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B londt hår: Et fascinerende symbol på ideel kvinde-
lighed, barnlig blidhed og uskyld 
SUBTIL giver mulighed for at udforske den uendelige 
palet af farvenuancer takket være en ny højt ydende 
serie specielt beregnet til blondt hår: SUBTIL BLOND.
 
Dette produktudvalg giver mulighed for en altomfat-
tende anvendelse, hvad enten du har brug for at skabe 
en stærk blonderende effekt eller et lysende og raffine-
ret farvningsresultat. 
Pulver, creme eller olie - SUBTIL BLOND tilbyder fors-
kellige    galeniske midler til at kunne udtrykke din kunst 
bedst muligt og bevare din anvendelseskomfort. 

SUBTIL BLOND produkternes formel er baseret på to 
principper:
 
I. EN AVANCERET TEKNOLOGI  til en kontrolleret 
blondering af håret, der lever op til kundernes ønsker.
 
II. EN KOMBINATION AF AKTIVE BESKYTTENDE 
ELEMENTER  med høj indtrængningsevne, der behandler 
hårfibrene nænsomt og opfylder hårets behov for pleje. 

De blonde farver, der opnås med SUBTIL BLOND, er rene, 
elegante, lysende, skinnende og fejlfri. Håret forbliver intakt og 
får en fuldkommen skønhed.

Skønhed og vedligeholdelse af blondt hår udgør en stor del af 
aktiviteten i din frisørsalon. Ca. én ud af fire kvinder er naturligt 
eller farvet blond. 
Det er derfor SUBTIL i dag stiller en serie af pålidelige og 
innoverende ”Made in France” produkter til rådighed, der giver 
mulighed for at udnytte hele paletten af blonde farver. 

Takket være denne serie højt ydende, hurtige og fordelagtige 
produkter, ledsager SUBTIL BLOND dig for at opnå rentabilitet 
og sikrer samtidig, at du vil opnå ekspert resultater på højde 
med dit talent

SUBTIL DYRKER  
DET MAGELØST BLONDE

AFFARVNING, 
ET POTENTIEL I CENTRUM 

AF DIN AKTIVITET

INNOVATION
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SUBTIL BLOND,
5 MÅLRETTEDE LØSNINGER   

TIL DINE KUNDER

Uden sagkyndige råd fra en professionel og specifikt tilpassede produkter 
kan det blive svært at opnå en flot blond farve samt at vedligeholde den. Giv 
dine kunder et lyst udseende sammen med en skræddersyet kosmetisk 
betjening, der sikrer en ren og smuk blond hårfarve.

Det nye BLOND koncept fra SUBTIL røber hemmeligheden om de mange 
forskellige blonde farver gennem en serie på 5 produkter til at gøre hår lyst.

AFFARVNINGSCREME

 LySNENDE STyrkE
 UOvErTrUFFEN NæNSOM BEHaNDLING
 absolut skønhedspleje: Håret bevares  

 silkeblødt.
 Parfumeret med mynte.  

17.65 oz.500 g

Pâte Décolorante
Lightening Paste

b l o n d
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TonS

Poudre Décolorante 
Lightening Powder

b l o n d

100 g 3.38 oz.

ToneS

Non Volatile - Dust Free

AFFARVENDE PULVER 
IKKE FLYGTIGT 

 STærk BLONDErENDE vIrkNING
 rIGTIG BLOND
 Neutraliserer nemt gul-orange, samt  

 orange-gult og gult skær.
 anvendelseskomfort og sikkerhed.  

AFFARVENDE OLIE  
UDEN AMMONIAK 

 SUBTIL BLONDErENDE
 LySENDE BLOND
 Nænsom formel.
 Letter lgenfarvning.
 Håret beskyttes. 

YDERST BLONDERENDE  
FARVECREME

 SUBTIL BLONDErENDE
 rIGTIG BLOND
 Styrket affarvende virkning.
 Pigmentformel: De meget fine pigmenter giver et  

 ensartet resultat.
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DEVELOPER CREME 
10, 20, 30 ET 40 VOL.

