
Color Identification Chart (CIC) 

Graficul CIC este oferit ca un ghid in alegerea culorii pentru serviciul de micropigmentare.  Sectiunile Sprancene 
si Modificatori/Corectori au asociate in mod aditional scala de temperatura si informatii despre combinatiile 
necesare pentru a inchide/deschide fiecare cod de produs.

Trebuie mentionat pentru acuratetea detaliilor furnizate ca modul in care este vizualizat pe ecranul 
computerului dumneavoastra fiecare produs Li pigments este direct dependent de setarile monitorului iar in 
cazul printului, de setarile imprimantei. Atunci cand este oferit un serviciu de permanent make-up, culoarea 
aleasa este in directa interdependenta cu nuanta pielii pacientului, tehnica de lucru aleasa de artist si modulul 
de ac ales.

Acesta este locul potrivit pentru a mentiona un important produs Li : Soft FX. Prin adaugarea in pigment a unor 
cantitati diferite de Soft FX, proprietatiile de rezistenta si intensitate a fiecarui produs listat in CIC se pot 
modifica conform preferintelor/rezultatului urmarit.  Informatii cu privire la utilizarea corecta a Soft FX se gasesc
la finalul CIC, urmarind Scala Fitzpatrick publicata.

CIC este un ghid cu mai multe pagini in care sunt prezenti toti pigmentii Li. Paginile sunt numerotate si pot fi 
printate arbritar, doar acelea care prezinta interes pentru dumneavoastra.

      Vezi paletarul de culori Li oriunde! 

 Descarcati si instalati aplicatia Kindle pentru telefonul tau mobil sau tableta.

 

                           



CULORI PENTRU CONTUR DE OCHI

Produs si cod Temperatura 
culorii

Baza Comentarii

Traditional Eyeliner 
Colors ( culori clasice 
pentru eyeliner,de la 
deschis la inchis)
Charcoal - 119 rece Negru&Alb

Anorganic
Culoarea reala a carbunelui.
O perfecta alegere pentru un eyeliner delicat. De 
asemenea pentru definirea si accentuarea liniei 
genelor pentru barbati. Arata minunat la 
persoanele cu ochii albastru deschis sau gri.
Inchidere : acestei nuante se recomanda mixul cu
Onyx.
Deschidere : Taupe, mixul obtinut este pretabil 
atat pentru eyeliner cat si pentru sprancene! 

Steel Gray – 122 rece Gri&Negru
Anorganic

Culoarea carbunelui cu influenta de maro.
Influenta maron-ului face ca aceasta nuanta sa fie
speciala.

Ebony Brown – 104
„Must have”

rece Negru&Maro
Contine un 
mic procent 
de rosu.  Este 
o nuanta mai 
putina inchisa 
si rece decat 
Black Magic.
Anorganic

O nuanta bogata dar inchisa maro-ciocolata. Pe o 
piele rece aceasta culoare, dupa vindecare, o sa 
fie un maro-negru. 
Potrivit pentru tipurile de piele I-V din Scala 
Fitzpatrick si pentru orice culoare a irisului.
Inchidere :  Black Magic si Onyx.
Se poate utiliza pentru pigmentarea sprancenelor
atunci cand se urmareste obtinerea unei nuante 
inchise dar ciocolatii.
Este in mod categoric o culoare favorita, ea avand
multe variante de utilizare. 



Black Magic – 103
„Must have” 

rece Negru
Anorganic

Pentru un soft maro-negru eyeliner, cu subtile 
tonuri de maro.
Este pretabil pentru toate tipurile de piele din 
Scala fitzpatrick si toate culorile de iris.
Inchidere : Onyx . Amestecati cu 1/3 Halo Khaki 
sau cu Halo Forest  pentru a obtine nuante 
perfecte pentru pacientii cu iris caprui sau verde.

Onyx – 102
„Must have”

rece Negru
Anorganic

Un negru perfect pentru eyeliner sau linia 
genelor.
Potrivit pentru orice piele de pe Scala Fitzpatrick. 
Confera un contrast perfect cu ochii de nuanta 
deschisa.
Inchidere si accentuare : mixati cu o mica 
cantitate din Un-Gray sau Caribbean Mod pentru 
clientii cu pleoape de o nuanta foarte rece. Acest 
adaos va conferi si mentine in piele nuanta 
inchisa. 



Ultra Black – 109 
Vezi Nota de Precautie

rece Negru
Anorganic & 
Organic

Negru puternic obtinut prin amestecul de negru 
de fum 1:1 cu oxid negru de fier.
Se utilizeaza in llinia genelor superioare, 
evitandu-se colturile ochiului, atat cel intern cat 
si cel extern. Se evita utilizarea sa in zonele cu o 
vascularizatie vizibila.
Datorita nuantei intense si bogate a acestui 
pigment, luati in considerare si adaugarea unei 
mici cantitati de Un-Gray sau Caribbean Mod 
pentru pacientii cu nuante ale pleoapelor foarte 
reci, acest amestec ajutand la mentinerea 
nuantei intens-intunecate a pigmentului. 
Nota de precautie:  Acest produs conține negru 
de fum. Datorita acestei componente, riscul sa 
migreze este mare. 
Recomandata utilizarea sa doar de către
artiști cu experiență

Midnight Black – 115
Vezi Nota de Precautie

rece Negru
Organic

Realizeaza un eyeliner si o linie a genelor bogata 
ca nuanta datorita negrului de fum.
Acest negru-negru va oferi un contrast dramatic  
oricarei culori de ochi.
Se utilizeaza in linia genelor superioare, 
evitandu-se colturile ochiului, atat cel intern cat 
si cel extern. Se evita utilizarea sa in zonele cu o 
vascularizatie vizibila.
Datorita nuantei intense si bogate a acestui 
pigment, luati in considerare si adaugarea unei 
mici cantitati de Un-Gray sau Caribbean Mod 
pentru pacientii cu nuante ale pleoapelor foarte 
reci, acest amestec ajutand la mentinerea 
nuantei intens-intunecate a pigmentului. 
Nota de precautie:  Acest produs conține negru 
de fum. Datorita acestei componente, riscul sa 
migreze este mare. 
Recomandata utilizarea sa doar de către
artiști cu experiență.



Fashion Eyeliner Colors (De la deschis la inchis)
Highliner – 420 
Vezi Nota de  
Precautie

rece Roz&Alb
Anorganic

O nuanta foarte light, aproape alb, cu reflex roz.
Se utilizeaza doar pentru „french eyeliner”, 
efectul de lumina aplicandu-se deasupra 
constructiei negru/maro a eyelinerului.
Highliner nu se poate utiliza  în alte scopuri decât
pentru aceasta tehnica. 
Nota de precautie: Odată ce conturul întunecat 
se estompeaza în mod natural,
Highliner alb va rămâne. Clientul trebuie 
informat  înainte de a utiliza acest produs.

Ocean Blue – 803 rece Albastru
Anorganic & 
Organic 

Un modern albastru-vernil pentru eyeliner.
Culoare foarte intensa de aceea se recomanda 
amestecul cu alti pigmenti.
Potrivit pentru persoanele cu ochi verzi sau 
albastri, ca un accent aplicat pe linia lucrata 
deasupra genelor.
Combinatii preferate :  Amestecati cu Jade pentru
o culoare verzui accentuata. 
Amestecati cu Taupe pentru a scadea 
intensitatea.  Amestecati cu Charcoal pentru un 
efect de fum cenusiu (smoky efect)



Jade – 703 rece Verde & 
Albastru 
Anorganic

Verde fashion pentru eyeliner. 
Se preteaza persoanelor  cu ochi verzi
 sau albastri, lucrandu-se ca un accent de culoare
deasupra genelor. 
Combinatii preferate :  Amestecati cu Taupe 
pentru o nuanta ca a salviei. Amestecati 
cu Charcoal pentru un accent ca de fum. 
Închidere :  cu Ebony Brown sau
Black Magic.

Smoky Marine – 827 rece Violet & 
Albastru
Anorganic

Un eyeliner albastru cu aspect fumuriu. 

