
AMMONIAKFRI LÄTTFÄRG – DEMI FÄRG 

PRIMER TEKNOLOGI 
CERAOIL PRIMNING COMPLEX för glans och bättre konditionering 
Jämnar ut fjällskiktet och ger en sömlösfärg 

NYANSER 
En färgpalett med 58 nyanser och clear 
 

BEHANDLINGAR 
Det finns en Color Sync färgbehandling för alla dina kunder 
 
LOGISK  
Color Sync har ett lätt och logiskt system som är lätt att lära sig och som gör 
att du kan lita på resultaten 
 
LÄTTARBETAD 
Konsistensen gör att Color Sync är både smidig och mycket dryg att applicera 
 
FLEXIBEL 
Color Sync har mängder av användningsområden allt från mindre 
nyansförändringar till större och mer dramatiska färgförändringar 
Gråhårstäckning och nyansering av blonda hår för att skapa svala eller gyllene 
blonda nyanser 
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För att späda ut intensiteten i nyanserna, 
med fördel på mycket porösa hår  
Endast glans utan förändra nyans 1:1 

Ren pastell utan förblandad bas 
Passar bäst från nivå 10 

Nyanser med extra idensitet och klarhet 

9: Nivå 

V: Sekundär nyans 
G: Primär nyans 

Färgkodade färgtuber 

FÄRGKARTA 

• Blandas med alla Color Sync tuber för att 
förstärka nyansen 

• Kan blandas ensam med Color Sync 
Aktivator för crazy color eller pasteller med 
clear 

VERKNINGSTID: 

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: 

10-20 minuter i  
rumstemperatur 

Max dosering:  
15ml SoBoost 
45ml ColorSync  
60ml ColorSync Aktivator 

4 BOOSTERS 

SOBOOST kan även användas i  

SOBOOST 



45 

FÄRGKARTA 
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BLANDNING & APPLICERING 

• Blandas 1:1 med Color Sync 
Aktivator 

• Appliceras i torrt  hår, masseras 
in i längderna. 

• Applicera med skål & pensel 
eller flaska. 

VERKNINGSTID 
Color Sync 10-20 min 
Standardfärgning:  
20 min i rumstemperatur 
Fräscha upp färgade längder:  
10-20 min i rumstemperatur 
Nyansera slingat & blonderat hår:  
10-20 min i rumstemperatur 

GRUNDLÄGGANDE 

COLOR SYNC 
SERVICE 

RESULTAT VAL AV NYANS VERKNINGS
TID 

NYANSERA Nyansjusterar 
blekt hår 

1-2 nivåer ljusare är 
förblekt hår 

10-20 min 

GLOSS Ger glans & 
lyster 

1 nivå ljusare än naturligt 
hår med lika delar CLEAR 

10-20 min 

UTJÄMNING Fräschar upp 
längder & 
toppar 

1-2 nivåer ljusare än den 
vanliga färgformulan 

10-20 min 

NYANS-
FÖRSTÄRKNING 

Ändrar nyans 
utan att ändra 
nivå 

1 nivå ljusare än 
nuvarande nivå 

20 min 

MJUK 
GRÅHÅRS-
TÄCKNING 

Upp till 50% 
täckning 

Välj 1 nivå ljusare än det 
pigmenterade håret 

20 min 

MÖRKA NER Ger djup och 
förändring 

Valfri nyans 20 min 



FÄRGA GRÅTT HÅR MED  
COLOR SYNC 

• A serien lämpar sig utmärkt till att förstärka nyansen i gråa hår 
• För mjukare utväxt, bryt gärna upp med slingor  
• För 100% täckning på gråa hår rekommenderas Socolor.beauty 500-serien 

BLANDA 
MED 

BLANDNING RESULTAT VERKNINGS
-TID 

NATUR 
KOLLEKTIONE
N 
N, G och WN 

 
 
 
 

