Technikai termékek

Technikai termékek és kiegészítők

Fejbőrvédő és fényolaj
× Segítségével a hajfesték nem hagy nyomot a bőrön.
× Hajfestékhez keverve megvédi az érzékeny fejbőrt, tovább növeli
a festett haj fényét, és egyenletessé teszi a színeredményt porózus
hajon is.
× Hosszú hajon alkalmazva megkönnyíti a festék egyenletes felvitelét.

Használati utasítás
Bőrvédőként alkalmazva
Hajfestés vagy tartós hullámosítás előtt ujjainkkal vigyük fel a bőrre a hajkontúr vonalában, így
megakadályozható a bőr elszíneződése, foltosodása.

Extra fény és védelem érdekében:
2–4 pumpányi mennyiséget keverjünk a hajfestékhez, így a festés, kémiai kezelés során
megóvható az érzékeny fejbőr, és a haj extra fényt is kap.

Illatanyag- és színezékmentes
aktivátor
× Megbízhatóan működik
együtt minden olyan KC Color
termékkel, amihez aktivátor
szükséges.
× Ötféle erősségben:
1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%
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Egyedi megoldások kreatív
melírtechnikákhoz, színtelenítéshez

Sűrű, agyagszerű színtelenítő por, kreatív szabadkezes
technikákhoz.
× 6 szintet képes világosítani.
× Illatmentes formula.
× Alapja rugalmas guargumi, amely nem engedi kiszáradni
az anyagot, emellett védi és hidratálja a hajat.
× A hatóidő alatt az anyag konzisztenciája nem változik.
Keverési arány 1:1,5 – 1:3
Hatóidő: az anyag száradásáig
1,5%, 3%, 6%, 9% vagy 12% KC OXID, a kívánt világosítási
szinttől függően

Használati utasítás
Aktivátorral keveredve krémesen lágy állagot vesz fel, ezért freehand technikák során könnyű
felvinni a hajra, egyszerűen alkalmazható. Az anyag a kreativitást támogatja, hiszen a keverési
arány változtatásával létrehozható az adott színtelenítési eljáráshoz és hajtípushoz szükséges
tökéletes konzisztencia. Különleges formulájának köszönhetően a felvitel után megszilárdul
(megbőrösödik) a kezelt terület külső felületén, így megelőzi azt, hogy a haj környező
részei beleragadhassanak az éppen világosított területbe, illetve védi a kezelt területet
a kiszáradástól. A színtelenítő massza sokáig nedves marad a világosítandó területen belül,
és ez lehetővé teszi a maximálisan precíz munkát. A hatóidő alatt az anyag térfogata nem
növekszik, nem folyik meg, és nem változik a konzisztenciája. Hőkezeléssel is alkalmazható.
Fejbőrrel érintkezhet, de max. 6% aktivátorral.

ALKALMAZÁS
Műanyag keverőtálban elegyítsük a KC Bleach Freestyle szabadkezes melírport KC Oxid
aktivátorral. Addig keverjük, míg az anyag egyenletes, homogén masszává áll össze.
Keverési arány 1:1,5 – 1:3-ig, attól függően, hogy milyen technikát alkalmazunk
(pl. Balayage-hoz a keverési arány 1:2).
Válasszuk ki a megfelelő KC Oxid előhívót az elérni kívánt világosítási szinttől függően.
A hatóidő letelte után, az anyag száradásakor mossuk meg, és állapotának megfelelően
kondicionáljuk a hajat.

HATÓIDŐ
Az anyag száradásáig. Hőkezelés alkalmazható.
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Használati utasítás
Extrém hatékonysága és plasztikus paszta állaga
alkalmassá teszi arra, hogy bármely színtelenítő
eljáráshoz jól használható legyen.

Extra hatékony, gyors színtelenítő
por, amely lila pigmenteket
tartalmaz, és különlegesen jó
eredményeket ad akkor, ha
a lehető legnagyobb világosító
hatást kell elérni (pl. fóliás melír)
a legrövidebb idő alatt.

