian illuminage är perfekt 
för de kunder som önskar 
ett ljust och klart resultat. De 
accentuerade kontrasterna 
ramar in både ansiktet och 
längderna i håret med ljus 
och lyster och ger en sömlös 
övergång från naturliga, 
mörkare rötter med ljusa 
slingor som smälter ihop 
med det mer framhävda ljusa 
resultatet i topparna. 

De accentuerade 
kontrasterna skapar definition 

i håret med mjuk toning för 
att vårda och ge glans. En 

sömlös blandning från mörka 
rötter som övergår i ljusa 

slingor och ett intensivare 
ljust resultat i hårlängderna.  

premium balayage 
behandlingar 

vi presenterar  brazilian illuminage



illuminage med
Romeu Felipe

“Illuminage framhäver skönheten i håret 
genom att accentuera kontrasterna 
mellan ljusa och mörka skiftningar” 

- Romeu Felipe
#loveilluminage



Brasilianska frisörer har blivit 
berömda för sin expertis 

inom blondering. De erbjuder 
individuella behandlingar och 

resultat oavsett vilken som är din 
naturliga hårfärg.

Vem kan väl vara bättre på  
att förverkliga detta än  
Wellas Global Color  
Ambassador Romeu Felipe?

Romeu har blivit en av världens 
främsta blonderingsexperter 

med sin unika tekniska metod 
som skapar personliga 

balayageresultat för varje 
kund, från sömlösa, naturliga 

övergångar till accentuering av 
kontraster.

Varför kallas det   
Brazilian“ illuminage?



Romeu’s expertkit

För att skapa 
illuminage-effekter 
förlitar sig Romeu på 
sina favoritprodukter. 

“Brazilian illuminage är en 
teknik som blonderar största 
delen av håret. Det är därför 

väldigt viktigt att använda 
BlondorPlex och WellaPlex 
No.2 eftersom de reducerar 

skadat hår med 97 %.” 

“Den bästa egenskapen hos 
ILLUMINA COLOR är det lätta 
färgresultatet och de naturliga 
tonerna den skapar i håret.

10/34 8/41



tekniken 

• Folieslingor (exakt 
applicering)   

• Toning/glansgivande 
behandling  

skillnad jämfört med  illuminage  

• Klarare och ljusare resultat   
• Kraftigare accentuering av 

kontraster mellan ljusare och 
mörkare partier 

placering  

Inramning av ansiktet • 
Konturerande “halo“-effekt •  

brazilian illuminage 
behandlingar



steg 3 blond nyansering
Skapa en individuell finish i ett uppljusat 
hår som är full av olika toner och reflexer.

steg 2 skapa en skuggeffekt i rötterna
Skapa den perfekta skuggeffekten vid  
rötterna med en vacker övergång till de 
klara, uppljusade topparna.
Detta enkla steg utförs i handdukstorkat hår.

experttips: 
“För att motverka att håret 
torkar ut,använd ColorMotion+
Pre Color Treatment.”

experttips: 
“Att tillsätta en naturlig 
eller neutral ton till önskad 
nyans hjälper dig att skapa 
skuggeffekter vid rötterna med 
ett långvarigt resultat.” 

behandlingssteg

Varje behandling har tagits fram av Romeu Filipe och hjälper 
dig att själv skapa samma slutresultat. Varje behandling sker i 3 
steg: 

steg 1 uppljusning  
Oavsett om du arbetar på fri hand eller 
med folie sker uppljusningen i sektioner 
på de viktigaste områdena på huvudet. 
Det gäller för såväl inramning av 
ansiktet, uppljusning av kronlinjen och 
mörka till ljusa övergångar. 



sektionering 

sicksack   
Om du varierar storleken på din sicksack-
sektion skapar du en naturlig övergång mellan 
sektionerna. Sicksack-sektionen kan delas i två 
delar, en topp och en dal. 

triangel  
Triangelformade sektioner som har tuperats 
skapar en övergång från ljust till mörkt. 
Fokuspunkten ska vara sömlös och basen av 
triangeln skapar en effekt där vissa partier är 
ljusare från den högsta appliceringspunkten. 

omvänd triangel   
En omvänd triangel av tuperat hår ger en 
sömlös övergång med en fokuspunkt som 
pekar nedåt, vilket skapar ljus från den första 
appliceringspunkten. 

