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LESLEY JENNISON
ARJAN BEVERS

Värit ovat olemassaolomme
perusta. Eläinten ja
kasvuston kauneudesta
ruokaan mitä syömme - värit
määrittelevät maailmamme.
Värit toimivat asioiden
tunnistamisessa ja ovat
ensimmäinen asia minkä
painamme mieleemme
ja viimeinen asia minkä
unohdamme.

LAURIE PRESSMAN

S ISÄ LTÖ

Laurie

On olemassa miljoonia värejä ja niiden
sekoittaminen antaa mahdollisuuden luoda
rajattoman määrän uusia värejä.

JOSIE VILLAY

Loimme tämän sekoitusoppaan
näyttääksemme sinulle, kuinka voit tehdä
täydellisiä sävysekoituksia ja laajentaa
värien portfoliotasi sekä helposti luoda
trendien mukaisista väri-inspiraatioista
kauniita hiusvärejä asiakkaillesi. Teimme
yhteistyötä luovimpien värjäreidemme
Lesley Jennisonin, Arjan Beversin, X-Presion
ja Josie Villayn kanssa, jotka yhdistivät
voimansa todellisen väriasiantuntijan Laurie
Pressmannin kanssa PANTONE Colour
Instituutista.

X-PRESION

Sinulle kampaajana eri värisävyjen
sekoittaminen on olennainen osa työtäsi.
Luomalla täysin uniikkeja värireseptejä,
joita on vaikea jäljitellä, voit samalla
kasvattaa asiakasuskollisuutta. Värisävyjen
sekoittelu tarjoaa sinulle tilaisuuden
leikkiä luovuudellasi ja asiakkaallesi
mahdollisuuden ilmaista itseään. Se antaa
mahdollisuuden toteuttaa kaikki sinun
visiosi, luoda itsellesi mainetta ja olla juuri
se värjääjä, joka olet aina halunnut olla.
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VÄRIEN PERUSTEET

Värien
perusteet

Jokaisen onnistuneen
sävysekoituksen perusteena on
ymmärtää kuinka värit toimivat
ja mistä ne ovat lähtöisin.
Aloittakaamme siis perusteista.
PÄÄVÄRIT

Punainen

Keltainen

Sininen

Punainen, keltainen ja sininen ovat alkuperäiset
päävärit. Päävärit ovat siis ainoita, joita ei voi tehdä
muita värejä sekoittamalla, vaan kaikki sävyt alkavat
niistä. Sekoittamalla eri määrän näitä värejä keskenään,
voidaan luoda koko värikirjo.

VÄLIVÄRIT

Punainen

Keltainen

Oranssi

Punainen

Sininen

Violetti

Keltainen

Sininen

Vihreä

Seuraavaksi väriympyrään lisätään välivärit, joita ovat
oranssi, violetti ja vihreä. Kukin niistä saadaan sekoittamalla
keskenään kahta pääväriä suhteessa 1:1. Yhdessä päävärit
ja välivärit muodostavat väriympyrän kehän – kukin väliväri
sijaitsee kehällä niiden kahden päävärin välissä, joiden
sekoitus se on.

Värien asettuminen väriympyrään osoittaa
niiden lämpöisyyden. Punainen, oranssi
ja keltainen hehkuvat lämpöä ja ne usein
yhdistetäänkin tulen liekkeihin sekä
aurinkoon. Sininen, vihreä ja violetti taas
ovat viileitä värejä ja ne tuovat mieleen
taivaan, meren, metsän ja avaruuden.
Laurie
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KOLMANNEN ASTEEN VÄRIT
Seuraavaksi esiin astuvat kolmannen asteen värit.
Ne saadaan, kun sekoitetaan keskenään yhtä pääväriä ja sen
vierellä sijaitsevaa väliväriä, jolloin palettiin syntyy kuusi
värisävyä lisää. Näitä kutsutaan myös 2. asteen väliväreiksi.