Formulájában kondicionáló polimer védi
a hajszálakat a színtelenítés teljes hatóideje
alatt, de az anyag igen erőteljes összetétele
miatt használatát elsősorban egészséges,
normál állapotban lévő hajra ajánljuk.
Fejbőrrel érintkezhet, de max. 6% aktivátorral.

× 9 szintet képes világosítani
egyetlen lépésben.
× Ammónia- és illatmentes formula.
× Könnyű felvinni, anyaga nedves
és rugalmas marad a teljes
hatóidő alatt.
× A különleges kondicionáló
polimer megbízhatóan védi
a hajat.

Műanyag keverőtálban alaposan keverjük össze
a KC Bleach Ultralift 9+ színtelenítő port KC Oxid
aktivátorral, amíg az anyag sima és homogén
nem lesz.
Keverési arány 1:2
Válasszuk ki a megfelelő KC Oxid előhívót
attól függően, hogy milyen világosítási szintet
szeretnénk elérni.
A hatóidő letelte után mossuk meg és
kondicionáljuk a hajat, állapotának megfelelő
termékekkel.

Keverési arány 1:2
Hatóidő: 20–45 perc
1,5%, 3%, 6%, 9% vagy 12% KC
OXID, a kívánt világosítási szinttől
függően

ALKALMAZÁS

HATÓIDŐ
20–45 perc
Hőkezelés nem alkalmazható.

FIGYELMEZTETÉS!

!

Csak professzionális használatra!
Kövessük figyelmesen a használati útmutatót!
Ne használjuk szempilla vagy szemöldök
világosítására! Irritált vagy sérült fejbőrön ne
használjuk! Használjunk védőkesztyűt! Hűvös,
száraz helyen tároljuk! Használat után a zacskót
szorosan zárjuk be! Ne lélegezzük be a port,
légúti irritációt okozhat. A bőrön allergiás
reakciót kiválthat. Hőtől, meleg felületektől,
szikrától, nyílt lángtól távol tartandó! Fokozottan
tűzveszélyes, ne dohányozzunk a közelében!
Éghető anyagoktól távol tartandó! Lenyelése
káros. Alaposan mossunk kezet a használata
után! Gyermekektől távol tartandó! Ha a termék
szembe kerülne bő vízzel, alaposan öblítsük ki!
Ha az irritáció nem múlik el, forduljunk orvoshoz!
Peroxidot tartalmaz.
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VÁLASZD A LEGKORSZERŰBBET,

ÉS EMELD A SZÍNTELENÍTÉS EREDMÉNYÉT
PRÉMIUM SZINTRE!
Azt mondják a haj szőkítése, világosítása komoly kihívás és igazi türelemjáték, de
amikor a KC BLONDE sorozat prémium anyagai kerülnek a kezünk ügyébe, akkor
számtalan innováció és ultramodern technológia segít nekünk ebben. Minden korábbi
megoldásnál kíméletesebb az eljárás, leegyszerűsödik a termékhasználat, és sokkal
gyorsabban megy a munka. Egészséges marad a haj, és ragyogóan tiszta lesz
a szőke, ahol a sárgás árnyalatnak nyoma sincs – íme, ez az ideális végeredmény, amit
minden vendégünk megérdemel. Ha neked is az a célod, hogy a lehető legvilágosabb
eredményt érd el a lehető legmagasabb minőségben, válaszd a KC Blonde prémium
kategóriás anyagait mindenfajta világosítási eljáráshoz.
Minden KC BLONDE termék mögött ott áll a KC SHIELD technológia, amellyel
a hajszálak összes olyan szerkezeti elváltozása és sérülése megelőzhető, ami
a tradicionális világosító termékek alkalmazásával bármikor megtörténhet.
Ez az innovatív pajzs belülről erősíti, támogatja a hajszerkezetet, és biztosítja,
hogy a haj megőrizze eredeti állapotát a színtelenítő eljárás teljes folyamata alatt.
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Multibleach
A haj világosításának új módszere
Mit jelent a Multibleach?

Kinek ajánljuk?

Többszörös színtelenítés egyetlen lépésben.
A haj minden korábbi eljáráshoz képest sokkal
kíméletesebben világosítható, és a folyamat
egyszeri szalonlátogatás alkalmával többször
egymás után megismételhető anélkül, hogy két
alkalmazás között meg kellene mosni a hajat.

