
a Lo i t u S o Pa S
kaikki mitä sinun tarvitsee tietää, kun aloitat uuDEn iGoRa RoyaL -väRin käytön



Me tarjoamme todellista suoristuskykyä, oikeaa inspiraatiota ja aitoa kumppanuutta

tästä oppaasta löydät kaiken, mitä tarvitset aloittaaksesi uuDELLa iGoRa Roya-
LiLLa työskentelyn. Se kertoo tuotteen edut, värimaailmat, vertailukohdat van-
haan iGoRa RoyaLiin. Lisäksi löydät teknisen käyttöohjeen ja koulutusmahdolli-
suudet.

iGoRa RoyaL - toDELLiSta SuoRituSkykyä, inSPiRaatiota, aitoa kuMPPanuutta

iGoRa RoyaL FaShion LiGhtS 
intEnSiiviSiin RaitatEkniikoihin 

(vaaLEnnuS&väRjäyS)

iGoRa RoyaL SEnEa 
hELLävaRaiSuutta hiuSPohjaLLE

iGoRa RoyaL 
PERuSvaLikoiMa kaikki 

nEutRaaLi- ja MuotiSävyt

iGoRa RoyaL abSoLutES 
ERinoMaiSta PEittokykyä 

aikuiSiLLE hiukSiLLE

MIKÄ ON UUTTa?
ParaS IGOra rOYal KOSKaaN - 
aIDOSTI KIrKKaaMMaT HIUSVÄrIT

UUSI IGOra rOYal - 
aIDOSTI KIrKKaaMPI HIUSVÄrI

Schwarzkopf Professional -tiimi



TUOTTEEN EDUT:

iGoRa RoyaL - 100% LuotEttava - kaikiSSa oLoSuhtEiSSa.

UPEaT, TarKaT Ja INTENSIIVISET VÄrITUlOKSET

iGoRa RoyaL - aiDoSti kiRkkaaMMat hiuSväRit

MITEN SE TOIMII? 

iGoRa RoyaL high Defi nition-teknologia tarjoaa seuraavat edut:  täysin uudistetut pigment-
tikoostumukset antavat puhtaimmat ja intensiivisimmät väritulokset, entistä paremman 
kartan tupsua vastaavuuden ja maksimaalisen peittokyvyn.

täysin uudistetut 
pigmenttikoostumukset

Lipiditeknologiaan 
perustuva kuljetinaine

täydellisen tasainen hiuksen 
pinta takaa pitkäkestoisen 

lopputuloksen

Lopputulos: aidosti 
kirkkaampi hiusväri

UUSI HIGH DEFINITION -TEKNOlOGIa

• täysin värikartan mukaiset lopputulokset
• jopa 50% pidempi värinkesto*
• jopa 25% kiiltävämpi lopputulos*
• Muotisävyillä jopa 70% peittokyky. intensiivisemmät kuparin, punaisen ja violetin sävyt.*
• täydellinen tasoituskyky - jopa huokoisissa hiuksissa.
• Puhtaimmat vaalennusvärit ja edistyksellistä hoitavuutta sekä maksimaalista tehoa ja kiiltoa **

* vrt. aikaisempi iGoRa Royal väri
** hoitavampi lopputulos käytettäessä 12% 40 vol. iGoRa RoyaL oil hapetetta. 



9-0 ____________________________9-0
8-0 ____________________________8-0
7-0 ____________________________7-0
6-0 ____________________________6-0
5-0 ____________________________5-0
4-0 ____________________________4-0
3-0 ____________________________3-0
1-0 ____________________________1-0

9-00 ________________________9-00
8-00 ________________________8-00
7-00 ________________________7-00
6-00 ________________________6-00
5-00 ________________________5-00

9-1 ____________________________9-1
8-1 ____________________________8-1
7-1 ____________________________7-1
6-1 ____________________________6-1
5-1 ____________________________5-1
1-1 ____________________________1-1

8-11 ________________________8-11
6-12 ________________________6-12
4-13 ________________________4-13

9-4 ____________________________9-4
8-4 ____________________________8-4
7-4 ____________________________7-4
6-4 ____________________________6-4
5-4 ____________________________5-4

9-5 ____________________________9-55
8-5 ____________________________8-55
7-5 ____________________________7-55
6-5 ____________________________6-5
5-5 ____________________________5-5
4-5 ____________________________4-5

7-57 ________________________7-57
5-57 ________________________5-57

6-6 ____________________________6-6
5-6 ____________________________5-6
4-6 ____________________________4-6

6-36 ________________________6-63
5-36 ________________________5-63
4-36 ________________________4-63

