
For Sun-Kissed Blonde Effects 



Geeft een natuurlijke, zoals door de zon

oplichte effecten op zowel gekleurd als

ongekleurd haar



Werking en voordelen
• Dit “ off scalp “system licht het haar tot 3 kleurhoogte

op met een lichte toning 

• Ideaal om zoals door de zon verkregen highlifts te

creeren voor subtiele , balayage en freehand effecten

• De perfecte tool om dit aan te brengen is de nieuwe

ASP Master Palette .



Pigmenten :

• Blue

• Violet / Silver

• Beige

• Brown

50g Tube

Prijs : € 13,50

• Bevatten vocht herstellende oliën en 

beschermende mais proteinen



400g 

Prijs e: € 16,95

Lightening Powder:
• Bevat gehydrolyseerde zijde en 

kaolien om de cuticle te

beschermen en het haar te

versterken



Gebruik
• Meng met Affinage Crème Developer

• Inwerktijd 20 – 60 minuten

• Geen warmte

• Uitspoelen wanneer het product droog is 

• Goed uitspoelen en wassen en conditioner met Colourcare Shampoo & 

Conditioner



MIXING



CHOOSING PIGMENT & QUANTITY



• 4 x ASP Spirit Lights Pigments 50g
Blue, Violet/Silver, Beige, Brown

• 1 x ASP Spirit Lights Powder 400g

• 4 x Crème Developer 250ml 3%, 6%, 9% & 12%

• 1 x ASP Master Palette

• 1 x ASP Kwast

• 1 X ASP Verfbakje

• 1 x ASP Spatel

• 1 x A4 Mixing Ratio Poster (Staff Guide)

• 1 x Laminated Mixing Guide

Prijs € 135,-

Contains:

INTRO KIT



SALON TOOLS

ASP Bowl ASP Mixing Spatula

ASP Stiff Brush







Verschillen tov Spectrum

• Spirit Lights zonder warmte , Spectrum met warmte

• Spectrum moet afgedekt om uitdroging te voorkomen . Spirit Lights moet niet

afgedekt , wanneer t droog is is het proces klaar

• Spirit Lights pigmenten zijn veel meer geconcentreerd dan de Spectrum 

pigmenten

• Spirit Lights is een Free Hand methode voor off scalp en Spectrum voor de 

tradionele full head 

• Met Spirit Lights kun je creatief spelen met de mengverhoudingen , Bij

Spectrum moet je je aan de regels houden