Azoknak a fodrászoknak, akik kompromisszumok
nélkül szeretnének teljesíteni minden
színváltoztatással és színtelenítéssel kapcsolatos
kérést, ráadásul időigényes színtelenítési
folyamatok nélkül, és a haj károsodásának
megelőzésével.

Hogyan működik a KC BLONDE
MULTIBLEACH?

ELŐNYÖK

A KC Shield technológiával megelőzhető
a hajszálak szerkezetének károsodása, és
a haj megfelelő védelmet, plusz ápolást kap
a színtelenítő eljárás során.
+ 78%-kal nagyobb erőt mutatott a hajszál
a szakítóvizsgálatban, összehasonlítva a
tradicionális szőkítőporokkal kezelt hajjal,
a harmadik egymást követő felvitel során.*

A hagyományosan a szőkítési folyamatnak
tulajdonított károsodás mértéke lényegesen
csökken.
• A világosított haj színezése, pasztellizálása
egyszerűbbé válik, és mivel a haj jó állapotban
marad, az árnyalat hosszabb ideig fenntartható
a hajban.
• Amennyiben a szín alapja tiszta szőke,
és minimálisan tartalmaz sárga reflexeket,
abban az esetben a legextrémebb szín otthoni
ápolása is leegyszerűsödik.
• A nagyobb színváltoztatások gyorsabbak,
mivel az egyes színtelenítő eljárások között
nem szükséges az időigényes mosás.

+ 200%-kal nagyobb erőt mutatott a hajszál
a szakítóvizsgálatban, összehasonlítva a
tradicionális szőkítőporokkal kezelt hajjal,
a negyedik egymást követő felvitel során.*
* Az eredmények olyan teszten alapulnak, amely
egy átlagos szőkítőporral kezelt haj szerkezetét
hasonlítja össze a KC Blonde Multibleach-csel
színtelenített haj állapotával.

Mikor kell a KC BLONDE
MULTIBLEACH-et választanunk?
Ha a lehető legjobb minőségű színtelenített
eredményt és egészséges hajat szeretnénk,
vagy, ha a kívánt eredmény erőteljesebb
világosítást igényel, mint ami egyetlen
alkalmazással elérhető.
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• A haj ténylegesen jó állapotban marad.

Polimerizáció

Hogyan működik
a KCSHIELD
technológia?

PVP

Polivinil-pirrolidon

+

PVP
Polivinil-pirrolidon
Erősíti a hajszálakat,
és katalizátora
a technológia
működésének. Aktiválja
a maleinsavat, aminek
következtében
végbemegy
a polimerizáció,
azaz polimerizálódik
a maleinsav.

Maleinsav

Kémiai reakció,
amelynek során
a hasonló molekulák
kapcsolódnak össze
kémiai kötésekkel,
hogy nagyobb
molekulákat,
ún. polimereket
képezzenek.

=

POLIMERIZÁCIÓ

Maleinsav
Behatol a hajszálak
szerkezetébe,
egyesül a PVP-vel
és polimerizálódik.
Belülről erősíti a hajszál
struktúráját, beépülve
a haj keratinvázába.

KERATIN

A KC SHIELD technológia alapja a maleinsav
polimerizációja. Amikor a maleinsav reakcióba
lép a PVP‑vel (Polivinil-pirrolidon), új, hosszabb
molekulalánc jön létre. A molekula összekapcsolódik
a haj belsejében lévő keratinszálakkal. Ez megerősíti
a hajszálakat, és ellenállóbbá teszi pl. a kémiai
folyamatok negatív hatásaival szemben.
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Multibleach

KC BLONDE MULTIBLEACH
Színtelenítő por, amely hatékonyan
védi a hajat
Az egyedülálló KC Shield technológia
megelőzi a haj károsodását a szőkítés
folyamán. Minden színtelenítő
technikához jól illeszkedik.
Többszörösen használható, akár négy
egymást követő világosításra, akár
színváltoztatásra is.
7 színmélység világosítására képes.