9-65 ________________________9-65
8-65 ________________________8-65
7-65 ________________________7-65
6-65 ________________________6-65
5-65 ________________________5-65
4-65 ________________________4-65
3-65 ________________________3-65

6-68 ________________________6-68
5-68 ________________________5-68
4-68 ________________________4-68
3-68 ________________________3-68

9-7 ____________________________9-7
8-7 ____________________________8-77
7-77 ________________________7-77
6-7 ____________________________6-77
5-7 ____________________________5-7

6-888 ____________________6-88
5-88 ________________________5-88
4-88 ________________________4-88

6-99 ________________________6-99
4-99 ________________________4-99
5-99 ________________________5-99

UUSI IGOra rOYal ValIKOIMa:

nEutRaaLit

kuLta

neutraali

kultakupari

vahvistettu neutraali

hopeatuhka

Mattasävyt

beige

Suklaa

vahvistettu punainen

vahvistettu violetti

Matta-suklaa

Suklaakulta

Suklaanpunainen

SukLaat

PunaiSEt, kuPaRit & vioLEtit

täydellinen harmaan peittokyky 
100% asti

uskomaton harmaan peittokyky 
70% asti
5-6 hieman vaaleampi lopputulos**

täydellinen harmaan peittokyky 
100% asti

Parannettu harmaan peittokyky 
70% asti*
4-65 & 3-65 vähemmän violettinen 
lopputulos**

Parannettu harmaan peittokyky 
70% asti*
4-68 hieman vaaleampi, 3-68 
hieman syvempi lopputulos**

Parannettu harmaan peittokyky 
70% asti**
Puhtaasti oranssimpi, vähemmän 
punainen lopputulos

Parannettu harmaan peittokyky 
70% asti**
Puhdas, terävä punaisen sävy, 
jossa vähemmän lämpöä

parannettu harmaan peittokyky 
70% asti**
Sävy on vähemmän punainen 
ja kirkkaamman violetti

upea, 100% harmaan peittokyky 
paksuille, vastustuskykyisille 
hiuksille

Parannettu harmaan peittokyky
100% asti.*
jopa voimakkaampi tuhkan sävy**

harmaan peittokyky 100% asti. 
kylmä tuhkainen vivahde.

Parannettu harmaan peittokyky 
100% asti. Puhtaampi oikea beige, 
ei punertava lopputulos**

harmaan peittokyky 70% asti. 
voimakkaampi oikea kultainen, 
ei punertava lopputulos **

Parannettu harmaan peittokyky 
70% asti. vähemmän viileä, 
enemmän kultakupari **

kupari/vahvistettu kupari

kulta/vahvistettu kulta

vanha
Sävy

uuSi
Sävy

vanha
Sävy

uuSi
Sävy



12-0 ________________________12-0
12-1 ________________________12-1
12-111 ________________12-11
12-19 ____________________12-19
12-2 ________________________12-2
12-4 ________________________12-4

9-40________________________ 9-40

9-50________________________ 9-50
8-50________________________ 8-50
7-50________________________ 7-50
5-50________________________ 5-50

9-60________________________ 9-60
7-60________________________ 7-60
6-60________________________ 6-60
5-60________________________ 5-60
4-60________________________ 4-60

7-70________________________ 7-70
6-70________________________ 6-70

6-80________________________ 6-80
5-80________________________ 5-80
4-90________________________ 4-90

L-00 ________________________ L-00
L-44 ________________________ L-44
L-57 ________________________ L-57
L-77 ________________________ L-77
L-88 ________________________ L-88
/ ____________________________________ L-89

9-0 ____________________________ S9-0
7-0 ____________________________ S7-0
5-0 ____________________________ S5-0
3-0 ____________________________ S3-0
7-7 ____________________________ S7-7
7-65________________________ S7-65
6-6 ____________________________ S6-6
6-5 ____________________________ S6-5
5-86________________________ S5-86
4-6 ____________________________ S4-6

0-55 ________________________0-55 
0-77 ________________________0-77 
0-88 ________________________0-88 
/ ____________________________________0-89 
0-99 ________________________0-99

0-11________________________ 0-11 
0-22________________________ 0-22 
0-33________________________ 0-33

10-0 ________________________10-0
10-1 ________________________10-1
10-4 ________________________10-4

9,5-1 ______________ 9,5-1

/ ____________________________ 9,5-17 

/ ____________________________ 9,5-18

/ ____________________________ 9,5-22 

9,5-4 ______________ 9,5-4 

9,5-49 __________ 9,5-49 

Pastellit

* Parempi peittokyky 5-1, 6-1, 7-1, 
 4-65, 3-65, 4-68, 3-68, 7-4, 8-4 & 9-4 
 verrattuna vanhaan igora Royaliin
** verrattuna vanhaan igora Royaliin

