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 6 PUNKTER 
FOR KONSULTASJON

 > ATMOSFÆRE

 > PERSONLIG TILPASNING

 > ANBEFALING

 > INNVENDINGER

 > FORSLAG

 > OPPSUMMERING
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KOLESTON PERFECT ILLUMINA COLOR

COLOR FRESH CREATE

COLOR.ID

MAGMA BLONDOR BLONDOR FREELIGHTS

COLOR TOUCH PLUSCOLOR TOUCH INSTAMATICCT RELIGHTSCT SUNLIGHTS

COLOR FRESH

RE:NEW WELLAPLEX

BLONDORPLEX

NOTATER:

BLEKING  
+ FARGETONE

PERMANENT

SEMIPERMANENT 
(IKKE-OKSIDERENDE)

HALVPERMANENT 
(MILDT OKSIDERENDE)

NIVÅ

PRODUKTPORTEFØLJE
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COLOR FRESH
Skånsomt og effektivt profesjonelt produkt for oppfriskning av farge mellom 
to fargebehandlinger eller forbedring av naturlig farge, blondt og grått hår.  
Pleier håret og gir et strålende fargeresultat med intens glans.

PRODUKTPORTEFØLJE

EKSPERT TIPS  
•  La virke i 3-10 minutter hvis du ønsker 

en lettere fargeeffekt, eller skal bruke 
den som en fargeoppfrisker mellom to 
permanente fargebehandlinger.   

• Du kan oppnå en mer intens farge ved å 
tilføre varme og/eller forlenge virketiden 

* Sammenliknet med ubehandlet hår

COLOR FRESH PH 6.5
• Semi-permanent farge med pleiende egenskaper og 

vitaminkompleks  

• Gir et fantastisk fargeresultat og opp til 50 %* mer intens 
glans 

• Ideell for kunder som farger håret for første gang 

• Inneholder ikke ammoniakk eller peroksid

• Vaskes ut gradvis 

• Varer opp til 10 sjamponeringer

• Skjuler de første grå hårene med opp til 30 %

• Ideell mellom fargebehandlinger for  
oppfriskning av permanent hårfarge 

• Kan brukes direkte etter  
permanentbehandling 

COLOR FRESH SILVER
• Semi-permanent farge for forbedring 

av grått/hvitt og blondt hår 

• Forhindrer uønsket gulskjær

• Inneholder ikke ammoniakk eller 
peroksid

• Varer opp til 10 sjamponeringer

• Kan brukes direkte etter 
permanentbehandling 

PÅFØRING
• Påføres i nyvasket, håndkletørt hår 

• Påfør fargen jevnt i håret, ut i lengder og 
spisser

• Color Fresh: Virketid 20 minutter

• Etter endt virketid, masser og skyll ut. Style 
håret som vanlig.

EGENSKAPER:
• Semi-permanent farge med en effektiv kombinasjon av pleiende egenskaper og vitaminkompleks  

• Skånsom forbedring av naturlig hårfarge

• Skånsom fargekorrigering av blondt og grått hår
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IN T E N S  PÅ F Ø R IN G 

Påføres direkte på tørt, naturlig lys blondt, 
hvitt eller forhåndslysnet hår. 
Bruk hansker, og unngå hudkontakt. 
Intense nyanser kan gi flekker på huden.

PA S T E L L N YA N S E R

For et vågalt resultat brukes den ren 
eller utvannet med Color Fresh CREATE 
Tomorrow Clear til ønsket intensitet, f.eks. 
1:1 – 1:30, og påføres deretter jevnt i rent 
tørt eller nyvasket, håndkletørket hår. 
Fordel fargen med kam i håret 
slik at resulatet blir jevnt og fint. 

B L A N DIN G S F O R H O L D

Bland ønsket mengde i en bolle, og påfør 
direkte i håret. Unngå direkte kontakt 
med hodebunnen. 

DEVELOPER TRENGS IKKE! ALLE KAN 
BLANDES!  

V IR K E T ID

La virke i 20 minutter. 
For en sterkere pastellnyanse eller mykere 
nyanser kan blandingen virke i 5–10 
minutter. For sterkere og mer intense 
nyanser forlenges virketiden til maks. 30 
minutter.

S K Y L L  U T

Skyll grundig til vannet er helt klart. 
For et optimalt fargeresultat skal det ikke 
brukes sjampo i håret etter farging.  

VA R IG H E T

Fades true-to-tone og varer i 
opptil 20 hårvask*.

D E K NIN G

Null dekning, ren fargetone.

*Avhengig av nyansen og hårets tilstand

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER  
Utfør en allergitest 48 timer før hver gang du 
bruker produktet. 
Du finner mer informasjon på wella.com/education

 SLIK BRUKER DU DEN

COLOR FRESH  
CREATE
S L IK  FA R G E R  D U  M E D 
CO L O R  F R E S H  C R E AT E
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1+1*

1+5*

1+10*

1+20*

1+30*

* Utblandet med Tomorrow Clear
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4

red

pearl
blonde

rose
blaze

chocolate
touch

Shamponer og  
håndkletørk håret. 

Påfør en generøs 
mengde seksjon for 
seksjon - la virke i opptil 
10 min. 

Bruk hansker for å  
unngå fargeflekker på 
henfer og negler.

Skyll godt, style og vips 
er du ferdig. Trenger 
ingen balsam. 

 SLIK BRUKER DU DEN

COLOR FRESH  
MASK
S L IK  FA R G E R  D U  M E D 
CO L O R  F R E S H  M A S K
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golden
gloss

Oppdater blond til 
rød for en naturlig 
forbedring, med en be-
hagelig duft. 

med AVOCADO OLJE og 
APRIKOSKJERNE OLJE

dristig og levende resultat, la fargen 
din snakke med disse lekende 
maskene med ARGAN OLJE

funR E V I V E ,  R E F R E S H  A N D  H A V E

bold

natural
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FLERDIMENSJONAL FARGE
OPPTIL +57 % FLERDIMENSJONAL FARGE*

Farger som ser naturlige ut, er et resultat 
av forskjellige fargetoner.

STRÅLENDE GLANS
OPPTIL +63 % MER GLANS*

Bare det mest glansfulle håret kan avsløre optimale 
nivåer av vakker farge.

*Sammenlignet med ubehandlet hår.

Oksyderende fargestoffer

Direkte fargestoffer

Skimmerpigmenter

Fiberproteiner

Det innovative Light²Color Complex skaper et uimotståelig 
lysspill i håret. Resultatene blir utrolige siden hårets 
naturlige lyse og mørke toner skinner gjennom og gir 
enestående fargespill og svært naturlige fargeresultater.

EN SOFISTIKERT BLANDING AV TRE
FORSKJELLIGE TYPER LYSREFLEKTERENDE
FARGEINGREDIENSER:
•  Oksiderende fargestoffer – trenger delvis inn i hårets 

fibre for varig fargedybde.

•  Direkte fargestoffer – fordeles i hårets skjellag for 
strålende glans og farge.

•  Skimmerpigmenter – gir lysreflekterende 
krystallskimmer.

•  Fiberproteiner glatter ut håret og skaper en glattere 
overflate som reflekterer lyset bedre.

•  Naturlig voks gjør håret eksepsjonelt glansfullt og lyser 
opp farger i forskjellige lys på en fantastisk måte.

•  Den pleiende formelen uten ammoniakk er så mild 
at den ikke skader hårets indre struktur, og gir en 
naturlig glans.

SLIK VIRKER DET

LIGHT2COLOR  
COMPLEX
Nye Color Touch representerer den høyeste standarden av  
teknisk fortreffelighet, og leverer fantastiske, nye nivåer av  
flerdimensjonal farge med det nye Light²Color Complex.
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SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

COLOR TOUCH
Når du vil ha flerdimensjonal farge og glans.