spetsvinklig triangel    
Med denna teknik kan du fokusera uppljusningen 
mitt på längderna och i topparna.  

slinga+triangel-kombination   
Skapar en slöja av ljus och ljusa slingor, en 
skuggeffekt vid rötterna och en övergång till de 
ljusare topparna.

vävteknik

enstaka slingor 

slingor i hela 
håret 

experttips vid tupering:  
För en perfekt sömlös finish, 
tupera med två korta tag och ett 
kraftigare. 



illuminage



indelning av håret i sektioner efter

illuminage

före

steg 1 uppljusning 
ILLUMINA COLOR och  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 

steg 2 root shadowing 
formula C 20 g 7/ + 20 g 7/81 + 80 g 1.9 %

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



1 
Börja baktill i nacken och ta ut 

smala sicksack-sektioner av hår. 
Fördela formula A med lätta tag 
bort från rötterna och tillför mer 

produkt för att ge en ordentlig 
färgmättnad i topparna. Fördela 

färg på varannan sektion och 
separera dem med genomskinliga 

ark så att du har bra kontroll. 

2 
Ta ut en diagonal sektion från 
örat till mitten av pannan. 
Fördela formula A lätt ut 
mot rötterna och bygg upp 
produkten i längder och toppar. 

steg 1 uppljusning 

experttips: 
När du arbetar med stora sektioner 
av hår, kom ihåg att lyfta upp håret och 
applicera på undersidan av sektionerna. 
Använd genomskinliga ark för att separera 
hårslingorna och få bra kontroll.



3 
Dela in den översta 

diamantformade sektionen i två 
delar. Ta ut sicksack-sektioner. 

Börja baktill på huvudet och arbeta 
dig framåt. Tupera försiktigt toppen 

av varje sektion och applicera 
formula B med lätt hand nära 

hårrötterna samt i längder och 
toppar. Håll isär hårslingorna med 
genomskinliga ark. Ta ut “dalarna“ 
i sicksack-sektionerna och fördela 

formula A med lätt hand från 
mittpartiet till topparna.  

Använd ett genomskinligt papper 
för separation.  

4 
Avsluta med en liten sektion 
i form av en diamant framtill. 
Tupera för att sudda ut 
övergångarna. Arbeta in 
formula A med lätt hand i 
de tuperade slingorna. Håll 
isär sektionerna med ett 
genomskinligt ark.

Låt verka, skölj ur och låt sedan 
WellaPlex No.2 sitta i i 10 minuter. Skölj 

ur, schamponera med ColorMotion+ 
och applicera Blondor Seal and Care.

steg 1 uppljusning 

experttips:  
För mjukare övergångar, tupera håret 

där du vill börja appliceringen.



steg 2 skapa  
skuggeffekter 
vid rötterna 

steg 3 blond
nyansering

1  
I fuktigt hår, applicera formula C i 

nacken, en liten bit från hårbotten. 
Fortsätt tills du är cirka 7 cm från 

mitten. 

Gör om samma sektion genom 
att separera kronlinjen med 

diamantsektionen på hjässan. Vid 
kronlinjen, applicera formula E från 

mitt på hårlängden och ut i topparna. 
På diamantsektionen, applicera 

formula D på mittpartiet och formula 
E i topparna. Låt verka i 20 minuter, 

skölj ur och schamponera med Color 
Motion+. Avsluta med Post Color 

Treatment. 

2  
Applicera med lätta rörelser mot 
hårfästet framtill och arbeta på 
små slingor av hår. Låt verka i 15 
minuter.  

Skölj noggrant. 

experttips: 
Varför inte kombinera 
skuggeffekter i rötterna och infärgning i en 
colormelt i ett steg? Det här är perfekt när 
man vill ha mjukare övergångar.



brazilian



sektioner 

efter

före 

steg 1 uppljusning 
BlondorPlex och Welloxon Perfect
formula A 60 g BlondorPlex + 90 g 6 %

steg 2 skapa en  
  skuggeffekt i rötterna  
ILLUMINA COLOR och Welloxon Perfect
formula B 20 g 6/19 + 20 g 6/ + 80 g 1.9 %

steg 3 nyansering 
ILLUMINA COLOR och Welloxon Perfect
formula C 20 g 10/38 + 40 g 1.9 %

brazilian illuminage

experttips: 
Använd Illuminage 

Highlighting- papper för 
snabbare applicering och ett 

optimalt färglyft.



experttips: 
För att skapa en extra ljus effekt runt 
ansiktet, lägg lite extra folie på de 
resterande topparna.

