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Hogyan 
emeljük ki  
az arcot?

Lehet szó néhány tónus világosításáról vagy csak néhány tincsről az 
arc körül vagy a hajvégekről,  

a szőkítés elengedhetetlen ahhoz, hogy kiemeljük 
vendégeink arcát.

Amikor hajfestésről beszélünk, az általános trend 
a természetes hajszín világosítása. Kb. minden 
harmadik felnőtt nő szőke árnyalatúra festeti a 
haját.
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Balayage, ombré, napszítta hatás, shadow roots, baby light és így 

tovább a technikákkal: the show must go blonde. 

A celebek az egész világon népszerűsítik a szőke hajszínt és a 
vendégek úgy érkeznek a szalonba, hogy a telefonjukon mutatják meg a 
legfrissebb trendeket, amit szeretnének.

Ennek van egy hatalmas előnye: semmilyen más 
szolgáltatáshoz nem hasonlítható a szőkítés, hiszen 
ez adja a legnagyobb lehetőséget a fodrászoknak 
arra, hogy a szalonban és az Instagram-on is megmutassák 

kreativitásukat és a színekhez való hozzáértésüket.

A show-nak  
szőke hajjal 
kell folytatódnia!
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Ha a vendégeid legnagyobb vágya az, hogy 
szőke hajuk legyen, akkor tedd lehetővé, hogy 
a szalonodban a legjobb módon éljék meg ezt! 

Az ALFAPARF MILANO bemutatja a COLOR WEAR THE 
NATURAL EVOLUTION OF GLOSS TONER oxidációs 
színezőt, az arginin alapú, folyékony textúrájú 
tonalizálót, melyet célzottan a szőke hajszín világának 
fejlesztettek ki.

A tonalizálás tökéletesítésére kifejlesztett új 
termékcsalád: COLOR WEAR THE NATURAL EVOLUTION 
OF GLOSS TONER árnyalataival áttetsző és 
természetes végeredményt érsz el, bármilyen szőkítési 
technikát is alkalmazol. 

PROFIZMUS A MAXIMUMON!

A GLOSS TONER használata gyors és egyszerű, 
mely lehetővé teszi a fodrászok számára, hogy 
kompromisszumok nélküli végeredménnyel vezessék 
be vendégeiket a szőkeség érzékeny világába.

Éld át a 
szőke haj 
élményét!



INNOVATÍV, FORRADALMI FORMULA
Az ALFAPARF MILANO szakértelmének köszönhető olyan formulát 
fejlesztett ki, amely hatékony, de ugyanakkor kíméletes is a hajjal. 

SZABADALMAZTATOTT
ARGININ ALAPÚ
TECHNOLÓGIA

A Color Wear Gloss Toner innovatív 
formulájának szabadalmaztatott 
technológiája:  az arginin, a növényi cu-
korból származó, természetes eredetű 
lúgosító.

Az arginin használatával lehetővé 
vált a legelterjedtebb, leggyakrabban 
használt kémiai lúgosítók, az ammónia 
és a MEA (etalonamin) helyettesítése.

VEGÁN

Állati eredetű vagy állati 
származékból
eredő összetevőktől mentes.

A természetes evolució:
Gloss Toner

FREE FROM

o AMMÓNIAMENTES

o MEA (ETANOLAMIN) MENTES

o SZILIKONMENTES

o REZORCINMENTES
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Kiszerelés: 60 ml
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Maximális hatékonyság

HATÓANYAGOK
A GLOSS TONER formulája értékes 
hatóanyagokkal gazdagított:

Fermentált almaecet alapú ható-
anyag, amely helyreállító hatású: 

o  Javítja és helyreállítja a hajszál szer-
kezetét, melyet kémiai- vagy hőhatás 
által okozott stressz ért.

o  Javítja a fésülhetőséget.
o  Csökkenti a pH értéket, lezárja a ku-

tikulát, ezáltal megsokszorozza a haj 
fényességét.