SLIK VIRKER DET

LIGHT2COLOR  
COMPLEX
Nye Color Touch representerer den høyeste standarden av  
teknisk fortreffelighet, og leverer fantastiske, nye nivåer av  
flerdimensjonal farge med det nye Light²Color Complex.

ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD
• Bland alltid Color Touch Baseline med Color Touch Emulsion 1,9 % eller 4 %.

•  Bland i et blandingsforhold på 1:2, f.eks. 30 g Creme + 60 g Emulsion.

•  Alle nyansene kan blandes sammen, og de kan brukes direkte etter en 
permanent- eller rettebehandling.

SLIK PÅFØRER DU / FØRSTE PÅFØRING
•  Bruk alltid riktige hansker. Påfør med pensel og skål. 

Bruk applikatorflaske for effektiv påføring.

•  Påfør Color Touch på nyvasket,  
håndkletørket hår jevnt fra  
bunn til spiss. 

FARGEBALANSERING I
LENGDER OG SPISSER
• Påfør fargeblandingen i lengder og 

spisser. La det virke i 5 minutter til.

VIRKETID
•  Uten varme – 20 minutter (eller 

15 minutter etter en permanent- 
eller rettebehandling).

•  Med varme (f.eks. Climazon) – 
15 minutter (eller 10 minutter 
etter en permanent- eller 
rettebehandling).

•  Ved behov kan virketiden 
forlenges med 5 minutter.

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt vann i håret og masserer forsiktig. Skyll grundig, 

og bruk en fargebevarende shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å fiksere fargen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. Invigo Color 
Post Treatment.

BEHANDLING AV ETTERVEKST
• Ved synlig ettervekst må du påføre 

blandingen i etterveksten først.

Eksperttips 
Hvis du vil ha mer intensitet,
kan du påføre blandingen
direkte i tørt hår.
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SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

SPECIAL MIX
Hvis du vil ha intense fargeresultater eller forbedre 
eller nøytralisere en blanding.

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt vann i håret og masserer forsiktig. Skyll grundig, 

og bruk en fargebevarende shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å fiksere fargen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. Invigo Color 
Post Treatment

HVIS DU VIL HA ET IN-
TENST FARGERESULTAT

– Bare Color Touch Special Mix

HVIS DU VIL FORBEDRE/
NØYTRALISERE

2 deler Color Touch Baseline 

1 del Special Mix

HVIS DU VIL HA EN LYS
NYANSE/NØYTRALISERING

Blandingsforhold

Fargenivå   

10

9 

8 

7 

6         

5 

4 

3 

2                

Special Mix

30 g + 2 cm = 1,0 g

30 g + 3 cm = 1,5 g

30 g + 4 cm = 2,0 g

30 g + 5 cm = 2,5 g

30 g + 6 cm = 3,0 g

30 g + 7 cm = 3,5 g

30 g + 8 cm = 4,0 g

30 g + 9 cm = 4,5 g

30 g + 10 cm = 5,0 g

Alltid blandet med 2 deler Color Touch Emulsion 1,9 % eller 4 %.
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SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

SPECIAL MIX
Hvis du vil ha intense fargeresultater eller forbedre 
eller nøytralisere en blanding.

SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

SUNLIGHTS
Hvis du vil lysne håret skånsomt for å gi det et  
solbleket utseende – lysner opptil to steg.

ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD
•  Bland Color Touch Sunlights med Color Touch Emulsion 4 % eller 1,9 % for å få et 

mykere lysningsresultat.

•  Blandingsforhold 1:2, f.eks. 30 g Creme + 60 g Intensive Emulsion.

•  Color Touch Sunlights kan ikke blandes med produkter fra en annen serie, f.eks. 
Color Touch Baseline eller Koleston Perfect.

SLIK PÅFØRER DU
• Bruk egnede hansker. Påfør med pensel eller 

applikatorflaske. Må alltid påføres i tørt hår.

•  Påføres hele hodet hvis du vil ha en jevnt over 
lys og naturlig fargetoneeffekt.

•  Individuelle deler for stripeeffekt. Hvis du vil 
påføre i enkelte deler av håret, bruker du folie 
for å gi et mykere fargeresultat på ikke-stripet 
hår.

•  På grått hår for å skjule de første grå.

BEHANDLING AV
ETTERVEKST
•  Påfør i etterveksten først.

FARGEOPPFRISKING ETTER
BEHANDLING AV ETTERVEKST
•  Fukt håret, og masser fargen ut i lengder og 

spisser, eller bruk 1,9 % Color Touch Emulsion i 
fargeblandingen for å friske opp lengdene.

VIRKETID
•  Uten varme – 20 minutter.

•  Med varme (f.eks. Climazon)

 – 15 minutter.

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt vann i håret og masserer forsiktig. Skyll grundig, 

og bruk en fargebevarende shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å fiksere fargen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. Invigo Color 
Post Treatment
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SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

RELIGHTS
Hvis du vil friske opp glansfulle, strålende striper og gi ekstra glans.  
Den intelligente Selective Formula påvirker og frisker opp fargen bare i det  
stripede håret, mens håret rundt får strålende glans uten at fargen forandres.

ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD
•  Bland alltid Color Touch Relights med Color Touch Emulsion 1,9 %.

•  Blandingsforhold 1:2, f.eks. 30 g Creme + 60 g Emulsion.

•  Color Touch Relights kan ikke blandes med produkter fra en annen serie, 
f.eks. Color Touch eller Koleston Perfect.

•  Relights Red-nyanser må ikke brukes på fargedybde 6 og lysere.

SLIK PÅFØRER DU / 
FØRSTE PÅFØRING
•  Bruk egnede hansker. Påfør med 

pensel. Ved behov for ekstra 
effektiv påføring kan du bruke 
applikatorflaske.

•  Påfør Color Touch Relights jevnt 
fra bunn til spiss i nyvasket, 
håndkletørket hår.

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt vann i håret og masserer forsiktig. Skyll grundig, og 

bruk en fargebevarende shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å fiksere fargen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. Invigo Color 
Post Treatment.

VIRKETID
•  Blonde nyanser: uten varme 

– 5–10 minutter.

•  Røde nyanser: uten varme 
– 15–20 minutter.

Eksperttips 
•  Color Touch Relights er også perfekt å bruke til Crystal Gloss 

Shine Service i 5 minutter i blandingsforholdet 1:3.

•  Color Touch Relights er ikke egnet for dekning av hvite hår.
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SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

RELIGHTS
Hvis du vil friske opp glansfulle, strålende striper og gi ekstra glans.  
Den intelligente Selective Formula påvirker og frisker opp fargen bare i det  
stripede håret, mens håret rundt får strålende glans uten at fargen forandres.

SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

COLOR TOUCH PLUS
Hvis du vil ha et intenst fargeresultat, og skjule de første grå hårene med  
samme skånsomhet som en demifarge.

ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD
•  Bland alltid Color Touch Plus med tilhørende Color Touch Plus Emulsion 4 %.

•  Bland i et blandingsforhold på 1:2, f.eks. 30 g Creme + 60 g Emulsion.

BEHANDLING AV 
ETTERVEKST
•  Ved synlig 

ettervekst må du 
påføre blandingen i 
etterveksten først.

FARGEBALANSERING I LENGDER 
OG SPISSER (ETTER BEHANDLING 
AV ETTERVEKST)
•  Påfør fargeblandingen i 

lengder og spisser.

•  La det virke i 5 minutter til.

VIRKETID
•  Uten varme – 20 minutter (eller 15 minutter etter 

en permanent- eller rettebehandling).

•  Med varme (f.eks. Climazon) – 15 
minutter (eller 10 minutter etter en 
permanent- eller rettebehandling).

•  Ved behov kan virketiden forlenges 
med 5 minutter.

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt vann i håret og masserer forsiktig. Skyll grundig, og 

bruk en fargebevarende shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å fiksere fargen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks.Invigo Color Post 
Treatment.

