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WAAROM AFFINAGE 
 

 Diepe warme kleuren 

 Lange houdbare kleur 

 Simpel en veilig in gebruik 

 Zeer weinig ammonia  

 Veel glans 

 Voordelig 

 Grote kaart/weinig mengen. 

 
HET VERSCHIL 

 
Haarverven bevatten ZEEP 

 ZEEP is de vijand van pigment 

 ZEEP heeft ammonia nodig om in de haarschacht te dringen 

 Pigment en ammonia zijn beide schadelijk 
 

AFFINAGE  bevat geen ZEEP 

 AFFINAGE bevat emulsie (olie +water) 
         DUS;           -minder pigment       
                             -minder ammonia 

 
DATEM PLUS SYSTEM 

 Gepatenteerde Affinage formule 

 Kapselt het pigment in een capsule 

 Eenmaal in het haar gaat de capsule pas weg 

 Daardoor optimale kleurafzetting 

 
MENGVERHOUDING 

 Alle kleuren  1   :    1,5  

 Grijs haar      1   :    1,5 

 12 serie         1   :    2  

 
WATERSTOFPEROXIDE 

 
3%                   Donkerder, dezelfde kleurhoogte 
                         of grijs haar 
6%                   1 á 2 tinten lichter 
9%                   2 á 3 tinten lichter 
12%                 4 á 5 tinten lichter 
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HET NUMMERSYSTEEM 

 
Kleurhoogtes 

•12 zeer licht extrablond 

•10 extra licht blond 

•9 zeer licht blond 

•8 licht blond 

•7 midden blond  

•6 donker blond    

•5 licht bruin   

•4 midden bruin 

•3 donker bruin 

•2 zeer donker bruin 

•1 zwart 

 
Kleurnuances 
•0 natuur 

•1 mat as 

•2 violet as 

•3 goud 

•4 koper 

•5 mahonie 

•6 rood 

•7 blauw 
 

INWERKINGSTIJD Infiniti 

 Met zachte warmte 25 minuten  

 Zonder warmte 45 minuten 
 

INWERKINGSTIJD Infiniti  12- serie 

 Met zachte warmte 30 minuten  

 Zonder warmte 50-60  minuten 
 
 
GRIJSDEKKING MET DE “70% GRIJS-REGEL” 

 Grijsdekking met 3% 

 Mengverhouding 1 : 1,5 

 Toevoeging 25 % van de 01-serie  

 T/m de kleurhoogte 9 is Infiniti grijsdekkend 

 ¾ kleur + ¼  01-serie, dik inzetten! 

  
KLEURKEUZE         LENGTE 

 Bij minder dan 70 % grijs haar, kies een kleur lichter 

 Bij 70 % grijs haar, kies de gewenste kleur 

 Bij meer dan 70 % grijs haar,  kies een kleur donkerder 

 
KLEURKEUZE         UITGROEI 

 Bij minder dan 70 % grijs haar, kies de gewenste kleur 

 Bij meer dan 70 % grijs haar,  kies een kleur donkerder 
 
WEERBARSTIG, HARD, MOEILIJK DEKKEND GRIJS HAAR 

 Dezelfde regels als een normale grijsdekking 

  Ipv de 01-serie, 25%van de 0X-serie  toevoegen 
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COLOR INTENSIVES 

 Maken kleuren feller, intensiever en langer houdbaar 

 Je mag 25% tot 50 % toevoegen aan Infinity of Satin 

 Werkt alleen met toevoeging waterstofperoxide (dus intensiever) 

 Bij lichter kleuren IN je mix 

 Bij donkerder kleuren OP je mix 

 Niet meer dan 10% á 15% toevoegen aan de 12-serie 
 

B-RED 

 Gebruiken als highlight of in folies, 

 Niet gebruiken op de hoofdhuid! 

 Red, copper, red/coppper,  red/violet en magenta. 

 Mengen  1;1 met ; 
      - 3% voor fijn poreus haar 
      - 6% voor normaal natuur haar  
       - 9 % voor donker (gekleurd) haar 
      -12 % voor extreem oplichten (bijna nooit nodig) 

 Op kleurhoogte 3 t/m 6 

 Inwerkingsstijd 15 min. met warmte (beslist niet langer) 
     of  30 min. zonder warmte. 

 Mag 25% aan de Infiniti toegevoegd worden, dan mag deze wel op de hoofdhuid gebruikt 
worden. 

 
REFRESHER 

 Opfrissen van kleur (Bred) 

 Red, red/copper, copper, red violet en magenta 

 Kant en klaar product, rechtstreeks uit de tube 

 Inwerkingstijd 15 min. 

 Tevens voor verkoop, dus thuisgebruik. 

