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OG DET ER KUN EN ENESTE FARVE DER KAN KALDES ESLABONDEXXTM
VÆLG FARVEN DER BESKYTTER

EslabondexxTM Color. Åbn øjnene og beundr farven.
Du vil blive overrasket over resultatet.
Sådan opstår EslabondexxTM Color, det naturlige resultat af en udarbejdning der
udgøres af beskyttelse og farve.
Lige præcis sådan. Den bedste beskyttelse har fået den bedste farve.
En komplet serie med 61 nuancer, en række innovative farver.
Og det er kun en eneste farve der kan kaldes EslabondexxTM.
Vælg farven der beskytter.
Overskrid grænsen. Udover farven, hele beskyttelsen.
EslabondexxTM Color er en farvning med en rig og komplet formel, der sammensætter innovative ingredienser og teknologier på en harmonisk måde. Den
forebygger beskadigelse af hårets naturlige struktur, beskytter hovedbunden,
beskytter mod ydre agenter fordi det er rigt på anti-forurenende stoffer og giver
håret en ekstrem glans, dobbelt så skinnende og stærkere end før.
100 ml – 61 nuancer

EslabondexxTM Smooth Catalyst.
Iltningsmiddel med en speciel cremet tekstur, der agerer i symfoni med EslabondexxTM Color for at fremhæve farveeffekten, og derved garantere en ekstraordinær glans og et udmærket resultat. Ved en meget konditionerende handling,
fremmer det en større beskyttelse af håret.

1000 ml

FÅ EN SENSORISK OPLEVELSE BRAGT IND I FRISØRSALONEN
EslabondexxTM Color garanterer en ekstrem sikkerhed under den tekniske
behandling, ingen overraskelser, ingen tvivl, nem at påføre med dens 1:1.5
blanding. Dens duft gør dens påføring behagelig. Uden PPD, SLS og SLES.
Dens farver annoncerer straks om en storartet slutning.
.

HELE FARVENS STYRKE TAKKET VÆRE TRE INNOVATIVE TEKNOLOGIER
EslabondexxTM Color. Hele farvens styrke takket være
tre innovative teknologier.
EslabondexxTM Color udmærker sig ved en række farver
der er vidunderlige, unikke, med forskelligartede reflekser, takket være kombinationen af tre forskellige teknologier.
EslabondexxTM Beskyttelsessystem
EslabondexxTM Beskyttelsessystem indeholder en
blanding af aminosyrer med en anti-forurenings
og anti-aging effekt, som
- planteceramider: Styrker hårets “barriere-funktion”,
forbedrer dets udseende og styrker strukturen;
- soja-isoflavoner: Stimulerer cellefornyelse og keratinfornyelse;
- N-acetylcystein: Fungerer som forløber for det biologiske forsvar mod ydre aggressioner.
Emulsion med Flydende Krystaller
Emulsion med Flydende Krystaller fremmer en bedre
fordeling af de intermediære farvestoffer i farvetonen
samt deres hurtige og effektive spredning indeni håret.
Resultatet er en intens farvning, der er varig og en
ekstremt skinnende effekt.
Mix med Ultra Rene Pigmenter
Pigmenterne er udvalgte således at det kun er de mest ydende og med den største
renhedsgrad der udtrækkes. Dette udvælgelseskriterium garanterer refleksernes
stabilitet. Derudover får man, takket være pigmenternes specielle aflejringsmodalitet, et tredimensionelt resultat: Dette sikrer at de grå hår fuldstændig dækkes, og
på samme tid giver en ekstremt naturlig effekt.
Disse forskellige teknologiers synergi gør det muligt at få stærkt, sundt, beskyttet
og langt mere skinnende hår.

ESLABONDEXX COLOR TEKNOLOGI
EslabondexxTM Color technology.
Behandlingen anvender EslabondexxTM Beskyttelsessystem.
Under farvningsprocessen, er det endda kun farvecremen der giver EslabondexxTM ‘s aktive principper, som klæber sig til håret og bevarer dets naturlige
struktur, styrker det og beskytter det uden at interfererer på farvningens
NIVEAU ELLER FARVETONE

REFLEKS ELLER FARVESKALA

1 - SORT

.0 - Naturlig

2 -BRUN

.1 - Aske

3 - MØRK KASTANJE

.2 -Iris

4 - MELLEMKASTANJE

.3 -Gylden

5 - LIGHT CHESTNUT BROWN

.4 - Kobber

6 - MØRKEBLOND

.5 -Mahogni

7 - MELLEMBLOND

.6 - Rød

8 - LYSBLOND

.7 - Brun

9 - VMEGET LYSBLOND

.22 - Violet

10 - EXTRA MEGET LYSBLOND

ESLABONDEXXTM COLOR - THE SERIES
Naturlige

9 skinnende nuancer, med den
specielle formel der genopbygger
hårets naturlige pigmentering, til en
kraftig og tredimensionel farve.
Mix 1:1.5