SLIK PÅFØRER DU / FØRSTE PÅFØRING
•  Bruk alltid riktige hansker. Påfør med pensel og skål.

•  Bruk applikatorflaske for effektiv påføring.

•  Påfør Color Touch på nyvasket, håndkletørket  
hår jevnt fra bunn til spiss.

Eksperttips 
Hvis du vil ha mer intensitet, kan du
påføre blandingen direkte i tørt hår.
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1:1

Fades vakkert ut.

Kan blandes med alle 
iNSTAMAT!C nyansene.

EN MATTE GLOSS BEHANDLING FOR ET SOFT FARGERESULTAT 

COLOR TOUCH iNSTAMAT!C teknologien er utviklet med en fin blanding av fargepigmenter som 
fordeles gradvis inn i hårstråene. Dette gir en midlertidig og delikat filtrert glans, et dempet 
lysskjær og et resultat perfekt til dagens trender.

10 MIN 20 MIN

OCEAN STORM

PINK DREAM 

MUTED MAUVE

SMOKEY AMETHYST

JADED MINT

Utviklet for bruk med Color.id  
for økt kreativitet. 
iNSTAMAT!C + COLOR TOUCH  
Emulsion 1.9 % eller 4 % [ 1 : 1 ]

CLEAR DUST

BLANDINGSFORHOLD
Blandes 1 : 1 med COLOR TOUCH Emulsion 1,9 % eller 4 %, påfør i tørt hår og la virke i 5–20 
min. avhengig av ønsket fargeintensitet. 
• Etter endt virketid, tilsett lunkent vann og emulger skånsomt. Skyll grundig. 
• Vask håret én gang med Wella Professionals Brilliance eller Elements Shampoo. 
• Vi anbefaler Wella Professionals Color Post Treatment for å nøytralisere 

oksidasjonsrester og stabilisere fargen. 

TIPS
1. For å redusere intensiteten og for å gi en Matt Glossing kan blandingen  

påføres i fuktig hår*.
2. Ved bruk av iNSTAMAT!C i mer avanserte teknikker, kan du redusere  

fargeutviklingen ved å tilsette Clear Dust i fargeblandingen**.
3. Utviklet for bruk med Color.id for å gi økt kreativitet.

NYE MULIGHETER FOR FARGEKORRIGERING
Jaded Mint når håret er for rødt
Ocean Storm når håret er for oransje
Muted Mauve når håret er for gult.

* Pass på at hodebunnen er tørr.
** Maksimal virketid 20 minutter.

INSTAMATIC
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A COLOR THAT CHANGES  
 EVERYTHING
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1 Mot forrige Koleston Perfect. Gjelder for Koleston Perfect med Pure Balance Technology..
2  FOR PERSONER SOM IKKE ER ALLERGISK MOT HÅRFARGE. 

Selv om risikoen for å utvikle en ny allergi er redusert, er det fremdeles en risiko for en allergisk reaksjon som kan være alvorlig. Gjennomfør alltid 
en allergitest 48 timer før hver fargebehandling. Følg sikkerhetsinstruksene nøye og rådfør deg med www.wella.com. Om en kunde tidligere har hatt 
en allergisk reaksjon på hårfargestoffer, bør de ikke farge håret. ME+ finnes i spesifikke nyanser i Pure Naturals, Rich Naturals og Deep Browns fra  
Koleston Perfect serien.

Betydelig mindre skade, farging 
etter  farging.1

1 FARGEN

2 TILSTAND

ME+, mindre risiko for å utvikle en ny allergi mot 
hårfarge.2

3 INGREDIENS BEVISST

VÅR RENESTE
 FARGE NOENSINNE

KOLESTON PERFECT ADRESSERER DE TRE STØRSTE TRENDENE 
FOR Å LEVERE DEN ULTIMATE FARGE OG PLEIE.

MED TEKNOLOGI

Rene balanserte fargeresultat med 
naturlig dybde og glans.

UNIK TEKNOLOGI
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VÅR RENESTE
 FARGE NOENSINNE
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 1 : 1 

VIRKETIDER: NORMAL 
FARGING AV ETTERVEKST
• 15–25 min med varme*

• 30–40 min uten varme*

* Climazon

GRE GJENNOM  
LENGDER OG SPISSER
•  Fukt håret. Fordel fargen fra rot til spiss 

og gre gjennom.

 Virketid: 5–10 min.

SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

KOLESTON PERFECT
KOLESTON PERFECT  
OG WELLOXON PERFECT
•  Normal farging – nyanse (f.eks. 60 

ml Koleston Perfect-nyanse + 60 
ml Welloxon Perfect)

BLANDINGSFORHOLD

Lysner 4–5 steg                          1 del Koleston Perfect Special Blonde           2 deler Welloxon Perfect 12%

Lysner 3 steg 1 del Koleston Perfect

1 del Koleston Perfect Special Blonde 

1 del Welloxon Perfect 12%

2 deler Welloxon Perfect 9%

Lysner 2 steg 1 del Koleston Perfect 1 del Welloxon Perfect 9%

Lysner 1 steg

Dekning av grått/hvitt

Dybde eller mørkere

1 del Koleston Perfect

1 del Koleston Perfect

1 del Welloxon Perfect 6%

1 del Welloxon Perfect 4%

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt vann i håret og masserer forsiktig. Skyll grundig, 

og bruk en fargebevarende shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å fiksere fargen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. Invigo Color 
Post Treatment.

Eksperttips 
Bruk Color Touch Emulsion 4 % på et fint/skandinavisk
hår når du farger i samme fargenyanse eller mørkere.
Blandes fremdeles i forholdet 1:1. Kan også brukes til
å oppnå et kjøligere/mørkere resultat.

TRINN 2: Bunn

Rich Naturals
Pure Naturals
Deep Browns

+ varme*
(min.)
15–25

- varme*
(min.)
30–40

Vibrant Reds 25–35 50–60

TRINN 1: Lengder og spisser

Rich Naturals
Pure Naturals
Deep Browns

+ varme*
(min.)

10

- varme*
(min.)

20

Vibrant Reds 15 30

FØRSTE PÅFØRING FOR LYSNING/FARGING AV HELE HÅRET
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 1 : 2

KOLESTON PERFECT 
SPECIAL BLONDE OG 
WELLOXON PERFECT
• Special Blonde – forhold 1:2 

(f.eks. 30 ml 12/nyanse + 60 
ml med Welloxon Perfect 9 % 
eller 12 %).

VIRKETIDER:
NORMAL FARGING  
AV ETTERVEKST
•  25–35 min med varme*

•  50–60 min uten varme

* Climazon

SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU 

SPECIAL BLONDE
Shine Guard Technology gjør Special Blonde enda mer pleiende for håret.

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt 

vann i håret og masserer forsiktig. Skyll 
grundig, og bruk en fargebevarende 
shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance 
Shampoo

•  For å fiksere fargen, bruker du en 
avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. 
Invigo Color Post Treatment.

TRINN 1: Lengder og spisser

Special Blonde + varme*
(min.) 15

– varme*
(min.) 30

TRINN 2: Bunn

Special Blonde + varme*
(min.) 25-35

- varme*
(min.) 50-60

FØRSTE PÅFØRING FOR LYSNING
AV HELE HÅRET
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BALANCING 
SERVICES

SOFT BALANCE FOR MINIMAL FADING 
Om nødvendig etter endt virketid, fukt håret nøye 
med vann (med Special Blonde bruk 100ml) og 
emulger fargen gjennom lengder og spisser. 