Tápláló, kondicionáló komplex, amely:
o Antisztatikus hatású,
o Simává és puhává teszi a hajat.

mozgásban lévő hajon
mért ragyogás 
mértéke: akár 

+103%*

A haj rugalmassága 

akár +13%-kal 
erősebb már az első 

használat után*

Háromszor 
könnyebben fésülhető 

haj már az első 
használat után*

12 mosást követően
a színmegtartás

akár 90%*

*műszeres vizsgalat Color Wear Gloss Tonerrel kezelt haj 
(09.2) és nem kezelt haj összehasonlításában.

*műszeres vizsgálat Color Wear Gloss Tonerrel kezelt haj 
(09.2) és nem kezelt haj összehasonlításában.

* száraz hajon végzett műszeres vizsgálat a Color 
Wear Gloss Toner egyetlen használata után, az egyik 
legnagyobb piaci versenytárs összehasonlításában.

* műszeres mérővizsgálat Color Wear Gloss Tonerrel 
kezelt hajon (08N), 12 mosás után.

DINAMIKUS RAGYOGÁS

RUGALMASSÁG

FÉSÜLHETŐSÉG

SZÍNTARTÓSSÁG
FOLYÉKONY TEXTÚRA

Gyorsan kikeverhető és gyorsan felvihe-
tő folyékony textúrája van, mely ideális 
az applikátor használatához, és a rövid 
ideig tartó szolgáltatásokhoz is a fej-
mosóban. A felvitelhez használhatunk 
ecsetet is. 



Az aktivátor 9,5 volumenes (2,85%-os) folyékony 
stabilizált hidrogén-peroxid, melyet kifejezetten 
és kizárólag a Color Wear Gloss Toner-rel történő 
használatra fejlesztettek ki. 

Textúrája biztosítja a folyékony és átlátszó keve-
réket, amely ideális a praktikus és gyors felvitel-
hez és a hatóidő alatti színellenőrzéshez. 

A keverék optimális viszkozitása lehetővé teszi 
az egyenletes elosztást, nem csöpög. Emulgeáló 
hatásának köszönhetően megkönnyíti a lemo-
sást.

1:2
+

Végtelen lehetőség a színek létrehozására:
keverhető Pigments-cel

Kiszerelés: 1000 ml

A kevesebb több:  
A Color Wear Gloss Toner 
aktivátor
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  HASZNÁLAT: 

FOLYÉKONY 
STABILIZÁLT 
HIDROGÉN-PEROXID

COLOR WEAR  
GLOSS TONER 5/20 perc9,5 Vol

120 ml60 ml

•  A keverék textúrájának köszönhe-
tően ecsettel és applikátorral is 
felvihető a hajra.

•  Száraz és nedves hajra is felvihető. 
Intenzívebb eredmény eléréséhez 
használjuk száraz hajon.

•  A felvitel után a maximális intenzi-
tást 20 perc hatóidővel érjük el. Ha 
a 20 perces hatóidő letelte előtt 
mossuk le a keveréket, az ered-
mény kevésbé lesz intenzív.
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Color Wear Gloss Toner: 22 exkluzív árnyalat célzottan és teljes körűen a szőke 
haj igényeire kifejlesztve. Árnyalatainak és áttetszőségének köszönhetően, töké-
letes a speciális és precíz szolgáltatások megvalósítására:    

Menü szőke hajhoz…

...és nem csak szőkítés után!

Kíméletes módszer a tónusok gaz-
dagítására és a természetes hajszín 
fényének kiemelésére anélkül, hogy 

megváltoztatná azt. A natúr alaphaj-
szín változatlan marad.

Speciális színfrissítés szőke hajra 
helyreállító hatóanyagokkal, melyek-

kel fényt és  élénkebb színt adunk 
a hajnak két szolgáltatás közötti 

időszakban.

Vegán fényszolgáltatás 

helyreállító hatóanyaggal 

gazdagítva, a tónusok 

fokozására, és a festett 

vagy természetes szín 

kiemelésére a Color Wear 

Clear önálló használatával.

