
Sosem elégedtem meg a tökéletesnél kevesebbel, szakadatlanul kerestem azt a kozmetikai anyagot, amivel én és a 
vendégeim is kompromisszumok nélkül lennénk elégedettek. Egyik alapvető hitvallásom, hogy minden gondolatunknak 

teremtő ereje van, és ez ebben az esetben sem működik soha másként. A Four Reasons Hungary szakmai vezetőjeként 
igazán nagy örömömre szolgál, hogy ezzel a 100%-ig vegán termékcsaláddal dolgozhatok a szalonban és oktatóként is.

A Professional sorozat tényleg kihozza egy profiból a legjobbat, magas szinten támogatja a 
munkámat, és teljesíti a kívánságaimat. Miközben használom, érzem és látom, hogy kreatívabb, 

gyorsabb és lazább is leszek – ezek az anyagok játszani is engednek. A fenntarthatóság fontos 
számomra, és a vendégeim is nagyra értékelik az eredményt, az anyagok kézzelfogható hatásait. 

A Professional termékek használatához összegyűjtöttem a gyakorlati munkám során bevált 
ötleteket, hétköznapi tapasztalatokat és megoldásokat. Nézd meg a következő oldalon! Boldog 

munkát kívánok neked a Four Reasons legprofibb finish termékeivel!

Mi, a Four Reasons márka csapata, hiszünk abban, 
hogy minden egyes ember akkor a legszebb, amikor 
önmagát adja. Szerintünk a szépség fogalmát 
túlbonyolította és szinte elérhetetlen messzeségbe 
helyezte az elmúlt évtized. Pedig szépnek lenni 
könnyű, és bárki képes rá, hogy megérezze saját, 
valódi szépségét. Arra biztatunk mindenkit, hogy 
lássa végre meg a valódi arcát és azt a sokféle 
egyedi minőséget, ami mind arra emlékeztet, hogy 
a szépség sosem illeszkedik semmilyen uniformizált 
öntőformába.

Neked és érted hoztuk létre a Four Reasons 
Professional sorozatot. A legmagasabb minőséget 
képviselő, vegán összetevőkből gyártjuk nagy 
felelősséggel, ökotudatos módon azért, hogy 
minden szempontból tiszteletben tartsuk a 
környezetet, amelyben élünk. Az alapanyagok és 
a csomagolóanyagok, amiket ennek a sorozatnak 
a gyártásához kiválasztottunk, határozott lépést 
jelentenek a környezetvédelmi célkitűzéseink felé 
vezető úton. A Four Reasons Professional sorozat 
egyetlen formulája sem tartalmaz állati eredetű 
összetevőt, sőt állatkísérleteket sem végzünk velük.

Azzal, hogy szakmájukra büszke, igényes és 
profi fodrászokkal dolgozunk együtt, naponta 
képesek vagyunk előhívni azt az élményt, amit a 
pozitív önértékelés jelent. Ez a gondolat indította 
útjára a Four Reasons vadonatúj, professzionális 
hajápoló-hajformázó sorozatát. A Four Reasons 
Professional termékcsaláddal a jó napjaid 
egyenesen fantasztikusak lesznek, sőt a rosszabbak 
is megváltoznak egy pillanat alatt. Megígérjük, hogy 
kihozzuk mindből a maximumot!

A fejlesztés során a formulák a fodrász-szakmai 
elit elvárásaihoz igazodtak. Ők azok, akiknek 
a kezei közül fantasztikus munkák kerülnek ki 
a hétköznapokban éppolyan könnyedén, ahogyan 
az elképesztő báli kontyok megszületnek minden 
ünnepi alkalomra. A Professional termékek 
kombinálásával olyan stílust teremthetsz te 
magad is, amely a legjobb minőséget hozza ki 
a hajból. Minden hajtípusra, hajhosszra és formára 
megtaláltuk a legjobb megoldást.

#1 Igényes prémium minőség #3 Fenntartha t ó a lterna t íva

#2 Profi fodrászok a jánlásáva l
#4 Luxusélmény  

Szabó Balázs Péter
Mesterfodrász, a Four Reasons Hungary szakmai vezetője

Feel Beautiful!

Fodrászoktól fodrászoknak, szeretettel!

PRO TIPP

Én így 
használom!



ERRE HASZNÁLD! EZÉRT HASZNÁLD! ÍGY HASZNÁLD! EBBEN PROFI! KULCS 
HATÓANYAGOK

Megalapozza és elősegíti a hajvágást és a hajformázást, könnyed támogatást 
nyújt a hajnak anélkül, hogy elnehezítené azt. Hidratál, és kiegyenlíti a hajszálak 
szerkezeti egyenetlenségeit, így sokkal kezelhetőbbé teszi a hajat. Kiváló 
hajvégápoló, megszünteti a haj töredezettségét. Önmagában alkalmazva 
természetes jó kontrollt és rugalmasságot biztosít. Vékonyszálú hajon tartósan 
megnöveli a haj tömegét. Felfrissíti a haj göndörségét, óv a levegő magas 
páratartalmától és a hajszárító hőjétől. UV‑védelemmel ellátva. 

1. Vékonyszálú és normál hajra tökéletes
2. Könnyed, természetes érzés
3. Minden‑az‑egyben styling termék
4. Újraaktiválható krémes gélállag

A zselés krémet a haj középső 
hosszától a hajvégekig 
egyenletesen vidd fel 
törölközőszáraz hajra, majd 
formázd a frizurát kedved 
szerint. 