VIRKETID
Pure Naturals/Rich Naturals/Vibrant Reds/Deep 
browns/Special Blonde - VARME: 5-10 min

COLOR GLOSSING
MIKS 1:1:1
1 del Koleston Perfect, 1 del Welloxon Perfect 
Pastel Developer 1.9% og 1 delService Color 
Post Treatment

VIRKETID
5–10 min

PASTEL TONING 
MIKS 1:2
Et jevnt før-bleket hår er nødvendig  
for dette (1/2 steg lysere en ønsket  
sluttresultat). Kan også brukes på  
ubehandlet hår med en dybde 9/0  
eller lysere. For å oppnå vakre pastell  
nyanser anbefaler vi Koleston Perfect  
nyanser innen dybde 10/ og 9/.  
Nyansene blandes alltid 1:2 med Welloxon Perfect 
Pastel 1.9%. Det betyr 1 del Koleston Perfect + 2 deler 
Welloxon Perfect Pastel 1.9%.

INTENSE BALANCE FOR MEDIUM TIL 
HØY FADING
MIKS 1:2
For både dybde og oppfriskning av lengder påfør 1 
del av ønsket nyanse og 2 deler med Welloxon Perfect 
Pastel developer 1.9%.

Påfør lengder og la virke i 10-15 min. Andre muligheter 
for color balancing er med COLOR TOUCH og COLOR 
FRESH.

REBUILD BALANCE FOR MEDIUM TIL  
HØY FADING PÅ PORØST HÅR  
MIKS 1:2 + WELLAPLEX
Påfør 1 del ønsket nyanse og 2 deler Welloxon Perfect 
Pastel developer 1.9% + 2ml med WELLAPLEX No. 1 
Bond Maker til hvert 30g. Påfør lengdene og la virke 
10-15 min. Skyll ut. Påfør WELLAPLEX No. 2 Bond 
Stabilizer i 10 min.

VIRKETID
Påfør umiddelbart 
håret fra bunn til spiss 
og la virke 5-15 min 
uten varme.

VIKTIG! For å oppnå et 
jevnt farge resultat gre 
gjennom håret hvert 5 
minutt under virketiden 
til ønsket farge resultat 
er oppnådd.
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 1 : 1

BLANDING
Vanligvis brukes Special Mix-nyanser i små mengder når de blandes med Koleston Perfect-
nyanser.

1 del Koleston Perfect + Special Mix + 1 del Welloxon Perfect, f.eks. 2 g (4 cm) 0/45 + 30 g 
Koleston Perfect = 32 g Welloxon Perfect.

SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU 

SPECIAL MIX
Gir oss mulighet til grenseløs kreativitet.

ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD
•  Special Mix er rene fargenyanser (som ikke har noen dybde).

•  Jo lysere basisnyansen er, jo mindre Special Mix trenger du (unntak: nivå 12).

•  Hvis du vil intensivere enkeltlokker med hår, kan du bruke Special Mix alene og med 
Welloxon Perfect 1:1 (unntak: 0/43, forhold 1:2).

•  Hvis du vil ha fantastiske, strålende fargeresultater, kan du bruke den i forhåndsbleket hår.

ETTERBEHANDLING
•  Når virketiden er over, tar du litt varmt vann i håret og masserer forsiktig. Skyll 

grundig, og bruk en fargebevarende shampoo, f.eks. Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å fiksere fargen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. Invigo 
Color Post Treatment

BLANDINGSTABEL  SPECIAL MIX
DYBDE: H/SPECIAL
MIX-NYANSE 

30g +

12 3cm = 1.5g

11 2cm = 1.0g

10 1cm = 0.5g

9 2cm = 1.0g

8 3cm = 1.5g

7 4cm = 2.0g

6 5cm = 2.5g

5 6cm = 3.0g

4 7cm = 3.5g

3 8cm = 4.0g

2 9cm = 4.5g

/00 /11 /28 /30 /33 /43 /44 /65 /66 /88

0/28 0/30 0/33 0/43 0/44 0/65  0/66 0/880/00 0/11

VARMKALD KALDCLEAR

NYANSE

D
Y

B
D

E
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Den patenterte MICROLIGHT-teknologien hos ILLUMINA COLOR beskytter 
det ytterste laget på hårstrået slik at de bevarer den klare fargen. Dette 
gjør at lyset kan passere gjennom hårstråene og fremheve det naturlige 
fargespillet innenfra - i alle slags lys

1
Det ytterste laget på 
håret inneholder kobber 
som reagerer med 
tradisjonelt vannstoff,
noe som skaper en
ujevn overflate.

3
MICROLIGHT-teknologi 
omslutter kobberet slik 
at det ikke reagerer med 
vannstoffet, og gir bedre 
beskyttelse av hårstrået.

2
Et hårstrå med ujevn 
overflate gir diffus 
lysrefleksjon.

4
Håroverflaten blir 
glatt og jevn og gir 
en strålende 
lysrefleksjon.

VÅR MEST AVANSERTE FARGEVITENSKAP

MIXING GUIDELINES

Illumina color & Welloxon Perfect
•  Anbefales ikke å blandes med Koleston Perfect 
•  For eksempel: 60 ml ILLUMINA COLOR nyanse + 

60 ml Welloxon Perfect
•  Opp til 100% dekning av grått hår med gjennomskinnelig effekt.
•  PÅFØRES I TØRT HÅR. * Climazon

BLANDINGSFORHOLD

12 % 

Welloxon Perfect 
Lysner 3 steg

6 % 

Welloxon Perfect  
Lysner 1 steg
Dekking av grått/
hvitt Samme dybde 
eller mørkere

9 % 
Welloxon Perfect
Lysner 2 steg

+1 del
ILLUMINA 
COLOR

VIRKETID
- VARME: 30-40 MIN
+ VARME*: 15-25 MIN

HELFARGING
Påfør fargeblandingen 
umiddelbart fra bunnen 
og ut i lengdene. 

Helfarging samme dybde eller mørkere 

HELFARGING FØRSTEGANGS PÅFØRING LYSNING AV LENGDER OG SPISSER

TIPS! 
Om nødvendig, la fargen virke i 5-10 min ekstra.

LENGDER OG SPISSER 
Påfør fargeblandingen 
kun i lengder og spisser. 
Etterlat ca 2 cm fra 
bunnen uten farge. 

BUNNEN
Påfør fargeblandingen 
i bunnen. 

VIRKETID
- VARME: 20 MIN
+ VARME*: 10 MIN

VIRKETID
- VARME: 30-40 MIN
+ VARME*: 15-25 MIN

ILLUMINA COLOR
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ETTERBEHANDLING 
· Når virketiden er over tilføres litt varmt vann som 
 masseres skånsomt inn i håret med fargeblandingen.  
 Skyll grundig og vask håret med Invigo Color Brilliance 
 Shampoo. 

· For å fiksere fargen kan du enten bruke 
 Invigo Color Post Treatment.

ILLUMINA COLOR

Eksperttips
DYPERE RESULTATER
TIPS! For å oppnå et dypere  
resultat på et naturlig hår uten grått 
anbefaler vi ILLUMINA COLOR. 

· Blandingsforhold 1:1 med 
 Welloxon Perfect 4%

TIPS! Super for å skape dypere effekt i bunnen.
PÅFØRES I TØRT HÅR.

Eksperttips
GLOSSING 
For å oppnå en ekstra glanseffekt i ethvert lys 
anbefaler vi ILLUMINA COLOR i blandingsforhold 1:1:1.
· 1 del ILLUMINA COLOR, 1 del Welloxon Perfect 1,9% 
og 1 del Invigo Color Post Treatment. 

· Virketid: 5-10 minutter

· PÅFØRT I HÅNDKLETØRT HÅR

PÅFØRING PÅ ETTERVEKST 
· Start fargeprosessen i bunnen.

· Påfør først farge på områder der håret er mest grått/hvitt. 

· Dersom du skal lysne, start ved området der det 
 er nødvendig å lysne flest steg.

· PÅFØRES I TØRT HÅR.

TIPS: Ved lysning, sørg for at du påfører en tilstrekkelig 
mengde med produkt. 30-40 min uten varme, 15-25 min 
med varme*

SLIK BLANDER OG PÅFØRER DU

ILLUMINA

Eksperttips
BLENDING · FARGING 
· Grått/hvitt hår kamufleres, naturlig mørkere og lysere nivåer 
 i håret beholdes. Anbefalte nyansedybder: 5/ til 8/. 
 Blandingsforhold: 1:2 med Welloxon Perfect 1,9%. 
 Virketid: 10 minutter. 

