
One60nine

• NO ammoniak
• NO parapenylenediamine (PPD)
• NO resorcinol

• One60nine er et mildt permanent farvesystem med 35 nuancer
• For første gang i verden er det aktive ingrediens Symsitive 1609 brugt til coloration
• Indeholder en luksus olie (tinctorial oil) som begrænser irritation i hovedbunden 
• Indeholder kokos olie som giver en fantastisk flot glans, beskytter håret og forbedre 

hår kvaliteten
• Indeholder vitamin C som er en bombe af anti oxidanter som bliver aktiveret ved 

brug af Synergy creme (beise)  1,2 eller 3

Dækning af 100% gråt hår

• Natur toner  dækker 100% gråt hår uanset tykkelse af hårstrået
• Gyldne toner dækker op til 70% gråt hår uanset tykkelse af hårstrået
• Brune toner dækker op til 70% gråt hår uanset tykkelse af hårstrået
• De resterende toner har en dække evne på op til 50% gråt hår uanset tykkelse af 

hårstrået
• Hvis man ønsker en dække evne på 100% på gråt hår med andre toner end natur 

tonerne, skal der blandes eksempel: 25g 5,0  + 25g 5,5 + 50g Synergy 2 (6%) hvis det 
er 5,5 tonen man ønsker 



One60nine
• Nemt at blande sammen og påføre

• Farven påføres på et rent ikke nyvasket hår

• Blandings forhold 1:1 (1 del farve creme + 1 del Synergy creme) Kan ikke blandes med 
andre beiser

• Synergy creme nr. 1 (3,9% beise) uden parabener, bruges til tone i tone eller mørkere 
omrystes før brug

• Synergy creme nr. 2 (6% beise) uden parabener, bruges når der skal dækkes gråt hår, kan 
lysne 1-2 toner på naturhår, omrystes før brug

• Synergy creme nr. 3 (9,9% beise) uden parabener, kan lysne op til 3 toner på naturhår, 
omrystes før brug

• Trække tid 30-45 min uden varme

• Skyl let og emulgerer farven ud, skyl til vandet er rent, vask med Artégo Easy care Magical 
color shampoo efterfulgt af Easy care Magical color conditioner

• One60nine anbefales IKKE til farvning af hud og kropshår samt skæg, bryn og vipper 
mm.

• Produktet kan fremkalde en allergisk reaktion

• Permanent ikke håret lige efter brug af produktet

• Undgå kontakt med øjne, hvis produktet kommer i øjnene, skyl grundigt og kontakt evt. 
læge

• Brug altid egnede handsker

• Brug altid udsugning

• Opbevaring i tørt køligt rum, luk altid tuben og flasken helt efter brug

• Uegnet for børn

• Kun til professionel brug