 Ensartede teksturer: Perfekt vedhæftning  
 og indtrængning af blandingen for  
 anvendelseskomfort og sikkerhed. 
 Sikkerhed ved anvendelse. 
 Formel beriget med EPaLIN.



AFFARVENDE PULVER  
IKKE FLYGTIGT - 8 Farvetoner 

KARAKTERISTIKKER/RESULTATER
 Helt ensartet affarvning med op til 8 farvetoner fra hårets  

 rod til spidsen.

 Nem neutralisering af gul-orange og gult skær. 

 Optimal skånsel af hårfibrene: Blødhed og glans. 

 anvendelseskomfort og sikkerhed : Hurtig at forberede,  
 nem at påføre. Løber ikke, glider ikke og hæver ikke i løbet  
 af virkeperioden.

TEKNOLOGI 
 Teknologi  med hvedeproteiner.

 Formel beriget med blå og violette pigmenter.

 Flydende og lind tekstur, der sikrer en perfekt  
   vedhæftning og indtrængning i håret.

 kompakt pulver ikke flygtigt.

PÅFØRING

EFFEKTER
resultaterne af blonderingen kan variere fra en let 
og subtil lysning til kraftige og ekstremt lysende 
resultater.

Det affarvende pulver SUBTIL BLOND kan tilpasses 
til alle dine arbejdsvaner som f.eks. hel affarvning, 
bearbejdning af totter, striber osv.

 

To mulige emballagestørrelser: Poser med 100 og 500 g med lynlås  
(økonomipakker med op til  20 anvendelser).

1 - 2 dele oxideringsmiddel SUBTIL 10 - 40 vol. 
afhængigt af den ønskede lysningseffekt

Det er muligt at benytte SUBTIL oxideringsmidlerne eller SUBTIL BLOND 
developer cremerne sammen med affarvningspulveret. Det anbefales dog at 

benytte developer cremerne Crèmes révélatrices SUBTIL BLOND for at opnå 
bedre skønhedspleje.

TonS

Poudre Décolorante 
Lightening Powder

b l o n d

100 g 3.38 oz.

ToneS

Non Volatile - Dust Free

6

1 del affarvende pulver                           

Op til 

50 minutter
eller 

Stærk bloNDereNDe VirkNiNg 

rigtig bloND

TonS

Poudre Décolorante 
Lightening Powder

b l o n d

100 g 3.38 oz.

ToneS

Non Volatile - Dust Free

TonS

Poudre Décolorante 
Lightening Powder

b l o n d

500 g 3.38 oz.

ToneS

Non Volatile - Dust Free



KARAKTERISTIKKER/RESULTATER
 Ensartet affarvning fra hårets rod til spidsen, lysnende  

   virkning med op til 7 farvetoner.

 absolut skønhedspleje: Håret bevares silkeblødt.

 Perfekt neutralisering af gul-orange og gult skær. 

 anvendelseskomfort og sikkerhed. 

TEKNOLOGI 
 Flydende og lind tekstur, der sikrer en perfekt  

 vedhæftning til håret ved påføringen.

 Formel beriget med blå og violette pigmenter.

 Parfumeret med mynte: Stikker hverken i næse eller  
 øjne.

 En fast tekstur 100 % ikke flygtig.

AFFARVNINGCREME 
7 Farvetoner

17.65 oz.500 g

Pâte Décolorante
Lightening Paste

b l o n d

TonS
ToneS

Emballage: 500 g dåse  
(økonomipakke med op til 20 anvendelser).

17.65 oz.500 g

Pâte Décolorante
Lightening Paste

b l o n d

TonS
ToneS

Developer creme SUBTIL BLOND  
afhængigt af følgende blandingsforhold:

1 del for at opnå hurtig lysning. 
2 dele for at opnå en jævn lysning.

3 dele for at opnå en gradvis lysning.