VASTAVÄRIT

Keltainen

Oranssi

Keltaoranssi

Punainen

Oranssi

Punaoranssi

Punainen

Violetti

Punavioletti

Sininen

Violetti

Sinivioletti

Sininen

Vihreä

Sinivihreä

Keltainen

Vihreä

Keltavihreä

Jokaisella värillä on komplementtiväri eli vastaväri. Kun kaksi
vastaväriä sekoitetaan suhteessa 1:1, ne kumoavat toisensa.
Mutta jos asetat nämä samat kaksi vastaväriä rinnakkain, luot
vahvan kontrastin, ja vaikuttaa lähes siltä kuin ne värähtelisivät,
ja molemmat värit todella tulevat esiin (katso väriympyrä alla).

Hiusten värjäämisessä tärkeintä on
ymmärtää miten väriympyrä toimii. Se
on korvaamaton apu esimerkiksi värin
korjauksissa, jolloin osaamme sekoittaa
juuri oikeat vastavärit.

-5

Lesley
-7

IGORA ROYAL VÄRIYMPYRÄ

-3

-8

-2
-9

-1

Väriympyrä kattaa värien koko kirjon ja näet siitä yhdellä
silmäyksellä, miten värit jakaantuvat lämpimiin ja kylmiin.
Kylmät värit on sijoitettu vasemmalle, kun taas lämpimät
värit ovat oikealla. IGORA ROYAL väriympyrä tarjoaa selkeän
yleiskuvan siitä, mihin jokainen IGORA ROYAL sävynumero
ympyrässä asettuu. Väriympyrällä on keskeinen rooli oikean
värireseptin valitsemisessa jokaiselle asiakkaalle. Sävyt jotka
ovat väriympyrässä vastakkain tai joilla on sama intensiteetti,
kumoavat toisensa. Kun vastakkainen sävy on enemmän
tai vähemmän voimakas, se luo hienovaraisemman efektin
himmentämällä vastaväriä hieman tai syventäen sävyjen
vaihtelua. Mitä paremmin tunnet ympyrän värit, sitä paremmin
osaat ennakoida, miten sekoitus todellisuudessa toimii,
kun levität sen hiuksiin.
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VÄR IEN SEKOITTELU

Värien sekoittaminen
luo rajattomasti
mahdollisuuksia
Beige voi olla muutakin
kuin vain beige - laajenna
sävyvalikoimaasi.
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Tuhka

pe

9-1

9-1 + 9-24
(1:1)

9-1 + 6-88 +
Pastelfier (30:1:10)

9-1 + 0-89
(30:1)

9-4

9-4 + 8-84
(1:3)

9-4 + 9-7
(2:1)

9-4 + E-1
(2:1)

9-55

9-55 + 9-7
(1:1)

9-55 + 0-11
(20:1)

9-55 + 0-88
(8:2)

6-6

6-6 + 5-1
(1:2)

6-6 + 8-19
(1:2)

6-6 + 0-22
(20:3)

8-77

8-77 + 7-42
(4:1)

8-77 + 0-00
(1:1)

8-77 + 0-77
(1:1)

Sekoita, yritä, opi, erehdy, kasvata
itseluottamusta ja nauti sävyjen
sekoittelusta! Aloita pienin askelin,
gramma grammalta ja harjoittele
irtotupsuihin tai harjoituspäähän.

Kulta

Beige

Kun ymmärrät väriteorian ja väriympyrän, sävyjen
sekoittelu mahdollistaa sävyvalikoiman laajentamisen.
Sävyjen sekoittelulla voit luoda täydellisen uniikkeja ja
räätälöityjä sävyjä asiakkaillesi. Voit sekoittaa perussarjan
sävyjä antaaksesi klassisille sävyille uusia kauniita
vivahteita tai voimistaa tai laveerata niitä käyttämällä
teknisiä sävyjä. Katso viereisestä taulukosta esimerkkejä,
kuinka helposti sävyn luonnetta voidaan muuttaa.

i
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sa t sä
s
ru se
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a
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Punainen

Sekoitellessani sävyjä, otan
huomioon hiuksessa olevan
pohjasävyn: tuleeko minun lisätä
pehmeintä tuhkaa vai jotain
räväkämpää. Tämä vaikuttaa sävyn
keveyteen tai syvyyteen.