FINISH 
formaváltoztatáshoz 

SZÍNFRISSÍTÉS SZŐKE HAJRA 

VEGAN 
RE-GLOSS 

FINOM TÓNUS

A természetesen ősz haj 

fehér/szürke színének 

kiemelésére, fokozására.

GREY GLAZE 

Tonalizáló szolgáltatás, melyet a sző-
kítő szolgáltatás után végzünk. Ideális 

minden típusú átmenet kiemelésére, 
akármilyen szőkítési technikával is ké-
szültek. Kiemelten alkalmas a legkifi-

nomultabb technikákhoz.

Áttetsző tonalizálás a hajhosszon és a 
hajvégeken, melyet a festési szolgálta-
tással együtt is végezhetünk, amihez 
- vagy tartós hajfestéket (Evolution of the 

Color3 vagy Precious Nature) használunk,                 
   -  vagy Color Wear oxidációs színezőt a 

haj tövén, hogy mélységet adjunk neki.

MULTIDIMENZIONÁLIS SZŐKE SZÍNEK KEVERÉKE

A formaváltoztató szolgál-

tatás megváltoztathatja 

a haj kozmetikai színét. A 

szolgáltatással semlege-

síthetjük vagy élénkíthetjük 

azt a szőke színt, amit a 

formaváltoztató szolgálta-

tás megváltoztatott. A két 

szolgáltatás egy napon is 

végezhető.



A szőke 
hajszín
komplett 
élménye az
ALFAPARF 
MILANO-val.

Kétségtelen, hogy a tonalizálás az 
egyik legfontosabb lépés a kívánt 
színeredmény eléréséhez. De azt is 
tudjuk, hogy csak akkor biztosíthatjuk 
vendégeink számára a szőke hajszín 
élményének 3600 fokos, igazán egye-
di megélését, ha a folyamat minden 
egyes lépését gondosan követjük: a 
fejbőr és a haj előkészítését, a szőkí-
tést és a tonalizálást. Az ALFAPARF 
MILANO technikai termékei minden 
igényre megoldást nyújtanak, és 
biztosítják a kellemes élmény teljes 
átélését.
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1. Előkészítés
Ha egy olyan időigényes és összetett folyamatról van szó, mint a szőkítés, nagyon fontos a vendég 
fejbőrének előkészítése és védelme ahhoz, hogy a maximális komfortérzetet biztosítsuk a szőkítő 
szolgáltatás teljes időtartama alatt.

Innovatív szőkítő termékcsalád a precíz és 
személyre szabott végeredményhez, mely 
exkluzív hajvédelmi technológiájának kö-
szönhetően figyelembe veszi a haj jólléti 
állapotát. 
 
BI-BOND COMPLEX TECHNOLÓGIA,  
Double Bond Reconstruction, a kettős 
kötés-újjáépítő. Innovatív hatásfokozó a haj 
védelmére, amely a Kvaternizált Biomimeti-
kai keratin továbbfejlesztésének eredménye.
A hajszál felszínén és a hajszál szerkezeté-
ben is kifejti hatását, hiszen kijavítja a felszín 
sérült részeit, valamint a hajrostokba beha-
tolva újjáépíti azt.

BB BLEACH 

The Hair Supporters 
BOND REBUILDER 

Különleges hatású kötés-újjáépítő krém, mely védi a haj rostjait a technikai 
szolgáltatás alatt, csökkenti az esetleges roncsolódások, sérülések számát, 
megóvja a belső kötéseket és javítja azok ellenállóképességét.

Bond Technology

Bond Technology

Bond Technology

A szőkítés nem egy egyszerű folyamat, amit mindig ugyanúgy ismétlünk, hanem minden alkalom más 
és más. Minden alkalommal maximális koncentrációra és szakértelemre van szükség ahhoz, hogy a 
legkisebb hibát is elkerüljük és a kívánt végeredményt érjük el. A kihívások legyőzésére szükség van 
egy szakemberre, aki a megfelelő termékeket helyesen használja, melyek lehetővé teszik azt, hogy 
a szolgáltatások a kiindulási alapnak megfelelően személyre szabottá váljanak és ezzel egy időben 
védjék a haj állapotát.  

