ÉREZD
SZÉPNEK!
Hiszünk a világ csodás tökéletlenségében.
Hiszünk az emberekben, a szenvedélyükben,
a valódi értékekben, és hiszünk benned.
Hiszünk abban, hogy mindenki, minden egyes
hajtincs éppen úgy szép, ahogy van.
Hiszünk abban, hogy tökéletes társad lehetünk.
A legjobb, akit kívánhatsz magadnak, aki motivál,
aki inspirál, aki támogat, és aki mindig ott áll
melletted, ha szükséged van rá.

Értékeink
Ezek a mi saját értékeink. Minden, ami fontos nekünk. Útikalauz
a munkánkhoz. Felismered a stílusunkban, meghallod
a hangunkban, érzed a termékeinkben. A Four Reasons márka egy
igazán kerek sztori, a személyes szépség története.

Mi itt mindannyian úgy működünk, mintha a Four Reasons
a családunk lenne. Kreatívak vagyunk és profik. Hangosak és
bulisak. A maximumon élünk, és sokat nevetünk. Néha kicsit furcsák
vagyunk. Csodabogarak. Különlegesek. Egyikünket sem lehet lazán
reprodukálni. Meglátod, gyorsan megtalálod a helyed közöttünk.
Jól illesz hozzánk.

Hát ezért csináljuk! Ez a szenvedélyről szól. Ami kiragyog, növekszik,
szétzúzza a korlátokat. Így szeretjük. Őrült rajongással. Nincs
szükségünk előrajzolt sablonokra a kifestőkönyvben, igenis nagy
lendülettel merünk színezni a fekete vonalakon túl!

Nagyra értékeljük a hitelességet. Megbízhatóak vagyunk.
Termékeink jól néznek ki, sőt jó használni is mindet. A lehető
legjobb alapanyagokból, felelős gondoskodással készültek, és
eleget tesznek a legmagasabb minőségi elvárásoknak. Valódiak.
Működnek. Teljesítik, amit ígérnek. És ez pont ennyire egyszerű.

Tudjuk, hogy az élet lehet nagyszerű és meseszép, szomorú és
unalmas, néha komplikált és zűrös. Mi át akarjuk változtatni
a vacak frizurák és kezelhetetlen hajak napját valamivé, ami
majdnem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Jobbat akarunk kihozni
minden egyes napodból. Azt akarjuk, hogy Te és a vendégeid
legyetek a világon a legszebbek csak azért, mert önmagatokat
választjátok, és saját személyiségeteket adjátok a világnak minden
pillanatban.
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PÁRATLAN TÁRSAD
A világot a fodrászok szemüvegével látjuk. Arra törekszünk, hogy munkánk minden percében
olyan hozzáadott értéket teremtsünk, amely vásárlónkból valódi partnert csinál: üzletileg és
művészileg egyaránt. Szolgáltatások teljes spektrumát ajánljuk fel, amellyel minden oldalról
támogatjuk a fodrászok munkáját. Márkánkkal a kreatív éned kifejezése nemcsak könnyű és
élvezhető feladattá válik, hanem nyereséges is lesz.

EZEK VAGYUNK MI!
Mi, a Four Reasons csapata egy család vagyunk. Pont azok vagyunk, aminek látsz minket.
Igazi szakemberek. Profik. A szükségtelen bürokrácia, vagy a hierarchikus gondolkodás nem
része a munkamódszereinknek. Nem kell udvariaskodnod, ha velünk beszélsz, és nem kell
kiöltöznöd, ha hozzánk jössz. Régóta jól ismerjük egymást.

Termékeink
fantasztikusak

FOUR REASONS TERMÉKET MINDENKINEK!
Hajápolóink és hajformázóink remek lehetőségeket adnak a kezedbe.
A legvastagabb hajszáltól a legvékonyabb tincsig minden hajtípusra van
megoldásunk. Ott vagyunk a szorgalmas reggeleken, hogy jól induljanak
a napjaid. Besegítünk dolgos munkanapokba, és szívesen szerepelünk pompás
gálafrizurák elkészítésénél. És persze benne vagyunk mindenben a kettő
között. Agilis termékfejlesztésünknek köszönhetően gyorsan reagálunk az új
trendekre, és mindig van olyan innovatív termékünk, amiben fodrászok és
vendégeik örömüket lelik.

