
Pripravljeni za microLights
Naravno, sijoče, microLights – oživitev barvnega trenda za prefinjeno, 
večdimenzionalno pričesko. Kanček pramenov microLights in videti ste sijajno!

KREAT IVNA BARVA 
tehničn i  vodnik



KREAT IVNA BARVA

Prepoznavni videz — odločite se 
za microLights in bodite čudoviti!
CREME BRULEE BLOND je sijoč poletni blond videz z nežnimi prameni, 
ki so videti kot na soncu obledeli lasje.

Razpršeni svetlobni mikropoudarki se mehko zlijejo z naravno barvo las 
in dajejo pričeski osupljivo dimenzijo in luminoznost. Sijaj kremastih 
bež-zlatih blond odtenkov Color & Gloss barvno dovršeno poskrbi za 
popoln videz!

Tehnika
V svet kreativnih prostoročnih tehnik, kot so 
ba-layage, ombré ali sombré, ki so danes 
kreativni standard, se zmagoslavno vrača 
»klasika s pra-meni« – čeprav v sodobnejši, 
moderni različici. Najbolj trendovski prameni 
sezone se imenujejo microLights, izjemno 
drobni prameni, kakršne sicer vidimo le pri 
otrocih z naravnimi prameni. Videz zahteva mehko 
prelivanje barve, kot bi bilo obarvanje naravno.
Pri tem predvsem na zgornjem sloju las in na 
laseh, ki obkrožajo obraz, s pomočjo folije 
ustvarimo izjemno drobne pramene – za popoln 
in naraven sijaj!

Pripomočki
Posodica za barvo

Metlica 
Širok in ozek čopič

Aluminijasta folija za pramene

Izdelki

Za barvo in sijajZa barvo in sijajZa barvo in sijaj

Posvetlitev

Prej: izhodiščna barva 6/0 temno blond 
Čisti čas nanašanja: 40 minut

Videz CREME BRULEE BLOND



KULTUR  A POPOLNE LEPOTE

Najnovejši barvni trend vsako 
barvo las požlahtni z 
mikroprameni, ki lase nežno 
posvetlijo in jim tako dajo 
dimenzijo prefinjenosti. Rezultat 
je resnično naraven sijaj.



naravno izginejo, skoraj brez vidnega narastka. 
Ponovno barvanje se tako priporoča približno 
na vsake tri mesece.
— Odlična možnost tudi za tiste, ki si lase 
barvajo prvič in največkrat želijo rahlo 
spremembo oz. spremembo barve, ki ni 
drastična.
— Ta tehnika barvanja je zanimiva tudi za 
stranke, ki bi z barvanja balayage rade prešle 
na nov in naravnejši videz barvanih las.
— Lasje s prameni microLights so videti nežno 
in obenem razkošno, mikroprameni poskrbijo
za svež sijaj in v laseh pričarajo optično več 
volumna.
— Posebej dobro se prameni microLights 
obnesejo pri normalnih in zelo tankih laseh, saj 
poudarijo sprednje lase in zaradi tako 
nastalega 3D-učinka ustvarijo večjo polnost. 
— Pri daljših laseh je ta učinek še posebno 
učinkovit.
— Tudi kratki lasje s prameni microLights dobijo 
svež, naraven in personaliziran videz.

KREAT IVNA BARVA

Nasveti in triki

Tip
Prameni microLights so primerni za vse barve in dolžine las, od dolgih do kratkih. 
Rezultat je zelo naravna, izjemno sveža in dolgo obstojna barva.

— Nežni prameni microLights z rastjo las zelo 

PRIPOROČENI IZDELKI ZA DOMAČO NEGO 

V IDEZ A CREM E BRULEE BLOND

PROTEC TION  COULEUR

ŠAMPON SHAMPOO VOLUME ALI VITAL 

IN  CONDITIONNEUR

M A SK A GL A M COLOR H A IR M A SK 

.02 C A R A M EL

M A SK A GL A M COLOR H A IR M A SK .03 BLONDE

— V nasprotju s prostoročno tehniko se pramenov 
microLights na lase ne nanaša prostoročno, 
ampak se lase barva s pomočjo folij.
— Pomembna razlika v primerjavi z običajnim 
barvanjem pramenov je, da se na folije položi le 
izjemno tanke pramenčke las.
— Pri tem načinu lahko folije postavljamo zelo 
tesno drugo ob drugo. Rezultat je, da želeni 
potek barve od korenin do konic teče resnično 
naravno, mehko in enakomerno.
— Pri določanju pramenov microLights je treba 
paziti, kako lasje naravno padajo in kako jih 
stranka najraje nosi oz. oblikuje.
— Prameni microLights so pri rjavih laseh ravno 
tako učinkoviti kot pri blond, črnih ali bakreno 
rdečih laseh.
— Pramenov microLights ni treba vedno le 
svetliti oz. ni treba, da so vedno blond – 
nasprotno! Za resnično naraven videz pramenov 
microLights izberemo odtenke, ki so primerni za 
tip stranke in so barvno skladni, največ dva 
odtenka svetlejši od naravne barve las ali 
obstoječega odtenka barvanih las.
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KULTUR A POPOLNE LEPOTE