Erikoisvaalennusvärit

neutraloivat sävyt

ultravaalea

Peittävä kulta

Peittävä suklaa

Peittävä kupari

Peittävät punaiset/violetit

RaitaväRit

ERikoiSSävyt

abSoLutES

FaShion LiGhtS

SEnEa

Parempi vaalennusteho**, 
jopa 5 astetta
Puhtaimman vaaleat lopputulokset

Parannettu harmaan peittokyky 
100% asti & muotisävy

Parannettu harmaan peittokyky 
100% asti & muotisävy

jopa 100% harmaan 
peittokyky&muotisävy

jopa 100% harmaan 
peittokyky&muotisävy
Lopputulos vähän oranssimpi, 
vähemmän pinkki **

jopa 100% harmaan 
peittokyky&muotisävy
Lopputulos punaisempi**

vaalennus ja värjäys yhdellä 
käsittelykerralla
ylivertainen kirkkaus&hohto
intensiivinen kontrasti jopa tummilla 
ja värjätyillä pohjilla

ammoniakiton hellävarainen väri. 
keskenään sekoitettavat sävyt.

Parempi vaalennusteho**, 
jopa 4 astetta
Puhtaimman vaaleat lopputulokset

intensiivinen kullan sävy
intensiivinen oranssin sävy
intensiivinen punaisen sävy
uusi, voimakas punavioletin sävy
intensiivinen violetin sävy

neutraloi keltaista
neutraloi oranssia
neutraloi punaista

aikuisille hiuksille
Peittävä beige

Raitaväri

hiuspohjalle hellävarainen väri

Sävytehosteet

vanha
Sävy

uuSi
Sävy

vanha
Sävy

uuSi
Sävy

9,5-0 ______________________D-0/ 
E-00 ________________________E-0 
E-111 ____________________E-1 

Sävytehosteet
Laimentaa värin vivahdetta 
vaalennustehoste
tuhkatehoste

helmi
hieman kylmä vivahde

Persikka
uusi persikan vivahde

Rose
uusi pastellinroosa vivahde

vaaleansininen
uusi pastelli anti-oranssi vivahde

beige
hieman lämmin vivahde

nude
Pehmeä beige-roosa vivahde



7-887 _______________ 6-88 + 8-77 (2:1)
8-2 _______________________ 8-0 + 8-11 (1:1)
8-3 _______________________ 8-0 + 0-33 (10:0,5)
8-5 _______________________ 8-65 + 8-55 (1:1)
8-7 _______________________ 9-0 + 8-77 (1:6)
9-01 ___________________ 9-00 + 0-11  (3:1)
9-05 ___________________ 9-0 + 8-55 (1:1)
9-11 ___________________ 8-11 + D-0 (1:1)
9-2 _______________________  
9-5 _______________________ 9-55   
9-888 _______________ 6-88 + 9,5-0     (3:1)
9-998 _______________ 9-98
9,5-0 _________________ D-0 

9,5-111 _________ 8-11 + 9,5-22     (1:1)
9,5-19 _____________ 9,5 - 49 + 9,5- 22    (1:1)
9,5-5  _________________   
10-13 _______________ 10-1   
10-2 ___________________ 10-0 + 9,5-22  (2:1)
10-5 ___________________ 10-4 + 0-55  (14:1)
12-111 ___________ 12-11
12-13 _______________

12-22 _______________ 12-2
12-62 _______________ 12-1 + 12-4  (1:2)
100-44 ___________ L-44 

100-5 _______________  
100-99 ___________

E-00 ___________________ E-0
E-111 _______________ E-1

3-1 _______________________ 4-13 + 1-1 (2:1)
3-99 ___________________ 4-99 + 4-0 (2:1)
4-05 ___________________ 3-0 + 4-5 (1:3)
4-07 ___________________ 4-0 + 5-7 (3:1) 
4-1 _______________________ 5-0 + 4-13  (1:2)
4-57 ___________________ 5-57 + 4-68 (1:1)
4-89 ___________________ 4-0 + 0-88 + 0-99  (3:2:1)
5-05 ___________________ 5-00 + 5-5 (3:4)
5-13 ___________________ 4 -13 + 3-1 (1:1)
5-3 _______________________ 5-0 + 0-33  (10:0,5)
5-36 ___________________ 5-63 

