RÖVID SZÍNKALAUZ
Köszönjük, hogy figyelmet szentel a forradalmi SofTap® színrendszernek. Vásárlóink a
következő okok miatt kedvelik festékeinket:
A SofTap® színrendszer előnyei:
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Meglepően nagyszerű eredmények.
Teljesen természetes látványú színek.
Nem szükséges keverés.
Krémes állagúak.
Gyorsan behatolnak a bőrbe.
A bevitelhez szükséges idő lényeges lerövidül.
Kevésbé sérül a bőr a festék gyors bevitele következtében.
Nem fröcskölődik.
Kevesebb korrekció szükséges.
Jól használható a legtöbb géphez vagy kézi eszközhöz.
A megfelelő szín könnyen kiválasztható.
Hypo-allergén (nem okoz allergiás reakciót).
Megelégedett vendégek ezrei a festékek kitűnő történetében.
Előre látható, hogy milyen lesz a szín a gyógyulás után.

FELKENNI ÉS KIVÁLASZTANI

A SofTap® festékek annyira színhűek maradnak a bőrbe való bevitelük után is, hogy
nem kell egyebet tenni, mint a kívánt helyre, egy kis felületre felkenni a festéket, és
ezután egy száraz kendővel úgy szétkenni a bőrön, mintha le akarnánk törölni róla Az
egyik színt vigyük fel ily módon az egyik szemöldökre, szemre vagy a száj egyik
oldalára, majd egy másik színt a másik oldalra. Azonnal látni fogjuk, hogy melyik szín a
legmegfelelőbb.

SZEMÖLDÖK
A szemöldökszínek három palettára vannak osztva: a hideg (ezüst tubus), a neutrális
(arany tubus) és a meleg (réz színű tubus) színekre. Miért? Hogy minden bőrtípussal
kapcsolatos igény kielégíthető legyen. Ha olyan szín kívánatos, amelyben több piros
van, akkor a meleg palettáról válasszunk. Ha kevesebb pirosat tartalmazó színt
szeretnénk, akkor a neutrális palettáról válasszunk. Ha olyan színt szeretnénk,
amelyben kevés vagy egyáltalán nincs piros, akkor a hideg palettáról kell választanunk.
A paletták színei tovább vannak csoportosítva világos-, közép- és sötét színcsoportra,
amely lehetővé teszi a választás további pontosítását.
•
Olyan szemöldök esetén, amelynek egy teljes része hiányzik (például a vége)
válasszuk pontosan a még meglévő szemöldökszálak színét.
•
Ritkás szemöldöknél a meglévő szőrszálakkal egyező színt válasszunk, és csak a
ritkás területeket töltsük be.
•
Ha teljesen hiányoznak a szemöldökszálak, olyan színt válasszunk, amely a bőr
tónusához jól áll.
Bőrtípusok:
•
Kaukázusi bőr esetén minden szín jól mutat
•
Hispán bőr esetén maradjon a meleg és a neutrális palettánál.
•
Fekete bőr esetén 2-3 árnyalattal világosabb színt válasszon, mint amilyet a
vendége kér, és maradjon a meleg vagy a neutrális palettánál.
•
Ázsiai bőr esetén a hideg és a neutrális palettánál maradjon

SZEMKONTÚR
KÖZEPES ÁRNYALATÚ SZEMKONTÚR ESETÉN:
Acélkék/szürke szem: Earth egy kevés Pearl-el, 50/50% keverék Blue Lagoon és
Tempting Teal
Kék szem: Earth, Expresso, Pecan Pie
Olívazöld szem: Irish Moss, German Chocolate
Borostyán-sárga szem: Earth, Pecan Pie, Brown Sugar
Mézbarna szem: German Chocolate, Pecan Pie, Brown Sugar
Sötétbarna szem: Earth, Pecan Pie, Irish Moss
SÖTÉT ÁRNYALATÚ SZEMKONTÚR ESETÉN:
Acélkék/szürke szem: Charcoal, Blue Lagoon, Chocolate Eclair, Mahogany, Black Orchid
Kék szem: Charcoal, Chocolate Eclair, Mahogany, Café Olé, Black Orchid
Zöld/világos barnásarany szem: Mahogany, German Chocolate
Szürke/aranybarna szem: Jade Granite, Earth
Borostyán-sárga szem: German Chocolate, Café Olé, Mahogany
Mézbarna szem: German Chocolate, Chocolate Eclair, Café Olé
Sötétbarna szem: Mahogany, Black Orchid, German Chocolate, Chocolate Eclair, Café
Olé
Fekete bőr: Black Orchid
Hispán bőr: Café Olé, Mahogany
Azsiai bőr: Café Olé, Mahogany, Black Orchid

