 Se STRIKE4 lze použít tyto barvy:
odbarvené vlasy - Framcolor Bold,
barvené - Framcolor 2001 Light&Shine,
přírodní - Framcolor 2001 pro efekt tón
v tónu.
 Odolnost a vlastnosti barvy aplikované
metodou STRIKE4 je stejná jako při
aplikaci běžným způsobem.
 STRIKE4 nezbrzdí vaši kreativitu. Můžete
aplikovat 2 a více barev, při respektování
pravidel colormetrie.
 Za 20 sekund lze vlasy i zesvětlit s
Framcolor 2001 Light&Shine nebo
Framcolor 2001 US sérií.
 Proužek STRIKE4 chrání vlas před
poškozením, proto použití žehličky je
zcela bezpečné.

PRACOVNÍ POSTUP S PROUŽKY STRIKE4

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1. Proč potřebuji žehličku pro tuto službu?
…Žehlička zkracuje délku procesu barvení.
2. Není použití žehličky nebezpečné?
…V žádném případě- STRIKE4 vlas účinně chrání před jakýmkoli poškozením.
3. Jaká vysoká teplota musí být na žehličce?
…Ideální teplota je 170-190 °C, dle typu vlasů.
4. Jak dlouho služba trvá?
…Vyberete si pramen, pak stačí pár sekund a opláchněte. To je vše.
5. Šlo by použít na tento postup kadeřnický alobal?
…V žádném případě! Alobal vodí teplo, dochází k přehřátí s rizikem spálení a
výrazného poškození vlasů.
6. Jaký druh barev mohu se STRIKE4 použít?
…Na odbarvené vlasy doporučujeme Framcolor Bold. Na barvené vlasy
Framcolor 2001 Light&Shine.
Na přírodní vlasy Framcolor 2001 pro efekt tón v tónu.
7. Jak silně vlasy za 20 sekund zesvětlím?
…Barvené vlasy s Framcolor 2001 Light&Shine nebo Framcolor 2001 US sérií:
2 úrovně s 30 vol, 3 úrovně se 40 vol (výsledky garantované na
nepoškozených vlasech).
V případě obzvláště poškozených vlasů barva může ztratit zářivost dříve, než
je běžné.
8. Můžu proužek STRIKE4 použít opakovaně?
…Absolutně ne – proužky STRIKE4 jsou na jedno použití!
9. Můžu proužek STRIKE4 použít, zatímco je barva aplikovaná na vlasy u kořínků?
…Ano, proužek STRIKE4 lze použít, na suché vlasy, před nebo po barvení.

10. Hodí se STRIKE4 i na krytí šedin?
…Ne, protože se STRIKE4 neobarvíte vlasy u kořínků.
11. Co mám dělat po odstranění proužku STRIKE4?
Postup je stejný jako u ostatních způsobů barvení. Doporučujeme Color
Method.
12. Jak odstraním barvu z pramene?
…Se službou: 1 díl vody + 1 díl šamponu Color Method Shampoo GO + 1 díl
odbarvovače. V případě obzvláště odolných barev Bold: 1 díl šamponu Color
Method Shampoo GO + 1 díl oxidantu 5 vol + 1 díl odbarvovače.
13. Jak dlouho vydrží barva aplikovaná metodou STRIKE4?
…Odolnost barvy je stejná jako při aplikaci běžným způsobem.
14. Mám-li více pramenů k obarvení, musím hned každý proužek po uzavření
přežehlit?
…Nemusíte. Doporučujeme nejdříve dokončit proces (proužky přiložit,
naaplikovat barvu a uzavřít) a nakonec přežehlit jeden po druhém.
15. Existuje speciální způsob aplikace barvy se STRIKE4?
…Doporučujeme použít štětec „COLOR SPONGE BRUSH“ vertikálně.
16. Jak hodně mám na pramen během žehlení tlačit?
…Vyhněte se přílišnému tlaku žehličky na pramen, abyste barvu nevytlačili
z proužku pryč!
17. Je možné se STRIKE4 aplikovat najednou 2 a více barev?
…Jistě, STRIKE4 nezbrzdí vaši kreativitu. Jen dejte pozor na správné
kombinace barev (viz Newtonům kruh).
18. Musím ohýbat spodní konec proužku, aby barva neunikla pryč?
…Jedná se o velmi důležitý krok! Spodní část proužku ohněte 1-2x a zajistěte
klipem.
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