Rich Sapphire – 814 rece Albastru
Contine un 
mic procent de
violet.
Anorganic & 
Organic

Un albastru profund cu subtile refleze violet.
Se adapteaza bine persoanelor cu ochii căprui 
sau albastru.
Se utilizeaza ca un accent de culoare deasupra 
eyelinerului negru.  Este foarte potrivit pentru 
accente.
Tips : Se diluează cu Soft FX pentru o uimitoare
culoare halo safir! 



Amethyst – 825 rece Violet & 
Albastru
Anorganic & 
Organic

Un violet usor mai deschis, vinetiu. 
Aceasta este o culoare frumoasă și se pot utiliza 
fabulos pentru  ochii negri si pe 
Scala Fitzpatrick, pentru tipurile de piele  I-IV.

Rich Velvet – 802
rece Violet & Negru

Organic 
Eyeliner violet foarte inchis, sau un negru cu 
subtile refleze violet, depinde de privitor. 
Aceasta este o culoare frumoasă și se poate lucra
persoanelor cu ochii negri si cu
tipurile de piele I-IV pe Scala Fitzpatrick .

Eyeliner – Halo Colors ( De la Deschis la Inchis) 
Nuantele pentru halouri sunt subtile si cel mai adesea  
folosite pentru umbre, efecte „moi”, pudrare sau 
accente deasupra eyeliner-ului.
Daca sunt utilizate pentru eyeliner, rezultatul va fi 
foarte subtil. 

Se pot utiliza cu succes insa pentru 
sublinierea pleoapei inferioare.
Cand sunt utilizate ca un halo, acste culori se 
aplica imediat deasupra eyeliner-ului inchis, 
deja realizat. Ele imbunatatesc si umbresc 
discret eyeliner-ul.

Culoare Temperat
ura

Baza Comentarii 

Halo Khaki - 725 rece Mai mult Galben 
Neutru & Verde
Anorganic 

Un subtil kaki.
Se utilizeaza deasupra unui eyeliner negru 
sau maro, adiacent cu acesta. Se poate utiliza
si delicat pe linia pleoapei inferioare.
Scala Fitzpatrick : I – V. Contrast minunat cu 
irisul verde sau caprui. 
Inchidere : cu o mica cantitate de Black 
Magic.
Combinatii favorite : cu Halo Forest pentru 
accentuare; cu Halo Taupe pentru a-l face 
usor fumuriu.



Halo Taupe – 272 rece Galben Rece & Verde
Anorganic

O culoare subtila si eleganta.
Se utilizeaza deasupra/adiacent unui eyeliner
negru sau maro. Se poate utiliza si delicat pe 
linia pleoapei inferioare.
Scala Fitzpatrick : I – III. Contrast minunat cu 
orice nuata a irisului. 
Combinatii favorite : o cantitate mica de 
Charcooal il va inchide discret;  orice alta 
culoare halo il va prafui/pudra. 

Halo Denim – 120 rece Albastru & Verde 
Anorganic & Organic 

Culoare delicata in nuanta denimului.
Se utilizeaza deasupra/adiacent unui eyeliner
negru sau maro. Se poate utiliza si delicat pe 
linia pleoapei inferioare.
Scala Fitzpatrick : I – IV. Contrast minunat cu 
nuata irisului albastru sau gri. 
Combinatii favorite : o cantitate mica din 
Ocean Blue il va face mai stralucitor si intens;
o picatura de Ebony Brown il va inchide; 
adauga Charcoal pentru un rezultat albastru 
cenusiu/prafuit.

Halo Forest – 724 rece Verde
Anorganic

Un delicat verde padure.
Se utilizeaza deasupra/adiacent unui eyeliner
negru sau maro. Se poate utiliza si delicat pe 
linia pleoapei inferioare.
Scala Fitzpatrick : I – V. Contrast minunat cu 
nuata irisului caprui sau verde. 
Combinatii favorite : o mica cantitate de 
Black Magic il face mai inchis; pentru 
luminozitate este nevoie de amestecul cu 
Halo Khaki.

Halo Brown – 271 rece Galben Cald& 
Orange
Anorganic&Organic

Un maro delicat.
Se utilizeaza deasupra/adiacent unui eyeliner
negru sau maro. Se poate utiliza si delicat pe 
linia pleoapei inferioare.
Scala Fitzpatrick : I – V. Contrast minunat cu 
orice nuanta de iris. 
Combinatii favorite : pentru inchidere se 
foloseste o mica cantitate de Black Magic.



CULORI PENTRU SPRANCENE

Culoare I-D / Temperatura Baza Comentarii
Pre-Neutralizarea culorilor pt. Sprancene : Fiindca Li eyebrow sunt pre-neutralizate, Li recomanda sa nu se 
amestece mai mult de 2 culori pentru a crea o a treia. Nu recomanda combinarea unei culori cu un corector 
pentru a modifica temperatura acesteia.
Nota : Din perspectiva formulelor produselor Li, de la nuanta medie catre cea inchisa a pigmentilor pentru 
sprancene, se poate lua in considerare utilizarea acestora si pentru eyeliner.
Slightly Cool to Very Cool Blonde Eyebrows Colors ( Culori deschise,usor reci pana la foarte reci, de la 
Deschis la Inchis )
Sahara – 266 I-D  1 + 

rece -2
Galben Rece & 
Verde
Anorganic & Organic

Foarte deschisa nuanta de blond. Adesea 
folosita pentru a deschide alte nuante.
Scala Fitzpatrick : I – II. 
Utilizat pentru a deschide alte nuante pentru 
blond si maro mediu.
Combinatii preferate: Adaugă Breve pentru a 
închide. Adăuga Autumn Gold 
sau Auburn pentru a obtine un maro mediu si
luminos de tipul strawberry blonde. Adauga 
Olive Mod pentru un perfect blond cenușiu.

Breve – 261
„Must have”

I-D  2
rece  -1

Galben Cald & Verde
Anorganic & Organic

O nuanta bine echilibrata pentru blondul 
mediu si tipurile de piele pe Scala Fitzpatrick 
I-III.
Breve are o ușora baza mai calda
decât Crème Latte.
Deschidere : cu Sahara sau Lighten Up. 
Inchidere : cu Cappuccino, Hazelnut  sau 
Mochaccino. 
Pentru a creste nivelul de caldura, adauga 
Grey Vanish, de 24 Carat Mod, Blonde sau
Autumn Gold.
Combinatii preferate : Breve și Autumn Gold; 
Breve și Hazelnut; Breve și Pecan sau Taupe; 
Breve și Crème Latte.



Creme latte – 262
„Must Have”
Culoare usor mai 
inchisa decat Breve

I-D  2+
rece -2

Galben Natural & 
Verde
Anorganic & Organic

Un frumos neutru sau chiar ușor rece 
blond,insa  bine echilibrat pentru tipurile de 
piele Fitzpatrick I-III. 
Puțin mai rece și mai închis decât Breve. 
Aceasta este una dintre cele mai populare 
și versatile culori Li.
Deschidere : cu Sahara. 
Închidere : cu Cappuccino, Hazelnut  sau 
Mochaccino. 
Incalzire : adauga Grey Vanish, 24 Carat Mod,
Blonde sau Autumn Gold.
Combinații preferate: Crème Latte și Breve; 
Crème Latte si Hazelnut; Crème Latte și Olive.

Latte – 235
Usor mai inchis decat 
Creme Latte

I-D  3
rece  -2

Galben Rece & 
Verde
Anorganic & Organic

Un blond bine echilibrat.
Culoare usor mai inchisa decat Crème Latte.
Folosiți pe tipurile de piele din Scala 
Fitzpatrick I-IV.
Deschidere : cu Sahara, Breve sau Lighten Up.
Închidere : cu Cappuccino, Hazelnut sau 
Mochaccino. 
Pentru suplimentarea temperaturii de căldură
adauga Grey Vanish, 24 Carat Mod, Blonde 
sau Autumn Gold.
Combinații preferate: Latte și Hazelnut. Latte 
și
Cappuccino.

Cappuccino – 212
Mai inchis decat Latte

I-D  3+
rece  -2

Galben Rece & 
Verde
Anorganic

Un maro mediu echilibrat. Puțin mai rece 
decât Hazelnut (a se vedea sectiunea Culori 
Neutre pentru Sprancene din CIC).
Utilizați pe tipurile de piele III-V din Scala  
Fitzpatrick.
Deschidere : cu Sahara, Breve, Crème Latte 
sau Lighten Up.
Închidere : cu Mochaccino, Navajo Brown sau
Cocoa.
Pentru căldură suplimentara  se adaugă Grey 
Vanish, 24 Carat Mod, Blonde sau Autumn 
Gold.
Combinații preferate : Cappuccino și Latte; 



Cappuccino și Mochaccino.
Mochaccino – 290
Mai inchis decat 
Hazelnut.
Mai deschis decat 
Cocoa.