Használati utasítás
1 / Válasszuk ki a megfelelő
KC Oxid aktivátort aszerint,
hogy mennyire világos
végeredményt szeretnénk
elérni: 3%, 6%, 9% vagy 12%.
2 / Hatóidő: 20–50 perc
Ha egymás után többször
színtelenítünk, öblítés
nélkül távolítsuk el az előző
színtelenítőt a hajról, mielőtt
rátesszük az újabb adagot.
Világosítás után mossuk meg
és kondicionáljuk a hajat
az állapotának megfelelő
termékekkel.
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Kiszerelés: 500 g
Illatmentes

Toner
KC BLONDE TONER
Szőkített/világosított haj pasztellizálására
A KC Blonde Toner a már tiszta szőkére
színtelenített haj tonizálására, pasztellizálására
lett kifejlesztve. Egyszerűen használható anyag
annak a színeredménynek az elkészítéséhez,
amely nem változtatja meg túlzottan
a színmélységet, nem lesz sokkal sötétebb.
A KC Blonde Toner árnyalatai olyan időtlenül
elegáns, hideg árnyalatokat kínálnak,
amelyeket könnyen lehet egymással
kombinálni, és egyedi, többdimenziós
eredményt létrehozni.
Újfajta pigmentszerkezetének köszönhetően
a KC Blonde Toner színpigmentjei
hatékonyabban kapcsolódnak az előzőleg
világosított hajhoz. A pigmentszerkezet és
a KC Shield technológia lehetővé teszi, hogy
olyan kiváló minőségű színeredményt hozzunk
létre, amely ragyogóan tükrözi a fényt, és
árnyalata valóban hosszabb ideig fenntartható.

Kiszerelés: 60 ml
Kiszerelés: 1000 ml

KC BLONDE TONER ACTIVATOR
Aktivátor KC Blonde tonerekhez

Használati utasítás
A maximális eredmény érdekében
kizárólag a KC Blonde sorozat saját
Toner előhívójával dolgozzunk!
Keverési arány 1:2

Speciálisan a KC Blonde Toner árnyalatokhoz
kifejlesztett aktivátor, amelyet szintén
támogat a KC Shield technológia. Az aktivátor
tartalmaz egy olyan kondicionáló összetevőt,
amely a KC Blonde Toner termékcsaláddal
együttműködésben mutat kiváló eredményeket.

KC BLONDE TONER ÁRNYALATOK
Festék
KC Blonde Toner
40 ml	Activator 80 ml

Törölközőszáraz hajra vigyük fel
a keveréket!
5–25
MIN

Hatóidő: 5–25 perc

A hatóidő letelte után mossuk meg,
és kondicionáljuk a hajat, állapotának
megfelelő készítménnyel.

CARAMEL

METALLIC
PEACH
SHADOW

METALLIC
CORAL
SHADOW

PEARL

METALLIC
PEACH

METALLIC
CORAL

ROSÉ

METALLIC
PURPLE
SHADOW

METALLIC
GREY
SHADOW

ROSE GOLD

METALLIC
PURPLE

METALLIC
GREY

SILVER

VIOLET
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Tartóshullám érzékeny bőrre,
sérülékeny hajra
A termékek innovatív technológiai megoldása lehetővé teszi, hogy a valóban tartós tartóshullám
anélkül készüljön el, hogy az anyag sértené a fejbőrt, vagy károsítaná a haj szerkezetét. A kellemetlen
szag is távol marad a fodrászszalontól.
A rendkívül kíméletes rendszer formulái nem tartalmaznak ammónium-tioglikolátot és illatmentesek.
Rugalmas és jól kezelhető göndör vagy hullámos hatás lesz a folyamat eredménye, minden irritációtól
mentesen. Érzékeny hajra és fejbőrre is nagy biztonsággal alkalmazható.
A három lépcsős rendszer jellemzője a gyors és egyszerű alkalmazás, a magyarázatot nem igénylő,
hagyományos felhasználás mellett a változatlan technológiai sorrend és a rövid hatóidő.