The Hair Supporters: 100%-ban professzionális felhasználásra ké-
szült termékcsalád, amely a szalonokban végzett technikai szolgál-
tatások színvonalát, minőségét emeli. Ehhez a SCALP PROTECTOR 
szérum nyújtja a segítséget, amely védi és nyugtatja* a fejbőrt, és 
komfortérzetet biztosít a technikai szolgáltatások alatt. 
Illatanyagmentes.

The Hair Supporters SCALP PROTECTOR

2. Szőkítés

* 100, érzékeny fejbőrű 
vendégen végzett teszt 
a Scalp Protector szérum 
használatával és azonos 
technikai szolgáltatásnál a 
szérum használata nélkül.

Easy Lift

KÉK színű szőkítőpor segít a nem kívánatos árnya-
latok semlegesítésében, hiszen ellensúlyozza a 
szőkítő szolgáltatásnál előforduló narancssárgás 
pigment maradványokat.

High Lift

FEHÉR színű por, amely lehetővé teszi a sző-
kítés mértékének folyamatos ellenőrzését.

Free Style Lift

Szabadkezes technikához, melírfólia használata 
nélkül, a legtermészetesebb hatás elérésére. FEHÉR 
színű por, amely agyagos textúrájának köszönhető-
en a haj külső rétegén megszárad és ezzel izolálja a 
tincseket, így nem hagy foltot a szőkítőpormentes 
tincseken. Eközben a haj belső rétegében folytatja 
hatása kifejtését.
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A szőkítő szolgáltatás utolsó lépése a tonalizálás, mely nagyon fontos, mert a szőke 
haj tökéletes árnyalatát ezzel érjük el.

A tonalizálás tökéletesítésére kifejlesztett új termék-
család, ami maximálisan kiemeli az átmenteket és 
áttetsző végeredményt biztosít. A GLOSS TONER 
különleges, helyreállító összetevője a fermentált 
almaecet alapú hatóanyag, mely lezárja a kutikulát és 
javítja a szőkített haj szerkezetét. 

Befejező lépésként, a szőke haj élményének teljes megéléséhez az ALFAPARF MILANO a

hajrost- és fejbőr-helyreállító, különleges, kettős hatású fluidot ajánlja amely:
• segít helyreállítani a fejbőr normál pH értékét, amely a technikai szolgáltatások alatt 

megváltozik
• helyreállítja a haj rostjainak helyes egyensúlyi állapotát, miközben lezárja a kutikulát, 

fényt és táplálást biztosítva a hajnak.

3. A tonalizálás

The Hair Supporters 
SCALP AND FIBER RESTORER

FORMULA

• 22 speciális árnyalat szőke hajra

EREDMÉNY

HASZNÁLAT

ÁRNYALATOK: 

• Ammónia- és MEA mentes
• Szilikonmentes 
• Rezorcinmentes
• Helyreállító hatóanyag

• Tökéletes tonalizálás, áttetsző ered-
mény

• Nincs teljes fedés, csak kiemeli az 
árnyalatokat

• Nem világosít fel
• Nem fedi az ősz hajat

• Kompakt, nem csöpögő, zselés textúrájú 
keverék

• Aktivátor: csak a Gloss toner aktivá- 
torral használható, ami 9,5 volumenes 
folyékony, stabilizált hidrogén-peroxid 
(2,85%)

• Keverési arány: 1:2
• Hatóidő: 5-20 perc
• Ha kevésbé intenzív színt szeretnénk el-

érni, nedves hajra vigyük fel a keveréket

A Color Wear a szín a színben koncepció termé-
szetes fejlődésének eredménye: 100%-os fedést 
biztosít és intenzív színt ad a hajnak. Ideális a 
szőkítéssel elért színeredmény egységesítésére.
Természetes eredetű, részlegesen erjesztett ola-
jok keverékét tartalmazza, melyek tápláló, antioxi-
dáns, védő és anti-frizz hatásúak.