EFFEKTER
De resultater, der opnås med Pâte Décolorante 
SUBTIL BLOND er rene og delikate. De ligner 
naturligt blondt hår. Takket være formelen skåner 
den affarvende creme hårfibrene, samtidig med 
at den giver håret en iøjnefaldende skønhedspleje 
og ekstrem blødhed.
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 1 del affarvende creme                       

Op til 

50 minutter

lySNeNDe Styrke

UoVertrUffeN NæNSom behaNDliNg

PÅFØRING



16.9 fl.oz.500 ml

huile Décolorante
Lightening Oil

b l o n d

TonS

500 ml 16.9 fl.oz.

ToneS

Sans ammoniaque - Ammonia Free

AFFARVENDE OLIE  
UDEN AMMONIAK - 4 Farvetoner  

KARAKTERISTIKKER/RESULTATER
 affarvende virkning med en ½  til 4 farvetoner.

 Naturlig, nænsom og ensartet affarvning.

 anvendelseskomfort og sikkerhed. 

TEKNOLOGI 
 Formel beriget med EPaLIN: Dette aktive  

 plejeelement, et derivat af majsolie, beskytter  
 hårfibrene og sikrer, at de bevares intakte og blanke.

 Teknologi uden ammoniak for at beskytte hårfibrene  
 bedre.

 Uden parabener, konserveringsmidler, farvestof og  
 allergifremkaldende stoffer.

 Flydende gelerende tekstur.

 Parfumeret med æterisk mynteolie.

PÅFØRING

Emballage: 500 ml flaske

2 dele developer   
Crème révélatrice SUBTIL BLOND 10 til 40 vol. afhængigt af den 

ønskede lysningseffekt

16.9 fl.oz.500 ml

huile Décolorante
Lightening Oil

b l o n d

TonS

500 ml 16.9 fl.oz.

ToneS

Sans ammoniaque - Ammonia Free

Op til 

30 minutter

8

        1 del affarvende olie                       

SUbtil bloNDereNDe 

lySeNDe bloND

EFFEKTER
Med den affarvende olie kan der opnås hurtig lysning af hår 
på en 1/2 til 4 farvetoner alt efter hårets grundfarve. For at 
opnå de mest naturlige og lyse hårfarveresultater er det ideelt 
at foretage en amerikansk hårvask. Opskriften er enkel: Der 
skal blandes 1 del olie med 2 dele oxideringsmiddel og 2 
- 3 tryk af den behandlende shampoo. Sådan lysnes hele 
den naturlige hårfarve med et elegant og ensartet resultat. 
Olien vil give de flotteste farvevarianter fra varm brun og 
honningfarve til de mest vibrerende gyldne farvetoner.
Den vil ligeledes gøre det muligt at forberede mørke hårfarver 
til at modtage lysere og mere lysende farvenuancer.



KARAKTERISTIKKER/RESULTATER
 Ensartede teksturer: Garanti for perfekt   

 vedhæftning og maksimal indtrængning af  
 blandingen i hårfibrene.

 Helt blandbar med affarvningsprodukterne takket være  
 cremens linde tekstur.  

TEKNOLOGI 
 Skånende formel beriget med EPaLIN.

 Uden farvestof.

 Uden paraben.

 Uden mineralske olier.

PÅFØRING
Oplev den store komfort ved påføring og det 
kosmetiske resultat ved at kombinere developer 
cremerne Crèmes révélatrices SUBTIL BLOND 
med alle de affarvende produkter i SUBTIL BLOND 
serien: Huile Décolorante,  Pâte Décolorante, men 
også Poudre Décolorante og cremerne Crèmes 
Colorantes Super Eclaircissantes.  

DEVELOPER CREME 
10, 20, 30 & 40 voL. 

Indhold: 1000 ml (kontrolleret forbrug: kan påsættes TrIO pumpe)
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lySNeNDe Styrke

UoVertrUffeN NæNSom behaNDliNg



YDERST LYSNENDE  
FARVECREME - 4½ Farvetoner 

KARAKTERISTIKKER/RESULTATER
 Styrket  lysnende virkning: 4  ½ farvetoner eller helt  

 op til 5 farvetoner på meget lyse hårtyper 

 En komplet serie med 5 farvenuancer.

 Svageskær, der holder i længden. 

 Naturlige  intense og ensartede   resultater.