AJAKSZÍNEK
Bármely ajakszín keverhető egy másikkal, ha kívánatos. Valamennyi ajakszín tartalmaz
neutralizáló narancs színt, a Jamaican Rum kivételével. A SofTap® ajakszínek 4 csoportra
vannak osztva: mályva/rózsaszín, narancs/rózsaszín, barna/rózsaszín, piros/rózsaszín.
Minden szájnak kék alttónusa van. Néhány etnikai száj tartalmaz sok barnát is. A
szájszín választásakor kenjük fel a színt, és dörzsöljük a szájra. Ez jobb elképzelést ad
arra, hogy az altónus hogyan befolyásolja a végeredményt. Száj esetén 2-4 alkalom
szükséges a kívánt eredmény elérésére. Gyenge technika és károsodott bőrszövet (p.
dohányzás által) eredményezheti, hogy nem marad bent a festék.

AZ IMPOSTERTM COLLECTION

Az ImposterTM Collection olyan 6 ajakszín klasszikus összeállítása, amelyek közül valamelyik
bárki saját ajakszínének megfelel. Ezáltal nagyon egyszerű módon újra határozottá tehetjük,
ill. újraformálhatjuk a meglévő szájat. Az eredmény annyira valószerű, hogy senki se látja,
hogy az nem valaki saját szája. Nem mondható meg, hogy hol végződik az eredeti száj, és hol
kezdődik az ImposterTM szín. „Csak Te tudod a különbséget”TM Az ilyen típusú eljárásoknál
nagyon magas százalékos arányban jól bennmarad .a festék. Gyönyörű színek érhetők el
már 1-2 alkalom után is. Ha az Imposter TM Collection valamelyik színét használja, azt
tanácsoljuk, úgy használja őket, ahogy vannak, ne keverjen hozzájuk narancs színt. Habár, ha
az egyiket a másikkal kívánja keverni, az megteheti.

JAVÍTÓ SEGÉDSZÍNEK

A javító színeket azoknak a tartós sminket készítőknek hoztuk létre, akik vállalkoznak arra,
hogy a mások által készített munkákat kijavítsanak. Bár sohasem tudhatjuk igazán, hogy
korábban a vendégen milyen színnel is dolgoztak, de ezek a segédszínek segítenek a
vendég új kinézetét létrehozni. Egy csúf színt képesek szép barnává változtatni, és ez néha
egyetlen beavatkozással elérhető. A javító szín alkalmazása után az új szín rögtön, ugyanaz
alatt a kezelés alatt bevihető. Azonban komoly javítás esetén ajánljuk, hogy várjuk meg a
gyógyulást, így legközelebb újra használhatjuk a javító színt az új szín felvitele előtt.
Lemon-Aid: Ez a legjobb azok számára, akiknek többféle szín van a szemöldökükön. Ez
segíti kiegyenlíteni és közömbösíteni a többszínű szemöldököt, és előkészíti az új szín
számára. Használható még bármely szín világosítására és némileg hidegebbé tételére is.
Lime- Aid: Leginkább a piros vagy narancs tónusok közömbösítésére, Szemöldök esetén a
bevitelt a szélén kezdjük, és onnan haladjunk befelé. Sötétebb piros vagy narancs esetén
az Irish Moss a legjobb közömbösítő. A Lime-Aid-et közép- és világosbarna színek esetén a
szín hidegebbé tételére használhatjuk. Ha sötétbarnához keverjük, hidegebbé teszi, de
egyben világosítja is. Ha egy sötétbarnát hidegebbé akarunk tenni világosítás nélkül, akkor
az Irish Moss-t vagy a Jade Granite-ot használjuk.
Orange-Aid: A bőrben lévő kék vagy szürke tónus közömbösítésére, és az új szín
megalapozására. Keverhető bármely világos- és középbarnához és ajakszínhez, hogy azt
melegebbé tegye. Ha sötétbarnához keverjük, melegebbé teszi, de egyben világosítja is.
Ha egy sötétbarnát melegebbé akarunk tenni világosítás nélkül, használjuk a Peaches'N
Cream-et.

