KIEGÉSZÍTÉS A

HAJFESTŐ JEGYZETHEZ

FONTOS! A STELLA VITACOLOR PROFESSIONAL LUX mikropigmentes
hajfestékekhez kizárólag a saját OXIDÁLÓ TEJE használható!

A színek általános besorolása
A nemzetközi számrendszer alkalmazása segítségével történik a STELLA VITACOLOR
PROFESSIONAL LUX színek osztályozása illetve besorolása az alábbiak szerint:
Természetes színek
1 = Fekete
3 = Sötétbarna
4 = Barna
5 = Világosbarna
6 = Sötét szőke
7 = Szőke
8 = Világos szőke
9 = Nagyon világos szőke
10= Természetes platina szőke

Reflex színárnyalatok*
1 = Hamvas
2 = Lila/Írisz
3 = Arany
4 = Réz
5 = Mahagóni
6 = Vörös
*Reflex színárnyalatok – a 6 árnyalatnál
magasabb reflex színárnyalatokat cégünk
marketing osztálya fejlesztette ki.

Magyarázat a természetes színek és reflex színárnyalatok meghatározásához a
STELLA VITACOLOR PROFESSIONAL LUX hajfesték esetében:
Példa: 9.34
- Az első szám (9) megmutatja a természetes szín színmélységét
- A pont utáni első szám (3) az elsődleges meghatározó árnyalatot mutatja meg
- ha van második szám is a pont után (jelen esetben van: 4), az a másodlagos
árnyalatot mutatja, amely színből fele annyit tartalmaz, mint a pont (.) utáni első
szám színe.
VENDÉG ELŐKÉSZÍTÉSE A FESTÉSHEZ
- a következő folyamatok szerint:
1) Kiegészítők - A teljes védelem érdekében használjon beterítő kendőt, kimonót
vagy törülközőt. Ezek elengedhetetlen tartozékai a tökéletes vendég kiszolgálásnak.
2) Végezzen felmérést a bőr típusának illetve a haj kezelési állapotának
megfelelően, sérült, irritált, sebes fejbőr esetén ne alkalmazzon hajfestést.
3) A kontúr vonalán ajánlott bőrvédő krém alkalmazása.

ELSŐ FESTÉS – TERMÉSZETES HAJ ESTÉN
1 lépés
A kiválasztott színt vigye fel 1+2 arányban történt keverést követően a hajvégekre
és a hajhosszra.
Példa: 40 gr kém hajfesték + 80 ml oxidáló tej* = összesen 120 gr keverék (hajhossz
függvényében módosítsa a mennyiségeket az arányok betartásával)
2 lépés
Készítse el a felkenni kívánt kiválasztott színt és vigye fel az őszülő hajtövekre.
HATÓIDŐ:
Javasolt hatóidők az alkalmazott Oxidáló Tej erőssége alapján:
Oxidáló tej
erőssége
10 VOL (3%)
20 VOL (6%)

10 perc (a kiválasztott oxidáló tej erőssége) + 15 perc = 25 perc
20 perc (a kiválasztott oxidáló tej erőssége) + 15 perc = 35 perc

30 VOL (9%)

30 perc (a kiválasztott oxidáló tej erőssége) + 15 perc = 45 perc

Hatóidő

40 VOL (12%) 40 perc (a kiválasztott oxidáló tej erőssége) + 15 perc = 55 perc
FIGYELEM - FONTOS!
Ez az egyszerű kalkulációs szabály érvényes a STELLA VITACOLOR PROFESSIONAL
LUX összes hajfestéke esetén a hatóidők meghatározásánál!

A FESTÉK ŐSZÜLŐ HAJTÖVEKEN VALÓ ALKALMAZÁSA:
Ez esetben, csökkentsük felére a felhasználni kívánt anyagok mennyiségét, és ugyan
azt az eljárási folyamatot alkalmazzuk, mint fent, de csak az őszülő hajtöveken.
Emlékeztető: a hatóidőt mindig a fenti táblázatban látható kalkulációk alapján az
alkalmazott Oxidáló tej erőssége szerint számítson ki!
*Megj: Az Oxidáló Tej (Vol.) érték kiválasztása attól függ, milyen eredményt
kívánunk elérni.