MESTERSÉGÜNK SZÉP
Egy fodrász munkája művészet. Tükrözi az aktuális divatot, de ami
a legfontosabb: látványosan megmutatja vendége személyiségét. A haj az,
ami kérdés nélkül láttatja az egyedi szépséget. Hatalmas szenvedélyünk ez.

NINCS BAJUNK A HAJUNKKAL!
Széleskörű termékválasztékot kínálunk minden olyan feladatra, ami egy
fodrászatban egyáltalán felmerül. Figyelünk a részletekre. Produktumainkat
fodrászoknak fejlesztjük, sőt fodrászok véleménye, igénye, tanácsa alapján
hozzuk létre. Termékeinket könnyű használni. Hiba nélkül teljesítenek.
Technikai palettánk összeállításánál a legfontosabb szempont mindig
a teljesítmény. A fodrász megbízhat termékeink hitelt érdemlő működésében,
és összpontosíthat arra, hogy korlátozás nélkül, kreatívan alkosson.

FOUR REASONS OPTIMA
Fodrászoktól fodrászoknak
Ez a legújabb innovációnk. Erőssége a kiváló fedőképesség és az egyedivé varázsolható árnyalatok széles skálája. Színeredménye
páratlanul tónusgazdag, a haj nem lesz túlpigmentált, sőt nem is látszik festettnek. Az Optima krémhajfesték árnyalatai egyszerre
mesésen tiszták, stabilak és páratlanul intenzívek. Az Optima elmossa az éles határokat a tartós hajfestékek és a féltartós
hajszínezők között, hiszen ugyanaz a termék elegendő minden olyan színváltoztató feladatra, amit a szalonodban, mindennapi
munkád során teljesítened kell. Az Optima termékcsalád megfelel a fodrászok minden elvárásának, hiszen a termékfejlesztés két
éve alatt az ő kívánságaikat teljesítettük.
Az Optima korszerű formulája teljes egészében vegán, PPD-mentes és nem tartalmaz rezorcinolt sem. Teljesen szagtalan,
összetételében allergén illatanyag sem szerepel. A festékkeverék konzisztenciája gazdag és krémes, mégis nagyon könnyű vele
dolgozni. Egyszerű kikeverni, és kifejezetten nagy élmény felvinni a hajra. A növényi kivonatokon alapuló Hydrarepair™ technológia
a teljes hatóidő alatt hidratál, és újjáépíti a hajszerkezetet. A formulában lévő fitokeratin és fitokollagén mellett a tápláló,
természetes olajok és a keverékhez adagolható parfümcseppek – mind hozzájárulnak a színváltoztatás luxuspillanataihoz.

Modern, illatmentes, vegán formula, rezorcinol- és PPD-mentes
Kiváló őszfedőképesség, 98 tartós és trendi árnyalat
Gazdaságos kiszerelés: krémhajfesték és színező egyben
HYDRAREPAIR™ hajszerkezet újjáépítő technológia
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Hatékonyan
dolgozunk
FOLYAMATOSAN FEJLESZTÜNK
Anyacégünk, a Miraculos Oy tulajdonában lévő gyár lehetőséget teremt nekünk arra, hogy mindig
a leggyorsabban reagáljunk a felbukkanó piaci trendekre. Körültekintő és igen precíz fejlesztési
folyamatunk eredményeként olyan termékek kerülnek a kezedbe, amelyek egyszerűen és megbízhatóan
működnek, miközben biztosítják a kreatív önkifejezés végtelen lehetőségét. Technikai termékeinket
Európa legtekintélyesebb kozmetikumokat gyártó vállalataival közös munkában fejlesztjük.
Termékpalettánk ezért páratlanul modern, mindig aktuális, és tűpontosan képviseli a híresen magas
minőséget megkövetelő skandináv szabványt.

SZÜNET NÉLKÜL TESZTELÜNK
Termékfejlesztéseink világviszonylatban is a legmagasabb színvonalat képviselik. Új termékeinket
a bevezetés előtt hosszasan teszteljük átlagembereken, a saját műhelyünkben. Minden esetben
tapasztalt fodrászainkra és oktatófodrászainkra bízzuk ezt a munkát. Valós igényekre valós válaszokat
akarunk adni. Saját magunktól maximális teljesítményt várunk el. Biztosak akarunk lenni abban, hogy
minden termékünk pontosan úgy működik, ahogy kell.