Suklaanruskea

X-presion

Lesley

Luo ihanteellinen sävyn
syvyys
Olet ehkä löytänyt täydellisen sävyn asiakkaallesi, mutta et
ole saavuttanyt ihanteellista syvyyttä? Myös tällöin sävyjen
sekoittelu auttaa sinua saavuttamaan halutusta sävystä
kaipaamasi tummuuden. Esimerkiksi sekoittamalla värejä
6-46 ja 4-46 1:1, voit helposti luoda sävyn 5-46.

6-46

4-46

5-46

Seuraavalla sivulla opastamme kuinka voit laajentaa
sävyvalikoimaasi hyödyntäen teknisiä sävyjä tai erilaisia
sävymaailmoja.
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VÄ R IEN S EKO IT T E LU

Tehosta, neutraloi ja laveeraa teknisten sävyjen avulla
IGORA ROYAL sävyvalikoima tarjoaa teknisiä sävyjä, joiden
avulla voidaan tehdä luovia ja räätälöityjä värilopputuloksia
sekä tehostaa, häivyttää tai neutraloida eri vivahteita – ne
laajentavat luovuutesi mahdollisuuksia.

IGORA ROYAL NEUTRALOIVAT
SEKOITESÄVYT
(0-11, 0-22, 0-33)
Nämä ovat kolme teknistä sävyä, jotka tarjoavat villeän eri vivahteita.
Näitä voidaan sekoittaa haluttuun sävyyn neutraloivana sävylisänä
tai viileän sävyluonteen tehostajana.

NEUTRALOINTI
Taittamalla ei toivottuja lämpimiä vivahteita, voit luoda
neutraalit ja viileät lopputulokset pohjasta riippumatta.

VIILEÄN VIVAHTEEN LISÄÄMINEN
MUOTISÄVYIHIN
Lisää mihin tahansa sävymaailmaan viileää sävyluonnetta.
Se myös auttaa pidentämään jokaisen viileän sävyluonteen
pysyvyyttä ja ehkäisee sen nopeaa haalistumista.

Minun vinkkini on lisätä E-1
tuhkatehostetta, jos hiukset ovat
karkeat. Näin saat aikaan kauniin
viileitä sävyjä.
Josie

IGORA ROYAL
TUHKATEHOSTE E-1

On super hauskaa käyttää näitä
teknisiä sävyjä, koska vain pieni
määrä voi muuttaa totaalisesti
sävyn lopputuloksen!
Lesley

Tämän tuhkatehosteen avulla voit lisätä henkäyksen
viileää vivahdetta mihin tahansa IGORA ROYAL sävyyn –
luodaksesi jopa vieläkin viileämpiä sävyjä.

SEKOITTAMINEN

SEKOITTAMINEN

• Neutralointi tummuusasteilla 8 ja 9:
Lisää enintään 5% värimassaan

• Tummuusasteilla 8–7:
Sekoita 2:1 (2 osaa IGORA ROYAL -sävyä : 1 osa E-1)

• Neutralointi tummuusasteilla 6 ja 7:
Lisää enintään 15% värimassaan

• Tummuusasteilla 6-5:
Sekoita 1:1 (1 osa IGORA ROYAL -sävyä : 1 osa E-1)

• Neutralointi tummuusasteilla 1-5:
Lisää enintään 25% värimassaan

• Tummuusasteella 4 ja tummemmat:
Sekoita 1:2 (1 osa IGORA ROYAL -sävyä : 2 osaa E-1)

HAPETE

HAPETE

Lisätessäsi neutraloivia sekoitesävyjä värimassan
joukkoon, tulee sinun lisätä myös IGORA ROYAL
Oil hapetteen määrää samassa suhteessa.