KORAK ZA KORAKOM
KOR AK 1A+B K r i žno razde l i te  lase.  Na za t i l ju,  t ik 
pod temenom, odde l i te  k vadra ten prede l.  Vzdol ž 
l in i je ,  k jer  je  obseg g lave največ j i ,  oddel i te  dva 
pravokotna predela,  začenš i  pr i  s red insk i  prečk i . 
Vzdolž prednjega dela las oddel i te predel ,  k i  
ob-sega ce lo ten f ru f ru  in  s t ranska de la prednj ih  
las .
KORAK 2A Začnite s kvadratnim predelom na 
zat i l ju  in  obdela j te  ce lo ten predel  s  tehn iko 
micro-L igh ts .  Po leg tega ce lo ten prede l  razde l i te  
na tan-ke vodoravne pasove,  š i roke ca.  0,5 cm.
Pr i  vsakem pasu oddel i te  mikropramene,  j ih  
fo l i jo  in  nanes i te  Technica l  Color  1.  Nato fo l i jo  
lepo prepogni te .  Dela j te  od spodaj  navzgor  pro t i  
temenu.  

KOR AK 2B Zdaj  obde la j te  p ravokotna prede la 
v zdol ž  l in i je,  k je r  je  obseg g lave največ j i .
Enakomerno ju  pobar vaj te  s  tehniko microL ight s . 
Lase razde l i te  na tanke vodoravne pasove,  š i roke 
ca.  0,5 cm. Pr i  v sakem pasu odde l i te  mik ropra-
mene,  j ih  podlož i te  s  fo l i jo  in  nanes i te  Technical 
Color  1.  Nato fo l i jo  lepo prepogni te.  Oba prede-
la obde la j te  od spodaj  nav zgor  v  smer i  s redinske
preče.

T1 TECHNICAL COLOR 1

BLONDE
BLONDE POWDER + BLONDE LOTION 4% 13,3 VOL.

P1 PASTEL COLOR 1

COLOR & GLOSS
CLEAR + /02 /LB + /03 /LG (5:5:3)

+ TONE LOTION

Objavite svoje pričeske microLights s 
hashtagom:
#microlightscolor   
#labiosthetique-color

Navodila za oblikovanje pramenov 
microLights še enkrat korak za kora-
kom pojasnjujejo preprosto uporabo 
tehnike s folijami.

KOR  AK 2C Nato obdela j te  preos ta le  predele  na 
prednjem delu glave. Ta predel po sredini 
razdel i te na dva dela. Enakomerno ju pobar  vajte s 
tehni-ko microL ights .
Sledite naravnemu robu lasišča in lase diagonalno 
razde l i te  na pasove,  š i roke ca.  0,5 cm. I z  d iago-
naln ih pasov oddel i te  mikropramene in na fo l i jo  
nanes i te  Technique Color  1.  Na obeh s t raneh 
dela j te  od sprednjega de la pro t i  zadnjemu delu 
g lave.  S  tak im tehničn im zaporedjem in  
razporedi tv i jo  us tvar imo uč inek »obkroženega 
obraza«!
KORAK 3 Barvno popoln i  personal i z i ran i  s i ja j ,  k i  
ga dosežemo z  recepturo Color  & Gloss  P1,  
poskrb i  za s i joč v idez  barve.



—  Wählen Sie immer typ – und farbgerechte Marbling Farb –
kombinationen aus. 

—  Für einen natürlich eleganten Marbling – Effekt können die 
gewählten Nuancen bis zu 2 Farbstufen heller und / oder bis 
zu 2 Farbstufen dunkler als der bestehende Ausgangston ge-
wählt werden.

—  Vermeiden Sie zu starke Kontraste in Tontiefe und Reflex für 
einen natürlichen Marbling Look. Nutzen Sie die La Biosthé –
tique Farbkarten und Strähnendisplays als Hilfsmittel und 
Orientierung.

—  Für einen farbenprächtigen Marbling Look wählen Sie be-
wusst stärkere Kontraste in Tontiefe und Reflex. 

—  Für einen pastelligen Marbling Look wählen Sie bewusst ab-
geschwächte Kontraste in Tontiefe und Reflex. Auf einer zu-
vor aufgehellten Ausgangsbasis wählen Sie Pastell Colora-
tionen aus der Tint & Tone Advanced oder Color & Gloss Se-
rie.

—  Platzieren Sie bewusst die Marbling Farbeffekte in sichtba-
ren Bereichen auf den Längen und Spitzen bzw. proportio-
nal dem individuellen Haarschnitt angepasst. 

—  Colorieren Sie die Farbeffekte in der Marbling Freihand –
technik mit Hilfe des Gouache Boards.

—  Legen Sie die colorierten Längen und Spitzen auf der trans –
parenten Folie ab. Diese bietet Ihnen einen visuellen Sicht –
schutz.

—  Für mehr Dynamik und Raffinesse variieren Sie den Mar-
bling Effekt. Die transparente Folie hilft Ihnen visuell den 
Marbling Effekt dynamisch und versetzt anzuordnen. 

—  Colorieren Sie die zu färbenden Bereiche schrittweise, zügig 
und sauber. Legen Sie die colorierten Passées aus dem 

Gesicht immer nach hinten oder seitlich ab. 
—  Als schonende Farbveredelung nach der Coloration und als 

strahlende Farbauffrischung für zwischendurch empfehlen 
wir Color & Gloss.

LA BIOSTHETIQUE