1  
Börja med att ta ut stora sektioner 
med vävteknik i hela håret längst 

bak i nacken. Arbeta dig sedan 
upp längs med  nackbenet i 

tre tuperade triangelformade 
sektioner.  

2 
Fortsätt i ett tegelstensmönster 
i hela det bakre håret med 
hjälp av triangelteknik där vissa 
partier är ljusare.

3 
Upprepa den här metoden 
ovanför örat men den här 

gången i form av en väldigt 
spetsig triangel.

steg 1 uppljusning 



4  
Arbeta genom luggen och färga 

utvalda slingor för att rama 
in ansiktet. En sista triangel 

på varje sida ger lyster i både 
längder och toppar. 

5  
Arbeta genom den översta delen 
uppe på hjässan. Ta ut slingor med 
vävteknik och tupera dem eller 
applicera på utvalda slingor. 

6 
Låt verka, skölj ur och låt WellaPlex 

No. 2 sitta i i 10 minuter. Skölj ur, 
schamponera och applicera 

Blondor Seal and Care. 

steg 1 uppljusning



1 
Börja längst bak i nacken och 

fördela formula B i hårrötterna. 
Arbeta i horisontella sektioner 

vid hårfästet framtill. Låt verka i 
10 minuter. 

2 
Börja kamma i formula B längre 
ner i håret. Låt verka i ytterligare 
10 minuter. 

3  
Kamma i längre ner i håret i ett 

sista 10-minutersintervall.  

Skölj.  

steg 2 skapa skuggeffekter  
i rötterna 



1  
Fördela toning mitt på 

längderna och i topparna med 
formula C.  

2 
Skölj, schamponera med 
ColorMotion+ och applicera 
Express Post Color Treatment.  

steg 3 
nyansering 



brazilian



sektioner 
efter

före

steg 1 uppljusning 
BlondorPlex och Welloxon Perfect
formula A 30 g BlondorPlex + 45 g 6 %

steg 2 skapa en        
      skuggeffekt i rötterna 
Color Touch och Color Touch Emulsion
formula B 20g 6/0 + 10g 7/71 + 10g 8/43 +1,9%

steg 3 nyansering 
Color Touch och Color Touch Emulsion
formula C 20g 8/43+ 40g 1,9%
formula D 20g 10/0 + 10g 8/43

brazilian illuminage



experttips: 
för mer definierade lockar, ta 
ut ytterligare sektioner med 
vävteknik.

1
Släta ut lockarna innan du delar 

in håret i sektioner, så blir det 
lättare att tupera. Börja längst 

bak i nacken och ta ut sicksack-
sektioner, tupera och applicera 

formula A på varje sektion.

2 
Dela in håret i två delar ovanför 
nackbenet och fortsätt på samma 
sätt i båda sektionerna på hela 
bakhuvudet. 

3 
Fortsätt längs sidorna och 
ta ut sicksack-sektioner på 

samma sätt. 

steg 1 uppljusning



4 
Kring hårfästet framtill, applicera på 
slingor i hela håret och framhäv på 

så sätt detta parti. 

5
Gör färdigt den övre delen 
genom att ta ut hårslingor i 
ett fiskbensmönster. Arbeta 
igenom sicksack-partierna 
som har tuperats. 

6 
Låt verka, skölj ur och låt sedan 

WellaPlex No.2 sitta i i 10 minuter. 
Skölj ur, tvätta håret och applicera 

Blondor Seal and Care. 

steg 1 uppljusning



experttips: 
Lockigt hår kan vara 
väldigt poröst.  
Håll nyanseringen under 
uppsikt, så att inte 
slingeffekten försvinner 
helt.

1 
Börja längst bak i nacken och fördela 

formula B vid hårrötterna. Arbeta i 
horisontella sektioner vid hårfästet 

framtill. Låt verka i 10 minuter. 

2 
Börja kamma i formula B längre 
ner i håret. Låt verka i 5 minuter. 

Tona mitt på hårlängderna och i 
topparna genom att låta formula C 

smälta ihop med formula D.

Skölj ur, schamponera med 
ColorMotion+  

och applicera Express Post Color Treatment.

steg 2 skapa 
skuggeffekter
i rötterna 

steg 3 blond nyansering