Color 
Sync 

Aktivator 
2,7% 

Inga justeringar 
behövs 

Naturlig 
mjuk 
täckning 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATUR 
KOLLEKTIONE
N 
Ask 

Ask ger förstärkta grå nyanser 
på grått hår 

Blanda Ask med lika delar N 
för naturliga asktoner 

NATUR 
KOLLEKTIONE
N A, P, V, MM, 
M, MG, WM, 
BC, BR, GV, GC 
och CG 

Lägg till lika 
många % N, 
WN eller G 
som lika många 
% gråhårsandel  

Mjuk 
täckning 

20 min i 
rums- 

temperatur 

TIPS! 
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Det finns tillfällen när man behöver göra en förpigmentering för att nå önskat 
resultat. 
• Om utgångsläget är fler än 3 nivåer ljusare än önskat resultat och håret är 

poröst eller mycket poröst. 
 

• Om önskat resultat är att skapa en neutral eller sval nyans från ett   
utgångsläge som är nivå 3 eller fler nivåer ljusare. 

FÖRPIGMENTERING 

FÖRPIGMENTERINGSGUIDE 

ÖNSKAD NIVÅ FÖRPIGMENTERINGSRECEPT 

9 10G 

8 8G & 10G 

7 8G & 8CG 

6 8G & 8RC 

5 6CG & 8RC+ 

4 6RC+ 

3 4BR & 6RC+ 

2 4BR 

GÖR SÅ HÄR: 
1. Blanda förpigmenterings-receptet med lika delar Color Sync Aktivator. 
2. Applicera blandningen på torrt hår på de områden som är nödvändiga. 
3. Låt processa i 10 minuter. 
4. Skölj och torka håret, schamponera EJ. 
5. Applicera sedan din önskade Color Sync nyans och låt processa enligt 

manualen. 
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Utgångsläge 
efter 

blekning 

Önskemål 
Sval ton 

Önskemål 
Sval beige 

ton 

Önskemål 
Naturligt      
sval ton 

Önskemål 
Naturlig 

ton 

Önskemål 
Varm ton 

Nivå 10 
Ljusgul ton 

10V & 
10P 

el SP-V  

10MM  
& 10V  el  

SP-M 

10V el 
 SP-A 

10N &10G 
el SP-N 

10WN & 
10N el 
 SP-GV 

Nivå 9 
Gul ton 

10A & 8P 8M & 10V 8V & 10N 8N & 10G 8WN & 
10N 

Nivå 8 
Guldgul ton 

8A & 10V 8M, 8V & 
10N 

8N & 10A 8N & 10G 8WN & 
8N 

Nivå 7 
Guldton 

7A & 8P 7MM & 
8V 

8N & 8V 8N 7WN & 
8N 
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NYANSERA MED COLOR SYNC 

• Om utgångsläget är för guldigt, använda med fördel: ASH, PEARL, 
MOCHAMOCHA, VIOLET 

• Neutralisera och behålla värme: NEUTRAL, GULDVIOLET, WARMNATUR 
• Är håret mycket poröst kan nyansen spädas ut med CLEAR  

Blandningsförhållande 1:1 Verkningstid: 

10-20 minuter i rumstempratur. 
Övervaka processen vid mycket porösa 
hår. 

Tips 

1 del färgmassa   
1 del Aktivator 



Utgångs-
läge 

Önskemål Speciella önskemål Val av produkt 

Naturlig 
nivå 
6:a 

Naturligt blond En solid blond känsla 

Naturlig 
nivå 
7:a 

Reflekterande 
(skiftande) 

naturlig blond 
ton 

Vill gärna ha en 
färgsättning med lite 

slingor eller flera 
färger 

Naturlig 
nivå 
8:a 

Naturligt, nära 
kundens egen 

nyans 

Det är viktigt att det 
inte blir någon utväxt 

Blekt 
10:a 

 

Nyansera bort 
den blekta 

känslan  

Vill gärna ligga kvar på 
utgångsläget 10 men 

ned nyans 

Ccsjckljmmm 
 

SOCOLOR.beauty 

Välj ett eller två 
steg ljusare 
med 6%  

Valfri nyans i 
SHEER PASTEL 

eller 10 

UL-serien  
Ex: UL-AA, IA, 

A+, V+, NV+  

För att kunna välja rätt typ av färgprodukt är det viktigt att vi tar reda på varje 
kunds individuella förutsättningar och önskemål. Det är viktigt att utgå ifrån 
kunden. 
 
