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Egyetlen hajfesték,
végtelen lehetőség
Te mit gondolsz az ideális hajfestékről? Ezer fodrásznak tettük fel ezt a kérdést,
mert úgy döntöttünk, hogy teljesítjük az összes kívánságotokat, és kifejlesztjük
a tökéletes hajfestéket. Megvizsgáltuk a legtöbbször emlegetett elvárásokat,
majd ezeknek megfeleltetve kialakítottuk vadonatúj professzionális hajfesték
családunkat, az Optimát.
Az Optima elmossa az éles határvonalat a tartós hajfestékek és a féltartós
hajszínezők között. Ugyanazt a palettát használhatod minden feladatra, amit
a szalonodban a színváltoztatások során végre kell hajtanod. Az Optima hajfesték
árnyalatai gyönyörűek. Mindegyik kristálytiszta, stabil és páratlanul intenzív.
Az Optima ultramodern formulája teljes egészében vegán és PPD-mentes. Nem
tartalmaz rezorcinolt, és 94%-ban ammóniamentes. Összetételében nincs jelen
felesleges kemikália, illatanyagot sem tartalmaz. Konzisztenciája gazdag és
krémes, mégis nagyon könnyű vele dolgozni, egyszerű kikeverni, és kifejezetten
nagy élmény felvinni a hajra. Növényi hatóanyagokon alapuló technológia,
természetes olajok, adagolható parfümcseppek – ezek mind hozzájárulnak
a színváltoztatás luxuspillanataihoz.
Az Optima erőssége a kiváló fedőképesség. Színei páratlanul tónusgazdagok,
a haj nem lesz túlpigmentált, sőt nem is látszik festettnek. 98 trendi árnyalatával,
5 karakteres színsorozatával az Optima eredménye nem mindennapi! Közvetlenül
a festés után a ragyogó fény, az intenzív tónus és a haj selyemszerű tapintása az,
ami azonnal feltűnik.
A professzionális kozmetikumok területén jelentkező óriási tudásalap a mi
fegyverünk. Az Optima formulája olyan aprólékos fejlesztési folyamat eredménye,
amely végül hűen tükrözi a gyártástechnológia legújabb innovációit.
Termékfejlesztésünk az összes ponton teljesítette a fodrászok
legfontosabb kéréseit. Válaszoltunk az igényekre.
Szenvedélyünk és elkötelezettségünk végül
életre keltette az Optimát, ami 2019
tavaszán Magyarországon is
bemutatkozik.

Four Reasons Optima
EXTRA FEDŐKÉPESSÉG
Gyönyörű FÉNY
MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS
INNOVATÍV FORMULA

Four Reasons HydraRepair™
TECHNOLÓGIA

A FESTETT VÉGEREDMÉNYNEK NÖVÉNYI
OLAJOK ADNAK MESÉS FÉNYT.
TÓNUSOKBAN GAZDAG SZÍNNEL RAGYOG
AZ EGÉSZSÉGES ÉS RUGALMAS HAJ.

A védjegyoltalom alatt álló

Four Reasons HydraRepair™
technológia
hidratál, és újjáépíti a hajszerkezetet
Az Optima hajfesték modern működésének kulcsa
a Four Reasons HydraRepair™ eljárás. Ez a technológia
saját fejlesztésünk, amelyhez növényi hatóanyagok adják
az alapot: keratin és kollagén dolgozik együtt benne.
A HydraRepair™ összetételében a fitokeratin hajszerkezet
újjáépítő tulajdonságai eltüntetik a hajszálak sérüléseit, és ezt
a munkát a fitokollagén intenzív hidratáló ereje támogatja.
A két anyag összes jótékony funkciója a teljes hatóidő
alatt védi és javítja a haj állapotát, feltölti a szükséges
nedvességtartalommal a hajszálakat.