Inspirálóak
vagyunk
Kihozzuk belőled a maximumot
1997 óta vagyunk jelen a fodrászok életében, ma már 16 országban. Beszélgetünk velük, meghalljuk
őket, odafigyelünk rájuk. A Four Reasons őszinte, nyitott és autentikus márka. Az volt, és az is lesz. Örökké
fiatal és merész, provokatív, olykor pimasz. Hiteles és határozott. Mindig kiváló minőségű. Feltörekvő
márkánknak mára van egy érettebb oldala is: megszólítunk minden egyes embert, aki használja
termékeinket. Küldetésünk az, hogy a világon mindenki megtalálja, és végre nagyra értékelje önmagát,
egyedi és megmásíthatatlan szépségét.

NEKÜNK TE VAGY AZ ELSŐ
Márkánk legdrágább kincse az egyéniség. Tiszteletben tartjuk az egyediséget. Ez irányadó alapelvünk,
amely meghatározza együttműködésünket partnereinkkel, kommunikációnkat vásárlóinkkal.
Szépségipari jelenlétünk indokolja azt az el nem múló érzést, hogy igenis fontos ünnepelni a sokféleséget.
Végre ideje elmozdulni a sablonos szépségideáloktól. Küldetésünk, hogy olyan hatással legyünk jelen
a világban, amitől mindenki gyönyörűnek érzi önmagát.
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Hozzáállásunk
környezetbarát
FELELŐS GONDOLKODÁS
Finnországban dolgozunk, ahol a világon a legtisztább a levegő. Itt két dolognak vagyunk
bővében: fának és víznek. Ember nem lakik túl sok nálunk. Ezért tudatában vagyunk annak,
milyen értéket teremthet az, ha együtt dolgozunk. Hiszünk az egyenlőségben, és tényleg
felelősen törődünk egymással. Életünk minden mozzanata kapcsolódik a környezetünkhöz,
ezért a természethez egészen egyedi a viszonyunk. A környezettudatosság működésünk
alapja. Gyártási folyamataink során mindenkor tiszteletben tartjuk a környezetet, ahol
élünk, ezért termékeinket, sőt azok egyetlen komponensét sem teszteljük állatokon.
A fenntarthatóság gondolata természetes számunkra.

MODERN VEGÁN TERMÉKPALETTA
Tapasztalatunk azt mutatja: ahhoz, hogy az élen maradjunk, mindenből a legjobbra
van szükségünk. És neked is. Ezért úgy döntöttünk, hogy csak a legjobb alapanyagokat
használjuk fel a gyártás során – józan eszünk és erkölcsi rendszerünk is ezt diktálja.
Termékeink 95%‑a most is vegán, de azon dolgozunk, hogy 2020 végére termékpalettánk
minden egyes tagjának formulája megfeleljen a vegán minősítésnek.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT CSOMAGOLÁS
Új termékeinket évek óta újrahasznosított csomagolással tervezzük. Flakonjaink majdnem
100%‑a máris újrahasznosítható. Csomagolóanyagainkra folyamatosan keressük
a legmegfelelőbb ökológiai alternatívákat. Az a célunk, hogy a következő két évben az
általunk felhasznált összes műanyagot környezetbarát megoldással helyettesítsük.

MAGAS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK,
FENNTARTHATÓ GYÁRTÁSI FOLYAMATOK
Célunk, hogy karbonlábnyomunk egyre kisebb legyen. Termékfejlesztéseink együttműködő
partnere csak olyan gyár lehet, amely az iparág legmodernebb technológiáit használja, és
a legképzettebb vegyészeket alkalmazza. Termékeink megfelelnek az EU kozmetikai jogi
szabályozásának, és minden esetben eleget tesznek a Helyes Termelési Gyakorlat (GMP/
Good Manufacturing Practise) minőségbiztosítási kritériumainak.
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Reasons

Oka van a szépségnek. Oka van a szabadságnak.
Mondd el, mi motivál téged! Hogyan segíthetünk?
Mesélj magadról! Határozd meg, fejezd ki,
és valósítsd meg önmagadat velünk, a Four
Reasons márkával és a Four Reasons Hungary
csapatával!

MÁRKAKÉPVISELŐNK

@fourreasonshungary
@4reasonshungary
A FOUR REASONS márka szakmai csapata: KC PROFESSIONAL PRO International
#fourreasons
#welovetherealyou
#myfourreasons
fourreasonshungary.com

A Four Reasons márka együttműködő partnere és magyarországi forgalmazója
Belvedere Szalon Kft. | info@fourreasonshungary.com | + 36 70 381 4444