Ez a láthatatlan alapozó nagy kedvencem, mert a finishelés 
Jolly Jokere, és felgyorsítja a munkám.  Vékonyszálú haj tövére 
nem teszem, sőt kevés haj esetén is érdemes inkább a hajhosszra 
használni. Ha az anyag a már megszárított hajra kerül, extra 
volument kölcsönöz – ha nem akarsz látványos, érezhető 
volumennövelést, végül azért mégis sokkal nagyobb hajtömeget 
csinál. Nedves kézzel újraaktiválható, felfrissíti a haj természetes 
hullámait, göndörségét.

Hajalapozó | Hajban maradó 
ápolás‑hidratálás | Hajvégápolás 
| Kifésülés‑könnyítés | 
Hajtőemelés | Volumennövelés 
| Hővédelem | Páravédelem | 
UV‑védelem | Extra fény

Shea‑vaj | Keratin | 
Vízoldékony polimer 
| Selyemprotein 
| Búzaprotein | 
Kukoricakeményítő | 
Panthenol | Ricinusolaj | 
Citromsav

Hőre aktiválódó, hajban maradó kondicionáló‑felépítő spray, amely egyetlen 
termékben egyesíti több, különböző hajápoló legelőnyösebb tulajdonságait. 
A jólápoltság érzete mellett selymes puhaságot, rugalmasságot és egészséges 
fényt ad a sérült, töredezett hajnak is. Hatékony védelmet biztosít a hajszálaknak 
a mindennapi stressz ellen, miközben felügyeli a megfelelő nedvességtartalom 
szabályozását. Megkönnyíti a haj kibontását, előkészíti a hajszárítóval történő 
formázásra, a haj hullámosítására, és megvédi a szöszösödéstől. A vékonyszálú 
hajat könnyebben kezelhetővé teszi, és megelőzi a gubancok képződését.   

1. Kifésülés‑könnyítés és kondicionálás
2. Hővédelem hajszárításhoz
3. Extra fény, rugalmasság, életerő
4. Könnyen formázható hosszú haj

Nedves hajra fújd, majd 
hajszárítóval formázd a 
frizurát kedved szerint. 

Kiváló alapozó‑előkészítő termék hosszú hajra. Véd és ápol. Azért 
szeretem, mert nagyon látványos munkát végez, mintha minden 
hajszálat én magam építettem volna újjá. Könnyen kibonthatóvá 
teszi a hosszú hajat, gyorsítja a hajszárítást, hatására a tincsek 
rugalmasabbak és plasztikusabbak lesznek. Hajvágás előtt azért is 
használom, mert nem engedi túl gyorsan megszáradni a hajat – ez a 
„cutting agent” funkció, ami megkönnyíti a finishelést.

Hajban maradó kondicionálás‑
mélyhidratálás | Hajszerkezet 
helyreállítás és felépítés | 
Kifésülés‑könnyítés | Antisztatikus 
hatás | Hővédelem hajszárításhoz 
| Extra fény

Ricinusolaj | Kókuszolaj

A hab rostos állaga elasztikus, rugalmas tincseket segít létrehozni, megnöveli a 
frizura tartását és tartósságát. A hozzáadott rostszálak extra támaszt adnak 
a frizurának, miközben megengedik a tincsek természetes mozgását. Ennek 
eredménye a dús hatás, a megnövelt volumen, és olyan látványos hajtömeg, 
amely megfelel a teljesség igényének. Textúráláshoz, tincsezéshez és hullámok 
előkészítéséhez is kiváló. Megfelelő módon védi a hajat a hajszárító hőjétől, és 
gyorsítja a száradást, de nem nehezíti el a hajat, és nem ragad a kézhez.  

1. Mindenfajta stílushoz
2. Súlytalan extra volumen és 

rugalmasság
3. Hővédelem hajszárításhoz
4. Kiemelkedő teljesítmény vékonyszálú 

hajon

Használat előtt alaposan 
felrázandó! Nyomd a 
kezedbe, majd két tenyered 
összedörzsölésével aktiváld a 
habot, és ezután egyenletesen 
oszlasd el a törölközőszáraz 
hajon. 

Az anyag a hajszárító hőjétől éri el a maximális volument – minden 
stílusú hajszárítóval és kefével kidolgozott frizuránál jól teljesít. A 
haj hosszú időn keresztül tartja a megemelt volument, amit érezni is 
lehet. Csodaszép hullámokat produkál, levegős, könnyed loknikkal. 
Ha kemény hullámokat akarunk akkor nem érdemes előre eldolgozni 
a habot a kézben, de a hajban egyenletesen el kell oszlatni. Ha nem 
aktiválod az anyagot előre, és csak bizonyos részekre viszed fel, 
akkor erősebb lesz a hullám és hangsúlyosabb a részlet.

Hővédelem hajszárítóhoz | 
Textúrálás | Volumennövelés | 
Extra tartás a rostanyagtól

Ricinusolaj

Hőre aktiválódó lifting termék, amely tartósan megemeli a hajtöveket vagy a 
választott szekciót. Megnöveli a haj volumenét, mégis megengedi annak szabad 
mozgását, és nem képez nehéz réteget a hajszálakon. Nagyszerű megoldás akkor, 
amikor lendületes extra tömeg és kiváló tartás a cél, például vékonyszálú, kevés 
hajon, vagy amikor a frufru körültekintőbb kidolgozása a konkrét feladat.

1. Erős tartás hajtőemelő hatással
2. Extra volumen és látványos hajtömeg
3. Tartós hatás
4. Súlytalan, habzó spray hajszárításhoz

Használat előtt alaposan 
felrázandó! Törölközőszáraz 
hajra, célzottan a hajtövekre, 
vagy a megemelni kívánt, 
extra tartást igénylő 
területekre fújd, majd 
hajszárítóval formázd a 
frizurát. 