I-D  3+
rece  -2

Galben Neutru & 
Verde
Anorganic

Un maro mediu bogat bine echilibrat, usor 
mai inchis decât  Hazelnut  și mai deschis 
decât Cocoa.
Utilizați pe tipurile de piele III-V din 
Fitzpatrick. O culoare foarte populara.
Deschidere : cu Crème Latte, Latte, 
Cappuccino sau Lighten Up. 
Închidere : cu Cocoa, Navajo Brown sau Dark 
Toffee.
Pentru căldură suplimentara se adaugă Grey 
Vanish, 24 Carat Mod, Blonde sau Autumn 
Gold.
Combinatii preferate: Mochaccino si Autumn 
Gold; Mochaccino și Cocoa.

Cocoa – 204
„Must Have”
Mai inchis decat 
Mochaccino

I-D  4
rece   -3

Galben Rece & 
Verde
Anorganic

Un maro mediu si elegant. Mai întunecat și
mai rece decât Mochaccino.
Utilizați pe tipurile de piele III-V din 
Fitzpatrick. Se vindecă mai rece decât apare 
în flacon.
Deschidere : cu Cappuccino, Latte, Hazelnut  
sau Lighten Up.
Închidere : cu Dark Toffee sau Ebony Brown. 
Pentru căldură suplimentara, se adaugă Un-
Gray sau Autumn Gray.
Combinatii preferate : Cacao si Autumn Gold 
(o
combinație absolut uimitoare);  Hazelnut și
Cocoa;  Cocoa și Blonde.



Dark Toffee – 203-1
„Must Have”
Mai inchis decat 
Cocoa

I-D  4+
rece  -4

Negru & Maro
Contine o mica 
cantitate de 
galben/orange asta 
determinand sa fie mai 
putin rece decat 
Navajo Brown, 
ramanand insa o 
culoare rece si inchisa!
Anorganic & Organic 

Bogata culoare maro închis cu adaos de 
temperatura.
Folosiți numai pe tipurile de piele III-VI din 
Scala Fitzpatrick (poate fi necesar să se 
adauge  Un-Gray, în funcție de cat de rece 
este pielea).
Amestecat cu o cantitate substanțială de 
pigment cald sau neutru, Dark Toffee poate fi 
utilizat si pe tipuri de piele mai deschise decat
III din Fitzpatrick.
Acest lucru este depinde insa de cantitatea de
pigment cald sau neutru adaugat.
Deschidere : cu Cappuccino, Hazelnut sau 
Mochaccino.
Închidere : cu Navajo Brown, Espresso sau 
Ebony Brown doar atunci când este cazul, 
cand pielea este deosebit de inchisa. 
Incalzire : cu Un-Gray, Grey Vanish, Autumn 
Gold sau Blonde.
Combinații preferate : cu Autumn Gold, 
Sandalwood, Cappuccino sau Hazelnut.



Navajo Brown – 295
Mai inchis decat 
Dark Toffee

I-D  5
rece  -5

Galben Rece & Verde
Contine o mica 
cantitate de rosu care 
determina ca nuanta sa
fie mai putin rece decat
Espresso, dar ramane 
tot o nuanta rece si 
inchisa.
Anorganic

Un maro frumos, mai rece decât de Cocoa și 
mai deschis decât Espresso.
Aceasta culoare se vindecă catre un maro 
inchis potrivit pentru tipurile de piele III-V pe 
Scala Fitzpatrick . 
Navajo Brown conține o cantitate mică de
roșu în formula de bază. Este totuși un 
rezultat rece, dar nu la fel de rece ca cel de la 
Espresso.
Deschidere : cu Cappuccino, Hazelnut, 
Mochaccino sau Lighten Up. 
Închidere : cu Espresso sau Ebony Brown.
Incalzire  suplimentara : se adaugă Un-Gray, 
Grey Vanish, Autumn Gold sau Blonde.
Combinații preferate : Navajo Brown si 
Autumn Gold.

Espresso – 203
„Must Have”
Mai rece decat 
Navajo Brown

I-D  5+
rece -5

Negru & Maro 
Anorganic

O culoare maro cu tenta de carbune (maro de
fum – smokey brown).
Espresso nu conține adaos de caldura
și se vindecă intr-un maro cărbune. Din cauza 
aceasta, culoarea se va vindeca mai inchis 
decat Navajo Brown.
Utilizați pe tipurile de piele IV-V din Scala 
Fitzpatrick. Excepție face un client care cere o 
sprânceană întunecata, fără nici o
căldură. Se amestecă cu Hazelnut totusi 
pentru acest tip de client, evitandu-se astfel 
un rezultat prea intens. Pe unele  tipuri de 
piele se poate vindeca ca un negru de fum.
Deschidere : cu Cappuccino sau Hazelnut.
 Închidere : cu Dark Toffe sau Ebony Brown. 
Incalzire suplimentara : cu Un-Gray sau 
Autumn Gold.
Combinații preferate: Folositi pentru a 
închide Hazelnut, Mochaccino, Cocoa sau o 
picatura sau doua Taupe. Hazelnut cu 
Espresso este o frumoasă combinație.



Ebony Brown – 104
„Must Have”
Mai rece si mai inchis
decat Espresso.

I-D  6
rece  -6

Negru & Maro
Contine o mica 
cantitate de rosu, insa 
ramane tot rece si 
inchis. Este insa mai 
putin rece decat Black 
Magic.
Anorganic

Aceasta este o culoare negru-maro foarte 
închis.
Pe tipurile de piele V-VI Fitzpatrick aceasta 
culoare se poate vindeca ca un negru bogat.
Adauga numai Black Magic atunci când este 
cazul daca pielea este foarte intunecata.
Pentru a evita sa fie prea inchis si prea rece 
rezultatul vindecarii se adauga Un-Gray sau 
Grey Vanish .
Căldură suplimentara : se adaugă Un-Gray, 
Grey Vanish sau Autumn Gold.
Poate fi, de asemenea, utilizat eyeliner 
ciocolatiu (a se vedea secțiunea Eyeliner 
culorile
CIC). Acesta este un pigment clar favorit și 
există multe moduri de a utiliza această 
culoare.
Combinații preferate: Ebony Brown poate fi 
utilizat pentru a
întuneca mediu culori de spranceana maro. 
Ebony Brown este utilizat ca un adaos pentru 
a întuneca dar se recomandă să fie utilizat în 
cantități foarte mici. Aceasta este un pigment 
puternic și o cantitate este foarte puternica. 
Ebony Brown și Sandalwood sau Ebony Brown
și Hazelnut sunt ambele combinații uimitoare.

Taupe/Gray  Cool Eyebrows Colors  (culori cenusiu/gri de la Deschis la Inchis)
Pecan – 210-1
Vezi Nota! 
Mai deschis decat 
Taupe.

I-D 3
rece  -2

Galben Neutru & 
Verde
Anorganic

O culoare cenusiu deschis pentru sprancene cu 
subtile nuanțe de maro.
Potrivit pentru tipuri I-III pe Scala Fitzpatrick.
Pentru persoanele cu parul alb, cenusiu sau sare si
piper si fara păr prea mult par natural in 
spranceana naturala. 
De asemenea, o alegere excelentă pentru cei care 
au parul in spranceana alb, cenusiu sau sare si 
piper.
Pecan este, de asemenea, o alegere bună pentru 
persoanelor blonde si care doresc un reflex 
cenusiu in spranceana. 
Deschidere : cu Sahara sau Lighten Up. 
Inchidere : cu Taupe, Eskimo Gray sau Charcoal 
adaugate in foarte mica cantitate.
Selectați o altă culoare dacă se doreste un 
pigment mai cald.
Aceasta culoare devine repede foarte populara.
Notă: acest ton de culoare mai putin maroniu, va 
fi evident pe o piele roze. Rezultatul va aparea 
catre  gri.
Combinații preferate : amestecuri cu Breve sau
Crème Latte pentru a realiza un blonda cenușă 



luminos.
Taupe – 224
Vezi Nota!
„Must Have”
Mai inchis si mai rece
decat Pecan.

