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>>Hagyományos 
hajfestés 
>> Hajfestés tartós hajfestékkel, 100%-os 
fedéssel a világos színmélységen. A sötét 
hajtszínt a technikai kezelésen belül akár 3 
árnyalattal is világosíthatja. 

>> A hajtő festésénél a fedés tiszta és 
természetesen hat, éles átmenetek nélkül.

>> A hajfesték nem hagy foltokat és könnyen 
eltávolítható a bőrről. Selymessé, puhává  
és extra fényessé varázsolja a hajat.

>> Olyan fényvisszaverődéseket hoz létre,  
melyek természetes hatást keltenek.

>> A világosítás folyamatában tökéletesen 
szabályozza a  természetes melanint. 

>> Fanola oxidánsok: 10 Vol., 20 Vol., 25 Vol.,  
30 Vol., 40 Vol.

>> Keverési arány: 1: 1,5

>>Tónus  
a  tónusban
>> Hajszínezés, mely fokozza a haj pigmentjeinek 
hatását és a fényvisszaverődéseket. 

>> Felfrissíti a haj színét és ragyogását két 
szalonlátogatás között.

>> Ügyfeleknek, akik még nem akarnak tartós 
hajfestéket használni, de elvárják, hogy  
a hajszínező akár 20 hajmosást is kibírjon. 

>> Azoknak az ügyfeleknek javasolt,  
akik szeretnék elfedni első ősz hajszálaikat  
és nem akarnak a hajtő festésével bíbelődni.

>> Fanola oxidánsok: 5 Vol., 10 Vol.

>> Keverési arány: 1 : 1,5

>>Fény és  sz ín
>> Egy olyan szolgáltatás, mely ragyogást  
és fényességet kölcsönöz a hajnak. 

>> A pigment kívülről tapad a hajra,  
a színhatás akár 12-15 mosást is kibír.

>> Extrém fényességet ad a természetes, 
festett vagy szőkített hajnak.

>> Helyreállítja a haj vitalitását és puhaságát 
megőrizve a haj természetes színét.

>> Ez a szolgáltatás tonizálja a hajat, nem 
világosítja.

>> Azoknak az ügyfeleknek javasolt, 
akik fényes hajra vágynak anélkül, hogy 
megváltoztatnák természetes hajszínüket.

>> Fanola oxidáns: 5 Vol.

>> Keverési arány: 1 : 5

>>Kezelés  CLEAR 
árnyalattal
>> Speciális SPA kúra könnyed, akár 3 tónusú 
világosításhoz, “napszívta” hatás elérésével. 

>> A Clear hajfestéket valamennyi árnyalattal 
keverhetjük a világosító hatás fokozása vagy 
a szín élénkítése érdekében.

>> Enyhe színeltávolító hatással is 
rendelkezik, lehetővé téve a korábban 
alkalmazott sötét kozmetikai szín 
halványítását is. Kiküszöböli a nem kívánt
fényviszzaverődéseket.

>> Természetes fényt és selymességet 
kölcsönöz a természetes hajnak anélkül, hogy 
megváltoztatná eredeti színét.

>> Fanola oxidánsok: 3,5 Vol., 5 Vol., 10 Vol., 
20 Vol., 25 Vol., 30 Vol., 40 Vol.,

>> Keverési arány: 1 : 1,5

Vásároljon 20db (szabadon 
választott) Color Zoom 
hajfestéket és ajándékba adunk:
1db Color Zoom színskálát

Vásároljon 6db (szabadon 
választott) Color Zoom 
hajfestéket és ajándékba 
adunk:
1cs Eldobható festőkendőt 
(30 db)
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TERMÉKBEMUTATÓ AKCIŐ

Az akció 
összege  
54.860  

Ft

Az akció 
összege  
16.458  

Ft

A szalonárak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

MINDÖSSZE 

PERC ALATT