KC Perm Multiwave Sensitive
Hullámosító folyadék háromféle erősségben.
A, B és C változat a haj típusának és állapotának
megfelelően. Az egységes hatóidőnek köszönhetően
egyidőben alkalmazható akár különböző tulajdonságú
hajterületekeken is. Speciális formulája nem tartalmaz
ammóniát és illatanyagot.
Egységes hatóidő: 10 perc

KC Perm Multiwave Sensitive Neutralizer 1+1
Semlegesíti a hullámosító anyagot, és fixálja az eredményt.
Speciális összetétele nem tartalmaz hidrogén-peroxidot.
Neutralizáló (fixáló) + víz keverési aránya 1:1
Hatóidő: 5+5 perc

Multiwave Sensitive Keratin Hardener
Ez a +1 hajápoló lépés, a keratinos erősítő öblítés, amely semlegesíti
a még hajban maradó kémiai maradványokat, véglegesíti a hullámok
formáját, és megbízhatóan tartóssá teszi az eredményt. Az anyag
keratintartalma markánsan javítja a hajszerkezet stabilitását, és segít
fenntartani a haj természetes egyensúlyi állapotát.
Törölközőszáraz hajra, min. 30 ml
Hatóidő: min. 3 perc (porózus haj esetében rövidebb)
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FIGYELMEZTETÉS!

Ammónia-, és illatmentes tartós hullámosító
A: Natúr vagy vastag szálú, nehezen hullámosítható,
ellenálló hajra
B: Normál és festett, könnyen hullámosítható hajra
C: Vékonyszálú vagy kémiailag kezelt, festett vagy
szőkített, melírozott hajra
A rövid hatóidő letelte után az anyag a szokásosnál
hosszabb öblítést (5–15 perc) igényel!

!

Kizárólag professzionális
használatra! Kövessük
figyelmesen a használati
útmutatót! Amennyiben
szembe kerülne, azonnal
alaposan öblítsük ki, és
forduljunk orvoshoz! Ne
használjuk sérült, irritált
fejbőrön! Használjunk
megfelelő védőkesztyűt!
Gyermekektől távol tartandó!

Illatanyagmentes fixáló
Nem tartalmaz hidrogén peroxidot.

ALKALMAZÁS
Keverjünk össze applikátorban 75 ml fixálót 75 ml vízzel. Az anyag 2/3-át egyenletesen
oszlassuk el a csavarókon egy szivaccsal, és hagyjuk hatni legalább 5 percig. Óvatosan
bontsuk ki a csavarókat, anélkül, hogy a hajat kinyújtanánk. A maradék anyagot nyomkodással
vigyük fel a hajvégekre, és hagyjuk még legalább 3 percig hatni. A hatóidő letelte után
alaposan öblítsük le a hajat.
FIGYELEM! Ne használjuk a KC PERM Multiwave Sensitive fixálóját más tartóshullámosító
készítményekkel!

Keratinos folyamatlezáró
Illatanyagmentes folyamatlezáró kezelés KC Perm Multiwave Sensitive tartóshullámhoz.
Hullámosítás utáni kondicionáló a KC Perm Multiwave Sensitive hullámosító kezeléshez
a kimagasló eredmény eléréséért. Visszaállítja a haj természetes egyensúlyát.

ALKALMAZÁS
Legalább 30 ml folyadékot egyenletesen oszlassunk el a törölközőszáraz hajon a fixáló
használata után. Hagyjuk hatni nem több, mint 3 percig. Rövidebb hatóidő elegendő porózus
hajnak. A hatóidő letelte után alaposan öblítsük le a hajról.
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Jegyzetek

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.

Hungary

OSZD MEG VELÜNK A SIKEREIDET!
@fourreasonshungary
A FOUR REASONS márka szakmai csapata:
KC PROFESSIONAL PRO International
#fourreasons #welovetherealyou #myfourreasons #fourreasonsoptima
fourreasonshungary.com

@fourreasonshungary |

+ 36 70 381 4444 |

info@fourreasonshungary.com |

fourreasonshungary.com

Belvedere Szalon Kft., a Four Reasons márka együttműködő partnere és magyarországi forgalmazója.