I-D 3+
rece  -3

Verde & Galben 
Rece
Anorganic

Un adevarat cenusiu pentru spranceana cu reflex 
maroniu.
Aceasta culoare se poate utiliza singura, cu succes,
pe o piele moderat rece. 
Scala Fitzpatrick – tip de piele I-III , cu parul alb, 
cenusiu sau inspicat si fara prea mult par in 
spranceana naturala.
 Sau pentru cei care au pilozitatea naturala a 
sprancenei cenusiu sau inspicat.  Aceasta nuanta 
poate fi prea întunecată insa ca o culoare de 
fundal pentru aceia care au o cantitate 
semnificativă de par alb in spranceana naturala. 
Folosiți în mod corespunzător!
Taupe este ideal pentru blonde care doresc un 
mediu cenusiu in spranceana. Cel mai bun cenusiu
pentru perioadele lungi între retușuri. 
Atunci când este utilizat pe tipurile de piele cu 
aspect roz/rosiatic luați în considerare adăugarea 
Grey Vanish sau de 24 Carat Mod pentru a preveni
o culoarea de vindecare prea rece.
Deschidere : cu Sahara sau Lighten Up. 
Închidere : cu Espresso, Eskimo Gray sau 
pigmentul Charcoal, pigment listat in CIC la 
sectiunea Eyeliner. Dacă se doreste o culoare mai 
calda este de dorit sa se ia în considerare o alta 
nuanta!
Notă: Nuanțele de maro vor fi mai putin evidente 
pe pielea roz/rosiatica. Rezultatul cu Taupe va 
apărea gri.
Combinatii preferate: cu Hazelnut, Cappuccino, 
Sahara, Breve și Crème Latte. O gama nesfârșită 
pentru blonde poate fi creata atunci când se 
mixeaza Taupe cu Sahara. 

Eskimo Gray – 106
Mai inchis si mai rece
decat Taupe.

I-D  4
Rece  -4

Negru & Alb
Anorganic

Un foarte intunecat cenusiu-carbune apare dupa 
vindecare.
Poate fi utilizat singur pe piele moderat rece.
Ideal pentru pielea I-III ppe Scala Fitzpatrick sau 
clientilor cu păr carunt si parul in spranceana 
naturală de culoarea parului. Acești clienți pot fi
obișnuiți sa poarte un gri mai închis sau cenusiu in
sprancene. Atunci când este lucrat pe tipurile de 
piele roz/roșiatică se ia în considerare adăugarea 
de Grey Vanish sau de 24 Carat Mod de a preveni 
vindecarea intr-o culoare prea rece.
Deschidere : cu Pecan, Taupe sau Lighten Up. 
Închidere : cu Charcoal (eyeliner pigment - a se 
vedea 
secțiunea CIC pentru Eyeliner). 
Dacă se doreste un pigment mai cald trebuie sa se
ia în considerare o culoare mai caldă.



Neutral Eyebrows Colors  (nuante neutre de la Deschis la Inchis) 
Sandalwood – 260
Usor mai deschis 
decat Hazelnut.

I-D 3
Neutru  0

Galben Neutru & 
Green
Anorganic & 
Organic

Un maro mediu care poate fi, de asemenea,
adecvat pentru persoane cu blond intunecat, 
castaniu deschis sau mediu.
Recomandat pentru pentru tipurile III-V  
Fitzpatrick. 
Deschidere : cu Breve sau Lighten Up. 
Închidere : cu Cocoa, Dark Toffee sau Ebony 
Brown (în cantități mici).
Combinatii preferate: cu Auburn după cum este 
necesar pentru a-l inchide pe acesta. Adaugă Olive
Mod sau Espresso pentru a raci nuanta.

Hazelnut – 236
„Must Have”

I-D 3
Neutru 0

Galben Neutru & 
Verde
Contine o mica 
cantitate de rosu.
Anorganic

Un maro mediu bine echilibrat.
Puțin mai cald decât Sandalwood, dar este încă
considerat o culoare neutră.
O culoare buna pentru tipurile de piele III-V de pe 
Scala Fitzpatrick . Este o culoare extrem de 
solicitata.
Deschidere : cu Sahara, Breve, Crème Latte sau 
Lighten Up. 
Închidere : cu Cocoa, Navajo Brown sau Ebony 
Brown (cantități mici). 
Incalzire : cu Grey Vanish, 24 Carat Mod, Blonde 
sau Autumn Gold.
Combinatii preferate : Adaugă Auburn după cum 
este necesar pentru a inchide in mod optim 
pigmentul Auburn. Adaugă Ebony Brown, Cocoa 
sau
Navajo Brown tot pentru inchidere, după cum este
necesar. Adaugă Olive Mod
sau Espresso pentru a raci.



Warm Brown Eyebrows Colors (culori calde de la Deschis la Inchis)
Blonde – 259
Mai deschis dar mai
putin cald decat 
Autumn Gold

I-D  3
cald +2

Galben Cald 
& Orange
Anorganic & 
Organic

Un blond cald deschis.
Bun pentru utilizarea pe Fitzpatrick, tipurile I-IV, cu toate că
poate furniza mai puțin contrast pe o piele de tip 
Fitzpatrick IV. 
Deschidere : cu Sahara, Breve, Crème Latte sau Lighten Up.
Închidere :  ușor cu Hazelnut sau Autumn Gold. 
Dacă se doreste o culoare mai calda, ia în considerare un 
alt pigment : Autumn Gold. O culoare frumoasă, care rapid 
a devenit favorita. Foarte versatila.
Combinații preferate : Blonde și Hazelnut. Blonde
și Cocoa. Blonde și Navajo Brown.

Autumn Gold – 234
„Must Have”
Mai inchis si mai 
cald decat Blonde.

I-D  3
cald  +3

Rosu & 
Galben Cald
Anorganic & 
Organic

Maro mediu cald.
Utilizarea pe I-IV pe Scala Fitzpatrick. 
Folosit pe tipuri V-VI din Fitzpatrick va crea doar o umbra 
delicata pe spranceana.
Deschidere : cu Sahara, Breve sau Lighten Up. 
Incalzire suplimentara : se adaugă Auburn sau Grey Vanish.
Adauga Gold Yellow  pentru mai multe tonuri de auriu.
Combinații preferate : Autumn Gold și Cocoa; Autumn 
Gold si Breve; Autumn Gold si Hazelnut.

Milk Chocolate – 
205-1
Usor mai inchis 
decat Autumn 
Gold.

I-D 3+
cald  +3

Galben 
Neutru & 
Rosu
Anorganic

Maro inchis-mediu si cald.
Poate fi aplicat direct pe pielea rece din tipurile IV-VI 
Fitzpatrick. Poate fi, de asemenea, o alegere bună pentru
Fitzpatrick III în cazul în care se doreste o sprânceană mai 
calda si mai inchisa.
Deschidere : cu Breve sau Lighten Up. 
Închidere : cu Warm Brown, Cocoa, Dark Toffee sau Ebony 
Brown (în cantitate mică). 
Incalzire suplimentara : se adaugă Grey Vanish.
Combinații preferate : Aceasta este o culoare frumoasă, 
atunci când este utilizata singura, dar si in amestec cu 
Hazelnut pentru incalzire sau Warm Brown pentru a o 
închidere.



Warm Brown – 233
„Must have”
Usor mai inchis 
decat Sandalwood

I-D  4
cald  +3

Galben Cald 
& Verde
Anorganic & 
Organic

O culoare delicata, naturala, de castaniu mediu dar cald.
Bun pentru utilizarea pe tipurile III-IV Fitzpatrick.
Deschidere : cu Breve sau Lighten Up. 
Închidere :  Cocoa, Dark Toffee  sau Ebony Brown (în 
cantități mici). 
Incalzire suplimentara : se adaugă Grey Vanish. 
O culoare foarte populara  ce se poate folosi direct pe piele
rece.
Combinații preferate : Aceasta este o culoare uimitoare 
atunci când este utilizata necombinat, dar poate fi 
amestecata cu Hazelnut, Autumn Gold sau Sandalwood.

Auburn – 223
Mai cald si mai 
inchis decat Warm 
Brown.