Precíz munkára ergonomikus tervezés, high‑tech anyag. Ez nem 
klasszikus hajtóemelő, és én nem is úgy használom. Vékonyszálú, 
ritka haj esetén a teljes hajhossz volumennövelésére alkalmas, 
hiszen kicsit sem ragad és nem nehezíti el a hajat. Ilyenkor alaposan  
bedörzsölöm a habot a nedves hajba, fejbőrbe, és hajszárítás közben 
elemelem a tincseket. Így szép, levegős végeredményt kapok. 
Hosszabb hajon, a szerkezeti egyenetlenségek miatt (pl. porózusabb 
hajhossz), csak a hajtövekre fújom, és más terméket használok a 
hajvégekre. A hajcsavarók alá fújva kiválóan teszi a dolgát.

Lifting hatás | Hajtőemelés | 
Volumennövelés | Hővédelem 
hajszárításhoz | Erős tartás | 
Újraaktiválható

Panthenol

Megkönnyíti a megnövelt volumen formázását, stílust és jó textúrát ad, akár 
diffúzoros hajszárításhoz is. Hidratál, és bezárja a nedvességet a hajszálakba. 
Fenntartja és fokozza a haj göndörségét. A szenzációs tengerparti hullámok, a 
beach‑look ideális támasza, a bulis, mégis bársonyos végeredmény jó tartást kap 
tőle. Segítségével olyan textúráló alap hozható létre, amely copfokhoz, fonatokhoz 
és frufruk részletes kidolgozásához is ideális, és a hajat nem nehezíti el, nem teszi 
merevvé. Matt és súlytalan hatása miatt férfiak rövid és félhosszú hajára is kiváló.

1. Jó formálhatóság hosszú és rövid 
hajnak

2. Szélfútta, kidolgozatlan hatású textúra
3. Természetes göndör haj
4. Hajfonatokra és laza hullámokra is 

kiváló

Hullámos haj esetén 
megszárított, vagy még 
nedves hajra egyaránt 
használható. Fújd rá, lágyan 
gyűrd meg és formázd a hajat 
hajszárítóval, vagy hagyd 
magától megszáradni.  

Üveges, csúszós hajon is szeretem, mert amellett, hogy jó tömeget és 
struktúrát kölcsönöz, sokkal kezelhetőbbé teszi a hajat. Hajszárítás 
előtt és után is lehet használni. Hibátlanul teljesít férfiak merevebb, 
nehezebben kezelhető haján – ilyenkor kapóra jön a matt hatás 
és a volumennövelés is. Száraz, természetesen hullámos, göndör 
vagy göndörített haj esetén úgy alkalmazd, hogy miközben fújod 
az anyagot, rázogasd a hajat, így a beach‑look elképesztően testes 
lesz. Bekefézéshez is kiváló.

Lifting hatás | Hidratálás | 
Hajtőemelés | Volumennövelés 
| Hővédelem hajszárításhoz | 
Száradáskönnyítés | Antisztatikus 
hatás | Beach‑look | Textúrálás | 
Antisztatikus hatás

Magas természetes 
sótartalom | Ricinusolaj

Újraformázható styling wax, amely 60 mp alatt ad erős tartást és jó struktúrát 
a hajnak. Nagyszerű megoldás rövid hajra vagy olyan frizura befejezéséhez, 
amelynek erősebb támogatásra van szüksége. Megkönnyíti az alkalmi frizurák 
kidolgozását, de pillanatok alatt tépett, szélfútta textúrát ad, ha arra van 
szükséged. Olyan stílust teremt, amely hosszú ideig kitart, gyorsan szárad, és 
nedves kézzel újra felfrissíthető.

1. Erős, mégis rugalmas tartás
2. Nyers textúra
3. Újra átdolgozható forma
4. Uniszex, enyhén karamellás illat

Aktiváld az anyagot a két 
tenyered között, egyenletesen 
vidd fel a hajra, majd ujjaiddal 
vagy fésűvel formázd a 
frizurát kedved szerint.

Kedvelem, ha a mesterkéltségnek nyoma sincs. A frizura megfelelően 
stabil, tartós és egyedi lesz ettől a waxtól, de nem lehet látni, és 
érezni sem azt, hogy bármiféle fixálót tettem volna rá. Nem nehezíti 
el, nem zsírosítja a hajat, nem lesz tüskés, szálkás és kemény vagy 
ragacsos se. A vastagszálú hajat lazábbnak láttatja, a göndör 
hajnak napokra megfelelő tartást ad, babahajaknak pedig 
egyenesen észrevétlenséget biztosít. 

Gyors és természetes hatás | 
Elasztikus tartás | Hidratálás 
| Hajvégápolás | Nem 
ragad | Antisztatikus hatás | 
Újraformázható | Több réteg, 
erősebb tartás

Mikrokristályos viasz | 
Pálmaviasz | Növényi 
glicerin | Búzacsíraolaj  
| Búza‑aminosav | 
Ricinusolaj | Citromsav

Extrém erő és hosszan tartó hatás egy olyan hajzselében, amely a legmerészebb 
frizurát is összetartja, mint egy ragasztó. Akár színpadra is mehetsz vele! Kreálj 
tökéletes vizes hatást vagy hibátlanul sima vonalakat, amik megtartják a 
formájukat pont úgy, ahogyan azt megalkottad. Nem ragad és nem nehezíti el a 
hajat. Ez az erő lesz a legprofibb stíluselemed akkor, amikor a látványos, egyedi 
forma az alapvető célod. Jól rétegelhető, a hajból könnyen kikefélhető, nem képez 
maradékot.