Halutessasi erittäin viileitä vivahteita, käytä E-1
tuhkatehostetta sellaisenaan IGORA ROYAL Oil
Developer 3% hapetteen kanssa 1:1.
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VÄR IEN SEKOITTELU

IGORA ROYAL SÄVYTEHOSTEET
(0-55, 0-77, 0-88, 0-89, 0-99)
Täydelliset sävylisät, jotka tehostavat minkä tahansa muotisävyn
intensiivisyyttä tai antavat käytettävälle sävylle uuden sävysuunnan.

LISÄÄ INTENSIIVISYYTTÄ KÄYTTÄMÄLLÄ
SÄVYTEHOSTEITA
Nämä sävytehosteet tehostavat valitun sävyn sävyluonnetta
ja tekevät siitä kirkkaamman. Kokeile erilaisia sekoitussuhteita
ja näe kuinka se vaikuttaa värin lopputulokseen.

Sävytehosteet ja neutraloivat sävyt
ovat helpoin tapa saavuttaa räätälöity
sävy asiakkaallesi. Jopa vain pieni
määrä voi tehdä pehmeästä pronssista
häikäisevän kuparin.
Lesley

8-77

8-77 + 0-77
(1:1)

SÄVYN HIENOSÄÄTÖ
Käytä tehosteita sävyjen hienosäätöön. Josie Vilay
esimerkiksi sekoittaa sävytehostetta 0-88 sävyn 8-11
joukkoon ehkäistäkseen vihreän vivahteen esiintulemista
vaaleissa pohjissa. Lisäämällä hiukan punaista, lopputulos on
himmeämpi ja ei niin voimakas. Kun hän sekoittaa sävyyn 8-11
sävytehostetta 0-33, hän lisää joukkoon myös sävytehostetta
0-55. Keltainen sävytehoste pehmentää sinisen intensiivisyyttä
ja saa aikaan hienovaraisen petroolin vivahteen.

8-11

8-11 + 0-88
(10:1)

Rakastamme käyttää sävytehosteita.
Niiden avulla voit luoda omaperäisiä
värejä ja ne antavat erilaisia vivahteita
lopputulokseen.
X-presion

8-11 + 0-33 +
0-55 (10:1:3)

LISÄÄ IGORA ROYAL SÄVYYN UUSI
SÄVYSUUNTA
Mausta perussarjan värejä ja käytä sävytehosteita luomaan
uusia sävysuuntia. Kokeile eri sävytehosteita. X-presion
sekoittaa sävyyn 9-98 sävytehostetta 0-89 kun he haluavat
tehostaa sen punaviolettia sävyluonnetta. Kun taas halutaan
luoda intensiivisempi punainen, he sekoittavat sävyn 9-98
joukkoon sävytehostetta 0-77. (Muistathan väriympyrän:
violetti + oranssi = punainen)

SEKOITTAMINEN
• Lisää sävytehostetta max 50% käytettävän
värin määrästä
• Lisätessäsi sävytehostetta liikaa suhteessa
käytettävän värin määrään, saattaa se vaikuttaa
värin peittokykyyn

HAPETE
Lisätessäsi sekoitesävyä valitsemasi IGORA ROYAL
-sävyn joukkoon, lisää hapetteen määrää samassa
suhteessa
9-98 + 0-89
(1:1)

9-98

9-98 + 0-77
(1:3)

9-98 + 0-77
(1:10)
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IGORA ROYAL PASTELFIER
Pastelfier on kehitetty himmentämään runsaspigmenttisten
sävyjen intensiivisyyttä tehden niistä pehmeitä pastellisävyjä.
Tuote lisää myös vaalennustehoa ja lämpimien vivahteiden
neutralointikykyä.

IGORA ROYAL
LAVEERAUSVÄRI
Laveerausväri laimentaa voimakkaiden sävyjen intensiivisyyttä
ja luo pehmeitä pastellisävyjä.

