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INTERCOSMO NUTRILUX ÉS NUTRILUX FULL COVER 
AMMONIAMENTES-FESTÉKRENDSZER TECHNIKAI SEGÉDLET 

 
	  
Professzionális,	  hosszantartó	  ammoniamentes	  hajfestékek.	  
Két	  család,	  a	  minden	  igényt	  kielégítő	  ammoniamentes	  szervíz	  érdekében:	  
	  
NUTRILUX	   	   Ammonia	  és	  PPD	  mentes,	  macadamia	  olaj	  tartalom,	  
60g-‐os	  tubusok	  	   70%	  őszhajfedés,	  kiemelkedő	  ápoló	  erő	  és	  fény.	  

39	  árnyalat,	  natur	  színek	  melegebb	  árnyalatok	  
	  
NUTRILUX	  FULL	  COVER	  Ammonia	  és	  egyes	  árnyalataiban	  PPD	  mentes	  
50g-‐os	  tubusok	  	   (5-‐ös	  szinmélység	  alatti,	  	  árnyalatokban	  van	  PPD)	  

100%	  őszhajfedés,	  natur	  intenzív	  reflexek	  
36	  árnyalat,	  natur	  színek	  hidegebb	  árnyalatok	  

	  
Emulziók	   Nutrilux:	  0	  (szín	  a	  színen),	  1	  (1	  árnyalat	  világosítás),	  2	  (2	  árnyalat	  világosítás)	  900ml	  	  
	   	   Nutrilux	  Full	  Cover:	  25vol	  (2	  árnyalat	  világosíás),	  35vol	  (3	  árnyalat	  világosítás)	  600ml	  
FONTOS!	   Mindkét	  festék-‐család	  kizárólag	  a	  saját	  előhívójával	  aktiválható,	  nem	  keverhetőek.	  
	  
Keverési	  arányok:	   Mindkét	  családnál	  1:2	  
	  
Hatóidők:	   	   20-‐35	  perc,	  ősz	  hajfedés	  40-‐45	  perc	  mindkét	  rendszernél	  
	  
Speciális	  szériák:	   	  
Nutrilux	  0.00,	  0.10,	  0.20,	  0.30,	  0.90	  –	  Világosítóerő	  nélküli,	  dupla	  hidratálóanyag	  tartalommal,	  speciálisan	  
szőkítés	  utáni	  lezárásra,	  árnyalat	  beállításra	  fejlesztve.	  Nutrilux	  0	  emulzióval,	  hatóidő	  5-‐15	  perc.	  
	  
Festés	  technika:	   Az	  olajos	  bázis	  miatt	  a	  festékek	  állaga	  a	  megszokottól	  eltérő	  lehet,	  ezért	  a	  	  

festéket	  ne	  kenjük,	  hanem	  “pamacsoló”	  mozdulattal	  ültessük	  a	  tökéletes,	  
egyenletes	  fedés	  érdekében.	  

	  
Ősz	  hajfedés	  -‐	  NUTRILUX	  festékrendszerrel	  80-‐100%	  fedést	  érhetünk	  el.	  
70%	  ősz	  haj	  arányra	  fejlesztett	  rendszer.	  Minden	  árnyalata	  fed,	  	  70%	  ősz	  haj	  jelenlétig.	  70%	  ősz	  haj	  
jelenlét	  felett	  a	  fedő	  erő	  úgy	  erősíthető,	  hogy	  1:1,5,	  vagy	  akár	  1:1-‐re	  csökkentjük	  a	  keverési	  arányt.	  Ősz	  
haj	  fedésnél	  ne	  használjunk	  0-‐ás	  előhívót,	  válasszuk	  az	  1,	  vagy	  2	  előhívókat.	  
	  
Ősz	  hajfedés	  -‐	  NUTRILUX	  FULL	  COVER	  festékrendszerrel100%	  fedést	  érhetünk	  el,	  	  
a	  legmakacsabb	  ősz	  hajaknál	  is.	  Minden	  árnyalata	  tökéletesen	  fed.	  80%	  ősz	  haj	  jelenlét	  felett,	  vagy	  
nagyon	  makacs	  ősz	  haj	  esetén,	  a	  fedő	  erő	  úgy	  erősíthető,	  hogy	  1:1,5	  csökkentjük	  a	  keverési	  arányt.	  
	  
Előpigmentálás:	  	  Amennyiben	  2	  árnyalatnál	  sötétebbre	  kívánunk	  festeni	  előpigmentálás	  szükséges.	  
Az	  előpigmentálásra	  kifejlesztett	  széria	  a	  Nutrilux	  .81.	  Válasszunk	  a	  kívánt	  árnyalatnál	  1	  árnyalattal	  
világosabbat	  a	  .81	  szériából	  és	  a	  festéket	  önmagában	  kenjük	  fel	  a	  hajra	  7-‐8	  perc	  hatóidővel,	  majd	  
közvetlenül	  vigyük	  fel	  az	  előhívóval	  kikevert	  végleges	  árnyalatot.	  (pl.	  kivánt	  árnyalat	  5.0,	  6.81-‐el	  
előpigmentálunk,	  majd	  5.0-‐val	  festünk)	  
Amennyiben	  az	  előpigmentálást	  reflex	  élénkítés	  miatt	  végezzük,	  használhatunk	  Voila	  Color	  Kult	  színező-‐
balzsamot	  a	  megfelelő	  árnyalatból.	  (pl.	  Nutrilux	  Full	  Cover	  6.66	  a	  kívánt	  szín,	  006	  Color	  Kult	  
előpigmentálás	  8-‐10	  perc)	  
	  
Tonizálás,	  emulgálás:	   A	  NUTRILUX	  RENDSZERNÉL	  NEM	  LEHET	  AZ	  OLAJOS	  BÁZIS	  MIATT	  VÍZZEL	  LÁGYÍTVA	  
TONIZÁLNI!	  Használjuk	  önmagában	  a	  krémfestéket	  az	  emulgáláshoz,	  vagy	  a	  tőre	  felvitt	  anyagot	  oszlassuk	  
szét	  a	  teljes	  hajhosszon.	  Amennyiben	  nem	  sötétítettünk	  1	  árnyalatnál	  többet,	  a	  hatóidő	  utolsó	  5-‐10	  
percében	  emulgáljunk.	  1-‐2	  árnyalat	  sötétítésnél	  a	  teljes	  hatóidőre	  tonizáljuk	  a	  hajhosszt.	  	  
	  
 