 Geeft de felle en intensieve kleuren langer houdbaarheid 
 

GOTHIC SERIE 

 No lift – Color deposite only 

 Geen oplichting, alleen kleurafzetting. 

 Mengverhouding 1 : 1,5 

 Gebruiken op 100% wit of wit geblondeerd haar 

 Alleen gebruiken met 3%, geen hogere waterstofperoxide! 

 Inwerktijd: 45 min zonder warmte 
 25 min met zachte warmte 

 Denk erom, volledige inwerktijd is noodzakelijk. 

 
INFINITY SATIN 

 Semi permanente kleuring 

 Bevat geen ammonia 

 Lange kleurhoudbaarheid, vervaagd langzaam. 

 Minimale uitgroei 

 Houdbaarheid: Afhankelijk van de haarstructuur 

 Geeft heel veel glans en conditie 

 Door o.a Shea Butter en Argan Oil verbeterd het de haarkwaliteit 

 Gebaseerd op 50 % grijs haar 
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KLEURKEUZE 

 Bij minder dan 50 % grijs haar, kies een kleur lichter 

 Bij 50 % grijs haar, kies de gewenste kleur 

 Bij meer dan 50 % grijs haar,  kies een kleur donkerder 
 
MENGVERHOUDING 

 1 : 2 

 1 deel Satin kleur 

 2 delen Satin Developer 

 
INWERKINGSTIJD  

 Gekleurd /poreus 2-15 min!!! 

 Normaal haar 15-25 minuten 

 ¼ Satin 000 per tint lichter 

 Aanbrengen op vochtig haar = Semi-permanente kleuring 

 Aanbrengen droog haar = Permanente kleuring 

 Clear 000 voor glans /conditie / opfrissen 
 

CONVERTER 

 Maakt van Infiniti verf een spoeling 

 1: 2   (1 deel Infinity + 2 delen Converter) 

 Inwerkingstijd 20 – 25 minuten zonder warmte 

 
QUICK PIG 

 Pigmentatie spray  

 Maakt de kleur intensiever en langer houdbaar 

 Verkrijgbaar in de kleuren: 
-Red , te gebruiken voor rood, violet en mahonie tinten.  
 Terug kleuren naar kleurhoogte 1 t/m 5 
-Orange, te gebruiken voor koper en koper/rood tinten.  
 Terug kleuren naar kleurhoogte 6 t/ m 8. 
-Yellow, te gebruiken voor goud en licht goud tinten.  
 Terug kleuren naar kleurhoogte 8 t/m 10 

 
ICE CREAM Blondeer 

 NOOIT WARMTE  

 Geen ammonia 

 Stuifvrij 

 Na mengen crèmebasis 

 Apple of coconut 

 Mengverhouding 1: 1 

 Met alle Infiniti Developers te gebruiken 

 Bij voorkeur met 3% of 6% 

 On en off scalp  

 
LITE 

 Vrij zachte blondeerpoeder 

 Ideaal om een uitgroei bij te werken 
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PLATINUM ICE 

 Nog iets intensiever als Ice Cream 

 Ammonia vrij 

 T/m 8 tinten oplichting 

 On en off scalp 

 Zeer zachte formule, beschermt de hoofdhuid optimaal 

 Mengverhouding 
1 : 1 voor normaal haar   , 1 : 2 bij een uitgroei 

 Bij voorkeur met 3% of 6%. 

 Inwerktijd max. 60 minuten 

 Verpakking goed schudden of kneden voor gebruik 

 
SPECTRUM 

 Uniek blondeersysteem 

 T/m 5 tinten oplichting 

 6 verschillende tubes kleurpigmenten 

 Beschadigd het haar NIET 

 Mengverhouding 1:1:1 (kleur: poeder: developer) 

 Inwerkingstijd 2-12 minuten mét warmte 

 Moet warmte, 30á40 graden. (kap/climazon voorverwarmen) 

 Spectrum Developers: 
8 Vol: 2-3 tinten lichter 
22 Vol: 3-4-5 tinten lichter 
30 Vol: 3-4-5 tinten lichter (Alleen op zwart haar)  
 

 
HOTSHOTZ 

 “Affinage Hot Shotz”  is een zeer verzorgende treatment. 

 Perfect om iedere kleur op te frissen en te intensiveren. 

 Inwerkingstijd van 3 t/m .. minuten. Hoe langer de inwerktijd, des te intensiever. Makkelijk 
op te brengen op handdoek droog haar.  
  