· Farging for å friske opp lengder og spisser.  
 Blandingsforhold: 1:2 med Welloxon Perfect 1,9% 
 Virketid: 10-15 minutter

· Blending: Påføres i håndkletørt hår. 

· Fargen til lengder og spisser kan påføres i både tørt 
 og håndkletørt hår. 

DEKKE GRÅTT/HVITT HÅR 
·  Ved opptil 70% grått/hvitt hår anbefaler vi  
å bruke valgt ILLUMINA COLOR alene.

·  Grått/hvitt hår over 70%, bland 1:1 med nøytral 
Illumina base nyanse. 

· PÅFØRES I TØRT HÅR.

PASTEL TONING 
· For å skape vakre, myke pastelltoner anbefaler 
 vi ILLUMINA COLOR nyanser fra dybde 9/ og 10/.

· Bland alltid med Welloxon Perfect 1,9%. 

· Blandingsforhold 1:2

· Virketid 5-15 minutter 

· PÅFØR I HÅNDKLETØRT HÅR. 

TIPS! Gre godt gjennom håret for å få 
et jevnt resultat. 
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OPAL-ESSENCE

1:1

 NYANSE 
          PALETTEN

 ANBEFALT  
    BLANDEFORHOLD

TITANIUM ROSE 
Hint av varm rose med touch av titan

PLATINUM LILY 

Essensen av en beige blush nyanse  
med en platinum finish

CHROME OLIVE

Metallisk olivengrønn med innslag av sølv 
og krom, ideel for å dempe varme toner.

SILVER MAUVE 

Perfekt for å oppnå intense fiolette toner 
med hint av sølv, eller om nøytralisering er 
nødvendig 

Et fargeresultat med varme og kalde lysrefleksjoner

COPPER PEACH 

Sofistikert kobber nyanse med  
metallisk ferskenfarget glans

VARM KALD

VARM KALD

VARM KALD

VARM KALD

VARM KALD
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ROpptil 100% dekking av grått hår med gjennomskinnelig effekt

perlemor glans, uten dekkevne

12% Welloxon Perfect Ikke 
anbefalt! Du vil ikke oppnå 
perlemorglans.

9% Welloxon Perfect Ikke 
anbefalt! Du vil ikke oppnå 
perlemorglans.

6% Welloxon Perfect 
Kan brukes alene eller 
i kombinasjon med 
Illumina Color, for en 
vakker perlemorglans og 
stabilisering

4% Welloxon Perfect 
Kan brukes alene eller i 
kombinasjon med Illumina 
Color for overlegen 
perlemorglans

1.9% Welloxon 
Perfect For maksimal 
perlemorglans, på 
ufarget, farget eller 
lysnet hår.

12% Welloxon Perfect 
Lysner 3 steg

9% Welloxon Perfect 
Lysner 2 steg

6% Welloxon Perfect
Lysner 1 steg dekking av 

grått/hvitt, samme dybde 
eller mørkere

4% Welloxon Perfect  
Dypere resultater  
på ett naturlig hår  

uten noe grått

–
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Opal-Essence by Illumina Color tilbyr mulighetene til å fremheve hårfargen 
med en perlemorglans. Den metalliske perle glansen blir ett kreativt verktøy 
for å fremheve alle farger. Som en rask og effektiv service er dette ett fint 
supplement til din salongsmeny.

EXPRESS OPALIZING 1:1

Dette er en ekspress behandling på naturlig 
eller farget hår, som skaper en metallisk 
melkeaktig perlemorglans. bruk Opal-Essence 
alene eller i kombinasjon med Illumina Color. 
Påføres  i tørt eller håndkletørt hår 

PASTEL OPALIZING 1:2

Bruk pastel opalizing på et bleket eller lysnet 
hår. Bruk opal-essence alene eller kombiner 
med Illumina Color og 1,9% Welloxon Perfect  

For alle bleke - og lysningsbehandlinger, anbefaler vi 
Wellaplex for ett sterkere og sunnere hår. Hvis ett hår er 
behandlet fra før, kan wellaplex tilføres direkte i fargen.

EKSPERT TIPS:

·  Chrome Olive er ideel for å 
nøytralisere varme toner i ett hår

·  Silver Mauve er mest nøytralisernde 
og tilbyr en levende farge. Porøse 
områder vil få en mer dominant 
nyanse

ETTERBEHANDLING

Når virketiden er over, tar 
du litt varmt vann i håret 
og masserer forsiktig. 
skyll grundig, og bruk en 
fargebevarende shampo, 
feks Invigo Color Brilliance 
shampoo.

TILLEGGSBEHANDLINGER

For å fiksere fargen, 
bruker du en avsluttende 
oksidasjonsbehandling, feks 
Invigo Color Post treatment.

ILLUMINA COLOR & 
WELLOXON PERFECT DEVELOPER

· For eksempel: 60ml Opal-Essence by ILLUMINA
 COLOR nyanse + 60ml Welloxon Perfect Developer.
·  Opal-Essence nyanser er hovedsakelig designet for  
 soft lysning og fargedistribusjon. For opptimal 
 lysning, bruk ILLUMINA COLOR.

15 min

15 min
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 ANBEFALT  
    BLANDEFORHOLD
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1:1:1
BLANDINGSFORHOLD

 
1 del ILLUMINA Color 
1 del Invigo Color Post Treatment 
1 del 1,9 % WELLOXON PERFECT

INSTRUKSJONER 

· Påføres jevnt i nyvasket, håndkletørt hår.
· Virketid: Max 10 min

GLOSSING GUIDE
FINN DEN PERFEKTE GLOSSING TIL ENHVER KUNDE

ILLUMINA 
GLOSSING SERVICE
For en vakker farge og skinnende glans 
– som en lipgloss til håret.
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1:1:1
BLANDINGSFORHOLD

 
1 del Koleston Perfect  
1 del Invigo Color Post Treatment 
1 del 1,9 % Welloxon Perfect 

INSTRUKSJONER

· Påføres jevnt i nyvasket, håndkletørt hår.
· Virketid: Opptil 10 minutter inkludert påføring

COLOR TOUCH TOUCH OF GLOSS
En mer intens og ammoniakkfri glossing. 
1 del Color Touch 
1 del 1,9% Color Touch Emulsion 
1 del Invigo Color Post Treatment 

COLOR TOUCH RELIGHTS CRYSTAL GLOSS
Maksimal glans uten at håret lysner. 
Gjennomskinnelig og har ingen dybde. 
1 del Color Touch Relights 
3 deler 1,9% Color Touch Emulsion

INSTAMATIC GLOSS
For en matt pastell glosseffekt. 
1 del Color Touch Instamatic 
1 del 1,9% Color Touch Emulsion

INSTRUKSJONER
· Påføres jevnt i nyvasket, 
håndkletørt hår.

· Virketid: 5-10 minutter, 
avhengig 
av hårets kvalitet og 
ønsket sluttresultat.

COLOR TOUCH  
TOUCH OF GLOSS SERVICE

KOLESTON PERFECT  
GLOSSING SERVICE 
FARGEOPPFRISKNING MELLOM SALONGSBEHANDLINGENE
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BRUK Multibruk Multibruk
Bleking for påføring på  

hodebunn

FORDEL
Vår høyeste lysningsnivå på  
farget hår – Med anti-gule  

molekyler

Vårt mest moderne 
Blondor produkt.  