Aske

Lette farvetoner der bruges til at
dæmpe for varme toner. NB.: Må ikke
bruges til repigmentering; Pas på ved
specielt porøst hår, der har tendens
til at indtage en for intens farve.
Mix 1:1.5

Gylden

Lysende nuancer der garanterer en
udmærket dækning og intense
varme reflekser. Skal blandes med de
naturlige toner, de vil varme refleksen.
Mix 1:1.5

Brun

En bestemt farvetone af reflekser
med en varm dominans, der giver et
kraftigt og bestemt resultat.
Mix 1:1.5

Iris

Sarte kolde/varme nuancer til et unikt
og naturligt farveresultat. Ideel til at
modvirke uønskede reflekser.
Mix 1:1.5

Kobber

Intense kobber reflekser:
Sammenblandet med de naturlige
farver varmer de især refleksen.
Mix 1:1.5

Rød

Fantastiske nuancer med kraftige
farver og bestemte reflekser. Den
garanterer den overraskende refleks
en fin varighed og stabilitet.
Mix 1:1.5

Mahogni

Varme og dybe farvetoner, der giver
håret en kraftig og lys refleks, til en
bestemt men ikke overdrevet farveeffekt.
Mix 1:1.5

Beige

Farvetoner med tobaks-toninger: En
perfekt mix af naturlighed og en
kold/varm refleks, til en naturlig farve,
der dog ikke er klassisk.
Mix 1:1.5

Ultra Lift Basic

Superlysningsmidler til lysninger
til op til 4 farvetoner.
Sammenblandet med brintoverilte
med 40 vol. giver de en naturlig og
lys blond farve.
Mix 1:2

Ultra Lift

Superlysningsmidler til lysninger til
op til 5 farvetoner.
Blandet med brintoverilte med 40 vol.
garanteres en maksimal lysning.
Mix 1:2

Violet

Skinnende og bestemte intense
nuancer, til en kraftig og fyldig
refleks.
Mix 1:1,5

Fashion Color

Trendy nuance, til personaliserede
look.
Mix 1:1.5

FARVE-TEORI
Når man kender de grundlæggende principper i farveteorien, er det nemmere og
hurtigere at træffe et nuance- og refleksvalg indenfor EslabondexxTM Color’S
farver, som for eksempel for at intensivere eller dæmpe en refleks, eller ganske
enkelt lave en personaliseret farvetone der passer bedre til kundernes personligheder.
Primære Farver: Blå, Rød, Gul
Sekundære Farver: Rød+Gul=Orange, Rød+Blå=Violet, Blå+Gul=Grøn
Tertiære Farver: Stammer fra foreningen af en sekundær farve med en primær
farve
Primære Farver: Betragtes som rene farver, hvorfra alle de andre stammer. Hvis
disse tre basis-farver blandes med hinanden, vil man få en sort farve og alle
farver der stammer fra sort.
Sekundære Farver: Fås ved at blande to af de tre primære farver sammen i
samme mængder (Rød+Gul=Orange, Gul+Blå=Grøn, Blå+Rød=Violet).
Komplementære Farver: Placerede over for hinanden i Ostwald-stjernen, defineres de som komplementære, fordi de annulleres hvis de blandes med hinanden, og
giver en neutral grå farve.
Farvedominans: En mere intens farve dominerer den der er svagere. En svagere
farve vil minimere den mere intense. To komplementære farver vil annullere
hinanden.
Lysningsbunde
Lysningsbunde er et resultat af varme farvetoner der kommer frem efter en
lysningsbehandling.
Det er derfor meget vigtigt at vælge den rette nuance for at modvirke den eller
fremhæve den. I det første tilfælde, er det nyttigt altid at betragte lysningsbunden der kunne komme frem fra den farvetone man gerne vil have; I det andet
tilfælde, ville det være klogt at bruge en nuance der ligner lysningsbunden som
man gerne vil have.

Farvecirkel

ULTRA LIFT BASIC 900/901/913

-

ULTRA LIFT 12.16/12.11/12.01/12.72

pH og håret
Et sundt hår har en fysiologisk pH, der varierer fra 4.5 til 5.5. Ofte sker det at
denne værdi ændres, eftersom at håret udsættes for variationer i dets
overfladiske del. Det er derfor vigtigt at de anvendte produkter forsøger at
genoprette og respektere hårets naturlige pH. EslabondexxTM Color‘s lette sure pH
giver det ideelle forhold til hudoverfladen og håret, eftersom at den hjælper med
til at bibeholde den naturlige pH mindst varierende som muligt.