COLOR WEARCOLOR WEAR Gloss Toner

• Ammónia- és MEA mentes
• Alkohol- és szilikonmentes 
• PPD mentes
• Kondicionáló olajok keveréke

• Egységes eredmény, intenzívebb színek
• 100%-os fedés
• Nem világosít fel

• Krémes formulájú textúra
• Aktivátor: Oxid’o
• Keverési arány: 1:2
• Hatóidő: 10-40 perc
• A keveréket száraz hajra vigyük fel

• 56 árnyalat
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Végtelen lehetőség a 
színek létrehozására:
keverhető Pigments-cel

SOROZATOK

NATÚR HAMVAS/ASH IRISÈ ARANY/GOLD RÉZ/
COPPER

VÖRÖS/RED
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AZ ALFAPARF MILANO ÁRNYALATAI 
A COLOR WEAR GLOSS TONER SZÁMOZÁSI SZISZTÉMÁJA
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•  * A nulla azt jelenti, hogy kevésbé intenzív színmélységet/színmagasságot 
lehet elérni a Color Wear Gloss Toner-rel, mint ami az azonos számozású 
Color Wear oxidációs színezővel vagy az Alfaparf Milano oxidációs tartós 
hajfestékével elérhető.

•  ** Fontos azt tudni, hogy a Color Wear Gloss Toner pont előtti színmélysége/
színmagassága azt a melanin maradványt jelzi, melyre ideális a kiválasztott 
árnyalat felvitele, és amivel leginkább azt a színeredményt kaphatjuk, mint 
amit a színskálában látunk. 

Példa: 

•  A 08-as számozású Gloss Toner olyan hajra megfelelő, melyben a melanin 
maradvány árnyalata sárga / sárga-narancs. 

•  A 09-es számozású, szalmasárga / sárga árnyalatú melanin maradványt 
tartalmazó hajra ideális, 

•  míg a 010-es számozás a fehér / szalmasárga árnyalatú melanin 
maradványra  ajánlott.

•  A pont után található számok az árnyalatokat jelzik, melyek intenzítását az 
mutatja meg, hogy a pont után hanyadik helyen találhatóak a számsorban: 
az elsődleges árnyalat a legintenzívebb, a másodlagos kevésbé intenzív. 

•  Amikor a pont utáni számok azonosak, akkor az azt jelenti, hogy az 
árnyalat intenzív tónusú.

•  Ha az elsődleges árnyalat nulla (.0) a másodlagos árnyalat előtt, akkor az 
árnyalat tónusa kevésbé intenzív.

Elsődleges árnyalat: 
írisz

Másodlagos árnyalat: 
vörös

Színmélység/
színmagasság.**

A nulla azt jelzi, 
hogy a színmélység/

színmagasság kevésbé 
intenzív.*

0 1 0 . 2 6
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Gyakori kérdések

1. A Color Wear Gloss Toner nem tartalmaz sem 
ammóniát, sem MEA-t, de arginint igen. Mi az az 
arginin?
Az arginin innovatív lúgosító, amely lehetővé teszi, 
hogy a Gloss Toner ne tartalmazzon sem ammó-
niát, sem MEA-t (etanolamint). Az arginin termé-
szetes eredetű aminosav, melynek köszönhetően 
a Gloss Toner formulája kíméletesebb a hajhoz.

2. Az arginin lúgos környezetben fejti ki hatását?
Annak érdekében, hogy a Gloss Toner hatékony 
és sokoldalúan felhasználható legyen, a termék 
olyan mennyiségű arginint tartalmaz, mely meg-
tartja az ideális lúgos pH értéket folyékony textú- 
rájában és az aktivátorral összekevert keveréké-
ben is.