I-D  4
cald  +4

Rosu & 
Portocaliu

Un frumos castaniu.
Bun pentru tipurile de piele I-III Fitzpatrick cu piele rece si 
extrem de rece. 
Deschidere : cu Breve, Blonde sau Autumn Gold. 
Inchidere : cu Cocoa, Dark Toffee sau Ebony Brown (în mică
cantitate).
Combinatii preferate : cu Sahara pentru un blod capsuniu;
cu Autumn Gold pentru blond capsuniu mediu; cu Hazelnut
pentru inchidere; Auburn incalzeste alte culori de 
sprancene.

MODIFIER/CORRECTOR COLORS

Culoare D - I / 
Temp.

Baza Comentarii

More Neutral and Warm Modifier/Corrector Colors (de la Deschis la Inchis)
Doar pentru buze – asta inseamna ca pigmentii contin coloranti ce nu se aplica langa ochi si  pleoape
NON – Violets – 
303
„Must Have”

D-I  2
neutru 0

Galben Neutru
Anorganic

Un galben mai neutru (fără verde sau portocaliu) 
folosit pentru a neutraliza sprâncenele purpurii sau 
violet.
Adauga la culorile pentru spranceana, după cum este 
necesar, pentru a crește cantitatea de galben neutru în
formula.
Nu utilizați acest pentru a corecta buzele violet; 
această culoare este destinata numai sprancene



Yellow Gold – 311 
 Vezi Nota! 

D – I   2
cald  +2

Galben Cald
Anorganic

Un galben auriu.
Poate fi folosit pentru a lumina sau pentru a crește 
nuanta de de galben in culorile pentru sprânceană.
Corectează sprâncene violet și gri.
Notă: Acest galben conține mult alb, mai mult decat  
24 Carat Mod, folosiți-l cumpăUn galben vibrant cald. 
Aceasta culoare are un cald
galben (portocaliu apare) de bază. Nu folosiți numai.
Utilizați pentru a se încălzească blond și-lumina mediu 
maro
culori sprânceană. Poate adăuga o cantitate mică de
Formulările spranceana pentru a adăuga caldura, 
tonuri aurii
și pentru a evita un rezultat "prea rece" vindecat.
De asemenea, folosit pentru a corecta (neutralizarea) 
stins brichetă gri
sprâncene. Deoarece această culoare este o ușoară 
galben cu un
opacitate medie, în mod normal nu va corecta
încăpățânat, gri inchis sau albastru sprancene mai 
întunecate.
Vezi Grey Vanish sau Un gri pentru a corecta 
încăpățânat
sprancene inchis gri sau albastru.

24 Carat Mod -321 D-I 2
Cald +3

Galben Cald
Anorganic

Un galben cald vibrant. Aceasta culaoare are ca baza 
un galben cald (desi aspectul este portocaliu) Nu il 
folositi singur.

Folositi-l pentru a incalzi un blond sau un maro deschis
spre mediu pentru sprancene. Puteti adauga o 
cantitate mica in cazul formulelor speciale pentru 
sprancene, pentru tonurile aurii sau pentru a evita un 
rezultat prea rece dupa vindecare.

De asemenea poate fi utilizat pentru a corecta 
(neutraliza) un gri deschis, estompat. Avand in vedere 
ca acesta este un galben slab, cu o opacitate medie, nu
poate corecta griul sau albastrul inchis si persistent.

Vedeti Grey Vanish sau UN-Grey pentru a corecta griul 
si albastrul inchis si persistent.



Grey Vanish – 639
„Must-have”

D-I 3
Cald +4

Galben Cald si 
Portocali
Anorganic

O culoare calda formulata special pentru curectia unui 
gri sau albastru deschis spre mediu al sprancenelor, 
pentru tipurile de piele Fitzpatrick I-III. Folositi Grey 
Vanish pe sprancenele  gri sau albastru deschis spre 
mediu pentru a obtine un maro fin.

Acesta este o varianta mai deschisa a corectorului UN-
Grey.

Poate fi folosit, de asemenea, pentru a adauga lumina 
si caldura unor culori deschise spre medii pentru 
sprancene ( vedeti de la Breve la Mochaccino in 
sectiunea Culori pentru Sprancene). Totodata poate fi 
folosit ca o masura de precautie pentru a evita ca 
rezultatul sa fie prea rece in cazul pesoanelor cu piele 
de tip Fitzpatrick I-III. 

UN-Grey – 604
„Must-have”

D-I 3
Cald +5

Portocaliu
Anorganic

Culoarea calda a dovleacului.

Creat special pentru a corecta griul inchis , culoare 
carbunelui sau albastrul inchis si persistent.

Poate fi folosit singur daca griul sau albastrul sunt 
inchise sau dense. Utlizati 50% combinat cu culoarea 
pe care dorit sa o obtineti in cazul in care griul sau 
albastrul sunt pure in piele sau daca nu sunt dense.

Poate fi combinat cu oricare culoare pentru sprancene 
medie spre inchisa (vedeti culorile de la Cocoa pana la 
Ebony Brown) pentru a adauga caldura. Nu este 
recomandat pentru blonduri sau marouri deschise.

Puteti adauga o cantitate foarte mica la eyeliner-ul 
negru, pentru clientele cu piele cu tonuri reci pentru a 
mentine negrul in piele dupa vindecare.



Neon Orange 
Mod(NOM) -610
„Must-have”
Doar pentru buze

D-I 4
Cald +5

Portocali si 
Gelben Cald
Orgaanic

Un portocaliu luminos. Corecteaza (neutralizeaza) 
buzele albastre sau purpuri. Acest corector poate fi 
folosit numai pentru buze.

Puteti amesteca cu orice culoare de buze pentru a 
evita o culoare prea rece dupa vindecare.

Nu poate fi folosit pentru a corecta sprancenele sau 
eyeliner-ul.

Caribbean Mod – 
528

D-I 4+
Cald 4+

Rosu si 
Portocali Cald
Anorganic si 
Organic

Un rosu-portocaliu foarte profund.

Corecteaza (neutralizeaza) sprancene verzi sau albastre
(luati in considerare UN-Grey inainte de a alege 
aceasta culoare.) Folositi numai cand UN-Grey nu este 
suficient.

De asemenea folositi pentru a corecta (neutraliza) 
eyeliner-urile gri sau albastre.

Daca un eyeliner invechit a virat catre tonuri albastre si
este dorit un maro, artistul poate aplica Caribbean 
Mod si apoi sa aplice Ebony Brown la aceeasi intalnire. 
Trebuie retinut, insa, ca este considerat ca cea mai 
buna tehnica, pentru rezultate optime, este aceea in 
care asteptam ca o corectie sa fie facuta si apoi adauga
culoarea target.

Copper  – 209-1 D-I 5
Cald +4

Galben Cald si 
Rosu
Anorganic si 
Organic

Un aramiu inchis.

Folositi pentru a incalzi culorile pentru sprancene in 
cazul in care clienta are tonul pieli rece. Recomandat 
pentru piele inchisa.

Un corector opac.



Corectori Reci ( De la Deschis la Inchis)
Desert Beige Mod 
– 414
Doar pentru Areola

D-I 1
Rece -3

Alb si Roz
Anorganic

Un bej deschis.

Folosit pentru a deschide alte culori pentru areola.

Niciodata nu amesticati cu o culoare pentru sprancene,
buze sau eyeliner pentru a o deschide.

Nu o folositi intr-o zona in care a fost facuta o greseala.
Nicio  culoare tatuata peste alta nu poate „sterge” o 
gresala.

Lighten Up! -237 D-I 1+
Rece -1

Galben Neutru 
si Verde
Anorganic

Un bej-maro deschis.

Poate fi folosit pentru a trece peste o spranceana care 
s-a vindecat prea inchis; aceasta culoare este capabila 
sa deschida cateva nuante.

Lighten Up! poate fi folosit, de asemenea, in orice 
combinatie cu orice culoare de sprancene pentru a o 
deschide.

Yellow Olive Mod 
-313

D-I 2
Rece -3

Galben Rece Un galben ocru cu tonuri verzi. Un corector care este 
folosit pentru a modifica(neutraliza) sprancenele in 
nuanta somonului sau mauve.

