
BERRYWELL® HAJFESTÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KEVERÉSI  ARÁNYOK ÉS HATÓIDŐK

Színmélység 1-10

1 rész hajfesték + 1 rész Creme Oxyd
6% = 1 árnyalat világosítás,

szín a színben, sötétítés
9% = 2 árnyalat világosítás

12% = 3 árnyalat világosítás 
Ősz haj divatszínre festésénél natúr 

szín hozzáadásával a fedés erősítése 
érdekében.

30%-ősztől: 1 rész natúr szín +
2 rész divat szín + Creme Oxyd

30% - 50% ősz: 1 rész natúr szín +
1 rész divat szín + Creme Oxyd

TIPP: 9%-os Creme Oxyd használata 
esetén csak beszinezi de nem fedi be 

az ősz hajat!
A 100%-os ősz fedéshez mindig 
6%-os Creme Oxyd szükséges

50%-80% ősz: 2 rész natúr szín +
1 rész divat szín + 1 rész Creme Oxyd
80%-100% ősz: 1 rész natúr szín +

1 rész Creme Oxyd
TIPP: Ősz haj fedése csak a 1-9 

színmélységig lehetséges. 
Creme Oxyd 6%.

Speciál szőke

1 rész hajfesték +
2 rész Creme Oxyd

9% = 3 árnyalat világosítás
12% = 4-5 árnyalat világosítás 

A világosító festés esetén vastagabb 
felvitel szükséges mint normál 

festésnél

12.0   legerősebb világosítás, árnyalat  
 hozzáadása nélkül
12.1   enyhe hamvas reflex
12.11 legerősebb hamvasitás,    
 intenzív hamvas reflex
12.8   hamu speciál szőke, jól fedi a    
 narancs színt
12.3   meleg arany reflex
12.32 speciál szőke–bézs enyhe    
 arany-ibolya reflexszel

Javaslat:
10.1 · 10.3 · 10.32 · 10.8 · 10.9  

9.03 · 9.1 · 9.32 · 9.8 · 9.9

1 rész hajfesték +
2 rész Special Lotion 1,9%

A pasztell árnyalatok elérése érdeké-
ben az egyenletesen szőkített hajra

TIPP: A pasztell festék felvitelekor és a 
szőkítés után maradjon a fejmosónál 

és figyelje az árnyalatváltozást.

FONTOS:
Először semlegesítse a szőkítést a  

BERRYWELL® hajöblítő balzsammal 
és/vagy a színvédő hajkondícionálóval, 

majd vigye fel a pasztell festéket. 
Végezetül csak öblítse ki, és még 

egyszer semlegesítse.

NORMÁL FESTÉS VILÁGOSÍTÓ FESTÉS PASZTELL FESTÉS

FIGYELEM: festett hajat így már nem tud világosítani

Utókezelés: A hatóidő végeztével a hajfestéket meleg vízzel oldja fel, alaposan öblítse le,
majd BERRYWELL® színvédő samponnal mossa meg. A semlegesítéshez és a szín stabilizálásához használja a

BERRYWELL® színvédő hajkondícionálót. Hatóidő 5 perc.

HAJTŐ FESTÉS HAJTŐ FESTÉSHAJTŐ FESTÉS

Színfelfrissítés: A hajvégek színkiegyenlítéséhez nedvesítse be a hajat vízzel
(világos színeknél 100 ml vízzel), és a festéket a hajtőtől kezdve emulgálja. További hatóidő 5-10 perc.

Melegítéssel: 15 – 25 perc
Melegítés nélkül: 25 – 30 perc

Melegítéssel: 30 – 40 perc
Melegítés nélkül: 40 – 50 perc

Melegítéssel:      nem ajánlott
Melegítés nélkül: 15 percig

Hatóidő: a megadott hatóidő csak irányadó és szükség esetén meghosszabbítható

ELSŐ FESTÉS ELSŐ FESTÉSELSŐ FESTÉS

Hatóidő: a megadott hatóidő csak irányadó és szükség esetén meghosszabbítható
Melegítéssel 
15–25 perc

Melegítés nélkül 
25–30 perc

1. fázis 2. fázis

1. fázis
10 perc
20 perc

1. fázis
Melegítéssel  15 perc

Melegítés nélkül  30 perc

2. fázis
15–25 

perc

2. fázis
30–40 

perc

A hatóidő alatt többször dolgozza át a hajfestéket
A melegítés nem ajánlott

Melegítés nélkül: 15 percig

1. fázis 2. fázis

világosítássötétítés

Szín a színben
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