1. Maximális tartás
2. Gyors száradás
3. Tartós stabilitás
4. Kézhez nem ragadó formula

Aktiváld az anyagot a két 
tenyered között, vidd fel a 
hajra, formázd kedved szerint, 
majd hagyd száradni néhány 
pillanatig. 

Szeretem, hogy nincs színpadias hatása, könnyű vele dolgozni, és 
nem ragad a kezemhez, de fontos, hogy a megfelelő mennyiségben 
használd. Gyorsan szárad, de ha még tempósabban akarok haladni, 
akkor nedves kézzel viszem fel az anyagot a hajra, így a szép fényt 
és a stabilitást biztosan megkapom, és korrigálni is tudok menet 
közben. Közepesen hosszú hajnál a szárítás előtt is használom 
hajvégekre, kényes részletekre, mert nem lesz üvegszerű a hatás, és 
nem okoz nehéz érzetet.

Rugalmas, erős tartás | 
Újraformázható | Kreatív, színpadi 
munkára és kontyozáshoz is kiváló 
| Antisztatikus hatás | Nincs 
szöszösödés

Ricinusolaj

Hővédő spray, amely hatékonyan óvja a haj szerkezetét minden hőhatással 
dolgozó eszköz hőjétől. Hidratálja és táplálja a hajszálakat. A kondicionáló formula 
segítségével megelőzhető a haj kiszáradása és sérülése minden esetben, amikor hő 
éri. Megkönnyíti és felgyorsítja pl. a hajvasalóval történő hajformázást, valamint 
egyenletesebbé teszi a hullámokat. A könnyed hajápoló formulának köszönhetően 
egyszerűen használható, a hajat nem nehezíti el és nedvesíti be túlságosan.

1. Magas hő okozta károk ellen 
2. Kondicionálás és védelem 
3. Klasszikus sütővasakhoz is
4. Rugalmas tartás és tartós forma a 

hullámos lokniknak

Megszárított hajra fújd, és 
vasald vagy formázd a frizurát 
a kedvenc forró eszközöd 
segítségével. 

Nem nedvesíti el a hajat, megkönnyíti a vasalást vagy a 
göndörítést, és felgyorsítja a munkámat. Azt tapasztalom, hogy elég 
kiegyensúlyozott az összetétele ahhoz, hogy finomszálú és nagyon 
vastag hajon egyaránt jól működjön. Egyenletesen puha textúrát ad 
a hosszú hajnak, és nem befolyásolja a többi finish‑termék megfelelő 
működését.

Hajban maradó ápolás 
Hidratálás | Kifésülés‑könnyítés 
| Páravédelem | Hővédelem | 
Színvédelem | Extra fény

Ricinusolaj

Természetes hatású, közepesen erős hajlakk, amely munka közben rugalmas tartást 
kölcsönöz a hajnak, és könnyebben kidolgozhatóvá tesz bármilyen stílust. Gyorsan 
száradó formulája egyszerűen kikefélhető a hajból úgy, hogy nem hagy maradékot 
maga után, nem képez nehéz bevonatot a hajszálakon. Az aprócseppes formulától 
a haj nem lesz nedves. Jó kontrollt ad a frizurának, ami természetesnek látszik, és 
annak is érezhető.

1. Könnyen kidolgozható frizura
2. Rétegezhető aprócseppes permet
3. Rugalmas, elasztikus tartás
4. Minden stílusú és típusú hajra

Megszárított hajra, 20‑25 cm 
távolságból fújd. Ha a szórófej 
eldugulna, vedd le, és öblítsd 
át meleg vízzel. 

Kiváló a permet összetétele, a cseppek mérete és sűrűsége, a 
haj nem lesz nehéz tőle, nem nedvesedik át. Én akár szárítás‑
formázás közben is használom, felépítem vele a frizurát – minél 
többször fújom, annál erősebb lesz a tartás. Vékonyszálú hajon, laza 
stílusú frizurákhoz a legutolsó simításhoz is éppen elegendő, mert 
természetes és flexibilis tartást ad – ilyenkor párban használom az 
Extrém erős hajlakkal.

Gyorsan szárad | Aprócseppes, 
súlytalan formula | Természetes 
hatás | Nem ragad, nem nehezíti 
el a hajat | Extra fény | Több 
réteg, erősebb tartás

Panthenol

Ez a sorozat legerősebb hajlakkja, amely a legextrémebb frizurát is stabilan fixálja, 
és anélkül létesít tartós kapcsolatot, hogy elnehezítené a hajat. Aprócseppes 
permet, amely erős kontrollt ad a báli, alkalmi frizuráknak is, és egész napra, sőt 
éjszakára is stabilizálja az alapokat, rögzíti a stílus elemeit. Nem képez nehéz 
bevonatot a hajszálakon, maradék nélkül kikefélhető. Vastag szálú, üveges hajak 
esetében is ideális teljesítményt nyújt.

1. Rendkívül erős tartás
2. Hosszan tart és megbízható
3. Súlytalan formula
4. Stabil és kiszámítható végeredmény

Megszárított hajra, 20‑25 cm 
távolságból fújd. Ha a szórófej 
eldugulna, vedd le, és öblítsd 
át meleg vízzel.

Alkalmi frizurák záróakkordja, ez a kontyozás befejező lépése. 
Szeretem használni fiús frizurákon is, mert stabil, megbízható tartást 
kap tőle a rövid haj is, de nem nehezül el. Ezt is úgy használom, hogy 
tudom, minél több rétegben viszem fel, annál erősebb, de kifésülhető 
tartást kapok. Versenyre is beneveznék vele!