5-889 _______________ 6-88 + 6-99 (3:1)
5-89 ___________________ 5-88 + 5-99 (3:2)
5-998 _______________ 5-99 + 9-98 + 0-88 (2:2:1)
6-05 ___________________ 6-00 + 6-5  (3:4)
6-2 _______________________  
6-57 ___________________ 5-68 + 7-57 (1:1)
6-77 ___________________ 5-7 + 0-77 (5:1)
6-87 ___________________ 6-0 + 6-88 + 6-77  (1:1:1)
6-888 _______________ 6-88  
6-89 ___________________ 5-88 + 6-99 (1:2)
7-05 ___________________ 7-00 + 7-5 (2:1)
7-12 ___________________ 6-12 + 8-11 (1:1)
7-2 _______________________

7-3 _______________________ 7-0 + 0-33 (10:0,4)
7-36 ___________________ 6-55 + 0-33 (1:0,1)
7-5 _______________________ 7-55
7-7 _______________________ 7-57 + 7-77   (1:3)
7-87 ___________________ 7-77 + 6-88 (2:1)

POISTUNEIDEN SÄVYJEN SEKOITUS

Ei sekoitettavissa

Ei sekoitettavissa

Ei sekoitettavissa
Ei sekoitettavissa

Ei sekoitettavissa

Ei sekoitettavissa

Ei sekoitettavissa

SEkoituSohjE uuSiLLa  
SävyiLLä

SEkoituSohjE uuSiLLa  
SävyiLLä

vanha  
Sävy

vanha  
Sävy



iGoRa RoyaL väRinuMERointi
numerointi perustuu kolminumeroiseen järjestelmään.

numero ennen viivaa (5-88): 
kertoo värin tummuusasteen. kertoo ihanteellisen pohjan, jolla väritulok-
sesta tulee kartan tupsun mukainen

huoM: iGoRa RoyaL vaalennusvärien karttatupsut eivät näytä värin lopputulosta vaan sävysuunnan.

numero tai numerot viivan jälkeen(5-88): 
Ensimmäinen numero viivan jälkeen kertoo värin ensisijaisen sävyn (hallitseva 
värisävy). toinen numero kertoo värin taittovivahteen (vähäisempi sävy). kaksi 
samaa numeroa viivan jälkeen kertoo intensiivisestä väristä. 

KÄYTTÖOHJE

360° IGOra rOYal VÄrIValIKOIMa
iGoRa RoyaL väRiMaaiLMat

ominaisuudet Sekoitussuhde iGoRa RoyaL 
oil hapete vaikutusaika vinkki

iGoRa RoyaL
LuonnonSä-
vyt 0, -1, -4

• 100% harmaanpeitto tummuusasteelle 9 asti
• Luonnollinen vivahde
• kaRtan MukainEn

1:1
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol. 

30 - 45 min

iGoRa RoyaL
vahviStEtut 
nEutRaaLi-
Sävyt
-00

•  100% harmaanpeitto paksuihin ja 
vastustuskykyisiin hiuksiin

•  Sisältää enemmän peittäviä pigmenttejä verrattuna 
vastaaviin iGoRa RoyaL neutraalisävyihin

• Luonnollinen vivahde
• kaRtan MukainEn

1:1 9% 30 vol. 30 - 45 min
Samalla tummuusasteella yli 90% 
harmaita hiuksia värjätessä käytä 6% 
iGoRa RoyaL oil hapetetta

iGoRa RoyaL
MuotiSävyt
-11, -12, -13, -5,
- 55, - 57, -6, -63 
-65, -68, -7, -77, 
-88, -98, -99

• jopa 70% harmaanpeittokyky
• voimakkaat värisävyt
• Lopputulos vastaa värikartan tupsua

1:1
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.

30 - 45 min

kuinka saan harmaat hiukset peitettyä:
• 0-50%: käytä muotisävyä yksinään
•  50-100%: Sekoita 2:1 neutraalisävyn 

kanssa (2 osaa muotisävyä : 1 osa 
neutraalisävyä)

•  Sekoita 1:1 mikäli kyseessä on vahva 
ja vastustuskykyinen hius

•  Lisätäksesi syvyyttä muotisävyyn, lisää 
joukkoon neutraalisävyä etenkin yli 2 
astetta tummemmaksi värjättäessä.

iGoRa RoyaL 
ERikoiSvaaLEn-
nuSväRit
ultravaalea
10-sarja

• 3-4 asteen vaalennus
•  käytetään 7-0 tai vaaleampaan 

luonnonpohjaan
1:1

9% 30 vol.
(jopa 4 astetta)

12% 40 vol.
(jopa 5 astetta)