Galbenul din aceasta formula poate neutraliza tonurile 
mov, in timp ce verdele le neutralizeaza pe cele 
rosii/portocalii.



Brow Mod -707
„Must-have”

D-I 3
Rece -3

Verde
Anorganic

Un cenusiu-maro deschis.

Acest corector poate fi folosit pentru a modifica 
(neutraliza) rosul, portocaliul sau rozul pe tipurile de 
piele Fitzpatrick I-III

Poate fi folosit singur pentru sprancene pentru a 
obtine un taupe deschis, blond sau cenusiu-maro pe o 
piele rece pentru piele de tipurile Fitzpatrick II-III

Pe tonuri calde (piersica si crem) il puteti folosi pentru 
a obtine un maro deschis.

Puteti combine Brow Mod cu Yellow Olive Mod in cazul
in care este necesar.

Utilizati-l cu orice pigment care are o baza portocalie 
sau rosie, pentru a evita un rezultat rosu sau 
portocaliu.

Poate fi folosit ca un aditiv in combinatie cu alte culori 
pentru a corecta  (neutraliza) sprancenele, eyeliner-ul 
sau areola, in cazul in care culoarea a virat spre rosu-
roz.

Olive Mod – 706
„Must-have”

D-I 4
Rece -4

Verde/Galben 
Rece
Anorganic

Un cenusiu-maro mediu. Aceasta culoare este foarte 
versatila.
Utilizati pentru a corecta (neutraliza) rosul, portocaliul, 
rozul in cazul sprancenelor facute pe tipurile de piele 
Fitzpatrick II-III. Poate fi folosit singur pentru 
sprancene pentru a obtine un cenusiu-maro medoiu in 
cazul persoanelor cu tonuri reci, cu piele de tip 
Fitzpatrick II-III. Pe tonuri calde (piersica sau crem) il 
puteti folosi pentru a obtine un maro mediu. Puteti 
combina cu Olive Mod si Brow Mod daca este necesar. 
Poate fi utlizat pentru a modifica orice pigment care 
are o baza rosie sau portocalie pentru a micsora 
influenta rosului.
Combinati cu Jade pentru un eyeliner usor verde, 
combinat cu o line a genelor neagra pentru 
profunzime. Puteti adauga o cantitate foarte mica 
pentru a ajusta eyeliner-ul negru pentru clientii care au
tonuri rosii-violet pe pleopa.



Scara de Culoare si Temperatura a Culorilor de Sprancene si a Corectorilor

+1 abia cald

+2 usor cald

+3 cald

+4 extrem de cald

+5 cel mai cald

0                          nu are o tendinta catre cald sau rece

-1 abia rece

-2 usor rece

-3 rece

-4 foarte rece

-5 extrem de rece

-6 cel mai rece

Scara de Temperatura a Culori explicata anterior se refera la baza primara a pigmentului de spranceana sau a corectorului, in
functe de tonul cald sau rece al acestuia. Este important de stiut faptul ca rezultatele nu depind numai de culoarea aleasa, ci
si de tonul pieli, configuratia acului folosit si de tehnica artistului. Toate aceste elemente joaca un rol extrem de important 
pentru rezultatul final al culorii si al tonului cald sau rece, dupa vindecare. De exemplu, o culoare marcata cu -3, tatuata cu 
un ac 1, folosind tehnica hairline-ului, intr-o piele foarte rece, poate duce la un rezultat final marcat pe scara cu -5. Dupa ce 
a fost stabilite tonul pielii si tehnica care va fi folosita este responsabilitatea artistului sa aleaga daca este nevoie sa adauge 
tonuri calde pentru a obtine un rezultat optim. Cat de cald va fi rezultatul depinde de toti acesti factorii mentionati anterior.

Neutrul reprezinta faptul ca pigmentul nu are o tendinta de temperatura substantiala. Rezultatele depinzand de tonul pielii.

Cand ne referim la cald sau rece indicam tendinta de temperatura a tonurilor primare folosite in compozitia pigmentului

Faptul ca desemnam o temperatura nu inseamna ca indicam un absolut rece sau cald, chiar daca tendinta primara este calda
sau rece. Exista mai multe grade prin care putem clasifica temperatura. Unii pigmenti pot fi “usor reci/calzi”, in timp ce altii 
pot fi “foarte reci/ calzi”. Fiecare artist trebuie sa determine tonul pielii si sa decida care dintre culorile Li Pigments se 
potriveste pentru a obtine un rezultat optim



CULORI PENTRU BUZE

Culoare Temperatura Baza Comentarii

Procedura de pigmentare a buzelor nu este recomandata pentru tipul de piele Fitzpatrick VI,

Nota: Chiar daca formula unui pigment contine ingrediente calde, din cauza faptului ca toate buzele au tonuri 
reci( unele mai mult decat alele), un pigment care este creat sa fie cald, dupa vindecare va parea mai putin 
cald, comparativ cu culoarea vizibila imediat dupa procedura. Este o provocare foarte mare ca in final, dupa 
vindecare sa fie vizibil un ton cald. Pentru a obtine acest lucru clienta trebuie sa aiba buzele foarte palide. 
Ingredintele care confera caldura culorii sunt oferite in formule speciale pentru a prevenii o culoare prea rece 
dupa vindecare, nu pentru a obtine dupa vindecare aspectul portocaliu. Chiar si in cazul in care clienta are 
buzele pale exista posibilitatea ca nici artistul si nici clientul sa nu remarce nuante portocalii dupa vindecare.

“Doar pentru buze” - Inseamna ca acesti pigmenti contin coloranti ce nu pot fi folositi langa ochi sau in zona 
sprancenelor.

Roz (De la Deschis la Inchis)

Rose Petal – 522

Doar pentru buze

Rece Rosu si Galben Cald

Organic si Anorganic

O culoare soft, rose si semi-opaca 
pentru buze

O culoare foarte naturala

Se poate combina intr-un mod foarte
frumos cu Pink 

Pink – 908

“Must-have”

(un aspect aproximativ 
identic cu Areola Pink)

Rece Portocaliu si Roz

Anorganic

Un roz mai deschis, opac si rece, 
folosit pentru a crea o linie naturala 
a buzelor sau umplerea buzei.

Are aceeasi formula ca Pink din 
sectiunea Areola Colors a CIC

Aceasta culoare este foarte populara 
pentru faptul ca poate sa creeze o 
line a buzei foarte naturala. Poate fi 
adaugata pentru a creste opacitatea 
culorilor foarte  naturale.



Montana Pink – 921 Rece Roz 

Organic si Anorganic

O culoare mov-roz pentru buze

Adaugati o cantitate foarte mica de 
Neon Orange Mod pentru a evita ca 
dupa vindecare culoarea sa fie “prea 
rece”

Pink Orchid – 588

Cititi Nota de Precautie

Doar pentru bunze

Rece Rosu si Roz 

Anorganic si Organic

O roz intens si patrunzator cu tonuri 
de rosu pentru buze

Nota de Precautie: Culorile mai 
inchise pentru buze au fost 
dezvoltate pentru a satisface nevoile 
profesionistilor foarte bine scoliti si 
cu o experienta vasta. Acestea sunt 
culori foarte puternice si nu pot fi 
folosite pe o “piele virgina”. Artistii 
care sunt familiarizati cu 
pigmentarea pe straturi se vor 
bucura de rezultate frumoase. Artistii
novice trebuie sa urmeze cursuri 
specializate despre procedurile 
pentru buze si “blending-ul” 
pigmentului, inainte de a folosi culori
inchise.



Strawberries and Cream –
520

Doar pentru buze

Rece Roz si Rosu

Anorganic si Organic

Un roz luminos semi-opac cu tonuri 
de rosu

E una dintre cele mai dragute culori 
de sine statatoare

Raspberry Creme – 590

Vedeti Nota de Precautie

Doar pentru buze

Rece Rosu si Roz

Anorganic si Organic

Un Roz-rosu luminos

Nota de Precautie: Culorile mai 
inchise pentru buze au fost 
dezvoltate pentru a satisface nevoile 
profesionistilor foarte bine scoliti si 
cu o experienta vasta. Acestea sunt 
culori foarte puternice si nu pot fi 
folosite pe o “piele virgina”. Artistii 
care sunt familiarizati cu 
pigmentarea pe straturi se vor 
bucura de rezultate frumoase. Artistii
novice trebuie sa urmeze cursuri 
specializate despre procedurile 
pentru buze si “blending-ul” 
pigmentului, inainte de a folosi culori
inchise.