Formula med WellaPlex

Mer skånsomt for håret* 
– beriket med beskyttende 

lipider

LYSNINGS-
GRAD

PÅ-AV  
HODEBUNN

På og av hodebunn På og av hodebunn Kan påføres på hodebunn

BLAN-
DINGS- 

FORHOLD
 

SOFT BLONDEBLONDORPLEX
MULTIBLONDE- 

PULVER

Frihåndspåføring

Den essensielle behandlingen 
etter en lysning, designet for 
å bruke sammen med vårt  

blondor sortiment

Gir deg muligheten til å få  
det perfekte sluttresultat  

med din lysning.

Sur pH-verdi: Beskytter  
lysnet hår etter hver  

behandling med Blondor.

Beskytter hårets glans og  
den vakre blonde fargen.

 
Innvirkningstid:
5 min, deretter 
skyll grundig.

 
Størrelse
500 Ml

For å redusere svelling  
og at produktet  

smitter i løpet av  
frihåndspåføringen –

Med ACTIFUSE®-teknologi

Ikke for påføring 
på hodebunn

FREELIGHTS

* sammenlignet med Multiblonde Powder og Granules

7OPPTIL  
NIVÅER 

LYSNING 7OPPTIL  
NIVÅER 

LYSNING 7OPPTIL  
NIVÅER 

LYSNING 7OPPTIL  
NIVÅER 

LYSNING

  :1,5

:2or

or

1

1

Max 6% on scalp

1:1

1:2
Opp til

or

or

6%, 9%, 12%

1:1

1:3
Opp tilOpp til

1.9 %, 4 %, 6 %, 9 %, 12 %

For påføring på hodebunn, 
bruk 6% eller mindre.

1.9 %, 4 %, 6 %, 9 %, 12 %

For påføring på hodebunn, 
bruk 6% eller mindre.

 HAIRDRESSER’S FAVORITES

BLONDOR SEAL & CARE
POST TREATMENT

OPPDAG DEN KOMPLETTE BLONDOR

Blondor kåret til beste bleking 15 år på rad*. 
Introduserer FREELIGHTS. 

*US Stylist‘s Choice Award of www.behindthechair.com

SERIEN

  :1,5

:21

1
Opp til
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OPPDAG DEN KOMPLETTE BLONDOR

 BLONDOR
Førsteklasses blekingsprodukter for ulike blonde effekter. Effektiv og  
pålitelig bleking som lysner opptil 7 steg i farget og naturlig hår.

BLANDING
•  Blondor Multi Blonde Powder, Blondor Soft Blonde Cream.

•  Fantastiske resultater på naturlig eller farget hår for bleketeknikker 
som går på hodebunnen eller ikke.

•  Bruk blandingsforhold fra 1:1, 1:1,5 eller 1:2, avhengig av hvilket 
produkt som brukes, og ønsket resultat.

•  Bland med 1,9%, 4%, 6%, 9% or 12% Welloxon Perfect. 
Valget avhenger av strukturen på håret 
og ønsket nivå på blekingen.

•  For teknikker som går på hodebunnen 
eller påføring på ettervekst, brukes 
maksimalt 6 %.

TIPS FOR BLEKING
•  Påfør produktet i tørt, uvasket hår.

•  Virkningen av produktet er visuell, 
og avhenger av fargedybden og 
porøsiteten til håret.

ETTERBEHANDLING
•  Når ønsket lysningsresultat er oppnådd, skyller du ut Blondor med lunkent vann, og vasker 

det godt med en fargebevarende shampoo, f.eks Invigo Color Brilliance Shampoo.

•  For å nøytralisere blekingen, bruker du en avsluttende oksidasjonsbehandling, f.eks. 
Blondor Seal & Care Post Treatment.

MULTI BLONDE POWDER
• Ny, forbedret formel og fremdeles 

en bestselger.

• Baseprodukt for mange bruksområder 
som gir muligheten til mange blonde 
nyanser gjennom ulike virketider, 
blandingsforhold og påføringsteknikker

• Tri-Lightening Complex med 
Anti-Yellow-Molecules       

• Kremaktig konsistens for 
profesjonell påføring

• Blåfarget pulver

SOFT BLONDE CREAM
• Hvis du vil ha noe som er EKSTRA SKÅNSOMT 

i forhold til pulverblekemidler – uten å sette 
resultatet av lysningen i fare

• Lipider dekker håret og beskytter det 
mot tap av fuktighet

• Anbefales spesielt til hodebunnsteknikker. 

• Inneholder ekstrakter av kamille som er 
spesielt skånsom mot hår og hodebunn og 
skader håret mindre

• For skånsomme, blonde resultater

• Hvitfarget krem

FAKTA
Blondor er basert på to teknologiløsninger. En spesialblanding med blekende ingredienser (i forhold til bare én) optimaliserer 
og balanserer resultatet av blekingen (f.eks. hastighet og lysningsnivå), og beskytter hårstrukturen.
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FREELIGHTS DEVELOPER 
• Vannstoff for enkel og presis 
 påføring med redusert svelling

• Inneholder Hydrogen Peroxide og Flexible  
 Acrylic Polymers

• Tilgjengelig i  
- Vol. 20, 6 % (for lett lysning) 
- Vol. 30, 9 % (ekstra lysning) 
- Vol. 40, 12 % (maksimal lysning)

FREELIGHTS ERGONOMIC PADDLE
• Utviklet for å hjelpe deg å kontrollere og påføre

 FREELIGHTS blandingen eksakt der du ønsker

• Spesielt utviklet for frihåndsteknikker

• Lett og komfortabel å holde, enkel å bruke

• Med ergonomisk grep

• Med et lite felt for oppsamling av 
 overflødig produkt 

FREELIGHTS ANGLED BRUSH 
• Hjelper deg å kontrollere og påføre FREELIGHTS 
 blandingen eksakt der du ønsker

• Gjør det enkelt å stryke på blandingen 
 med presisjon

• Vinklet for presis påføring

• Med smal og fleksibel bust

FREELIGHTS WHITE  
LIGHTENING POWDER
•  For nøyaktighet og presisjon ved frihåndspåføring

• Inneholder blekestoffer

• For naturlig og farget hår

• Lysner opptil 7 steg

•  Bruk kun med FREELIGHTS Developer 
for frihåndspåføring

FREELIGHTS SERIEN
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FREELIGHTS SERIEN  BRUKER
VEILEDNING

STEG 1 BLANDINGSANBEFALINGER
Bland FREELIGHTS White Lightening Powder (A) 
med FREELIGHTS Developer (B), avhengig av
ønsket lysningsgrad og konsistens, 
· Vol. 20, 6 % (for lett lysning)
· Vol. 30, 9 % (ekstra lysning)
· Vol. 40, 12 % (maksimal lysning) 
i en ikke metallisk skål.

Blandingsforhold 1:1 – 1:3 
(anbefalt 1:1,5) 

For påføring i bunnen, bruk 
maksimum 6 %.
Bruk ikke varme. 

STEG 2 PÅFØRING
Påføres i tørt hår. Strykes 
på håret. Produktet skal kun 
påføres på hårets overflate. 
Håret skal ikke gjennomfuk-
tes med blandingen.  

Tips til påføring 
• Hold en passe av håret stramt. 
 Bruk av FREELIGHTS Paddle vil gjøre det enklere
• Start i midtlengdene og stryk med  
 lette bevegelser mot bunnen
•  Stryk på i en rytmisk bevegelse

STEG 3 VIRKETIDER
Virketiden avhenger av hårets tilstand og ønsket 
lysningsgrad. Maksimal total virketid er 50 minutter. 
Sjekk utviklingen hvert 5-10 minutt under virketiden. 
Hvis uønsket reaksjon oppstår under behandlingen 
(f.eks. kløe, brennende følelse, utslett eller annen 
uventet reaksjon), stopp behandlingen og skyll 
umiddelbart med lunket vann. Søk legehjelp hvis 
nødvendig.

MAX: 50 MIN.

STEG 4 ETTERBEHANDLING
Etter endt virketid, skyll grundig med 
varmt vann og vask håret med 
Invigo Color Brilliance Shampoo. Avslutt 
med Blondor Seal & Care Post Treatment.