30 - 45 min
•  vaalennusväreillä ei ole 

harmaanpeittokykyä
•  kartan tupsu ei näytä lopputulosta, 

vaan vaalennusvärin sävyluonteen
iGoRa RoyaL 
ERikoiSvaaLEn-
nuSväRit
Erikoisvaalennusvärit
12-sarja

• 4-5 asteen vaalennus
•  käytetään 6-0 tai vaaleampaan 

luonnonpohjaan

1:2
(1 osa väriä : 2 
osaa hapetetta)

9% 30 vol. (jopa 4 
asteen vaalennus)
12% 40 vol. (jopa 5 
asteen vaalennus)

30 - 45 min

iGoRa RoyaL
PaStELLiSävyt
9,5- sarja

• Läpikuultava pigmenttikoostumus
• Personointi ja vaalean taitto
• hienovaraiset pastellisävyt
• neutralointi vaalennuksen jälkeen
• käytetään esivaalennettuun hiukseen

1:1 3% 10 vol.

5-30 minuut-
tia (tarkkaile 

vaikutus-
ajalla)

vaikutusaika riippuu lopputuloksesta 
ja hiusten huokoisuudesta

tuMMuuSaStE: SävySuunta:

1- Musta

3- tummanruskea

4- keskiruskea

5- vaaleanruskea

6- tummanvaalea

7- keskivaalea

8- heleänvaalea

9- kirkkaanvaalea -9 violetti

-3 matta

-4 beige

-5 kulta

-6 suklaa

-7 kupari

-8 punainen

-0 neutraali

-1 hopeatuhka

-2 tuhka



iGoRa RoyaL ERityiSSaRjat

ominaisuudet Sekoitus-
suhde

iGoRa RoyaL  
oil hapete vaikutusaika vinkki

iGoRa RoyaL abSoLutES
intensiiviset muotisävyt  
ja ylivoimainen  
harmaanpeittokyky  
aikuiselle hiukselle
-40, -50, -60, -70, -80, -90

• intensiiviset muotisävyt
• 100% harmaiden peitto
•  Sisältää enemmän pigmenttejä verrattuna  

iGoRa RoyaL -sävyihin
• biotin S anti age -yhdiste hoitaa ikääntyvää hiusta

1:1 9% 30 vol. 30 - 45 min
Samalle tummuusasteelle värjäys 
90%harmaantuneissa hiuksissa, 
käytä 6% hapetetta.

iGoRa RoyaL  
Senea kestoväri  
herkälle hiuspohjalle 
S-sarja

• jopa 90% harmaapeitto neutraalisarjalla
• jopa 40% harmaanpeitto muotisävyillä
• jopa 2 asteen vaalennusteho

1:1 3% 10 vol. 
6% 20 vol. 30 - 45 min

iGoRa RoyaL 
FaShion LiGhtS
intensiivinen raitaväri
L-00, L-44, L-57, L-77, 
L-88, L-89

• vaalentaa ja värjää yhdellä käsittelyllä
• Ennennäkemätön lopputuloksen kirkkaus
• jopa 5 asteen vaalennusteho
•  intensiivinen kontrasti jopa tummilla ja värjätyillä pohjilla
• vastustamaton kiilto
•  väritekniikoihin, missä väri ei ole kosketuksissa 

hiuspohjaan
• käytetään 6 tai tummempiin pohjiin

1:1 12% 40 vol. 30 - 45 min

iGoRa RoyaL SEkoitESävyt: 0-SaRja
Sekoitesävyt neutraloivat tai tehostavat iGoRa RoyaL Sävyjä

ominaisuudet Sekoitussuhde iGoRa Royal 
oil hapete vaikutusaika vinkki

neutraloivat 
sävyt
0-11, 0-22, 
0-33

•  neutraloivat sävyt  
vahvistavat viileää 
vivahdetta

•  Sekoitetaan halutun  
iGoRa RoyaL sävyn kanssa

• 8-9 tummuusasteella neutralointi: Lisää 
max 5% värimassaan
• 6-7 tummuusasteella neutralointi: Lisää 
max 15% värimassaan
• 1-5 tummuusasteella neutralointi: Lisää 
max 25% värimassaan
Esim: 60ml 6-0 + 9ml 0-22 + 69ml hapetetta

Sävytehosteet 
0-55, 0-77, 
0-88, 0-89, 
0-99

•  vahvistaa muotisävyn 
vivahdetta kaikilla  
tummuusasteella

•  Sekoitetaan halutun  
iGoRa RoyaL sävyn kanssa

Lisää sävytehostetta max 50% käytettävän värin 
määrästä. Muista, että käytetyn sävytehosteen 
vivahde ja määrä vaikuttavat lopputuloksen värin 
syvyyteen.
Esim: 60ml 7-77 + 15ml 0-77 + 75ml hapetetta