A fitokeratint hidrolizált kukorica-, búza- és szójaproteinből
vontuk ki. Ebben az anyagban a fehérjék megegyeznek az
emberi hajat építő keratin molekuláris szerkezetével. Ez teszi
lehetővé a hatékony karbantartó és regeneráló munkát a haj
szerkezetében. A fitokeratinban lévő protein erősíti is a hajat,
bezárja és lesimítja a kutikulát, és csodás fényt ad.
A növényi alapú fitokollagén erőteljes hidratáló tulajdonságai
gondoskodnak a haj nedvességtartalmának egyensúlyáról.
A fitokollagén egészséges és egységes megjelenést, hajlékony
és könnyed rugalmasságot biztosít a hajszálaknak.

Tápláló olajok
természetes
forrásból
TAJTÉKVIRÁG MAGOLAJ
A fehér tajtékvirág (Limnanthes alba) magjából kivont olaj 98%-a
jól felszívódó, magas minőségű zsírsav, amely a hajnak pompás fényt
ad. A fitoszterolokban és E-vitaminban is gazdag olaj hidratáló és
hajregeneráló tulajdonságokkal bír, és hatékony antioxidáns. Különösen
jótékony az irritált, kiszáradt fejbőrön és nedvességét vesztett hajon.

TAHITI MONOÏ OLAJA
2000 éve tökéletesítik, Polinéziában gyártják az eredeti monoï olajat úgy,
hogy a tahiti gardénia (tiarévirág) szirmait a legkiválóbb kókuszolajba
áztatják. Az így előállított luxusolaj erősíti és visszaépíti a töredezett,
nedvességét vesztett hajszálak szerkezetét. Hatékony mélyhidratáló, amely
a haj szerkezetét belülről táplálja. Kiválóan semlegesíti a szabad gyököket.

BAOBAB MAGOLAJ
Az Afrikában őshonos majomkenyérfa magjából kivont olaj hajápoló
tápanyagokban igen gazdag, nagy mennyiségben tartalmaz A-, D-, E- és
F-vitamint és telített zsírsavakat, amelyek selymesen simává varázsolják
a hajat. Hidratáló és nedvességmegkötő tulajdonságai páratlanok,
hatékonyan támogatják a hajszálak természetes védekező funkcióit.

Karakteres
színsorozatok
COVER / Fedőszínek
Ebben a sorozatban az erőteljes fedőképesség barna tónusokban jelenik meg.
A fedőszíneket három csoportba soroltuk: hideg, semleges és meleg. Önmagukban
alkalmazva lágy, természetes árnyalatot adnak a hajnak, és 100%-ban befedik az ősz
hajszálakat.

Intense / INTENZÍV DIVATSZÍNEK
Ez a sorozat trendi festékárnyalatokat, határozott és egyértelmű, tiszta színeket
tartalmaz. Önmagukban is tökéletesen alkalmazhatóak, ilyenkor mélyen pigmentált
tónust képesek létrehozni. Más árnyalatokkal keverve felerősítik a szín karakterét.

Reflection / REFLEXIÓS SZÍNEK
Ez a sorozat előkevert árnyalatokat tartalmaz, amelyek természetes és finom tónuskombinációkban jelennek meg. Segítségükkel egy sor különböző barnát és rezes
árnyalatokat lehet játszva létrehozni.

MIXTON / KEVERŐSZÍNEK
Ez a sorozat az Optima kreatív eszköze: intenzív árnyalatok fedőképesség nélkül.
Alkalmasak a kiválasztott árnyalat kedvünk szerinti áthangolására, vagy egyedi, extrém
élénk hajszínek kreálására.

highlift / Szuperszőkék
Ez a sorozat erőteljes világosító, szőkítő hatással rendelkező színeket tartalmaz, amelyek
egyúttal rendkívüli hatékonysággal közömbösítik a sárgás árnyalatokat.

