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STEP BY STEP

SAIBA MAIS EM NOSSA 
SEÇÃO EDUCATION!

FASHION SHADES

Descubra os looks fantásticos que criámos, deixando você inspirar 
pela alegria e despreocupação das nossas “Yellow Girls” na sua 
viagem on the road em nome do Italian Style, entre as maravilhas 
do Lago di Garda.

Proporção de mistura

*Em caso de tonalização no cabelo natural para não alterar a base use a proporção de mistura 10:5 
((Exemplo: 30 ml Yellow Color + 60 ml Yellow Peroxide 5 Vol + 15 ml Yellow Tone-On-Tone Creator).

Tempos de ação e proporções de mistura
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Tempos de ação: 
para um cabelo fino/médio, reduzir para metade
os tempos habituais, em função do oxidante
escolhido; para cabelos médios/grossos, 
deixar atuar por mais 5 minutos.
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Objetivo
Tom sobre tom, tonalização e 
cobertura com Tone-On-Tone Creator5 Vol. - 1.5%10-20’

Cobertura e colorações tom sobre tom10 Vol. - 3%25-35’

Cobertura e clareamento de 1 tom20 Vol.- 6%35-40’

Cobertura e clareamento de 2 tons30 Vol.- 9%40-45’

Cobertura e clareamento de 3 tons40 Vol.- 12%45-50’

Clareamento de 4 tons com Energy Series40 Vol.- 12%50-55’

Clareamento de 4-5 tons com Energy 
Series + 0SS40 Vol.- 12%50-55’

30 ml3 ml

1:2

 10:1*

60 ml

+5 Vol.+
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DEEP VIOLET      BASE DE PARTIDA: 4 NATURAL

Step by Step:

› FÓRMULA 1: Yellow Bleach 7 levels, misturada com Yellow Peroxide 20 vol. Proporção de mistura 1:2.
› FÓRMULA 2 (RAÍZES): Yellow Color 4.22, misturado com Yellow Peroxide 20 vol. Proporção de mistura 1:1,5. 
› FÓRMULA 3 (COMPRIMENTOS E PONTAS): Yellow Color 4.22 + Yellow Peroxide 5 vol. + Tone-on-Tone Creator. Proporção de mistura com oxidante 1:2. 

Proporção de mistura com Tone-on-Tone Creator 10:1.

Criamos um setor em semicírculo, que vai 
desde a extremidade da sobrancelha direita 
até a extremidade da sobrancelha esquerda, 
passando pelo osso occipital.

Dividimos a seção ao meio com uma linha.  

Começamos pela seção direita. Criamos 
subseções traçando diagonais traseiras, a 
partir da área frontal. Cada subseção é de 
aproximadamente 1 cm. Vamos fazer assim 
também para a seção esquerda.

Em cada subseção, aplicamos nos comprimentos FÓRMULA 1 com 
uma trincha, e com dedos em forma de tesoura distribuímos 
na direção da raiz.
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Prosseguimos com todas as subseções e 
depois de atingir o tom e meio de aclaramento, 
enxaguamos e secamos os cabelos.

Aplicamos em seguida FÓRMULA 2 nas raízes 
e FÓRMULA 3 nos comprimentos e pontas. 
Enxaguamos, secamos e fazemos a modelagem. 5 6

LUXURY COPPER      BASE DE PARTIDA: 6 NATURAL

Step by Step:

› FÓRMULA 1: Yellow Bleach 7 levels, misturada com Yellow Peroxide 20 vol. Proporção de mistura 1:2.
› FÓRMULA 2 (RAÍZES): Yellow Color 7.4, misturado com Yellow Peroxide 20 vol. Proporção de mistura 1:1.5. 
› FÓRMULA 3 (COMPRIMENTOS E PONTAS): Yellow Color 8.44+ misturado com Yellow Peroxide 5 vol. + Tone-on-Tone Creator. Proporção de mistura com oxidante 1:2. 

Proporção de mistura com Tone-on-Tone Creator 10:1.

Dividimos a cabeça em quatro setores, fazendo 
uma divisão cruzada. 

Começamos pela parte de trás esquerda e 
criamos uma seção triangular na nuca, a partir da 
linha central até ao fim da linha de crescimento da 
nuca, no lado esquerdo.

1
Na madeixa da seção que acabamos de criar, aplicamos 
FÓRMULA 1 com a trincha na posição vertical, iniciando da metade 
do comprimento até às pontas. Em seguida, sempre com a ponta 
da trincha, distribuímos na direção da raiz (mantendo a trincha na 
posição vertical e tendo o cuidado de nunca chegar à raiz). 

2

para evitar que se veja uma linha definida de mudança de cor perto das raízes, sugerimos descolorar comprimentos e pontas em todo o cabelo. 

Continuamos até o fim do setor, como se fosse 
um ziguezague. 3

Procedemos da mesma forma também para o setor direito.

4

Passamos para a zona temporal esquerda. Criamos as 
diagonais ziguezague, até chegarmos à zona frontal. 
Descoloramos todas as subseções da mesma forma, como 
foi feito antes na parte de trás.

5
Repetimos o procedimento na zona temporal direita.

6

Enxaguamos e secamos.  

Aplicamos FÓRMULA 2 na raiz alongando 
ligeiramente a cor na direção dos comprimentos. 7 Vamos saturar comprimentos e pontas aplicando 

FÓRMULA 3.
Enxaguamos, secamos e fazemos a modelagem.8

DUSTY BROWN      BASE DE PARTIDA: 6 NATURAL

Step by Step:

› FÓRMULA 1: Yellow Bleach 7 levels, misturada com Yellow Peroxide 20 vol. Proporção de mistura 1:2.

› FÓRMULA 2: Yellow Color 7.17. Proporção de mistura com Yellow Peroxide 20 vol. 1:1.5. 

› FÓRMULA 3: Yellow Color 9.17 + Yellow Peroxide 5 vol. + Tone-on-Tone Creator. Proporção de mistura com oxidante 1:2. Proporção de mistura com Tone-on-Tone Creator 10:1.

A partir do fulcro, criamos muitas porções, cada uma com 
uma espessura de cerca de 3 cm, que chegam à linha de 
crescimento da cabeça.

A partir da porção central, pegamos uma madeixa 
verticalmente e descoloramos, aplicando FÓRMULA 1 
desde a metade do comprimento até à ponta, distribuindo 
com a trincha na posição vertical.

Da mesma forma, procedemos para todas as seções 
criadas.

Enxaguamos e secamos.
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Aplicamos FÓRMULA 2 nas raízes, até metade do 
comprimento.

Nas partes mais claras (da metade do 
comprimento até às pontas) aplicamos 
FÓRMULA 3.
Enxaguamos, secamos e fazemos a 
modelagem.
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