Lisätessäsi sekoitesävyä valitsemasi 
iGoRa RoyaL sävyn joukkoon, 
lisää hapetteen määrää samassa 
suhteessa.

iGoRa RoyaL SävytEhoStEEt

ominaisuudet Sekoitussuhde iGoRa RoyaL  
oil hapete vaikutusaika vinkki

Laveerausväri
D-0 

•  Laimentaa värivivahdetta 
voimakkaissa sävyissä

•  Luo myös pehmeitä  
pastellisävyjä

Esim.: 60ml 9,5-18 + 15ml D-0 + 75ml hapetetta 3% 10 vol. 5 - 30 min

voidaan käyttää yksinään 
luomaan entistä kauniimpi 
kiilto vaaleille pohjille.
Sekoitussuhde: 1:1

vaalennus-
tehoste
E-0

1. käyttö: vaalennustehoste
•  +/- yksi aste lisää vaalennustehoa 

värjättäessä luonnonhiusta
•  Sekoitetaan yhdessä iGoRa  

Royalin tavoitesävyn kanssa.

Sekoitussuhde 2:1 iGoRa RoyaL sävyn 
kanssa 
(2 osaaiGoRa RoyaL sävyä: 1 osa E-0)

3% 10 vol. 
6% 20 vol. 
9% 30 vol. 

30 - 45 min

2. käyttö: sellaisenaan.  
antaa jopa 4 asteen  
vaalennustehon luonnonhiukselle

1:1 12% 40 vol. 30 - 45 min

tuhkatehoste 
E-1

1: käyttö: tuhkatehoste
• vahvistaa viileää vivahdetta
•  Sekoitetaan yhdessä iGoRa 

Royalin tavoitesävyn kanssa.

•  Pohja 8 - 7: sekoita 2:1 
(2 osaa iGoRa RoyaL sävyä: 1 osa E - 1)

•  Pohja 6 - 5: sekoita 1:1 
(1 osaiGoRa RoyaL sävyä: 1 osa E - 1)

•  Pohja 4 tai tummempi: sekoita 1:2 
(1 osa iGoRa RoyaL sävyä: 2 osaa E - 1)

30 - 45 min

2. käyttö: käytetään sellaisenaan 
haluttaessa erittäin viileä vivahde 1:1 3% 10 vol. 30 - 45 min



12%
40 vol.

9%
30 vol.
white

12%
40 vol.

9%
30 vol.

3%
10 vol.

6%
20 vol.

6%
20 vol.

9%
30 vol.

6%
20 vol.
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iGoRa RoyaL SEkoitESävyt: 0-SaRja
Sekoitesävyt neutraloivat tai tehostavat iGoRa RoyaL Sävyjä

ominaisuudet Sekoitussuhde iGoRa Royal 
oil hapete vaikutusaika vinkki

neutraloivat 
sävyt
0-11, 0-22, 
0-33

•  neutraloivat sävyt 
vahvistavat viileää 
vivahdetta

•  Sekoitetaan halutun 
iGoRa RoyaL sävyn kanssa

• 8-9 tummuusasteella neutralointi: Lisää 
max 5% värimassaan
• 6-7 tummuusasteella neutralointi: Lisää 
max 15% värimassaan
• 1-5 tummuusasteella neutralointi: Lisää 
max 25% värimassaan
Esim: 60ml 6-0 + 9ml 0-22 + 69ml hapetetta

Sävytehosteet
0-55, 0-77, 
0-88, 0-89, 
0-99

•  vahvistaa muotisävyn 
vivahdetta kaikilla 
tummuusasteella

•  Sekoitetaan halutun 
iGoRa RoyaL sävyn kanssa

Lisää sävytehostetta max 50% käytettävän värin 
määrästä. Muista, että käytetyn sävytehosteen 
vivahde ja määrä vaikuttavat lopputuloksen värin 
syvyyteen.
Esim: 60ml 7-77 + 15ml 0-77 + 75ml hapetetta

Lisätessäsi sekoitesävyä valitsemasi 
iGoRa RoyaL sävyn joukkoon, 
lisää hapetteen määrää samassa 
suhteessa.