ÚJ DONSÁG! !- HIDEGBARNA SZÍNKÉSZLET
Ez a készlet azoknak a vendégeknek készült, akik kimondottan nem kedvelik a piros színt a
szemöldökükben. Bár első pillantásra zöld tónusúaknak tűnnek, ez változik, ha fölkenjük
őket a bőrre, és megláthatjuk a bőr igazi altónusát. Ezeket a színeket használhatjuk
önmagukban, vagy más SofTap® festékhez keverhetjük, hogy azokat hidegebbekké tegyük.
A hidegebbé tétel szempontjából a hidegbarnák és a Lime-Aid között az a különbség, hogy
a Lime-Aid kevésbé átlátszó, és akkor használatos, ha teljes fedésre van szükség. A hideg
barnák, a „Cool collection” átlátszóbbak, jobban átengedik a természetes altónust.
Azonban mindkettő eredményesen használható a hidegebbé tételre. Néhány ötlet, hogy
mely vendégek számára a legmegfelelőbbek a hideg színek:
Earl Gray: ősz, szürke vagy szürke/szőke keverékeknek
Champagne: világos hamuszőkéknek
Mink: közép hamuszőkéknek
Brown Sugar: sötét hamuszőkéknek vagy világos hamubarnáknak
Pecan Pie: közép hamubarnáknak
Chocolate Eclair: sötét hamubarnáknak

KEDVENC SZÍNKEVERÉSEIM ÉS ÖTLETEK

Bármely szőke világosítása• : használd a Lemon-Aid-et.

Régi kék szemkontúr javítása• : használd a Royal Fudge-ot.
Bármely szín világosítása 3 árnyalattal• : használd a Salmon-t. Például: fekete szemöldök
szőkévé változtatására használd a Salmon-t a fekete szemöldökön, hagyd meggyógyulni,
majd vigyél rá egy szőke színt.
Régi kék vagy szürke szemöldök javítása• : használd a Copper-t, a Cocoa-t vagy a Royal
Fudge-ot.
Szürke szemöldök barnásszürkévé változtatása• : használd az Amber-t.
Bármely barna világosítása gyógyult bőrnél is• : használd a Tahitien Tan-t.
Szőke színek világosítása és hidegebbé tétele• : adj hozzá Golden Sunrise-t.
Szürke készítése• : keverd az Earth-t egy kevés Pearl-el.
Arany/szürke készítése• : Platinum + egy kevés Earth. Világosítsd Golden Sunrise-zal.
A neutrális és a meleg paletta barnáinak hidegebbé tétele• : Keverd 50/50%-ban össze
bármely színnel a hideg palettáról (ezüst tubus). Nézd meg a komplett keverési útmutatót
a honlapon!
Szemkontúr vagy füstös hatású színek
Hideg barnásszürke készítése• : Keverj 50/50% Platinum-ot Amber-rel és egy kevés Earthöt.
Közép/sötét kék készítése• : Keverj 50/50% Tempting Teal-t és Blue Lagoon-t.
Közép zöld/szürke készítése• : Keverj 50/50% Tempting Teal-t és Jade Granite-ot.
Közép zöld/barna• : 50/50% Tempting Teal és Irish Moss
Padlizsán tónus készítése• : 50/50% Tempting Teal és Valentine plusz egy kevés Royal
Fudge.
Baba kék készítése• : Keverj a Blue Lagoon-hoz egy kevés Pearl-t.
Világos hamubarna készítése• : 50/50% Café Vienna és Amber + egy kevés Charcoal
Közép hamubarna készítése• : 50/50% Amber és Earth + egy kevés Irish Moss
Füstös zöld készítése:• : Keverj 50/50% Black Orchid-ot és Jade Granite-ot.
Kékesszürke készítése• : Keverj a Black Orchid-hoz egy kevés Pearl-t és Blue Lagoon-t.
Ajakszínek
Bor vagy burgundi szín készítése• : Keverj a Valentine-hoz egy csöpp Blue Lagoon-t.
Erős kékes altónus javítása a szájon• : Bármely ajakszínhez tégy Mango Obsession-t.
Bármely ajakszín világosítása• : Adj hozzá Seashell-t.
Ajaktónus barnítása• : Adj hozzá Caramel-t vagy Bordeaux-t (ne többet, mint 25%!).
KEDVENC AJAFORMULÁIM A TELJES AJAKSZÍNEZÉSHEZ
Egyenlő arányban Secret Passion, Cupid's Kiss és Victorian Rose
50/50% keverék Blushed Petals és Valentine
50/50% keverék Mango Obsession és Tickl Me Pink
50/50% keverék Pastel Rose és Blushed Petals
Egyenlő arányban Valentine, Blushed Petals és Mango Obsession
50/50% keverék Sweet 16 és Victorian Rose
50/50% keverék Innocence és Jamaican Rum
Ha a vendége a korrekcióra visszatérve azt mondja, hogy ő olyan színt szeretne, mint
amilyen első alkalommal a távozásakor volt, akkor Valentine-hoz vagy Tickl Me Pink-hez
keverjen +50% eredetileg használt színt. Például, ha az első alkalommal Sweet 16-t
használt, akkor a korrekció során használjon 50/50% Sweet 16-t és Tickle Me Pink-et.
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