
DINAMIKUS 
SZÍNTELENÍTÉS
 
Extra hatékony és ultra gyors színtelenítő 
por, amely egyedülálló módon lila 
pigmenteket tartalmaz. Az anyag 
páratlanul jó eredményt mutat akkor, ha 
a lehető legnagyobb világosító hatást 
kell elérnünk a lehető legrövidebb 
idő alatt anélkül, hogy megsértenénk 
a hajszálak szerkezetét. Maximális erővel, 
már egyetlen alkalommal képes akár 
9 színmélységet is világosítani a hajon. 
Makulátlan, kristálytiszta szőkét vagy 
fehéret, ahogy csak szeretnéd! 

Keverési arány: 1:2
1,5%, 3%, 6%, 9% vagy 12% KC Oxid-dal, 
a kívánt világosítási szinttől függően.

Hatóidő: 20–45 perc
Hőkezelés nem alkalmazható!

Kiszerelés: 500 g
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Használata praktikus, egyszerű és gyors. 
A munka minden perce garantáltan 
élvezetes lesz, hiszen a plasztikus 
paszta állagú keveréket igazán könnyű 
célzottan felvinni a hajra, anyaga a teljes 
hatóidő alatt nedves és rugalmas marad, 
nem habosodik fel, és nem szárad ki. 
Ez a legerősebb színtelenítő porunk 
a prémium kategóriában. Alkalmazásakor 
egyetlen felvitel során elérhető 
a legvilágosabb, tiszta szőke árnyalat. 
Mindenfajta melírtechnikához kreatívan 
alkalmazkodik.

Az Ultralift 9+ megbízható kötésvédelmet 
biztosít, összetételében kondicionáló 
polimer védi a hajat a teljes hatóidő 
alatt. Páratlan biztonsággal alkalmazható 
minden hajtípushoz, de elsősorban 
normál állapotú, egészséges hajra 
ajánlott. Formulája ammóniamentes, és 
nem tartalmaz illatanyagot sem.
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REASON #1

EzEkEt a  tErmékEkEt azért 
fEjlEsztEttük, hogy tEljEsítsék 
a  szőke, világosra festett, 
színtelenített vagy őszülő haj 
spEciális Elvárásait. mindEgyik 
védi a  színt, Extra fényt ad, és 
hidratál. Ellátja a  szükségEs 
EnErgiával a  hajszálakat, és 
Eltávolítja a  nEmkívánatos sárgás 
árnyalatokat.

a four reasons Blond termékek ragyogó, életteli megjelenést adnak a szőke, világosra színtelenített 
hajnak. Összetételükben keratin támogatja a  kémiailag kezelt, porózus haj szerkezetét. az erősítő 
növényi protein a haj töredezettsége és kreppesedése ellen hat, segít védeni és regenerálni a hajszálakat. 
a sampon és a kondicionáló inspiráló illatát a citromkivonatnak köszönheti, ami egyúttal csodás fényt 
és vitalitást is ad a könnyen zsírosodó, vékonyszálú szőke hajnak.
a  Blond sampon és a  kondicionáló hatékonyan, mégis gyengéden törődik minden világos színű 
hajtípussal. formulájukban a citrom mellett ezüst pigmentek élénkítik a hideg szőke árnyalatokat, és 
kiváló eredménnyel segítik a megfelelő szín fenntartását. antisztatikus hatásúak. a Blond sampon 
megfelelő módon védi a  kényes hajszálakat a  hajszárító hőjétől, sőt mindkét termék tartalmaz 
Uv‑szűrőt is. a  Blond kondicionáló megkönnyíti a  haj kibontását, és könnyen kezelhetővé teszi 
a frizurát anélkül, hogy elnehezítené a hajat.

ÉLETERŐ ÉS CSODÁS FÉNY  
SZŐKE ÉS VILÁGOSÍTOTT HAJNAK

foUr rEasons Blond & silvEr

a  four reasons silver termékek hamvasító hatása páratlan, lila pigmentek látják el hűvös 
árnyalatokkal a  szőke, világosított, melírozott és ősz hajat. a  sampon és a  permet óvja a hajszínt 
a  fakulástól, miközben semlegesíti a  nemkívánatos sárgás tónust. a  formulában lévő keratin nagy 
mértékben hozzájárul a szőke haj egészségéhez, feltölti energiával a hajszálakat, és segít megerősíteni 
a  roncsolt, porózus szerkezetet. növényi komplex szabályozza a  haj nedvességtartalmát, késlelteti 
a hajszálak elöregedését, és támogatja a hajnövekedést.  
mindkét termék tartalmaz Uv‑szűrőt, sőt az innovatív vegán silver permet megvédi az átlagosnál 
sérülékenyebb hajszálakat a  hajszárító hőjétől is. használata egyszerű, hatása tartós, nem igényel 
öblítést. megkönnyíti a  haj kifésülését, élénkíti a  szőke árnyalatokat, miközben eltünteti a  sárgát. 
pezsgést, csillogást és fényt ad minden világos színű hajtípusnak.
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