iGoRa RoyaL SävytEhoStEEt

ominaisuudet Sekoitussuhde iGoRa RoyaL 
oil hapete vaikutusaika vinkki

Laveerausväri
D-0 

•  Laimentaa värivivahdetta 
voimakkaissa sävyissä

•  Luo myös pehmeitä 
pastellisävyjä

Esim.: 60ml 9,5-18 + 15ml D-0 + 75ml hapetetta 3% 10 vol. 5 - 30 min

voidaan käyttää yksinään 
luomaan entistä kauniimpi 
kiilto vaaleille pohjille.
Sekoitussuhde: 1:1

vaalennus-
tehoste
E-0

1. käyttö: vaalennustehoste
•  +/- yksi aste lisää vaalennustehoa 

värjättäessä luonnonhiusta
•  Sekoitetaan yhdessä iGoRa 

Royalin tavoitesävyn kanssa.

Sekoitussuhde 2:1 iGoRa RoyaL sävyn 
kanssa
(2 osaaiGoRa RoyaL sävyä: 1 osa E-0)

3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol. 

30 - 45 min

2. käyttö: sellaisenaan. 
antaa jopa 4 asteen 
vaalennustehon luonnonhiukselle

1:1 12% 40 vol. 30 - 45 min

tuhkatehoste 
E-1

1: käyttö: tuhkatehoste
• vahvistaa viileää vivahdetta
•  Sekoitetaan yhdessä iGoRa 

Royalin tavoitesävyn kanssa.

•  Pohja 8 - 7: sekoita 2:1
(2 osaa iGoRa RoyaL sävyä: 1 osa E - 1)

•  Pohja 6 - 5: sekoita 1:1
(1 osaiGoRa RoyaL sävyä: 1 osa E - 1)

•  Pohja 4 tai tummempi: sekoita 1:2
(1 osa iGoRa RoyaL sävyä: 2 osaa E - 1)

30 - 45 min

2. käyttö: käytetään sellaisenaan 
haluttaessa erittäin viileä vivahde 1:1 3% 10 vol. 30 - 45 min

VAALENNUSTEHO

tuMMEMMakSi 
väRjääMinEn

HaPETTEEN KÄYTTÖ

iGoRa RoyaL
Perusvalikoima

iGoRa RoyaL
Senea

iGoRa RoyaL
FaShion LiGhtS

iGoRa RoyaL
abSoLutES

iGoRa RoyaL 
vaaLEnnuSväRit

5 ASTETTA

4 ASTETTA

3 ASTETTA

2 ASTETTA

1 ASTE

0 ASTETTA

*4-5 asteen vaalennus saavutetaan pohjassa 6 tai vaaleammissa

3% 10 vol.

• tummemmaksi värjäys
• harmaiden hiusten värjäys
• Esivaalennettujen hiusten värjäys
• värjääminen iGoRa Royal -pastellisävyillä (9,5-)

6% 20 vol.

• Samalle tummuusasteelle värjääminen
• harmaiden peitto
• 1-2 asteen vaalennus
huoM: harmaanpeitto iGoRa Royal absolutes yli 90% harmaantuneille hiuksille

9% 30 vol.

• 2-3 asteen vaalennus
• värjääminen 00-sarjalla
• harmaiden peitto iGoRa RoyaL absolutesilla.
• jopa 3 asteen vaalennus iGoRa RoyaL ultravaalea (10-) sarjalla
huoM: 3-4 asteen vaalennus iGoRa RoyaL erikoisvaalennusväreillä (12-)

12% 40 vol.
• värjääminen iGoRa RoyaL Fashion Lightsilla
• 3 - 4 asteen vaalennusteho iGoRa RoyaL ultravaalea -sarjalla (10-)
• 4-5 asteen vaalennusteho iGoRa RoyaL Erikoisvaalennusväreillä (12-)*



:

:

1:1

1:2

SEKOITUS

60ml iGoRa RoyaL oil hapete

120 ml iGoRa RoyaL oil hapete

60ml iGoRa RoyaL väriä

60ml iGoRa RoyaL väriä

iGoRa Royal

iGoRa Royal
Erikoisvaalen-
nusvärit
12-sarja

VÄrIN lEVITYS
Suojataksesi hiusrajat käytä iGoRa skin protection voidetta. Levitä väri kuiviin, pesemättömiin hiuksiin

30 - 45 min

vaikutuSaika

huuhtELu 

5-30 minuuttia kaikille 
iGoRa RoyaL pastellisävyille. 
huom:voit halutessasi 
käyttää lämpölaitetta ja 
näin lyhentää värin 
vaikutusaikaa kolmanneksella.

•  Emulgoi ja huuhtele huolellisesti 
kunnes huuhteluvesi on kirkasta.