Ultramodern,
professzionális
formula
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
KEVERÉSI ARÁNY 1:1,5
HIGHLIFT SOROZAT 1:2

Átlátható
árnyalatválaszték
Nem hasonlítunk semmi máshoz, ezért rendhagyó
módon a Four Reasons Optima árnyalatait betűkkel
jelöltük. A betűk előtti szám jelenti a színmélységet,
az első betű mutatja az elsődleges színárnyalatot,
míg a második betű a másodlagos tónust. A betűk
megkönnyítik az árnyalatok logikai sorrendjének
megértését, és arra ösztönöznek, hogy gondold át
alaposabban az egyes árnyalatok tonalitását és
színmélységét. Nem hagyjuk, hogy hibázz, és ehhez
csak néhány angol szót kell ismerned:

N = Neutral / Semleges
W = Warm / Meleg
A = Ash / Hamu
P = Pearl / Gyöngy
G = Gold / Arany
O = Orange / Copper / Réz
R = Red / Vörös
M = Mahagony / Mahagóni
B = Beige, Brown / Bézs, barna
V = Violet / Lila

5GP
színmélység = 5

elsődleges szín = Gold/Arany

másodlagos szín = Pearl/ Gyöngy

Makeover

Ideális alap a hajfestéshez
Ez az anyag a legnagyszerűbb és
leginnovatívabb eszközünk, amikor tűpontos
és tónusokban gazdag eredmény elérése a cél.
Alkalmazása megbízható és balesetmentes
módja annak, hogy a színpigmentek
a legideálisabb körülmények között, kifogástalan
alapon teljesíthessék küldetésüket. A Makeovert
igazán könnyű használni, elképesztően gyors,
és rendkívül hatékonyan távolítja el az összes
korábbi mesterséges pigmentet. Összetétele
igen intenzív, ezért alkalmazása előtt
érdemes a haj állapotát gondosan elemezni.
Formulájában a baobabolaj, az avokádóolaj
és a bambuszkivonat mind jól végzi a dolgát:
megfelelően táplálják a hajat, és a teljes hatóidő
alatt megóvják a hajszálak szerkezetét.

Optimával történő hajfestés előtt használd
a Four Reasons Optima Makeovert, és
távolítsd el a hajból az előző mesterséges színt,
a megfakult árnyalatokat és az összes zavaró
tónust. A kifogástalan alap nem álom többé!
Használd a Makeovert,
• ha a meglévő mesterséges szín jelentősen
különbözik az elérni kívánt árnyalattól.
• ha tiszta tónusváltás a cél, például, ha
hamuszürkéből aranyra váltanál, vagy hideg
vörösből réz árnyalatba vinnéd át a hajat.
• ha szeretnéd, hogy az eredmény határozottan
világosabb legyen, mint a jelenlegi mesterséges
színmélység.
• ha a hajvégeknek több különböző, markáns
árnyalatú lenövése van, és rétegekben állnak
rajta a régi, megkopott színek, festékek.
• ha megszabadulnál a jelenlegi extrém színtől,
és azt akarod, hogy a fizikai színező gyorsan
eltűnjön a hajból.

Mood booster
parfümcseppek
Festékkeveréked saját
személyisége
Sok vendégünknek az Optima illatmentes formulája jelenti a megváltást.
Másoknak a szalonlátogatás kényeztető hangulatát határozza meg egy‑egy
luxusillat. Nem vagyunk egyformák, sőt kedvelt illataink sem azok. Az Optima
hajfesték formulája illatanyagmentes, sőt teljesen szagtalan, de az elkészített
festékkeveréket a Mood Booster parfümcseppek hozzáadagolásával gyorsan
egyedivé varázsolhatod. Így lesz a szín és a stílus megszemélyesíthető.
Választható, keverhető a friss, aromás zöld tea (Green tea) vagy természetesen
édes gyümölcskoktél (Fruit cocktail) illata.

Four Reasons Optima
Vegán krémhajfesték professzionális
használatra.
100 ml
Four Reasons Optima
Cream Oxid
1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%
Speciálisan az Optima hajfestékhez
kifejlesztett színelőhívó. Illatanyagot
nem tartalmaz.
900 ml
Four Reasons Optima
Makeover
Színeltávolító a korábban felvitt
oxidációs hajfestékhez és fizikai
színezőkhöz. Összetételében parfüm
szerepel.
250 g
Four Reasons Optima
Mood Booster
Fruit Cocktail & Green Tea
A festékkeverékhez adagolható,
mixelésre kész parfümcseppek.
Két választható illatban:
édes gyümölcskoktél és
aromás zöldtea.
50 ml

100%

VEGÁN
REZORCINOL-MENTES
PPD-MENTES
ILLATMENTES

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

