
EREDMÉNY
7 színmélységig színtelenít.
Az eredmény függ a már kezelt haj szín-
mélységétől és az oxidálószer erősségétől is.

MILYEN FELADATRA?
Ha...
• a lehető legkisebbre szeretnéd csökkenteni 

az eljárás hajszerkezetre gyakorolt káros 
hatásait

• technikai kihívással és időrabló feladattal 
nézel szembe a felvilágosítás, melírozás 
területén

• előzőleg kémiailag kezelt (festett, szőkített, 
dauerolt) haj színtelenítésének állsz most neki

ERŐSSÉGEK
• Kíméletesen, kiegyensúlyozott tempóban, 

mégis nagy hatékonysággal színtelenít.
• Hydroshield védőpajzs-technológia és 

argánolaj a formulában 
• Könnyen és pontosan felvihető pasztaállaga 

a legkülönbözőbb eljárásokhoz is megfelelő.
• Ammóniamentes
• Illatmentes, szagtalan
• Vegán

MIRE VALÓ?
A létező legkorszerűbb színtelenítő formula, 
minden felvilágosítással kapcsolatos 
feladatra.

ÍGY HASZNÁLD!
Keverd össze a Four Reasons Hydrobleach port és a Four 
Reasons Oxid aktivátort egy nem fémes tálkában. A keverési 
arány 1:2 legyen, és a kívánt eredményhez válaszd a megfelelő 
aktivátort. 

Vidd fel a pasztát a hajra, és hagyd hatni maximum 
45 percig. Közben monitorozz, figyeld, hogyan változik 
a haj, miközben dolgozik rajta az anyag. Ha sorozatban 
használod az anyagot, akkor csak távolítsd el a régit, vidd 
fel rá közvetlenül az új adagot anélkül, hogy leöblítenéd a 
hajról. 45 perc (vagy kevesebb) elteltével, mosd meg és 
kondicionáld a hajat.  

A formula tartalmazza a különleges Hydroshield 
technológiát azért, hogy fenntartsa a haj természetes 

nedvességtartalmának egyensúlyát, és biztosítsa, hogy 
a hajszálak olyan egészségesek maradjanak, amennyire 

az csak lehetséges a kémiai folyamat során.

AZ EGYEDÜLÁLLÓ HYDROSHIELD: 
ULTRAMODERN VÉDŐPAJZS TECHNOLÓGIA

A Hydrobleach formulája a korszerű Hydroshield technológiától 
lesz utánozhatatlan, hiszen ez tartja fenn a hajszálak természetes 
nedvességtartalmának egyensúlyát, és  biztosítja, hogy a haj 
a színtelenítés után is olyan egészséges és kifogástalan állapotú 
legyen, amennyire az csak lehetséges.

A Hydroshield technológia alapját aminosavak és cukrok adják. 
Az eljárás során ezekből formálódik pozitív töltésű, higroszkópos 
(nedvszívó, nedvesség megkötő tulajdonságú) molekula, ami 
képes fenntartani a haj hidratáltságát, és látványosan javítja az 
ápoló hatóanyagok hajszerkezetbe történő beépülését.

Tápláló, támogató tulajdonságainak köszönhetően a 
Hydrobleach akár sorozatban is felvihető a hajra. A folyamat 
egymás után többször ismételhető úgy, hogy közben egyszer sem 
kell leöblíteni az anyagot a hajról. 

Hatékony védő funkcióinak köszönhetően a Hydrobleach 
tökéletesen alkalmazkodik az előzőleg kémiailag kezelt haj 
komoly elvárásaihoz is. Mélyápoló argánolaj a formulában.
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ÚJ TECHNOLÓGIA
Teszteld! Csodálkozz!

KEVERÉSI ARÁNY: 1:2

HYDROBLEACH
500 g utántöltő
+ zárható tégely