ESLABONDEXXTM TEKNIKERNE ANBEFALER...
Det er så nemt at bruge EslabondexxTM Color, men for at kunne opnå et unikt og perfekt resultat med innovative og trendy effekter, findes der her nogle værdifulde råd fra EslabondexxTM
teknikerne, om teknikker, påføringsmetoder og instrumenter der skal bruges.
Teknikker
Håret kan opdeles i tre områder, der holder farven på forskellige måder. Når man kan kende
forskel på disse områder, kan man opnå udmærkede resultater under den tekniske behandling.
- Område 1: Er området fra de første 2 cm hår, ved at starte fra hovedbunden. Det kaldes
også roden eller genvækst.
- Område 2: Er hårets midterste område (længden), og starter der hvor område 1 slutter.
- Område 3: Er den sidste del af håret, der er mest porøst og har en længde går ned over
skulderne (udover de 12 cm). Det er ikke alle hårtyper der har et område 3.
Farve-refresh på hårlængde og spidser
EslabondexxTM Color er også en udmærket allieret til tone i tone farvning, den er let og
ekstrem naturlig. Det er tilstrækkeligt blot at blande den valgte nuance med brintoverilte med
5 vol. (1.5%) i forholdet 1:1.5, påføre denne og lade den virke i 15/20 minutter.
Instrumenter
Instrumenterne er en ekstra værdi til at kunne garantere unikke trendy farveeffekter. Man kan
vælge den mest egnede på basis af de ønskede resultater:
- Pensler: Der findes forskellige typer pensler, nogle der er egnede til påføring af farven fra
roden, andre er egnede til meget smalle områder og andre til at lave nuancer. Det er helt jeres
eget valg!
- Små svampe: De er en god hjælp til at kunne danne lette nuancer med en sløret effekt,
eftersom at de påfører farven på en sart måde, som om det var en pastelfarve.
- Blush pensel: Er ideel til at kunne danne nuancer på farvninger eller affarvninger, og er
perfekt til at sammensmelte nuancer med hinanden, med et naturligt resultat uden synlige
udvoksninger.

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Påføring
Påfør EslabondexxTM Color på tørt ikke vasket hår, ved at starte fra genvæksten. Lad det
virke i 30/35 minutter (45/50 minutter i tilfælde af superlysningsmidler). Og for at
undgå synlige udvoksninger og få en perfekt toning, foreslår EslabondexxTM teknikerne…
- At påføre farven ved roden, ved samtid at sikre sig at produktet er godt påført det
interesserede område, især ved tilstedeværende grå hår.
- Man skal for hver afdeling, efter at have påført farven på roden, dreje penslen i lodret
position og lave striber og give sarte toninger.
NB.: For ikke at der dannes synlige udvoksninger i løbet af tiden, skal man påføre farven
ved at starte fra skilningen (som vist på billedet), skiftevis ved de vandrette og lodrette
skilninger. Når virketiden er slut, skal man skylle grundigt og gå videre med
EslabondexxTM Rescue Shampoo.

SÅLEDES ANVENDES ESLABONDEXXTM COLOR
Valg af blanding
- Bestem kundens naturlige farvetone, ved samtid at tage procentdelen af grå hår i
betragtning, samt tekstur, sensibiliseringsgrad og hårets fylde.
- Bestem det farveresultat som kunden gerne vil have.
- Find lysningsbunden der relaterer til den ønskede farvetone.
- Vælg den EslabondexxTM Color nuance der egner sig bedst til at opnå den farve
man ønsker.
Vejledning til allergi-test
- Ved hjælp af en vatpind skal man bag øret påføre en lille mængde blandet produkt, der er tilstrækkelig til at dække cirka ½ cm2. Lad den tørre.
- Vent i 48 timer uden at vaske håret, røre det eller tildække det. I tilfælde af unormale reaktioner, såsom kløe, rødme eller hævelse i området, MÅ MAN IKKE FORTSÆTTE MED FARVNING.

Blanding og virketid

FORTYNDING

ILTNINGSMIDDEL

LYSNINGSNIVEAU

VIRKETID

1:1.5

5 VOL. (1.5%)

TONE I TONE

15/20MINUTTER

1:1.5

10 VOL. (3%)

UP TO 1 TONE

30/35 MINUTTER

20 VOL. (6%)

OP TIL 2TONER

30/35 MINUTTER

1:1.5

30 VOL. (9%)

OP TIL 3 TONER

30/35 MINUTTER

1:1.5

40 VOL. (12%)

OP TIL 4 TONER

30/35 MINUTTER

40 VOL. (12%)

OP TIL 4/5 TONER 45/50 MINUTTER

1:1.5

1:2 SUPERLYSNINGSMIDLER
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