SÄVYJEN LAVEERAAMINEN

PERUSSÄVYJEN LAVEERAAMINEN

Käytä Pasterfier -erikoistehostetta laveeraamaan pigmenttejä
ja laimentamaan IGORA ROYAL sävyjen intensiivisyyttä.
Riippuen sekoitussuhteesta, se antaa sinulle mahdollisuuden
luoda kauniin pehmeitä, jopa pastellisia sävyjä.

Lisäämällä laveerausväriä 0-00 minkä tahansa perussävyn
joukkoon, se laveeraa sävyjen intensiivisyyttä
ja pehmentää niiden syvyyttä/tummuusastetta.

SÄVYJEN INTENSIIVISYYDEN
LAVEERAAMINEN VAALEISSA POHJISSA:

4-68

Sekoittamalla sävytehosteita ja IGORA ROYAL 0-00,
voit luoda vaikuttavia lopputuloksia lisäämättä syvyyttä
lainkaan. Tämän sekoituksen avulla voit luoda vaaleisiin
pohjiin rohkeitakin muotisävyjä.

4-68 +
Pastelfier

LAVEERAUSVÄRI 0-00 VS PASTELFIER:

En suoraan sanoen tiedä mitä tein ennen
Pastelfier -laveerausvärin olemassa oloa! Tässä
on tuote, joka ei ole ainoastaan tekniseen
käyttöön vaan myös luovaan käyttöön. Se on
todella helppokäyttöinen ja sekoitusohjeiden
ansiosta sitä voidaan soveltaa minkä tahansa
tyylin luomiseksi, jossa halutaan saavuttaa
himmennettyjä värilopputuloksia.

Molemmat näistä mahdollistavat IGORA ROYAL sävyjen
laveeraamisen tehden lopputuloksista jopa pehmeän pastellisia.
Pastelfier laveeraa pigmenttejä ja sävyn intensiivisyyttä. Lisäksi
se lisää vaalennustehoa ja antaa sävylle viileän puuterisen
sävyluonteen. Laveerausväri 0-00 perustuu IGORA ROYAL
perussarjaan, eikä se sisällä tummuutta tai pigmenttejä.
Tuote puhtaasti laveeraa ja pehmentää minkä tahansa IGORA
ROYAL sävyn tummuutta ja intensiivisyyttä.

Lesley

VAALENTAMINEN & NEUTRALOINTI
Pastelfier lisää minkä tahansa IGORA ROYAL -sävyn
vaalennustehoa, kun kyseessä on käsittelemätön hius. Se lisäksi
neutraloi ja antaa viileän puuterisen sävyluonteen. Kalibroitujen
tuhka-ruusu pigmenttien ansiosta, Pastilfier himmentää
täydellisesti kaikkien sävyjen sävyluonteen ja luo puuterisen
lopputuloksen.

0-00 on ollut jo pitkään suosikkini.
Käytän sitä jopa sävynä esivaalennetuissa
hiuksissa. Se antaa aina täydellisen
maitomaisen vaalean lopputuloksen.
Lesley

SEKOITTAMINEN

SEKOITTAMINEN JA KÄYTTÖ

• Tummuusasteilla 8-9:
1 osa käytettävää väriä + enintään 2 osaa Pastelfier

Lisää laveerausväriä enintään 50% värin määrästä
värimassan joukkoon. Lisää vastaavasti hapetteen
määrää. Valitse hapete aina käytettävän värin
käyttöohjeiden mukaisesti.

• Tummuusasteilla 5-7:
1 osa käytettävää väriä + enintään 4 osaa Pastelfier
• Tummuusasteilla 3-4:
1 osa käytettävää väriä + enintään 6 osaa Pastelfier

HAPETE
Valitse hapete aina käytettävän värin käyttöohjeiden
mukaisesti.
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Luo harmoniaa ja tasapainoa yhdistelemällä värimaailmoja
Kuten tiedetään, eri värimaailmoja voidaan yhdistellä
lisäämällä sävytehosteita värin joukkoon. Voit myös sekoittaa
Igora Royal värivalikoiman sävyjä toisiinsa. Hyödyntämällä
väriympyrää ja työskentelemällä pää- ja välivärien kanssa, se
todella antaa sinulle mahdollisuuden laajentaa perussävyjen
valikoimaa ja luoda harmoonisia värilopputuloksia – jokaiselle
asiakkaallesi.

