
Affinage Spectrum gebruiksaanwijzing  

Highlighting en toning simpel in 1 stap ! 

Spectrum is een snel en simpel highlift  systeem  dat het haar oplicht en als toner werkt in 1 
behandeling , daardoor kunnen  schitterende resultaten worden bereikt in slechts  2-12 
minuten. De ammonia vrije formule kan oplichten  liften tot 5 levels  door iedere kleur maar 
is tevens uiterst zacht voor haar en hoofdhuid. 

Spectrum bestaat uit 3 delen:  Lightening Powder , Developer  en 6 pigmenten die kunnen 
worden gebruikt om individuele resultaten voor elke klant, met koele, natuurlijke of warme 
tinten. 

 

MENGVERHOUDING 

TONER - 1 deel  

Voor maximaal pigment afgifte gebruik 2 delen Toner 

Er zijn  6 Spectrum Toners – in het tabel op de verpakking kunt u de juiste toner lezen . Voor 
meer hulp gebruik de kleurencirkel van de  Spectrum Quick Start Guide. 

ONTHOUD de warme toners zullen subtiele blondtinten ontwikkelen . Geen echte rood , 
orange of gele kleuren zoals het wel lijkt wanneer het is gemengd .  

DEVELOPER - 2 delen  

Er zijn 3 sterktes  Spectrum Developer - 

8vol (2.4%) tot 4 tinten oplichten  

22vol (6.6%) tot 5 tinten oplichten  

30vol (9%)  voor 5 tinten oplichten en donker haar  

 30vol (9%)  mag NOOIT op de hoofdhuid worden gebruikt  

LIGHTENING POWDER - 2 delen  

Spectrum Ammonia-Free Lightening Powder ontwikkelt een zachte sterke oplichting 

  

 

 



AANBRENGEN  

De unieke samenstelling  van Spectrum zorgt voor een zeer eenvoudig gebruik voor iedere 
hightlift toepassing (op de hoofdhuid, folies, cap, spatel, enz.)  Gelijkmatig goed mengen en 
bij het aanbrengen ruim voldoende product gebruiken zodat het goed in het haar kan 
werken.  

SPECTRUM kapje  

Een ideale manier om snel en eenvoudig highlifts te maken  is het gebruik van het Spectrum 
mutsje / kapje  . Gewoon het mutsje/ kapje  op het hoofd plaatsen,  bandjes onder de kin 
vast knopen en dan met een föhn warm blazen zodat ie strak om het hoofd vormt .Gebruik 
de gewenste haaknaald en afhankelijk van de hoeveelheid highlifts trek de haren voorzichtig 
door de muts . Verwarm opnieuw de muts met de föhn zodat de gaatjes dichter worden 
Breng de Spectrum mix aan volgens de gebruiksaanwijzing .  

HOOFDHUIDMETHODE  

BELANGRIJK ; NOOIT SPECTRUM GEBRUIKEN bij een gevoelige of geirriteerde hoofdhuid. 
Gebruik altijd handschoenen  

Niet bedekken . Gebruik op de hoofdhuid nooit  30vol 9% Developer. Inwerken maximaal 12 
minuten. Controleer regelmatig het oplichtproces en GEBRUIK NOOIT WARMTE OP DE 
HOOFDHUID  

Indien het gewenste resultaat niet is bereikt binnen  12 minuten dan uitspoelen en 
behandeling herhalen ( wel op droog haar ) 

  

PROCES 

ONTHOUD  Spectrum zal niet uitlopen of vlekken onder zachte warmte . Tevens is dit veiliger 
en zachter voor alle gebruikte technieken . Verwarm de droger of Climazon altijd voor . De 
kap moet altijd opwarmen . Bedek Spectrum altijd met n kapje wanneer er geen folies zijn 
gebruikt . 

Inwerktijd 2 tot 12 minuten (max) onder zachte / medium  warmte . Controleer iedere 2 tot 
3 minuten  het oplichtproces . 

  

UITSPOELEN 

Grondig uitspoelen . Was het na met de Affinage Mode Colour Care shampoo en 
conditioner   

 