Tips til påføring 
– Kreativitet
•   Visualiser hvor du ønsker å plassere lysningen
•  Se an hårets naturlige bevegelse og  

fargevariasjonene i kundens hår
•  Plasser highlights der solen ville lysnet håret naturlig
•  Klipp håret før fargepåføringen slik 

at du kan følge klippens form
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VIRKETIDER:
Blonde nyanser: 15–30 minutter med varme (Climazon),  
eller 20–40 minutter uten varme.

Røde nyanser: 30–45 minutter med varme (Climazon), 
eller 40–60 minutter uten varme.

Magma er bare utviklet for folie og frihåndsteknikker, og må 
ikke komme i kontakt med hodebunnen

Magma passer for alle fargede eller naturlige hårfarger 
fra dybden 2/0 svart til 7/0 medium blond.

Hvis du vil oppnå optimale fargeresultater, anbefales 
Magma til og med på farget hår fra bunn til spiss.

ETTERBEHANDLING: MAGMA POST TREATMENT
PH-verdien er perfekt justert i henhold til Oxyresistan® Technology, så Magma Post Treatment 
stabiliserer de nye pigmentene i håret på en sikker måte, og låser inn glansen og strålende, 
levende farger. 

La den virke i 5 minutter, og skyll deretter.

Bestillingsråd: For omtrent hver 7. Magma-nyanse du kjøper, trenger du én 
Magma Post Treatment.

FAKTA
Magma er en High Lightening Color-behandling som lysner og 
farger naturlig eller forhåndsfarget hår, uten å bleke det først, 
i ett trinn.

MAGMA:
•  Har et omfattende fargespekter av nyanser som kan blandes 

sammen.

•  Gir lysningsresultater uten sidestykke på opptil 6 steg.

•  Kan brukes fra en nyansedybde på 2/0 svart.

TIPS FOR MAGMA-BEHANDLING:
Påfør Magma i tørt hår som ikke har vært vasket først.

BLANDINGSFORHOLD:
Det er to ulike blandingsforhold, avhengig 
av ønsket konsistens. 

1. Anbefalt blandingsforhold: 1:1,5. 30 g 
Magma + 45 g Welloxon Perfect

2. Anbefalt blandingsforhold: 1:2. 30 g 
Magma + 60 g Welloxon Perfect 

Magma kan blandes med Welloxon Perfect 
6 , 9 % eller 12 %, alt etter basisfargen/
porøsiteten på håret og hvor mange steg 
du vil lysne. 

Eksperttips
Hvis du vil oppnå et softere og 
mindre intenst fargeresultat eller 
hvis du jobber med lyse basisfarger, 
kan du bruke Magma Clear Powder. 
Dette anbefales særlig for de blonde 
nyansene.

TIPS
For å skape forskjellige nydelige nyanser 
i håret kan man bruke samtlige Magma 
nyanser sammen med Freelights Developer. 
Frihåndsplassering med lysning og farging i 
ett steg. Blandingsforhold 1:1 - 1:3 

 MAGMA
Unik lysningsfarge med Spectralift-Technology  
som lysner naturlig og mørkt farget hår opptil 6 steg og  
fordeler fargetone, i én og samme prosess.
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Color.id er et tilsetningsstoff du tilsetter fargeblandingen. Brukes med Koleston 
Perfect og ILLUMINA COLOR og Welloxon Perfect.

• Color.id med InvisiDivider Technology skaper en unik masse i fargeblandingen og
 opptrer som en fleksibel beskyttende hinne som separerer ulike nyanser fra hverandre.
• Fargen utvikles som normalt med de samme fantastiske fargeresultatene du oppnår
 med Koleston Perfect og ILLUMINA COLOR, brukt med Welloxon Perfect.

Banebrytende innovasjon: eksklusiv InvisiDivider Technology

BLANDINGSFORHOLD:
Color + Welloxon Perfect + Color.id 
10 : 10 : 1 for Koleston Perfect og ILLUMINA COLOR
10 : 20 : 2 for Koleston Perfect Special Blonde nyanser 
eller brukt med Welloxon Perfect, Special Blonde

* For ulike nyanser opp til 3 steg. Unntak: anbefales ikke for ekstreme
 nyanseforskjeller som vibrant reds og blondes. 
** Basert på en forbrukerundersøkelse i Tyskland og USA, 
 63 respondenter, 2012

HVA DET ER

HVA DET GJØR:

HVORDAN  
DET BRUKES:

PRODUKT INNOVASJON:

Color.id gjør deg i stand til å farge med intuisjon. Tilsatt i fargeblandingen skaper det en 
unik fleksibel fargemasse som opptrer som en beskyttende hinne som separerer ulike 
nyanser fra hverandre. Dette gjør deg i stand til å plassere ulike nyanser ved siden av 
hverandre uten at de smitter* og uten bruk av folie.

• Banebrytende innovasjon: eksklusiv InvisiDivider Technology for en EKSKLUSIV 
 SALONG BEHANDLING 
• Fantastiske fargeresultater med Koleston Perfect og ILLUMINA COLOR brukt med 
 Welloxon Perfect
• Enkel å bruke for en ny flere-farget påføring 
• Det perfekte redskapet for å øke andelen kreative fargebehandlinger i en høyere
 prisklasse, for økt omsetning 
• Krever ingen ekstra tid i forhold til standard fargebehandlinger og etterlater svært
 fornøyde kunder med personlig tilpasset Couture fargeresultat. 
• 98 % av kundene vil be om Color.id ved neste fargebehandling og 95 % av kundene 
 vil anbefale Color.id til sine venner** 

COLOR.ID
COLOR.ID MED INVISIDIVIDER TECHNOLOGY, ER EN TILSETNING TIL 
WELLA PROFESSIONAL PERMANENTE FARGENE: KOLESTON PERFECT 
OG ILLUMINA COLOR BRUKT MED WELLOXON PERFECT.

 MAGMA
Unik lysningsfarge med Spectralift-Technology  
som lysner naturlig og mørkt farget hår opptil 6 steg og  
fordeler fargetone, i én og samme prosess.
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WELLAPLEXOPTI pH SYSTEM

• Gjenoppbygger hårets struktur for et sterkere hår

• OPTI pH SYSTEM muliggjør optimal inntrengning av lysnings- og fargemolekyler for perfekte farge og 
lysningsresultater. Den perfekte match til Wella Professionals lysnings- og fargeprodukter.

• Uten å endre hydrogenperoksid eller virketid

En eksklusiv teknologi, som hjelper til med å gjenoppbygge hårets indre struktur for et 
sterkere hår under lysning og farging med perfekte lysnings- og fargeresultater.

N°3 HAIR STABILIZER
Hjelper til med å holde håret sterkt og mykt 
inntil neste WELLAPLEX-salongbehandling. 
Til hjemmebruk etter WELLAPLEX-salongbehandling.

HVA ER FORDELEN MED OPTI PH-SYSTEMET?

Wella Professionals
lysning og farge &
WELLAPLEX
N°1 Bond Maker

WELLAPLEX N°2 
Bond Stabilizer

OPTIMAL pH-VERDI UTGJØR EN FORSKJELL UNDER 
LYSNING OG FARGING: Lysnings- og oksiderende farge- 
produkter har en høy pH-verdi (~9-10), som er nødvendig 
for å åpne hårstrået og på den måten muliggjøre inntreng-
ning av lysnings- og fargemolekyler. 

WELLAPLEX med OPTI pH SYSTEM er utviklet for å virke
i perfekt synergi med Wella Professionals-produkter:
pH-verdien i N°1 Bond Maker er den samme som i lysnings- 
og fargeproduktene og muliggjør dermed optimal inntreng-
ning av lysnings- og fargemolekyler. N°2 Bond Stabilizer 
gjenoppbygger pH-verdien etter kjemisk behandling.

Sterkere hårstruktur uten å gå på kompromiss med 
lysnings- eller fargeresultat.