Gyorsan szárad | Aprócseppes 
formula | Stabil tartás | Súlytalan 
formula | Nem ragad, nem 
nehezíti el a hajat | Extra fény 
| Páravédelem | Több réteg, 
erősebb tartás

E‑vitamin
Panthenol

Multi-Benefit 
Detangling Spray
MULTIFUNKCIONÁLIS
KONDICIONÁLÓ-
STRUKTÚRAJAVÍTÓ 
SPRAY

Styling Primer
HAJFORMÁZÓ 
ALAPOZÓ

Fiber Mousse
ROSTOS-ELASZTIKUS 
HAJHAB

Root Booster 
HŐRE AKTIVÁLÓDÓ 
HAJTŐEMELŐ

Salt Mist
SÓPERMET

Texture Wax
SZERKEZETÉPÍTŐ 
WAX

Gel Glue
RAGASZTÓZSELÉ

Heat Shield
HŐPAJZS

Working Spray
MODELLEZŐ LAKK

Extreme Hold Spray
EXTRÉM ERŐS 
TARTÁSÚ HAJLAKK



ERRE HASZNÁLD! EZÉRT HASZNÁLD! ÍGY HASZNÁLD! EBBEN PROFI! KULCS 
HATÓANYAGOK

Megalapozza és elősegíti a hajvágást és a hajformázást, könnyed támogatást 
nyújt a hajnak anélkül, hogy elnehezítené azt. Hidratál, és kiegyenlíti a hajszálak 
szerkezeti egyenetlenségeit, így sokkal kezelhetőbbé teszi a hajat. Kiváló 
hajvégápoló, megszünteti a haj töredezettségét. Önmagában alkalmazva 
természetes jó kontrollt és rugalmasságot biztosít. Vékonyszálú hajon tartósan 
megnöveli a haj tömegét. Felfrissíti a haj göndörségét, óv a levegő magas 
páratartalmától és a hajszárító hőjétől. UV‑védelemmel ellátva. 

1. Vékonyszálú és normál hajra tökéletes
2. Könnyed, természetes érzés
3. Minden‑az‑egyben styling termék
4. Újraaktiválható krémes gélállag

A zselés krémet a haj középső 
hosszától a hajvégekig 
egyenletesen vidd fel 
törölközőszáraz hajra, majd 
formázd a frizurát kedved 
szerint. 

Ez a láthatatlan alapozó nagy kedvencem, mert a finishelés 
Jolly Jokere, és felgyorsítja a munkám.  Vékonyszálú haj tövére 
nem teszem, sőt kevés haj esetén is érdemes inkább a hajhosszra 
használni. Ha az anyag a már megszárított hajra kerül, extra 
volument kölcsönöz – ha nem akarsz látványos, érezhető 
volumennövelést, végül azért mégis sokkal nagyobb hajtömeget 
csinál. Nedves kézzel újraaktiválható, felfrissíti a haj természetes 
hullámait, göndörségét.

Hajalapozó | Hajban maradó 
ápolás‑hidratálás | Hajvégápolás 
| Kifésülés‑könnyítés | 
Hajtőemelés | Volumennövelés 
| Hővédelem | Páravédelem | 
UV‑védelem | Extra fény

Shea‑vaj | Keratin | 
Vízoldékony polimer 
| Selyemprotein 
| Búzaprotein | 
Kukoricakeményítő | 
Panthenol | Ricinusolaj | 
Citromsav

Hőre aktiválódó, hajban maradó kondicionáló‑felépítő spray, amely egyetlen 
termékben egyesíti több, különböző hajápoló legelőnyösebb tulajdonságait. 
A jólápoltság érzete mellett selymes puhaságot, rugalmasságot és egészséges 
fényt ad a sérült, töredezett hajnak is. Hatékony védelmet biztosít a hajszálaknak 
a mindennapi stressz ellen, miközben felügyeli a megfelelő nedvességtartalom 
szabályozását. Megkönnyíti a haj kibontását, előkészíti a hajszárítóval történő 
formázásra, a haj hullámosítására, és megvédi a szöszösödéstől. A vékonyszálú 
hajat könnyebben kezelhetővé teszi, és megelőzi a gubancok képződését.   

1. Kifésülés‑könnyítés és kondicionálás
2. Hővédelem hajszárításhoz
3. Extra fény, rugalmasság, életerő
4. Könnyen formázható hosszú haj

Nedves hajra fújd, majd 
hajszárítóval formázd a 
frizurát kedved szerint. 

Kiváló alapozó‑előkészítő termék hosszú hajra. Véd és ápol. Azért 
szeretem, mert nagyon látványos munkát végez, mintha minden 
hajszálat én magam építettem volna újjá. Könnyen kibonthatóvá 
teszi a hosszú hajat, gyorsítja a hajszárítást, hatására a tincsek 
rugalmasabbak és plasztikusabbak lesznek. Hajvágás előtt azért is 
használom, mert nem engedi túl gyorsan megszáradni a hajat – ez a 
„cutting agent” funkció, ami megkönnyíti a finishelést.

Hajban maradó kondicionálás‑
mélyhidratálás | Hajszerkezet 
helyreállítás és felépítés | 
Kifésülés‑könnyítés | Antisztatikus 
hatás | Hővédelem hajszárításhoz 
| Extra fény

Ricinusolaj | Kókuszolaj

A hab rostos állaga elasztikus, rugalmas tincseket segít létrehozni, megnöveli a 
frizura tartását és tartósságát. A hozzáadott rostszálak extra támaszt adnak 
a frizurának, miközben megengedik a tincsek természetes mozgását. Ennek 
eredménye a dús hatás, a megnövelt volumen, és olyan látványos hajtömeg, 
amely megfelel a teljesség igényének. Textúráláshoz, tincsezéshez és hullámok 
előkészítéséhez is kiváló. Megfelelő módon védi a hajat a hajszárító hőjétől, és 
gyorsítja a száradást, de nem nehezíti el a hajat, és nem ragad a kézhez.  