Vin/Pruna ( De la Deschis la Inchis)

Burgundy Wine – 535

Vedeti Nota de precautie

Doar pentru buze

Rece Rosu si Violet

Anorganic si Organic

O culoare pentru buze asemanatoare
vinului. Nu este recomandata pentru 
clientii care au linia buzei foarte 
pigmentata natural

Nota de Precautie: Culorile mai 
inchise pentru buze au fost 
dezvoltate pentru a satisface nevoile 
profesionistilor foarte bine scoliti si 
cu o experienta vasta. Acestea sunt 
culori foarte puternice si nu pot fi 
folosite pe o “piele virgina”. Artistii 
care sunt familiarizati cu 
pigmentarea pe straturi se vor 
bucura de rezultate frumoase. Artistii
novice trebuie sa urmeze cursuri 
specializate despre procedurile 
pentru buze si “blending-ul” 
pigmentului, inainte de a folosi culori
inchise.

Soft Plum – 558

Vedeti Nota de Precautie

Doar pentru buze

Rece Violet 

Anorganic si Organic

O culoare pentru buze asemanatoare 
prunei. Nu o folositi singura pe o buza 
“virgina”. Aceasta este o culoare foarte 
intesa care dupa vindecare poate parea 
foarte rece (albastruie), daca buza nu a 
fost pigmentata anterior cu straturi de 
“asigurare” cu alte culori sau corectori.    
Nota de Precautie: Culorile mai inchise 
pentru buze au fost dezvoltate pentru a 
satisface nevoile profesionistilor foarte 
bine scoliti si cu o experienta vasta. 
Acestea sunt culori foarte puternice si nu
pot fi folosite pe o “piele virgina”. Artistii 
care sunt familiarizati cu pigmentarea pe 
straturi se vor bucura de rezultate 
frumoase. Artistii novice trebuie sa 
urmeze cursuri specializate despre 
procedurile pentru buze si “blending-ul” 
pigmentului, inainte de a folosi culori 
inchise.



Mauve ( De la Deschis la Inchis)

Mauve – 529

(Aproximativ asemanator cu 
Areola Red)

“Must-have”

Rece Portocaliu si Galben 
Rece

Anorganic

O culoare pentru buze mov opaca.

Combinati cu Autumn sau Candy 
Apple Red pentru a obtine un rosu-
caramiziu pentru contur sau 
umplere. Combinati cu Indian Earth 
si o cantitate foarte mica de Ruby 
Red pentru a obtine culoarea rosu-
vin pentru contur.

Combinati cu cuolorile din sectiunea 
Rosu pentru a creste opacitatea.

Aceasta este aceeasi formula ca 
Mauve din sectiunea Areola Colors 
din CIC

Country Mauve – 515 Rece Rosu si Roz

Anorganic si Organic

O culoare maro-mov pentru buze 
semi-opaca



Porocaliu/Piersica (De la Deschis la Inchis)

Mango – 609

“Must-have”

Doar pentru buze

Cald Roz si Portocaliu

Anorganic si Organic

O culoare neutra spre calda pentru 
buze, coral pur

Se combina foarte bine cu orice 
culoare pentru buze pentru a o 
lumina

Autumn – 510 ( Oficial 
Autumn Red)

“Must-have”

Doar pentru buze

Cald Rosu si Portocali

Anorganic si Organic

Un rosu caramiziu cald pentru buze

Se poate combina cu Ruby Red 
pentru a obtine o culoare mai 
inchisa. De asemenea, se poate 
combina cu Neon Orange Mod 
pentru a preveni o culoare prea rece 
dupa vindecare.

Darkenalf – 516

Doar pentru buze

Cald Rosu si Roz

Anorgsnic si Organic

 O culoare pentru buze mauve. A nu 
fi confundata aparenta calda pe care 
o vedeti in sticla, caci dupa vindecare
devine mai rece.



Rosu (De la Deschis la Inchis)

Valentine Kiss – 555

Doar pentru buze

Rece Rosu

Anorganic si Organic

O culoare pentru buze rosu-rose

Candy Apple Red – 505

Doar pentru buze

Cald Rosu si Galben Cald

Anorganic si Organic

Un rosu luminos, semi-opac  cu 
caldura adaugata.

Culoarea la care se apeleaza cel mai 
des pentru buze. Este foarte 
frumoasa si folosita singura.

Poate fi folosita si pentru a incalzi 
alte culori mai reci.

Ruby Red – 504

“Must-have”

Doar pentru buze

Rece Rosu si Violet

Organic

Un rosu pur pentru buze

Poate fi amestecata cu orice culoare 
pentru buze pentru a o inchide. 
Folosita singura rezultatul va fi foarte
pur si va arata tonul natural al buzei 
dupa vindecare.

Combinata cu Mauve (Areola Red) 
rezultatul va fi mai opac. Combinat 
cu Brown ( Areola Brown) va rezulta 
nuanta “terra cotta”



Nuantele Pamantului ( De la Deschis la Inchis)

Nectar – 557

Vedeti Nota de Precautie

Rece Portocaliu 

Anorganic si Organic

Un maro-cupru pentru buze

Nota de Precautie: Culorile mai 
inchise pentru buze au fost 
dezvoltate pentru a satisface nevoile 
profesionistilor foarte bine scoliti si 
cu o experienta vasta. Acestea sunt 
culori foarte puternice si nu pot fi 
folosite pe o “piele virgina”. Artistii 
care sunt familiarizati cu 
pigmentarea pe straturi se vor 
bucura de rezultate frumoase. Artistii
novice trebuie sa urmeze cursuri 
specializate despre procedurile 
pentru buze si “blending-ul” 
pigmentului, inainte de a folosi culori
inchise.

Indian Earth – 527

“Must-have”

Rece Roscat si Roz

 Anorganic si Organic

Un maro-rose, opac,  pentru buze.

Combinati cu Darkenalf pentru a 
obtine un maro-mauve frumos. 
Adaugati Mango pentru a lumina. 
Adaugati Neon Orange Mod pentru a
va asigura ca preveniti o culoare prea
rece dupa vindecare.



CULORI PENTRU AREOLA

Culoare Temp Baza Comentarii

Culori pentru Areola

Iluminatori ( Tonuri luminoase) si Marori pentru Areola (De la Deschis pana la Inchis)

Nude Areola – 412 Rece Roz

Anorganic

Un roz deschis pentru zona 
mamelonului.

Un iluminator foarte bun pentru a 
crea efectul 3D in cazul areolelor 
foarte deschise.

Sand Areola – 411 Rece Roz 

Anorganic

Un roz-bej deschis spre mediu pentru
zona mamelonului

Folosit pentru iluminare si efectul 3D 
in cazul areolelor foarte deschise.



Honey Areola - 408 Neutru Roz

Anorganic

O culoare soft, neutra folosita ca 
baza.

Se poate amesteca cu alte culori sau 
pentru a potrivi culoarea in cazul 
areolelor deschise.

Flesh Areola – 407 Usor Rece Roz O culoare soft, mediu-deschisa, roz-
bej



Beige Areola – 416

(oficial Areola Beige)

Usor Cald Maro

Anorganic

Un maro-bej deschis

Caramel Areola – 525 Usor Cald Maro

Anorganic

Un maro folosit pentru areola, 
deschis si usor cald.

O baza foarte buna pentru a obtine 
efectul 3D

Light Brown Areola – 421

(oficial Bisque)

Cald Maro

Anorganic

Un maro deschis pentru areola

O baza foarte buna pentru a obtine 
efectul 3D



Medium Breown Areola – 
222

Usor Rece Maro 

Anorganic

Un maro mediu pentru areola

Utilizati-l pe o piele mai inchis pentru
a crea efectul 3D sau in cazul unui 
mamelon mai inchis

Dark Brown Areola -220 Rece Maro 

Anorganic

Un maro inchis pentru areola

Utilizati-l pe o piele mai inchisa 
pentru a crea adancime in cazul 
efectului 3D.