ELSŐ FESTÉS – KORÁBBAN FESTETT HAJON
Először is ellenőrizze vendégének haját, annak minőségét és figyelje meg, hogy
korábban annak természetes hajához képest az festve volt-e.
Amennyiben igen, úgy előbb a folyamatot „radírozással” kezdje az alábbiak szerint:

Példa: Keverjen össze 2 rész STELLA VITACOLOR LUX szőkítő port 2 rész Lady
STELLA VITALINE Regeneráló Samponnal és 2 rész 10 Vol. erősségű Oxidáló Tejjel.
-hajhossz függvényében lehet 1+1+1 rész is - (A haj állapotától függően szükség
esetén 20 Vol. erősségű Oxidáló Tejet használjon)
Vigye fel az elkészített keveréket a hajra a tarkónál kezdve a hajvégekre majd a
hajhosszra /a hajtövekre nem, mivel az korábban még nem volt kezelve/.
Gyorsan végezze a műveletet a tejes fejen/hajkoronán/ hátulról előre felé haladva.
Masszírozza a hajvégeket és hajhosszt 3-4 percig.
Öblítse ki majd Lady STELLA VITALINE Regeneráló Samponnal mossa meg a hajat.
Szükség esetén használja a Lady STELLA VITALINE KERATINOS ARGÁN OLAJOS
HAJPAKOLÓ krémpakolást. Fésülje bele a hajba, majd alaposan öblítse ki a hajból.
A fenti folyamatot követően végezze el a hajfestést.

ŐSZ HAJ FEDÉS
Rendkívül fontos meghatározni/felmérni/ az ősz haj mennyiségét melyet festeni
kívánunk, annak érdekében, hogy a szükséges alapszín hozzáadásáról dönteni
tudjunk.
100% ŐSZ HAJ ESETÉN
Ebben az esetben a .000 természetes intenzív színek alkalmazása szükséges a
maximális őszhaj fedés eléréséhez.
Igény esetén adjon hozzá reflex színárnyalatokat.
Példa: 5 világos barna árnyalathoz:
Természetes
Arany reflex
Réz reflex
Vörös reflex
szín
árnyalat
árnyalat
árnyalat
40 gr. 5.000
40 gr. 5.000
20 gr. 5.000
40 gr. 5.000
+ 80 ml Oxidáló
+20 gr. 5.3
+40 gr. 5.4
+20 gr. 5.6
Tej
+120 ml Oxidáló +120 ml Oxidáló +120 ml Oxidáló
Tej
Tej
Tej
Fontos!
Az Oxidáló Tej (Vol) érték kiválasztása attól függ, milyen eredményt kívánunk elérni!
Figyelem! Rendkívül vastag szálú haj festése esetén keverési arány 1+1.
50% ŐSZ HAJ ESETÉN
a következő eljárási mód javasolt, igény esetén adjon hozzá reflex színárnyalatokat.
Példa: 8 világos szőke árnyalathoz (az 1+2 arányú keverék mennyisége hajhossz
függvényében meghatározandó!):

Természetes
szín
40 gr. 8.000
+ 80 ml Oxidáló
Tej

Arany reflex
árnyalat
30 gr. 8.000
+30 gr. 7.3
+120 ml Oxidáló
Tej

Réz reflex
árnyalat
30 gr. 8.000
+30 gr. 8.4
+120 ml Oxidáló
Tej

Vörös reflex
árnyalat
30 gr. 8.000
+30 gr. 8.6
+120 ml Oxidáló
Tej

Figyelem! Tarkónál történő hajfestés esetén, ott ahol az ősz haj aránya kevesebb
mint 50% javasolt a JOKER használata vagy az alkalmazni kívánt Oxidáló Tej erősség
változtatása.
Példa: 8.000 hajfesték és 20 Vol. erősségű Oxidáló Tej használatakor előbb vigye
fel a festékkeveréket az elülső részekre, majd adjon hozzá 20 vagy 40 gr
mennyiséget a JOKER korrektorból ezt követően pedig adja hozzá a megfelelő
mennyiségű Oxidáló Tejet (1+2 keverési arány figyelembevételével) majd ezt a
keveréket kenje fel a tarkón található hajra.
A JOKER használata ½ tónussal erőteljesebb felvilágosító hatást eredményez
minden, a színskálában található szín esetében.
Ha még intenzívebb felvilágosítást kell alkalmaznunk a tarkó részeknél a megfelelő
árnyalat eléréséhez, akkor a 20 Vol. erősségű Oxidáló tej helyett 30 Vol. erősségű
Oxidáló Tejet keverjen a JOKERhez.
OXIDÁLÓ TEJ KIVÁLASZTÁSA
A tökéletes eredmények eléréséhez a STELLA VITACOLOR PROFESSIONAL LUX
hajfestékek alkalmazása során az alábbi erősségű STELLA VITACOLOR
PROFESSIONAL LUX Oxidáló tej alkalmazása javasolt:
Természetes szín
színmélysége

STELLA VITACOLOR
PROFESSIONAL LUX
Oxidáló Tej erőssége

1 – 6 –ig

10 VOL (3%)

7 – 8 –ig
9 – 10 –ig
11 –től

20 VOL (6%)
30 VOL (9%)
40 VOL (12%)

Alkalmazás
klasszikus vagy
pigmentálás
meleg/hideg színek
ősz haj fedés és
világosítás
szupervilágosítás

UTÓKEZELÉS: a hatóidő leteltével, langyos vízzel öblítse ki a hajból a hajfestéket,
majd használjon színvédő, hajfestés utáni sampont - Lady STELLA Vitaline Colour
Protect sampont.

