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• Intensiv Blå 250 ml
• Pastell Blå 250 ml
• Intensiv Röd 250 ml
• Pastell Röd 250 ml
• Intensiv G  u l 250 ml
• Pastell G u l250 ml
• Intensiv Brun 250 ml

• Pastell Brun 250 ml
• Intensiv Svart 250 ml
• Pastell Svart 250 ml
• Vit 250 ml och 1000 ml
• Alkalie /0 och /00 (inga pigment) 1000 ml
• Väteperoxid 3 % (10 vol.) och 

7.5 % (25 vol.) 1000 ml
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F Ö R D E L A R N A  M E D  E N  H Y B R I D F Ä R G
• Helt nytt sätt att färga hår
• Kompakt färgserie, mindre lager
• PPD-fri
• Möjlihet att skapa en trillion olika nyanser
• Den önskade nyansen syns redan i färgskålen
• Det är möjligt att färga naturhår och hår med vitandel
• Inte nödvändigt att alltid förbleka hår
• Passar för att färga på personer under 16år
• Färgen fadear snyggt
• Enda begränsningen är din fantasi

Ge din kund en helt ny upplevelse med SensiDO Trillion Tones!

H  U  R   F  U  N  K  A  R   D  E  T ?
Du har bara tre huvudkomponenter

A B C

A  6 olika nyanser

B /0 för klassisk färgning och /00 för uppljusning

C Väteperoxid 3 % (10 vol) och 7.5 % (25 vol)

När du blandar A + B + C
Blandningsförhållande: 1:1:1
Verkningstid: 30 min.

När du bara använder komponent A som direktfärg
Verkningstid: 20 min.
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@TRILLIONTONES
#hybridhaircolor #trilltribe #trilliontones

 @lisaforwardhair

 @bridget.house

 @bohobrushed

 @rebeccataylorhair

SensiDO Trillion Tones by Rebecca Taylor är en hybridfärg som inte bara är en direktfärg, 
demi/semi eller permanent färg, utan allihop på en gång. SensiDO Trillion Tones är en 
direktfärgbaserad PPD-fri hårfärg som också kan användas som en permanent hårfärg. 
Detta tillåter dig att genomföra samtliga färgbehandlingar, allt från gråhårstäckning, 
klara/vibranta färgningar, permanenta med lyft/infärgning på naturhår, naturligt blonda, 
bruna & röda nyanser...valet är ditt!

SensiDo Trillion Tones-konceptet är en liten färgserie som ger varje frisör möjligheten att 
bli helt gränslös och ta sina färgningar till nästa nivå. Färgserien består av 6 nyanser och 
kan blandas till en trillion olika nyanser för naturhår, tidigare färgat och till och med grått 
hår. SensiDO Trillion Tones utmanar hårstylister över hela världen att skapa fantastiska 
resultat!

Tre huvudkomponenter
Direktpigment, alkalier och väteperoxid. Med direktfärgerna skapar du enkelt oändliga 
antal nyanser med din fantasi som enda gräns. Med den ammoniakbaserade alkaliteten 
kan pigmenten tränga in djupare i hårstået och även boosta uppljusningmöjligheten 
genom att verka som en katalysator när den blandas med väteperoxid.
Alkaliteten innehåller även färgframhävande ingredienser som får pigmenten att hålla 
längre och få en ökad intensitet. Dessutom skyddar det håret under färgprocessen och 
ger håren en högre glans..
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I N S T R U K T I O N E R
SensiDO Trillion Tones by Rebecca Taylor är en helt ny typ av hårfärg, som genom att blanda
direktpigment med alkalier som innehåller ammoniak och väteperoxid, kan användas som
en permanent hårfärg. Den här metoden gör det möjligt att till och med färga naturhår och
grått hår/ hår med vitandel utan att förbleka eller förbehandla det. Driektpigmenten kan 
även användas rent utan väteperoxid eller alkalitet och fungerar då som klassiska direktfärger. 
Hårets naturliga mörkhetsläge kommer att påverka slutresultatet, färgen tar inte bort tidigare

med varandra. Vit kan användas för att skapa ljusare nyanser.
OBS! Intensiv blå får max vara 1/3 av den färdiga blandningen!

FÖRSTA STEGET, ANALYSERA HÅRET
Är det naturhår, vilket mörkhetsläge, nyans, behövs det förblekas för att nå det önskade
resultatet eller kan man bara lägga hybridfärgen rätt på håret?

ATT ANVÄNDAS SOM PERMANENT HÅRFÄRG
Rekomenderas på naturhår, grått eller tidigare färgat hår. (Inte förblekt)

Använd Färg (A) Alkalie (B) Väteperoxid (C) Blandas Verkningstid

1 stegs lyft Intensiv / Pastell /0 3 % / 7.5% 1:1:1 30–50 min

2 stegs lyft Pastell /0 7.5% 1:1:2 45–50 min

3 stegs lyft Pastell /00 7.5% 1:1:2 45–50 min

Samma nivå Intensiv / Pastell /0 3% 1:1:1 20–30 min

Grått hår Intensiv /0 3% 2:1:1 30–50 min

Utväxt Intensiv / Pastell /0 3% 2:1:1 30–50 min

Mörkare Intensiv /0 3% 2:1:1 30–50 min

Blanda färgen: Blanda till nyanser med komponent A. Notera: om du 
använder blått i din färgblandning så tillsätt en extra 1/3-del efter att du är 
nöjd med nyansen. För ett längre hållbart blått resultat kan du tillsätta 
5-10% rött i förhållande till blått. Tillsätt sen komponent B & C, titta i 
tabellen ovanför för rekommenderade mängder/styrkor.