VASTAVÄRIEN KÄYTTÖ
Kokeile yhdistää kupari ja vaalea tuhka puuterisen sävyn
saavuttamiseksi. Pehmennä ja himmennä punaista lisäämällä
mattaisia sävyjä tai neutraloi voimakas violetti kullan sävyillä.
Tee kuten Lesley ja lisää hieman violettia suklaanruskean sävyn
joukkoon antaaksesi sävylle ripauksen hienovaraista viileyttä.

6-99

6-99 + 7-55
(1:2)

8-65

Sekoita kuparin sävyä muihin lämpimiin sävyihin kuten
suklaanruskeaan, kultaan tai beigeen pehmentääksesi sitä.
Tai yhdistele viileitä tuhkan sävyjä ja violetin vivahdetta
luodaksesi kauniin sävysuunnan ja neutraloidaksesi
ei toivottua keltaisuutta.

9-7 + 9-55
(1:1)

8-11

Lesley

8-65 + 9-98
(35:1)

TOISIAAN TÄYDENTÄVIEN VÄRIEN KÄYTTÖ

9-7

Rakastan tyylejä, joissa yhdistyvät viileät
ja lämpimät vivahteet. Työstettäessä super
hentoja hiuksia, voit tehdä hienovaraisen
yhdistelmän viileistä ja lämpimistä sävyistä.
Ne voivat auttaa luomaan illuusion
paksummista hiuksista, kun silmää huijataan
näkemään syvyyttä niissä kohdissa, joihin
lämpimät sävyt on sijoitettu.

8-11 + 6-99
(10:1)

Harmonisia värejä voidaan opiskella
esimerkiksi väriympyrän avulla, mutta
aika ja trendit voivat muuttua ja niiden
myötä myös harmonian määritelmät.
Joten silloin kun väriympyrän opit eivät
auta sävyjen sekoittamisessa,
suosittelemme käyttämään väriympyrää
joustavin säännöin, joka vapauttaa
mielikuvituksesi.
Laurie

Rakastan isoja kontrasteja! Värin syvyys
oikeassa paikassa saa vaaleat hiukset
ponnahtamaan esiin! Käsittelemättömissä
hiuksissa on aina sekoitus vaalean ja
tumman sävyjä, joten syvyyden lisääminen
vaaleisiin hiuksiin antaa luonnollisemman
tunteen myös uudelle värille!

Anna värien sulautua yhteen tasapainottaen
niiden välistä voimakkuutta - työskentelitpä sitten
vastaväreillä tai samankaltaisilla sävyillä.

Arjan
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PA NTO NE VÄ RI MA A I LMAT

Ole luova ja tee sekoituksia väritrendeistä
Nyt kun ymmärrät värien sekoittamisen perusteet, voit hyödyntää
luovuuttasi ja inspiroitua jokapäiväisestä elämästä. Ole juuri se
värjääjä, joka haluat olla! Etsi värejä, jotka pysäyttävät katseesi
ja opi kuinka voit kääntää visuaalisen inspiraation kauniiksi
IGORA ROYAL sävysekoitukseksi.

Halusin, että värini sulavat ja sulautuvat toisiinsa niin,
että ne johtavat rauhoittumiseen ja himmennettyjen
sävyjen maailmaan. Halusin sävyjen antavan tunteen
rauhallisuudesta, hauraudesta ja turvallisuudesta.
Tunteen turvallisuudesta ja tunteen siitä että ollemme
yhteydessä planeettaamme.

Novel Comfort
Ensimmäinen värimaailma, Novel
Comfort nimeltään, on luotu
rauhoittavista sävyistä luonnon
inspiroimana. Se viestii yksinkertaisesta
mielihyvästä ja onnellisuuden
suojaamisesta. Novel Comfort on
väripaletti orgaanisia ja maanläheisiä
värejä, jotka tuovat yhteen lämpimät
suklaan ja kullan sävyt luoden tunteen
hyvinvoinnista.