 Kleur                           Resultaat                         Aanbevolen basis 
  Quicksilver                   Cool silver tones                          10–9 & 8 
  Sand Blonde                Warm golden blonde                   9-8 & 7 
  Burnt copper*             Koper                                              8-7 & 6 
  Red chilli*                    Hot red                                            7-6 & 5 
  Wild honey                  Muted gold tones                          9-8 & 7 
  Hot chocolate*           Warm rich brown                          7-6 & 5 
  Liquorice                      Black                                                3-2 & 1 
  Ice Chestnut                Flat/warm brown                          7-6 & 5 
  Aubergine                    Deep purple/ Violet tones           5-4 & 3 

 
  * = Deze kleuren geven op opgelicht haar zeer fel effect. 
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COLOR DYNAMICS 

 12 mega felle tinten 

 Direct vanuit de tube bruikbaar 

 Werkt op licht of opgelicht haar 

 Geeft het haar veerkracht en glans 

 Zonder waterstofperoxide 

 Inwerkingsstijd 15 tot 30 minuten 

 Goed in het haar duwen/masseren 

 Creëer van elke kleur een pasteltint met de Pastelizer 

 Mengverhouding Pastelizer: Zie kleurenkaart (1:20 of 1:40) 

 Eerst veel Pastelizer in je bakje en daar de “druppels” kleur boven op ivm. beter mengen. 
 
ERASER 

 Haalt alle oxidatie kleuringen  uit het haar dus géén natuurkleur, Henna, semikleur, Color 
Dynamics, B-Red. 

 Gebruiksaanwijzing: 
Deel1 50gr. + Deel2 50gr. =1 minuut, goed schudden. 
Opbrengen altijd op droog haar 
5 Tot 15 minuten (met een mutsje of kapje erop) 
6 minuten spoelen (lang haar 10 minuten) 
4 x wassen met Deep Cleanser 
50gr. Post Eraser + 40gr. Water + 10gr. 6% 
2 à 3 minuten laten intrekken 
Als het haar donkerder word, herhaal je dit nog een keer. 
Kleuren na gebruik Eraser= ALTIJD met 6% of hoger 

 

Metallics  
 Alleen voor inkleuren  , geen oplichting  

 Alleen op wit haar ( geblondeerd )  

 Aanbrengen op  droog haar (Liefst gewassen met een deep cleansing shampoo ) 

 Mengen alleen met de Metallics 2% 

 Mengverhouding  1:1 

 Geen warmte  

 45 minuten laten inwerken  

 Gebruik veel product voor maximaal resultaat  
 
 

Supreme Blond Toners  
 Alleen voor inkleuren  , koele toners lichten ook iets op, neutraliseren de eventuele warmte 

in het haar  

 Alleen op geblondeerd haar 

 Alleen op gewassen handdoekdroog haar  

 Mengen alleen met Affinage Converter  

 Mengverhouding  1:2,  

 Geen WARMTE  

 MAXIMAAL 25 minuten inwerken ( bij de kleur blijven ) 

 Gebruik voldoende  product voor maximaal resultaat 
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Stappenplan Vitaplex  
 
KLEUR 
01 BOND PROTECTOR  

 Bepaal de kleur  met de juiste hoeveelheid developer , zoals gebruikelijk  

 Voeg 1ml/g van de 01 BOND PROTECTOR voor iedere  10g van niet gemixte kleurproduct toe 

 Mix en breng de kleur aan op het haar zoals altijd volgens de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant  

 Inwerken ,  goed uitspoelen , wassen en handdoekdroog maken . 
 

02 BOND RECONSTRUCTOR 

 Breng  02 BOND RECONSTRUCTOR (vb  40ml/g op mediumlengte ) aan. 

 10 minuten inwerktijd  

 Uitspoelen . 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
BLONDEER  
01 BOND PROTECTOR 

 Bepaal de  blondeerpoeder / crème met de juiste hoeveelheid developer.  

 Voeg 4ml/g of 01 BOND PROTECTOR voor iedere  20ml blondeer product toe  

 Mix en breng de kleur aan op het haar zoals altijd volgens de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant . Inwerken , goed uitspoelen , wassen en handdoekdroog maken . 

 
02 BOND RECONSTRUCTOR 

 Breng  02 BOND RECONSTRUCTOR (vb  40ml/g op mediumlengte ) aan. 

 10 minuten inwerktijd  

 Uitspoelen . 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
KUURBEHANDELING  
01 BOND PROTECTOR 

 Was het haar met de Affinage Purifying shampoo of de Deep Cleansing shampoo . 

 Goed uitspoelen maak het handdoekdroog  . 

 Mix 1 deel 01 BOND PROTECTOR met 10 delen water en breng dit aan op het haar  

 ( vb  15ml/g 01 BOND PROTECTOR  met 150ml water voor middenlengte ). 

 3 minuten inwerken . 

 Niet uitspoelen , alleen  handdoekdroog maken . 
  
02 BOND RECONSTRUCTOR 

 Breng  02 BOND RECONSTRUCTOR (vb  40ml/g op mediumlengte ) aan. 

 10 minuten inwerktijd  

 Uitspoelen . 