Ta reda på:  
• Utgångsläge och naturlig nivå. 
• Vill kunden bli naturligt blond eller få ett blekt blont resultat? 

UL-serien ex: UL-
A+, V+, NV+, P, N 

och Colorgraphics 
slingor 

SOCOLOR.beauty/
Color insider 

Color Sync 
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TIPS 
VID VAL AV BLONDA FÄRGER  

SOCOLOR.beauty/ 
COLORGRAPHICS 



För att kunna välja rätt typ av färgprodukt är det viktigt att vi tar reda på varje 
kunds individuella förutsättningar och önskemål. Det är viktigt att utgå ifrån 
kunden. 
 
Ta reda på:  
• Utgångsläge - naturlig nivå 
• Vilken typ av infärgning önskas? 
• Hur ofta kan kunden tänka sig att underhålla sin färg?  
• Är kunden ute efter ett så naturligt resultat som möjligt eller en klarare röd 
intensivare nyans? 

 
• För naturliga röda nyanser – Naturkollektionen i SOCOLOR.beauty, 

ColorInsider eller Color Sync tex. M, Br, Bc, C 
 
• För klara röda nyanser – Reflexkollektionen i SOCOLOR.beauty, 

ColorInsider eller Color Sync 
 
• För extra klara nyanser – SOCOLOR.beauty, ColorInsider eller Color Sync 
  
• För intensiva röda slingor – SOCOLOR.beauty SoRed 
 
• För att boosta röda nyaser – SOBOOST eller SOCOLOR.beauty SoRed 
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TIPS 
VID VAL AV RÖDA FÄRGER  



TIPS 
VID FÄRGNING AV GRÅA HÅR  

Utgångs-
läge 

Önskemål Speciella önskemål Typ av färg-
behandling 

50-100% 
grå 

Heltäckande färg 
utan skiftningar, 

naturliga 
nyanser. 

Kan tänka sig att 
underhålla färgen på 

salongen med 4-6 veckors 
mellanrum. 

50-100% 
grå 

Reflekterande 
(skiftande) färg 

med snygg 
modeton. 

Vill gärna ha en 
färgsättning med lite 

slingor eller flera färger 
för ett ”ungdomligare” 

intryck. 

25-50%   
grå 

Naturligt, bara 
nyanser nära 
hans/hennes 

egen. 

Det är viktigt att det inte 
blir någon utväxt. Vill 

färga håret som mest 2-3 
gånger per år. 

25-50%  
grå 

 

Naturligt 
täckande, 

naturliga eller 
modetoner. 

Vill gärna ha 1-2 steg 
ljusare än sitt naturliga 

utgångsläge. 
Byter gärna nyans varje 

färgning. 

 
 

SOCOLOR.beauty 

•Neutral 
•Warm Neutral 
•Guld 

•Naturkollektionen 
•Natur och Reflex 
•11-serien 

500-serien 

För att kunna välja rätt typ av färgprodukt är det viktigt att vi tar reda på 
kundens individuella förutsättningar och önskemål.  
Ta reda på:  
• Utgångsläge, gråhårsandel och naturlig nivå. 
• Vilken typ av infärgningsresultat önskas? Kamouflerande infärgning eller 
kompakt täckande resultat?  
• Hur ofta kan kunden tänka sig att underhålla sin färg?  
• Är kunden ute efter ett naturligt resultat eller en modern nyans? 

ColorInsider 

ColorSync 

SOCOLOR.beauty 
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+ ev 
Colorgraphics 


