
INTERCOSMO VOILA FESTÉKRENDSZER TECHNIKAI SEGÉDLET 
 
Professzionális,	  hosszantartó	  permanent	  hajfesték	  
magas	  kozmetikai	  értékkel,	  maximálisan	  fed	  
miközben	  kiméletes	  a	  hajhoz,	  intenzív	  színek.	  	  
104	  árnyalat,	  60g-‐os	  tubusok.	  
	  
Natasphere	  4	  komplex	  tartalom	  további	  előnyei:	  

-‐ energizáló	  hatás	  
-‐ szabad	  gyökök	  elleni	  védelem	  
-‐ hajszerkezet-‐építő	  hatás	  
-‐ hidratáló	  és	  erősítő	  hatás	  

	  
Keverési	  arányok:	   1-‐10	  árnyalatok	  (bordó	  doboz,	  tubus)	  	  1:1,5	  
	   	   	   11-‐12	  árnyalatok	  (sárga	  doboz,	  tubus)	  1:3	  
	  
Speciális	  szériák:	   11-‐12	   	   Szuperszőkék	  4-‐5	  árnyalat	  világosítás	  
	   	   	   11,	  12.OS	   Plusz	  fél	  árnyalat	  világosító	  erő	  
	   	   	   .0	   	   Natur	  színek	  hideg	  árnyalatai	  
	   	   	   .00	   	   Natur	  színek	  meleg	  árnyalatai	  
	   	   	   01,	  03,	  06,	  07	   Korrektorok	  (mix-‐tonok)	  	  
	  
Hatóidők:	   	   30-‐45	  perc	  a	  teljes	  rendszernél,	  11-‐12	  árnyalatok	  40-‐45	  perc	  
	  
Krém-‐peroxidok	   vol	  10	  (3%),	  vol	  20	  (6%),	  vol	  30	  (9%),	  vol	  40	  (12%)	  
Kamilla	  kivonatos,	  alacsony	  ammoniatartalmú	  oxidáló	  krém,	  speciálisan	  a	  Voila	  családhoz	  fejlesztve.	   	  
	  
Ősz	  hajfedés:	  	  	  a	  Voila	  festékrendszer	  70%	  ősz	  haj	  arányra	  fejlesztett	  rendszer.	  Minden	  árnyalata	  fedi	  az	  
ősz	  hajat,	  így	  nem	  kell	  natur	  színt	  keverni	  az	  árnyalatokhoz	  az	  erősebb	  fedés	  érdekében.	  
70%	  ősz	  haj	  jelenlét	  felett	  a	  fedő	  erő	  úgy	  erősíthető,	  hogy	  1	  árnyalattal	  sötétebb	  színt	  választunk	  a	  
kivántnál	  és	  vol	  30	  peroxidot	  használunk	  az	  általános	  vol	  20	  helyett.	  (pl.	  6.8	  a	  kívánt	  szín,	  5.8-‐at	  
használunk	  vol	  30-‐as	  előhívóval,	  1:1,5	  keverési	  aránnyal).	  Az	  ősz	  hajfedésnél	  a	  tőre	  a	  festéket	  ne	  kenjük,	  
hanem	  “pamacsoló”	  mozdulattal	  ültessük	  a	  tökéletes,	  egyenletes	  fedés	  érdekében.	  
	  
Előpigmentálás:	  	  Amennyiben	  2	  árnyalatnál	  sötétebbre	  kívánunk	  festeni	  előpigmentálás	  szükséges.	  
Az	  előpigmentálásra	  kifejlesztett	  széria	  a	  .8	  válasszunk	  a	  kívánt	  árnyalatnál	  1	  árnyalattal	  világosabbat	  a	  	  
.8	  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,	  6.8-‐al	  előpigmentálunk,	  majd	  5.0-‐val	  
festünk)	  
Amennyiben	  az	  előpigmentálást	  reflex	  élénkítés	  miatt	  végezzük,	  használhatunk	  Voila	  Color	  Kult	  színező-‐
balzsamot	  a	  megfelelő	  árnyalatból.	  (pl.	  7.44	  a	  kívánt	  szín,	  044	  Color	  Kult	  előpigmentálás	  8-‐10	  perc)	  
	  
Tonizálás,	  emulgálás:	   A	  Voila	  rendszerrel,	  vizzel	  lágyítva	  tonizálhatunk	  teljes	  hajhosszra.	  Amennyiben	  
nem	  sötétítettünk	  1	  árnyalatnál	  többet,	  a	  hatóidő	  utolsó	  5-‐10	  percében	  emulgáljunk.	  1-‐2	  árnyalat	  
sötétítésnél	  a	  teljes	  hatóidőre	  tonizáljuk	  a	  hajhosszt.	  	  
Szuperszőkék	  (11-‐12	  árnyalatok)	  2-‐3	  percíg	  emulgáljunk.	  
	  
Voila	  Color	  Care	  technikai	  család:	  A	  technikai	  család	  minden	  terméke	  speciálisan	  a	  Voila	  
festékrendszerkhez	  fejlesztett,	  így	  garantálva	  a	  tökéletes	  végeredményt,	  	  
hosszantartó	  színeket,	  tökéletes	  hajminőséget.	  
	  
.	  Festés	  utáni	  PH	  savas	  sampon,	  kondícionáló	  
.	  Szőkítőpor	  
.	  Hamvasító	  sampon	  
.	  Színeltávolító	  folyadék	  
.	  Kontúrkrém	  
.	  Érzékeny	  fejbőr	  gél	  
.	  Color	  Kult	  színezőbalzsamok	   	  



  
	  
               
 
  
 