1. Mindenfajta stílushoz
2. Súlytalan extra volumen és 

rugalmasság
3. Hővédelem hajszárításhoz
4. Kiemelkedő teljesítmény vékonyszálú 

hajon

Használat előtt alaposan 
felrázandó! Nyomd a 
kezedbe, majd két tenyered 
összedörzsölésével aktiváld a 
habot, és ezután egyenletesen 
oszlasd el a törölközőszáraz 
hajon. 

Az anyag a hajszárító hőjétől éri el a maximális volument – minden 
stílusú hajszárítóval és kefével kidolgozott frizuránál jól teljesít. A 
haj hosszú időn keresztül tartja a megemelt volument, amit érezni is 
lehet. Csodaszép hullámokat produkál, levegős, könnyed loknikkal. 
Ha kemény hullámokat akarunk akkor nem érdemes előre eldolgozni 
a habot a kézben, de a hajban egyenletesen el kell oszlatni. Ha nem 
aktiválod az anyagot előre, és csak bizonyos részekre viszed fel, 
akkor erősebb lesz a hullám és hangsúlyosabb a részlet.

Hővédelem hajszárítóhoz | 
Textúrálás | Volumennövelés | 
Extra tartás a rostanyagtól

Ricinusolaj

Hőre aktiválódó lifting termék, amely tartósan megemeli a hajtöveket vagy a 
választott szekciót. Megnöveli a haj volumenét, mégis megengedi annak szabad 
mozgását, és nem képez nehéz réteget a hajszálakon. Nagyszerű megoldás akkor, 
amikor lendületes extra tömeg és kiváló tartás a cél, például vékonyszálú, kevés 
hajon, vagy amikor a frufru körültekintőbb kidolgozása a konkrét feladat.

1. Erős tartás hajtőemelő hatással
2. Extra volumen és látványos hajtömeg
3. Tartós hatás
4. Súlytalan, habzó spray hajszárításhoz

Használat előtt alaposan 
felrázandó! Törölközőszáraz 
hajra, célzottan a hajtövekre, 
vagy a megemelni kívánt, 
extra tartást igénylő 
területekre fújd, majd 
hajszárítóval formázd a 
frizurát. 

Precíz munkára ergonomikus tervezés, high‑tech anyag. Ez nem 
klasszikus hajtóemelő, és én nem is úgy használom. Vékonyszálú, 
ritka haj esetén a teljes hajhossz volumennövelésére alkalmas, 
hiszen kicsit sem ragad és nem nehezíti el a hajat. Ilyenkor alaposan  
bedörzsölöm a habot a nedves hajba, fejbőrbe, és hajszárítás közben 
elemelem a tincseket. Így szép, levegős végeredményt kapok. 
Hosszabb hajon, a szerkezeti egyenetlenségek miatt (pl. porózusabb 
hajhossz), csak a hajtövekre fújom, és más terméket használok a 
hajvégekre. A hajcsavarók alá fújva kiválóan teszi a dolgát.

Lifting hatás | Hajtőemelés | 
Volumennövelés | Hővédelem 
hajszárításhoz | Erős tartás | 
Újraaktiválható

Panthenol

Megkönnyíti a megnövelt volumen formázását, stílust és jó textúrát ad, akár 
diffúzoros hajszárításhoz is. Hidratál, és bezárja a nedvességet a hajszálakba. 
Fenntartja és fokozza a haj göndörségét. A szenzációs tengerparti hullámok, a 
beach‑look ideális támasza, a bulis, mégis bársonyos végeredmény jó tartást kap 
tőle. Segítségével olyan textúráló alap hozható létre, amely copfokhoz, fonatokhoz 
és frufruk részletes kidolgozásához is ideális, és a hajat nem nehezíti el, nem teszi 
merevvé. Matt és súlytalan hatása miatt férfiak rövid és félhosszú hajára is kiváló.

1. Jó formálhatóság hosszú és rövid 
hajnak

2. Szélfútta, kidolgozatlan hatású textúra
3. Természetes göndör haj
4. Hajfonatokra és laza hullámokra is 

kiváló

Hullámos haj esetén 
megszárított, vagy még 
nedves hajra egyaránt 
használható. Fújd rá, lágyan 
gyűrd meg és formázd a hajat 
hajszárítóval, vagy hagyd 
magától megszáradni.  

Üveges, csúszós hajon is szeretem, mert amellett, hogy jó tömeget és 
struktúrát kölcsönöz, sokkal kezelhetőbbé teszi a hajat. Hajszárítás 
előtt és után is lehet használni. Hibátlanul teljesít férfiak merevebb, 
nehezebben kezelhető haján – ilyenkor kapóra jön a matt hatás 
és a volumennövelés is. Száraz, természetesen hullámos, göndör 
vagy göndörített haj esetén úgy alkalmazd, hogy miközben fújod 
az anyagot, rázogasd a hajat, így a beach‑look elképesztően testes 
lesz. Bekefézéshez is kiváló.

Lifting hatás | Hidratálás | 
Hajtőemelés | Volumennövelés 
| Hővédelem hajszárításhoz | 
Száradáskönnyítés | Antisztatikus 
hatás | Beach‑look | Textúrálás | 
Antisztatikus hatás

Magas természetes 
sótartalom | Ricinusolaj

Újraformázható styling wax, amely 60 mp alatt ad erős tartást és jó struktúrát 
a hajnak. Nagyszerű megoldás rövid hajra vagy olyan frizura befejezéséhez, 
amelynek erősebb támogatásra van szüksége. Megkönnyíti az alkalmi frizurák 
kidolgozását, de pillanatok alatt tépett, szélfútta textúrát ad, ha arra van 
szükséged. Olyan stílust teremt, amely hosszú ideig kitart, gyorsan szárad, és 
nedves kézzel újra felfrissíthető.