WELLAPLEX kan brukes som behandling i seg selv, til skadet hår.

 SOM  
STYRKENDE BEHANDLING

TRINN 01 TRINN 02 TRINN 03 TRINN 04

Vask håret før
behandling og 

tørk det med et 
håndkle 

(valgfritt).

Bland WELLA-
PLEX N°1 Bond 

Maker med vann i
en aplikator- 
flaske. (1:6)

Påfør blandingen 
i håret. 

La den virke i 
5 minutter. Skal 
ikke skylles ut.

Påfør 
WELLAPLEX N°2
Bond Stabilizer.

La virke i 10
minutter.

TRINN 05 TRINN 06 TRINN 07

Skyll ut.
Vask håret, skyll
og tørk det med 

et håndkle.

Påfør conditioner
og skyll ut.

SALONGPRODUKTER 

N°1 BOND MAKER
Optimaliserer hårets struktur under
lysning eller farging. Skal blandes med
lysningsprodukt eller farge.

N°2 BOND STABILIZER
Styrker hårets struktur ytterligere, 
gjenoppretter pH-balansen og styrker 
håret etter kjemisk behandling.

PRODUKTER TIL HJEMMEPLEIE

N°3 HAIR STABILIZER
Hjelper til med å holde håret sterkt 
og mykt inntil neste WELLAPLEX-
salongbehandling. Til hjemmebruk etter 
WELLAPLEX-salongbehandling.
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WELLAPLEX

BLONDOR FREELIGHTS & 
CREAM /MAGMA POWDER 

(frihåndsteknikk)

PEROKSID 
( blandingsforhold kan variere )

WELLAPLEX N°1  
BOND MAKER ( ml)

30 g 45 g1 3 ml

BLONDOR/ 
MAGMA POWDER

PEROKSID 
(blandingsforhold kan variere)

WELLAPLEX N°1  
BOND MAKER ( ml)

30 g 45 g1 6 ml

Ved lysningsbehandling: Bruk BLONDOR SEAL & CARE som etterbehandling.

N°2 BOND STABILIZER 
N°2 Bond Stabilizer påføres etter at lysning eller striper er skylt ut, før 
hårvask. Påfør i håndkletørt hår. Ved lysning eller farging skal det brukes 
omtrent dobbelt så mye som av N°1 Bond Maker. Gre igjennom håret og 
tilsett mer produkt etter behov. Et pump av N°2 Bond Stabilizer tilsvarer 4 g.

N°2 Bond Stabilizer har en
deilig kremet konsistens, som
er lett å påføre jevnt i håret.

BLANDINGSFORHOLD
Det anbefales å blande WELLAPLEX med alle BLONDOR-produkter.
Dette skaper nye bindinger i håret og gir et sterkere hår.

N°1 BOND MAKER
Bland WELLAPLEX N°1 Bond Maker i lysningsblandingen i forhold til
BLONDOR-produktmengde (mengden av hydrogenperoksid kan variere)

FULLHODE ELLER FOLIESTRIPER  
(5:1 Blondor Powder / WELLAPLEX N°1)

FRIHÅNDSTEKNIKKER & BLONDOR CREAM  
(10:1 blekepulver / krem / WELLAPLEX N°1)

TRINN 01 TRINN 02 TRINN 03 TRINN 04

Bland
fargeblandingen

som normalt.
Tilsett WELLAPLEX 
N°1 Bond Maker

Påfør og la
virke som 
normalt.

Skyll, tørk med 
håndkle 

– ikke vask.

Påfør 
WELLAPLEX N°2 
Bond Stabilizer. 

La produktet
virke i 10 minutter.

TRINN 05 TRINN 06 TRINN 07

Skyll.
Vask håret, skyll

og tørk det med et
håndkle.

Påfør
etterbehandling.

Skyll ut.

WELLAPLEX N°1 
BOND MAKER 3 ml 6 ml 9 ml

N°2 BOND 
STABILIZER

1–2 pump 
(~6 g)

3 pump 
(~12 g)

4–5 pump 
(~18 g)

 VED 
LYSNINGSBEHANDLING
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COLOR  
RENEW

Det er et skånsomt alternativ til persulfat-produkter (blekemidler) som 
reduserer uønsket oksidativ farge og samtidig bevarer hårets naturlige melanin 
slik at den naturlige hårfargen ikke lysnes.

HVA ER DET:

HVA GJØR DET:

HVORDAN  
BRUKES DET?

PRODUKTINNOVASJON 

• Reduserer uønskede fargeresultater.
• Rengjør skånsomt dybden og tonen og fjerner fargeansamlinger.
• Bevarer den naturlige hårstrukturen.
• Lysner ikke den naturlige hårfargen.
• Optimaliserer og forbereder håret for en ny farge.
• Enkel og pålitelig påføring.
• Uten parfyme, peroksid og persulfat.

Et brukervennlig tokomponentsystem som blandes for å skape optimalt resultat.
A Crystal Powder B Activator Liquid
1.  Blandingsforhold 1:10 – en pose med 9 g Color Renew Crystal  
 Powder med 90 ml Activator Liquid eller vann.
2.  Påfør fra bunnen til midt på lengdene og ut i spissene.
3.  La virke fra 5–45 minutter avhengig av ønsket fargereduksjon.
4a.  Skyll med vann og fortsett behandlingen med fargen.
4b.  For å korrigere lyse striper: skyll, vask med shampoo og bruk conditioner.

• Color Renew fra Wella Professionals spesielle VC2-teknologi 
med styrkende C-vitamin og sitronsyre.

• VC2 Color Renew-teknologien skapes av fusjonen mellom 
Crystal Powder og Activator Liquid. Disse reduserer oksidative 
fargestoffer samtidig som de beskytter hårets naturlige melanin 
slik at den naturlige hårfargen ikke lysner.

1:10
5-45 MINS

FARGEJUSTERING
Når du behøver en skånsom rengjøring av lyse stri-
per / blonde nyanser. Fjerner ansamlinger av ioner 
som kan skape blått og grønt skjær, særlig i blonde 
og lysere nyanser.

Rengjør lyse striper / blonde nyanser
Påfør rikelig i hår som er vasket med shampoo og 
håndkletørket, gre deretter gjennom. Dekk til med 
en plasthette. • La virke i 5–15 minutter avhengig av 
ønsket fargejustering.

FARGEENDRING
Forbered håret på en skånsom måte før du endrer 
fargen, for eksempel fra en varm til en kald tone.

Endre fargetone eller fjerne ansamling av farge
For eksempel: fra en varm til en kald fargetone.  
Påføres i tørt hår. Gre gjennom. Dekk til med en 
plasthette. Bruk varme. La virke i 30 min. Skyll med 
vann. Tørk grundig før neste fargepåføring.

FARGEKORRIGERING
Perfekt for skånsom korrigering av fargedybde og tone 
uten å lysne den naturlige hårfargen. Ideell for å lysne 
mørkere fargenyanser og hente frem lysere toner.

Endring av fargedybde og tone
For å lysne mørkere fargenyanser og hente frem lysere 
toner. Påføres i tørt hår. Begynn med de mørkere  
områdene. Gre gjennom. Dekk til med en plasthette. 
Bruk varme. La virke i 45 min. Skyll med vann.

• Enkel og pålitelig påføring.

• Inneholder styrkende C-vitamin og sitronsyre 
som skånsomt deoksiderer permanente 
fargemolekyler samtidig som det naturlige 
melaninet i håret bevares.

• Reduserer oksidativ fargedybde og tone.

• Optimaliserer og forbereder håret for en ny 
farge.

• Kan brukes til mer enn én påføring samme 
dag dersom nødvendig.

• Uten parfyme, peroksid og persulfat. 

• HairSpa og Climazon-vennlig.

• Gjør det mulig for kundene å endre hårfarge  
oftere uten å skade hårkvaliteten.
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