Lesley

Quintessential

Olin mielettömän inspiroitunut Pantone
-trendistä. Harmaan ja ruusun sävyjä on
tehty jo pidemmän aikaa, mutta tässä
tulee uudet vuoden 2021 versiot näistä!

Tämä värimaailma heijastaa
suhdettamme alkuperään, joka
täydentää nykyaikaisuuden
nostalgisilla vaikutteilla. Se on
kokoelma iloisia kukkaissävyjä
tuhkan- ja hopeanharmaiden sävyjen
ympäröimänä, jotka yhdessä luovat
kuvaa positiivisuudesta.

Arjan

E-Phoria
Tämä trendi on valikoima ylellisiä
ja iloisia värejä. Ne ovat juhlimisen
ja itseilmasun värejä nykypäivän
teknolgian maailmassa. Syvistä
purppuran sävyistä hehkuviin
kupareihin ja punaisiin, nämä
optimistiset sävyt säkenöivät ilon
tunnetta ja kohentavat mielialaa.
10
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Espanjalaiset rakastavat hehkuvia värejä.
Punainen on intohimon ja viettelyn väri
ja se toimii katseenvangitsijana. Uusien
sävyjen luominen oli mielettömän hauskaa.
X-presion
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PANTONE VÄRIMAAILMAT

Kun etsiskelet visuaalisia inspiraatioita, tartu ensin sävynsuunnan pääväriin.
Tämän jälkeen mausta pääväriä muilla sävyillä ja luo inspiroiva väripaletti.
Tällä tavoin värilähettiläämme ovat luoneet kauniista ja trendikkäistä Pantone
Color Instituutin sävykokoelmista yhtenevät IGORA ROAYL sävysekoitukset.

Sekoitussuhde
9-55 + 9-7
(1:1)

Sekoitussuhde
9-4 + 8-84
(1:3)

Sekoitussuhde
8-65 + 9-98
(35:1)

Sekoitussuhde
4-68 + Pastelfier
(2:1)

Sekoitussuhde
6-46 + 3-68
(5:1)

14-1133
Apricot Nectar

18-1336
Copper Brown

18-1341
Maple Syrup

19-1325
Hot Chocolate

19-1223
Downtown Brown

Sekoitussuhde
9-1 + 6-88 +
Pastelfier (30:2:10)

Sekoitussuhde
9-1 + 0-89
(30:1)

Sekoitussuhde
8-11 + 6-99
(10:1)

Sekoitussuhde
8-19 + 9-24 + 1-1
(10:10:1)

Sekoitussuhde
9-55 + 0-88
(8:2)

Sekoitussuhde
9-7 + 5-99 +
Pastelfier (10:1:10)

Sekoitussuhde
8-11 + 0-88
(10:1)

Sekoitussuhde
8-11 + 0-33 + 0-55
(10:1:3)

18-1649
Deep Sea Coral

16-1710
Foxglove

18-1405
Flint

19-3917
Blackened Pearl

15-1327
Peach Bloom

17-1540
Apricot Brandy

17-1210
Moon Rock

19-3910
Iron Gate

Sekoitussuhde
8-77 + 0-77
(1:1)

Sekoitussuhde
9-98 + 0-77
(1:10)

Sekoitussuhde
9-98 + 0-77
(1:3)

Sekoitussuhde
9-98 + 0-89
(1:1)

Sekoitussuhde
7-55 + 6-99
(2:1)

17-1350
Oriole

18-1555
Molten Lava

18-1657
Salsa

19-2033
Anemone

19-2816
Blackberry Wine

11
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Skannaa QR-koodi
ja lue lisää IGORA ROYAL värisarjasta ja sen käytöstä.
#BeIGORA

PANTONE Colors displayed in the material may not match
PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color
Publications for accurate color. Pantone trademarks are the property
of Pantone LLC in the United States and/or other countries.
Portions © Pantone LLC, 2021
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