Applicering: Blanda noggrant och applicera den på håret. Verkningstid är 
20-50 minuter beroende på önskat resultat.

ANVÄND SOM SEMI/DEMI PERMANENT FÄRG
Rekommenderas på naturhår och tidigare färgat eller blekt hår

Blanda till önskad nyans med komponent A. Tillsätt små mängder av B & C 
Ju mer du tillsätter desto närmare permanent färg, ju mindre du tillsätter 
desto närmare en direktfärg.

Applicering: Blanda färgen noggrant och applicera på håret. Verkningstid är 
20-30 minuter.

ANVÄND SOM DIREKTFÄRG
Rekomenderas på tidigare färgat eller blekt hår
Blanda till önskad nyans med komponent A.  Vad du ser är vad du får.
Applicering: Blanda färgen noggrant och applicera på håret. Verkningstid är 
20 minuter.
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När du ska färga grått hår eller ska 
mörka ner ett ljust hår kommer du 
behöva tre färger: Svart och Rött för
en schysst bas och antingen brunt för 
naturliga nyanser eller blått för riktigt
kalla färger.

-  Svart ger mörkhetsläget

-  Rött förpigmenterar

-  Brunt eller Blått ger din tänkta 
nyans.

-  Gult ljusar upp din nyans och 
rekomenderas inte till mörka färger.
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A N V Ä N D B A R A  T I P S  &  T R I X

Intensiva toner

Intense Yellow kan användas till att skapa knalliga gula eller naturliga koppartoner.
Kan med fördel användas för att ge värme till kalla nyanser.

Intense Blue: Klara blåa färger, blanda dem med rött och svart för att skapa
kalla, intensiva svarta resultat. Till och med på helt vita utgångslägen.

Intense Red: Genom att blanda rött med andra nyanser kan du få orangea, röda, lila
mahogny och rödbruna variationer. Ren intense-red ger en schysst röd e�ekt på svart hår.

Intense Brown: Blanda brunt och gult för olika variationer av varma koppartoner. Blanda 
med rött för intensiva rödbruna nyanser.

Intense Black: Svart hjälper till att mörka ner och skapa djup i alla andra nyanser.
Blanda svart med brunt för att få fram naturliga bruna färger.

Pastel-tones // Pasteltonerna är 20% intensiv och 80% vit.

Pastel Red:  

Pastel Brown: Pastellbrun tillsammans med de andra pastellerna ger riktigt �na blonda 
nyanser, från naturligt till koppriga och sandiga resultat.

Pastel Black:  Ger vackra gråa nyanser och fungerar att neutralisera med. Blanda med 
pastellbrun för snygga sandiga nyanser.

OBS!  Intense Blue & Pastel Blue blir gröna när de blandas med alkalitet (/0 & /00).
Du kan påbörja appliceringen direkt du blandat färgerna, det gröna blir blått igen efter en 
liten stund. Slutresultatet blir som färgen var innan du tillsatte alkaliteten.
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Pastel Yellow: Pastellgul kan blandas till en riktigt lysande orange, persika eller 
aprikosnyanser men även slående gröna nyanser.

Pastel Blue: Bland pastellblå med vit för varierande nyanser av turkos. Blanda med Gul 
för vackra gröna färger. Blanda med pastellrött och svart om du vill neutralisera orange.

Funkar �n-�nt till alla typer av rosa, roséguld och andra smaskiga godisnyanser
Ren pastellröd funkar som en klar rosaröd på förblekt hår.
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H U R  M A N  B E H Å L L E R  F Ä R G E N  L Ä N G R E
• r

 vattenavstötande till vattenälskande, detta på grund av att de naturliga oljorna är borta.
Efteroxideringsperioden är 48 timmar och under den här tiden är det inte rekomenderat att tvätta

drastiskt blir längre.

•

• Använd produkter som är ämnade för färgat hår och undvik djuprengörande produkter.

• Tvätta håret i ljummet/svalt vatten.

• Skydda håret under simning från klor.

• Använd värmeskydd när du fönar eller plattar håret.

• Olika nyanser fadear olika, till exempel så sätter sig de blåa pigmenten hårdare på behandlat 
hår medan de röda sitter hårdare på naturhår.

M I X - A P P
Du kan enkelt skapa recept med vår
Trillion Tones Mixing App, du hittar den på

app.trilliontones.com
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P I G M E N T  R E M O V E R

Nu kan du ta bort Trillion Tones
direktpigment utan problem!

Många beundrar effektfärger och regnbågsfärgningar. De funderar också hur 
håret kommer att se ut när färgen rinner ur. Blåa pigment är i synnerhet kända 
för att de sitter hårdare än alla andra pigment, de är också svårare att få bort 
i jämförelse med andra direktpigment och de lämnar oftast ett blå-grönt spår 
efter sig som kan vara riktigt svårt att få bort. Fram tills nu har det bästa tipset 
varit att få bort en fadead blå nyans med att täcka med kompletterande 
pigment

För att lösa problemet har vi utvecklat SensiDO Trillion Tones Pigment Remover 
som hjälper dig att rensa bort och helt ta bort Trillion Tones från håret.
Den funkar också fint att ta bort andra direktfärger, till exempel SensiDO Match. 
Oljebaserad för att skydda håret under behandlingen. Parfymfri & Vegansk.

Användning: Skaka flaskan tills innehållet blir jämnt vitt. Blanda 1 del valfri 
blonderingsprodukt med 7 delar Pigment Remover. Applicera generöst med 
produkt på torrt eller handdukstorkat hår. Låt verka i 45 minuter.
Ultimat temperatur är 37° C, du kan tillföra värme men inte för varmt!
Tvätta håret med schampo och balsam. Använd handskar.
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