1. Erős, mégis rugalmas tartás
2. Nyers textúra
3. Újra átdolgozható forma
4. Uniszex, enyhén karamellás illat

Aktiváld az anyagot a két 
tenyered között, egyenletesen 
vidd fel a hajra, majd ujjaiddal 
vagy fésűvel formázd a 
frizurát kedved szerint.

Kedvelem, ha a mesterkéltségnek nyoma sincs. A frizura megfelelően 
stabil, tartós és egyedi lesz ettől a waxtól, de nem lehet látni, és 
érezni sem azt, hogy bármiféle fixálót tettem volna rá. Nem nehezíti 
el, nem zsírosítja a hajat, nem lesz tüskés, szálkás és kemény vagy 
ragacsos se. A vastagszálú hajat lazábbnak láttatja, a göndör 
hajnak napokra megfelelő tartást ad, babahajaknak pedig 
egyenesen észrevétlenséget biztosít. 

Gyors és természetes hatás | 
Elasztikus tartás | Hidratálás 
| Hajvégápolás | Nem 
ragad | Antisztatikus hatás | 
Újraformázható | Több réteg, 
erősebb tartás

Mikrokristályos viasz | 
Pálmaviasz | Növényi 
glicerin | Búzacsíraolaj  
| Búza‑aminosav | 
Ricinusolaj | Citromsav

Extrém erő és hosszan tartó hatás egy olyan hajzselében, amely a legmerészebb 
frizurát is összetartja, mint egy ragasztó. Akár színpadra is mehetsz vele! Kreálj 
tökéletes vizes hatást vagy hibátlanul sima vonalakat, amik megtartják a 
formájukat pont úgy, ahogyan azt megalkottad. Nem ragad és nem nehezíti el a 
hajat. Ez az erő lesz a legprofibb stíluselemed akkor, amikor a látványos, egyedi 
forma az alapvető célod. Jól rétegelhető, a hajból könnyen kikefélhető, nem képez 
maradékot.

1. Maximális tartás
2. Gyors száradás
3. Tartós stabilitás
4. Kézhez nem ragadó formula

Aktiváld az anyagot a két 
tenyered között, vidd fel a 
hajra, formázd kedved szerint, 
majd hagyd száradni néhány 
pillanatig. 

Szeretem, hogy nincs színpadias hatása, könnyű vele dolgozni, és 
nem ragad a kezemhez, de fontos, hogy a megfelelő mennyiségben 
használd. Gyorsan szárad, de ha még tempósabban akarok haladni, 
akkor nedves kézzel viszem fel az anyagot a hajra, így a szép fényt 
és a stabilitást biztosan megkapom, és korrigálni is tudok menet 
közben. Közepesen hosszú hajnál a szárítás előtt is használom 
hajvégekre, kényes részletekre, mert nem lesz üvegszerű a hatás, és 
nem okoz nehéz érzetet.

Rugalmas, erős tartás | 
Újraformázható | Kreatív, színpadi 
munkára és kontyozáshoz is kiváló 
| Antisztatikus hatás | Nincs 
szöszösödés

Ricinusolaj

Hővédő spray, amely hatékonyan óvja a haj szerkezetét minden hőhatással 
dolgozó eszköz hőjétől. Hidratálja és táplálja a hajszálakat. A kondicionáló formula 
segítségével megelőzhető a haj kiszáradása és sérülése minden esetben, amikor hő 
éri. Megkönnyíti és felgyorsítja pl. a hajvasalóval történő hajformázást, valamint 
egyenletesebbé teszi a hullámokat. A könnyed hajápoló formulának köszönhetően 
egyszerűen használható, a hajat nem nehezíti el és nedvesíti be túlságosan.

1. Magas hő okozta károk ellen 
2. Kondicionálás és védelem 
3. Klasszikus sütővasakhoz is
4. Rugalmas tartás és tartós forma a 

hullámos lokniknak

Megszárított hajra fújd, és 
vasald vagy formázd a frizurát 
a kedvenc forró eszközöd 
segítségével. 

Nem nedvesíti el a hajat, megkönnyíti a vasalást vagy a 
göndörítést, és felgyorsítja a munkámat. Azt tapasztalom, hogy elég 
kiegyensúlyozott az összetétele ahhoz, hogy finomszálú és nagyon 
vastag hajon egyaránt jól működjön. Egyenletesen puha textúrát ad 
a hosszú hajnak, és nem befolyásolja a többi finish‑termék megfelelő 
működését.

Hajban maradó ápolás 
Hidratálás | Kifésülés‑könnyítés 
| Páravédelem | Hővédelem | 
Színvédelem | Extra fény

Ricinusolaj

Természetes hatású, közepesen erős hajlakk, amely munka közben rugalmas tartást 
kölcsönöz a hajnak, és könnyebben kidolgozhatóvá tesz bármilyen stílust. Gyorsan 
száradó formulája egyszerűen kikefélhető a hajból úgy, hogy nem hagy maradékot 
maga után, nem képez nehéz bevonatot a hajszálakon. Az aprócseppes formulától 
a haj nem lesz nedves. Jó kontrollt ad a frizurának, ami természetesnek látszik, és 
annak is érezhető.