•  Pese hiukset bC hairtherapy Colour Freeze 
Sulfate-free Shampoolla ja hoida bC 
hairtherapy Colour Freeze hoitoaineella 
tai tehohoidolla hiusten tarpeen mukaan

LEvityS

LEvityS väRjääMättÖMiin hiukSiin

LEvityS

kakSoiSLEvityS
kaksoislevitys on ammattilaisen levitystapa, jossa tyvialue värjätään kestovärillä ja pituudet ja latvat suora-tai kevytvärillä. 
näin pituudet ja latvat pysyvät hyväkuntoisina ja intensiivisen kiiltävinä.

LEvityS

• Levitä ensin pituuksiin ja latvoihin ohuissa osioissa
• aloita levitys n. 2 cm tyvestä
• anna vaikuttaa 10 minuutin ajan (15 minuuttia muotisävyillä)
• Levitä väri tyveen
• anna vaikuttaa 30-45 minuutin ajan

• Levitä väriä vain tyvikasvun alueelle pienissä osioissa
• anna vaikuttaa 15-20 minuutin ajan
• Levitä tasaisesti pituuksiin ja latvoihin
• anna vaikuttaa 10-15 minuutin ajan

• Levitä iGoRa RoayLia tyvikasvun alueelle pienissä osioissa
• anna vaikuttaa 15-20 minuutin ajan (vaikutusaika riippuu latvoihin ja pituuksiin levitettävästä tuotteesta)
• Levitä iGoRa kevyt- tai suoraväriä pituuksiin ja latvoihin.
• vaikutusaika riippuu halutusta sävyn intensiteetistä ja käyttöohjeesta.

tyvikaSvun väRjäyS



KOrKEalUOKKaISTa KOUlUTUSTa TUEKSESI
valitse sinulle sopiva koulutus kattavasta koulutusvalikoimastamme.

varaa kurssisi nyt – Soita 0800 136 360

RoyaL niGhtS
koe uuSi iGoRa RoyaL livenä!

Sukella Schwarzkopfin iGoRa RoyaL -värin mahdollisuuksien  
maailmaan ja sytytä innostuksesi väreihin.

iGoRa aDvanCED
Syventää tietouttasi iGoRa värituotteista

Perehdyt värjäyksen haasteellisimpiin ongelmatilanteisiin,  
kuten harmaan hiuksen värjäämiseen, ei-toivotun  

lopputuloksen neutraloimiseen ja esipigmentointiin.

houSE oF CoLoRS
tiivistelmä Schwarzkopfin värisarjoista

koulutusaamut ovat värinvaihtajille, uusille  
värjäreille tai lisäinfoa haluaville. 

iGoRa CREativE
vaativa kurssi kokeneille ammattilaisille!

ammattilaisille, jotka haluavat lisää haastetta ja tekniikoita.  
kurssilla toteutetaan luovia väritekniikoita, joilla saat kaiken  

hyödyn irti iGoRa-värisarjasta.

iGoRa baSiC
varma pohja iGoRa-väreillä työskentelyyn

kurssin aikana opit tekemään asiakkaalle sopivan värivalinnan  
ja toteuttamaan värin perustekniikoita käyttäen.

juSt aSk akatEMiaLLa
jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai

tule hakemaan lisätietoa tai kokeilemaan sinua kiinnostavia tuotteita.  
voit kokeilla tuotteita tai väri- ja leikkaustekniikoita käytännössä.



10 Syytä vaLita
uuSi iGoRa RoyaL

01. aito väRi: Luotettavat, täysin kartan tupsua vastaavat lopputulokset

04. Muotisävyillä on jopa 70% harmaan peittokyky ja jopa 50%* parempi kesto

07. kattava koulutustuki - perustasolta mestaritasolle 

02. hiGh DEFinition -tEknoLoGia – paras iGoRa RoyaL suorituskyky koskaan

05. Puhtaimmat vaalennusväri, jotka hoitavat ja antavat maksimaalisen kiillon

08. uudet palvelumahdollisuudet iGoRa RoyaL high defi nition väripalveluilla

03. jopa 25%* kiiltävämpi lopputulos. täydellinen tasoituskyky jopa huokoisissa hiuksissa

06. väriammattilaisten värjäreille kehittämä - ylittämään odotuksesi joka päivä 

09. Essential Looks -kokoelma 2 kertaa vuodessa - tuo viimeisimmät trendit muodin catwalkeilta salonkeihin

10. kumppaninasi tuemme liiketoimintaasi – asiakasmäärien lisääminen on yhteinen haasteemme

* vrt. aikaisempi iGoRa Royal väri