 Skånende formel, der sikrer hårfibrenes glans.

 Nem og komfortabel påføring.

 Lind tekstur, der sikrer en perfekt vedhæftning og  
 indtrængning i håret.

TEKNOLOGI 
 koncentration af pigmenter af stor finhed og  

 glimrende kvalitet, der giver pålidelige resultater.

 Et kontrolleret  ammoniak indhold for at beskytte  
 hårfibrene bedre.

 Formel med Epalin, et beroligende aktivt plejeelement,  
 der fremmer hårets glans og beskyttelse.

PÅFØRING

EFFEKTER
Endnu mere ydende, endnu mere betagende…
Takket være denne nye formel samt pigmenternes 
finhed, vil det blive nemmere at neutralisere 
hårfarver, der er svære at blondere. De blonde 
farver, der opnås, har en utrolig renhed. De er på en 
gang både rene, fulde af glød og raffinerede.

              3 dele Oxydant  SUBTIL 
 Det er muligt at benytte SUBTIL oxideringmidlerne eller SUBTIL 

BLOND developer cremerne sammen med de yderst lysnende farvecremer 
Crèmes Colorante Super Eclaircissantes. Det anbefales dog at benytte 

developer cremerne Crèmes révélatrices SUBTIL BLOND for at opnå bedre 
skønhedspleje.

Crème Colorante Super Éclaircissante
Super Lightening Hair Coloring Cream

b l o n d

TonS
ToneS

1/2
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Op til 

50 minutter

10

1 del Crème Colorante  
Super eclaircissante             

 

Indhold: 60 ml tube 

Stærk bloNDereNDe VirkNiNg 

rigtig bloND

eller 



For at kunne forlænge den blonde farves renhed og glans fra behandlingen i frisørsalonen hjemme hos 
kunderne, tilbyder SUBTIL plejer og forskønnende midler beregnet specielt til farvet eller affarvet hår: 

SERIEN COLOR SUBTIL CARE
- Milde og fugtende shampooer beriget med mikronæringsstoffer. De bevarer farven i 
længden, neutraliserer gule skær og opfrisker hår, der er ved at miste sin glød.

FØLG OP PÅ SKØNHEDSPLEJEN

SUBTIL udvider farveskær paletten med en ny 
serie af farvecremer Crèmes Colorantes SUBTIL 
CrEME: Beige farver. Udforsk denne nye palet af 
tidløse blonde hårfarver med toner af guld, jord og 

sand.

forlæNger De bloNDe hårfarVerS gløD

Farve beskyttende   
shampoo 
UDEN SILIkONE - UDEN ParaBEN

I salget 250 ml / Teknisk 1 000 ml

neutraliserende shampoo 
mod gult skær 
UDEN SILIkONE - UDEN ParaBEN

I salget 250 ml / Teknisk 1 000 ml

shampoo  
subtil gloss 
250ml eller  1000ml

InnovatIon
-8

Plejer beriget med Uv filtre, der beskytter farverne, udreder håret og nærer hårfibrene for at beskytte 

farven varigt

Meget snart: … vil du blive afhængig af den tofasede udredende pleje som fjerner gult skær 
”Soin démêlant 2-phases déjaunisseur SUBTIL CARE”! 

SUBTIL SHADES
Genpigmenterende og yderst nærende plejer, 
der neutraliserer uønsket gult skær eller 
genopretter en gyldenblond farveintensitet.

SUBTIL GLOSS
Shampooer beriget med pigmenter til at 
genoplive og sublimere hårets glød.

Farve beskyttende   
maske 
UDEN ParaBEN

I salget 200 ml / Teknisk 500 ml

toFaset udredende og   
Farvebeskyttende pleje 
UDEN ParaBEN

I salget 200 ml / Teknisk 400 ml

genpigmenterende masker  
subtil shades 
150ml eller  500ml 

Platinblond til affarvet hår – Gylden til at vedligeholde gyldent skær .



37, avenue de la Bastide - 46140 Castelfranc France

Tél : +33 (0)5 65 36 21 90 - Fax : +33 (0)5 65 36 25 85
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