Roz ( De la Deschis la Inchis)

Blush Areola – 906

(oficial Areola Blush)

Pink – 908

(oficial Areola Pink)

Usor cald Roz 

Anorganic

Un roz pentru areola

Poate fi deschis cu Blush Areola 
pentru a rezulta o culoare de baza in 
cazul efectului 3D

Acesta are aceeasi formula cu Pink 
din sectiunea Culori pentru Buze a 
CIC

Mauve – 529

(oficial Areola Red)

Rece Roz

Anorganic

Un mauve pentru areola.

Aceeasi formula cu Mauve din 
sectiunea Culori pentru Buze a CIC



Rose Areola -904 Rece Roz

Anorganic

Un roz mediu spre inchis pentru zona
mamelonului.

Acesta poate fi diminuat pentru 
restul areolei.

Old Rose Areola -923 Usor Cald Roz

Anorganic

Un roz-rosiatic inchis pentru zona 
mamelonului

Poate fi diminuat pentru restul 
areolei

Berry Ice Tea Areola – 919 Rece Roz

Anorganic

Un roz-rosu inchis pentru zona 
mamelonului si a areolei

Poate fi diminuatpentru areola sau 
folosit  simplu pentru a defini baza 
roz a areolei in cazul efectului 3D



Amestecuri de Roz si Maro ( De la Deschis la Inchis)

Pink Sand Areola – 492 Rece Roz si Maro

Anorganic

Un roz-maro pentru zona 
mamelonului si a areolei

Utilizati-l pentru a adauga raceala in 
cazul unei unui mix pentru areola sau
pentru a crea o baza pentru areola 
atunci cand combinati cu o culoare 
dorita

Light Salmon Areola – 418 Usor Rece Roz si Maro

Anorganic

Un roz-maro usor rece cu tendinte 
spre culoarea somonului.

Mocha Areola – 419 Usor Cald Roz si Maro

Anorganic

Un maro-roz cald pentru areola

Utilizati-l pentru a obtine o areola 
maro cu tonuri roz.



Brown Areola – 238 Usor Rece Roz si Maro 

Anorganic

Un maro mediu spre inchis cu tonuri 
de roz

Folosit pentru zona mamelonului si 
in cazul areolelor cu zone in care 
tonuri de roz sunt necesare

Il puteti deschide cu Areola sau 
Desert Beige Mod

SCARA FITZPATRICK – Folositoare pentru a intelege referintele din sectiunea Comentarii

Fitzpatrick I Piele extrem de sensibila sensibila la soare.

Nu se bronzeaza, ci se arde in concact cu sorele.

Exemple: Persoanele roscate natural, pistruiate. Culoare pielii foarte rece cu tonuri 
extrem de reci.

Fitzpatrick II Piele foarte sensibila la soare.

Foarte rar se bronzeaza si se arde foarte usor

Exemple: Persoanele blonde cu piele deschisa la culoare, in general caucaziene. Tipul 
de piele Fitzpatrick II poate sa fie rece sau cald. Nota: Chiar daca este posibil sa aveti 
pielea culoarea piersicii sau crem 99,99% din clientii cu acest tip de piele au tonuri 
reci.



Fitzpatrick III Piele sensibila la soare.

Se poate arde, insa ulterior se ve transforma intr-un bronz auriu.

Exemple: Unele persoane caucazine si asiatice (din Estul Indepartat). In general 
persoanele cu pielea de tip Fitzpatrick III au tonuri neutre spre reci, insa pot exista 
tonuri calde. Nota: Desi este posibil sa aveti o piele calda, culoarea piersicii sau crem 
99,99% din clientii cu acest tip de piele au tonuri neutre sau reci.

Fitzpatrick IV Piele foarte putin sensibila la soare

Se poate arde, insa ulterior sa va transforma intr-un bronz maroniu inchis.

Exemple: Persoanele din zona Mediteraneana cu tonuri olive, unele persoane asiatice 
cu tonuri galben-verzi. Persoanele cu piele de tipul Fitzpatrick IV au o culoare rece.

Fitzpatrick V Foarte putina spre deloc sensibilitate la soare

Foarte rar se poate arde la soare, se bronzeza foarte repede si intr-o nuanta foarte 
inchisa

Exemple: Persoanele latine, din Orientul Mijlociu, sau alte persoane cu descendenta 
africana. Acestea sunt considerate persoane cu piele rece.

Fitzpatrick VI Niciun fel de sensibilitate la soare.

Nu se ard niciodata la soare. Pielea este extrem de pigmentata.

Exemple: Peroanele negroide. Tipul de piele Fitzpatrick VI este considerat rece.



Soft FX este o solutie specializata creata pentru artistii care aleg sa dilueze ( sau sa diminueze concentratia) 
oricare dintre culorile din CIC  pentru a crea variatii artistice ale densitatii si dimensiunilor.

Eyeliner: Cu Soft FX pot fi create efectul de multi-dimensional si intensificarea genelor sau a eyeliner-ului. 
Folositi pigmentul nediluat in linia genelor  (pentru efectul de accentuare). Pentru a obtine un eyeliner soft, 
fumuriu (deasupra liniei genelor) diluati aceeasi culoare folosita pentru linia genelor.

Nota de precautie  : Negrul carbon are un foarte mare risc de migratie, iar diluarea acestuia nu diminueaza acest 
risc. LI recomanda ca numai aristii experimentati sa foloseasca negrul garbon, fie el diluat sau nu.

Sprancene: Soft Fx este folositor in momentul in care clientul are par natural si prefera o pudrare soft, in loc de 
un aspect mai vizibil. Diluati pigmentul pana la concentratia dorita pentru a crea efectul de pudrad dupa 
vindecare.

Buze: Pentru a crea efectul de buza fara o margine foarte bine definita utilizati Soft FX pentru a dilua pigmentul 
pana la concentratia dorita si tatuati linia de contur a buzei. Aceasta tehnica este folosita in cazul clientelor care 
nu prefera un contur bine definit dupa vindecare.

Areola: Diluati pigmentul special pentru areola pana la concentratia dorita pentru a crea un efect pudrat, utilizat
pentru baza areolei. Pentru a adauga adancime si pentru a crea efectul 3D utilizati acelasi pigment nediluat 
peste stratul deja existent.

Instructiuni de folosire pentru Soft FX: 

 Mereu agitati stricluta minim 30 de secunde inainte de folosire

 Pozitionati cantitatea necesara din pigmentul cu culoarea pe care o doriti in capacul sticlutei

 Umpleti spatiul liber ramas in capac cu cantitatea de Soft FX pe care o doriti in functie de rezultatul pe care il
preferati.

 Amestecati cele doua substante timp de aproximativ 30 de secunde inainte de utilizare.

 Este recomanda sa amestecati ocazional, in mod special daca lucrati mai lent.



Instructiuni de folosire pentru Aqua si Velvet:

 Mereu agitati foarte bine sticlutele pigmentilor inainte de fiecare folosire

    Cea mai buna metoda pentru a amesteca stricluta de pigment este sa indepartati capacul, sa va pozitionati 
degetul imbracat intr-o manusa sterila sau un tifon steril in dreptul orificiului si sa agitati timp de cel putin 30 de
secunde.

 Nu combinati pigmenti de la brand-uri diferite, este vital sa respectati aceasta regula

 Evitati total contaminarea pigmentului sau a capacului sticluteti atingandu-l cu mana fara manusa sterila sau
asezandul pe statia de lucru nesterilizata.

 Securizati sticlutele si capacele acestora imediat dupa distribuirea cantitatii de pigment necesara.

Sticlele de pigment nedesfacute au un termen de valabilitate de 5-10 ani de la data fabricarii daca sunt  tinute 
intr-un loc rece, uscat, fara a fi expuse la temperaturi extreme sau raze UV. In functie de ingredientele folosite 
pentru fabricarea fiecarui pigment termenul de valabilitate este dat exact. Pentru mai multe informatii trebuie 
contactat distribuitorul autorizat Aqua & Velvet.

Sticlele de pigment desfacute pot fi utlizate maxim un an de la prima utilizare, respectiv momentul in care 
sticluta a fost desfacuta. Acesta este un standard international pe care LI il impune in toate locatiile. PAO(point 
after opening) are simbolul unui container desfacut. Pe sticlele de pigment ar trebui adnotata data deschiderii.

Va rugam sa adresati orice nelamuriri sau intrebari distribuitorului autorizat Aqua and Velvet