1. Könnyen kidolgozható frizura
2. Rétegezhető aprócseppes permet
3. Rugalmas, elasztikus tartás
4. Minden stílusú és típusú hajra

Megszárított hajra, 20‑25 cm 
távolságból fújd. Ha a szórófej 
eldugulna, vedd le, és öblítsd 
át meleg vízzel. 

Kiváló a permet összetétele, a cseppek mérete és sűrűsége, a 
haj nem lesz nehéz tőle, nem nedvesedik át. Én akár szárítás‑
formázás közben is használom, felépítem vele a frizurát – minél 
többször fújom, annál erősebb lesz a tartás. Vékonyszálú hajon, laza 
stílusú frizurákhoz a legutolsó simításhoz is éppen elegendő, mert 
természetes és flexibilis tartást ad – ilyenkor párban használom az 
Extrém erős hajlakkal.

Gyorsan szárad | Aprócseppes, 
súlytalan formula | Természetes 
hatás | Nem ragad, nem nehezíti 
el a hajat | Extra fény | Több 
réteg, erősebb tartás

Panthenol

Ez a sorozat legerősebb hajlakkja, amely a legextrémebb frizurát is stabilan fixálja, 
és anélkül létesít tartós kapcsolatot, hogy elnehezítené a hajat. Aprócseppes 
permet, amely erős kontrollt ad a báli, alkalmi frizuráknak is, és egész napra, sőt 
éjszakára is stabilizálja az alapokat, rögzíti a stílus elemeit. Nem képez nehéz 
bevonatot a hajszálakon, maradék nélkül kikefélhető. Vastag szálú, üveges hajak 
esetében is ideális teljesítményt nyújt.

1. Rendkívül erős tartás
2. Hosszan tart és megbízható
3. Súlytalan formula
4. Stabil és kiszámítható végeredmény

Megszárított hajra, 20‑25 cm 
távolságból fújd. Ha a szórófej 
eldugulna, vedd le, és öblítsd 
át meleg vízzel.

Alkalmi frizurák záróakkordja, ez a kontyozás befejező lépése. 
Szeretem használni fiús frizurákon is, mert stabil, megbízható tartást 
kap tőle a rövid haj is, de nem nehezül el. Ezt is úgy használom, hogy 
tudom, minél több rétegben viszem fel, annál erősebb, de kifésülhető 
tartást kapok. Versenyre is beneveznék vele!

Gyorsan szárad | Aprócseppes 
formula | Stabil tartás | Súlytalan 
formula | Nem ragad, nem 
nehezíti el a hajat | Extra fény 
| Páravédelem | Több réteg, 
erősebb tartás

E‑vitamin
Panthenol

PRO 
TIPP



Használd olyan gyakran, 
amikor csak szeretnéd, hogy a haj 
hamvasabb tónusú legyen, és a sárgás 
árnyalatok eltűnjenek, akár közvetlenül 
a hajfestés után is. Minél hosszabb a 
hatóidő, annál hamvasabb, intenzívebb 
lesz az eredmény, de a haj sosem kap 
tőle kékes‑szürkés árnyalatot. Ajánld 
vendégednek a hajszín élénkítésére, 
vagy ha a festék a szokásosnál 
gyorsabban kopik ki a hajából.

Prémium minőségű professzionális termékek a lehető legjobb alapanyagokból és 
legkorszerűbb összetétellel:

#1 Okos vegán formulák, állati eredetű összetevők és állatkísérletek nélkül

#2 Kiegyensúlyozott, bőrbarát hatóanyagok

#3 Környezettudatos, újrahasznosított, biológiailag lebomló csomagolóanyagok

#4 Könnyed, nem tolakodó illatok a természetes citromfű és geránium eleganciájával
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Szakmai zárt csoportunk a Facebook-on: „Four Reasons Hungary PRO fodrászoknak”
Keresd YouTube csatornánkat: Four Reasons Hungary

  
A Four Reasons márka magyarországi forgalmazója: Belvedere Szalon Kft.

info@fourreasonshungary.com | + 36 70 381 4444

#1 Szőke, színtelenített és őszülő hajon közömbösíti a sárgás árnyalatokat
#2 A vöröset elmélyíti, a mahagóni hűvös tónusát megerősíti
#3 A barnákat extra csillogással látja el
#4 Körültekintő ápolást biztosít, és extra fényt is ad

ERRE HASZNÁLD! 
A sampon innovatív formulájában a lila pigmentek segítik 
a nemkívánatos sárgás tónusok semlegesítését. Nagyszerű 
választás szőkített és melírozott hajra, sőt a természetes 
szőkének is jó szolgálatot tesz. A rövid hatóidő alatt lehűti 
a meleg árnyalatokat, hamvasít, és gyöngyházfényt ad. 
Kíméletesen tisztít, ápoló növényi kivonatokkal és proteinnel 
hidratál és kondicionál.

ÍGY HASZNÁLD! 
Bőséges mennyiségben, alaposan masszírozd
bele a már vizes hajba, habosítsd fel, hagyd hatni 1–5 percig, 
majd gondosan öblítsd ki.

NO YELLOW SAMPON

Szőkék forradalma
PRO 
TIPP

Mindegyik Four Reasons 
Professional styling termék 
multifunkcionális, egy 
termék több feladatra is 
alkalmas. Jól rétegezhetőek, 
és kihozzák a hajból a 
maximumot. Nézd meg, 
melyik, milyen területen 
teljesít a legjobban.
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Rövid hajak X X X X X X X

Hosszú hajak X X X X X

Volumennövelés X X X X X X X

Alkalmi, esküvői frizura X X X X X X

Férfi hajak X X X X

Szőke hajak X X X X X

Göndör és hullámos hajak X X X X X X

TARTÁSERŐSSÉG 2 1 4 5 3 5 6 2 3 6