3. Mit jelent az árnyalatok színmélységét/színma-
gasságát jelölő szám előtt a nulla (0.)? 
A nulla azt jelenti, hogy kevésbé intenzív szín-
mélységet/színmagasságot lehet elérni a Color 
Wear Gloss Toner-rel, mint ami az azonos szá-
mozású Color Wear oxidációs színezővel vagy az 
Alfaparf Milano oxidációs tartós hajfestékével el-
érhető. Fontos azt tudni, hogy a Color Wear Gloss 
Toner pont előtti színmélysége/színmagassága 
azt a melanin maradványt jelzi, melyre ideális a 
kiválasztott árnyalat felvitele, és amivel legin-
kább azt a színeredményt kaphatjuk, mint amit a 
színskálában látunk. 
Példa: 
- A 08-as számozású Gloss Toner olyan hajra 
megfelelő, melyben a melanin maradvány árnya-
lata sárga / sárga-narancs. 
- A 09-es számozású, szalmasárga / sárga árnya-
latú melanin maradványt tartalmazó hajra ideá-
lis, 
- míg a 010-es számozás a fehér / szalmasárga 
árnyalatú melanin maradványra  ajánlott.

4. A Gloss Toner hány árnyalatot pigmentál vissza 
a szőkített hajon?
Figyelembe véve a szőkített alapot, a Gloss Toner 
1 – 1,5 árnyalatot tud visszapigmentálni. Ha két 
három árnyalattal sötétebb színeredményt sze-
retnénk elérni, használjuk a Color Wear oxidációs 
színezőt.

5. A Gloss Toner fel tudja világosítani a hajat?
Nem. A Gloss Toner formulájában megtalálható 
lúgosító anyag, az arginin, nem rendelkezik vilá-
gosító hatással.

6. A Gloss Toner befedi az ősz hajat?
Nem, a terméket a szőkített haj tonalizására fej-
lesztették ki. Őszfedéshez, az alábbi termékek 
ajánlottak:
- Evolution of the Color tartós hajfesték 
-  Precious Nature ammóniamentes tartós  

hajfesték
- Color Wear oxidációs színező

7. A Gloss Toner termékcsalád árnyalatai keverhe-
tőek egymással?
Igen, a különböző árnyalatok keverhetőek egy-
mással. Egyedi színek, új árnyalatok létrehozásá-
hoz Pigments-cel is keverhetőek az árnyalatok.

8. Milyen színtartósságú a Gloss Toner? 
A haj 12 mosás után, 90%-ban megtartja a szol-
gáltatással elért színeredményt. 

9. A haj állapotától függően (pl. erősen sérült haj) 
változtatható az ajánlott keverési arány?
A színskála árnyalatainak legjobb eléréséhez az 
ajánlott keverési arány mindig 1:2-ben, minden tí-
pusú hajhoz.

10. A Color Wear Gloss Toner oxidációs színező 
keverhető más aktivátorral is vagy csak a Color 
Wear Gloss Toner aktivátorral?
A Color Wear Gloss Toner oxidációs színező nem 
keverhető más aktivátorral, csak a Color Wear 
Gloss Toner 9,5 volumenes (2,85%-os) folyékony 
stabilizált hidrogén-peroxid aktivátorral. 
A Gloss Toner oxidációs színezőnek olyan külön-
leges tulajdonságokkal rendelkező textúrája van, 
amely csak a számára kifejlesztett, specifikus 
oxidálószerrel keverve hatékony.  
Ha egy másik aktivátort használunk, akkor a kí-
vánt végeredmény elérése nem biztosított.
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11. A Color Wear Gloss Toner 9,5 volumenes (2,85%-
os) folyékony stabilizált hidrogén-peroxid akti-
vátor keverhető más, krém állagú színváltoztató 
termékekkel? Például a Color Wear oxidációs szí-
nezővel?
Nem. A Gloss Toner aktivátor specifikusan a Gloss 
Toner oxidációs színező különleges textúrájához 
lett kidolgozva. 
Ha a Gloss Toner aktivátort más színváltoztató 
termékhez használjuk, akkor a kívánt végered-
mény elérése nem biztosított.

12. A Gloss Toner oxidációs színező használható 
száraz és nedves hajon is?
Igen, száraz és nedves hajon is használható, de 
a nedves hajra felvitt keverék színeredménye ke-
vésbé intenzív lehet.

13. Honnan kezdjük a keverék felvitelét?
A haj általában az elülső, homloki résznél a leg-
porózusabb, ezért a keverék felvitelét ajánlott a 
tarkó részénél kezdeni, ahol a hajhosszra és haj-
végekre visszük fel a keveréket. A felvitelt app-
likátorral és ecsettel is végezhetjük és mindkét 
eszközzel kezdjük a tarkó résznél.

14. Mi történik, ha nem tartjuk be a használati út-
mutató szerinti hatóidőt?
Ha olyan színeredményt szeretnénk elérni, ami a 
színskálában látható árnyalatnak megfelelő, ak-
kor mindig tartsuk be a használati útmutató sze-
rinti 20 perces hatóidőt. Ha a hatóidő rövidebb, 
akkor kevésbé intenzív lesz a színeredmény. 
Nincs ellenjavallat a hosszabb hatóidővel kap-
csolatban, a hatóidőt 10 perccel meghosszabbít-
hatjuk, azaz a hatóidő az ajánlott 20 perc helyett, 
lehet maximum 30 perc is.

15. Ha a felvitt keverék színe a hatóidő alatt más 
színűvé válik a hajon, mint az elérni kívánt szí-
neredmény, akkor a hatóidő letelte előtt le kell 
mosni a keveréket? 
A Gloss Toner oxidációs színező formulájában 
megtalálható különleges lúgosítóanyag a ha-
tóidő alatt megváltoztathatja a keverék színét, 
ami intenzívebbnek tűnhet, mint az elérni kívánt 

árnyalat. Ez nem befolyásolja a haj színeredmé-
nyét. Ha az ajánlott hatóidő letelte előtt mossuk 
le a keveréket, a haj végleges színe eltérhet az 
elérni kívánt színtől. 
Tehát, ha biztosan el akarjuk érni a kívánt árnya-
latot, akkor a használati útmutató szerinti 20 per-
ces hatóidő betartása ajánlott, még akkor is, ha a 
hatóidő alatt a keverék színe intenzívebb, mint az 
elérni kívánt árnyalat.

16. Milyen szolgáltatásokhoz használhatjuk a  
Color Wear Gloss Toner oxidációs színezőt?
Minden olyan szolgáltatáshoz, ahol tonalizálni 
szeretnénk: szőkítő szolgáltatás után, színfrissí-
téshez, formaváltoztató szolgáltatáshoz, különö-
sen olyan szőke haj esetében, melyben narancs-
sárga melanin maradványok vannak.

17. A Gloss Toner oxidációs színező keverhető Pig-
ments-cel?
Igen, ellenőrizzük a Pigments útmutató táblázat-
ban a színmagasságnak megfelelő, helyes  keve-
rési arányt (a keverési arány legalább 60:1, azaz 
60 g Color Wear Gloss Toner plusz 1 gramm Pig-
ments). 
Ne felejtsük el, hogy a keverék elkészítésénél a 
hozzáadott 1 grammnyi Pigments-et nem kell 
számolnunk a keverék mérésénél, a Gloss Toner 
oxidációs színező és   Gloss Toner aktivátor keve-
rési aránya: 1:2.

18. Igénybe veheti egy állapotos nő a Color Wear 
Gloss Toner szolgáltatás?
Ebben az esetben mindig ajánlott, hogy a vendég 
kikérje a kezelőorvosa véleményét és bemutassa 
a termék csomagolásán feltüntetett összetevő-
ket.
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