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A kutikula a legkülsőbb rétege a hajszálnak, melynek feladata a védelem.  
A kutikula ápolása nagyon fontos, ha egészséges kinézetű hajat szeretnénk.  
Ez a réteg felel a fényvisszaverődésért. A haj színe függ attól, hogy milyen 
mértékben verődik vissza a fény a hajról, ezért is nagyon fontos  
a kutikula ápolása.

01/ ÁLTALÁNOSSÁGBAN A HAJRÓL 2
Minden, amit a haj szerkezetéről, összetételéről tudni kell
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08/ HAJÁPOLÁS 24
Hajfestés előtti, közbeni, utáni hajápolás fontossága

TARTALOM

A cortex, másnéven hajkéreg a kutikula alatt meghúzódó réteg, ke-
ratinszálakból épül fel. A haj természetes erősségét adja. Ez a rostos 
réteg a színpigmentek beágyazódásáért felel. Apró pigmentgranulá-
tumokat tartalmaz, melyeknek a típusa, mennyisége és keveréke ha-
tározza meg a haj színét és mennyiségét. Minél több pigment van, annál 
sötétebb a haj.

KUTIKULA – PIKKELYRÉTEG

CORTEX – ROSTOS RÉTEG

ÁLTALÁNOSSÁGBAN 
A HAJRÓL

A HAJ      SZERKEZETE

BŐRFELSZÍN

FAGGYÚMIRIGY

FELSŐ HÁMRÉTEG

IRHA

Élettelen, jórészt keratinból álló szerkezet,  
nagyon fontos a megfelelő ápolása.

HAJSZÁL

A papilla a szőrtüsző alján található, mely a 
vérerek és idegek hálózatát tartalmazza. Az erek 
felelnek a tápanyag eljuttatásáért a hajszálba, 
illetve a hajnövekedés serkentéséért.

PAPILLA

Keratinocitákat és melanocitákat tartalmaz.

 � Keratinocita: a hajnövekedésért felel
 � Melanocita: a hajpigment-termelésért

HAJHAGYMA
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A HAJFESTÉS 
ALAPJAI

BESOROLÁS

MI A KÜLÖNBSÉG?

Nem tartós hajfesték/Hajszínező

A besorolást  
keresd a termék 

dobozán

 � 1 hajmosással kijön
 � nem tartós hajszínezés

0. SZINT

Nem tartós hajfesték/Hajszínező

Nem tartós hajfesték/Hajszínező

Tartós hajfesték

 � 6–8 hajmosásig tart
 � sötétíti vagy kiemeli az eredeti hajszínt, 

hajvilágosításra nem alkalmas

 � 24–26 hajmosásig tart

 � Tartósan megváltoztatja a hajszínt és 
hosszan tartó, látható színeredmény-
változást okoz.

*márkától függően

NINCSEN KÉMIAI REAKCIÓ

1 KOMPONENSŰ TERMÉK

KÉMIAI REAKCIÓ

2 KOMPONENSŰ TERMÉK

1

2

3

SZÍNELŐHÍVÓBÓL ÉS 
FESTÉKKRÉMBŐL TEVŐDIK ÖSSZE

A SZÍNPIGMENT BEHATOL  
A HAJSZÁL BELSŐ RÉSZÉBE

A SZÍNEZETT VEGYÜLETEK  
felfekszenek a haj külső felszínére

NEM / RÉSZBEN ALKALMAS  
ŐSZHAJ FEDÉSÉRE
A színeredmény nagymértékben függ 
a haj állapotától és a természetes 
hajszíntől - minél világosabb az 
alaphajszín, annál élénkebb a 
színeredmény, de a kiinduló színnél 
csak sötétebb színeredmény érhető el.színpigmentek

színpigmentek

NEM NYITJA MEG A HAJ SZERKEZETÉT

KIMOSHATÓ HAJSZÍNEZŐ

Színárnyalatot adALKALMAZÁS

NincsAMMÓNIA

NemTERMÉSZETES PIGMENTEK BONTÁSA

Max. 30% őszült hajnál*ŐSZHAJFEDÉS

Készítménytől függően  
akár 24–28 hajmosás

A KEZELÉS TARTÓSSÁGA

TARTÓS HAJFESTÉK

Színmélységet és színárnyalatot is ad

Van (vagy azt helyettesítő anyag)

Világosító árnyalatoknál kis mértékben, 
világosítóknál fokozottan.

Teljes őszhajfedés érhető el

Tartós

HAJSZÍNEZÉS

HAJFESTÉS

SZÍNEREDMÉNY
A világos és sötét árnyalatok egyaránt 
alkalmasak lehetnek őszhajfedésre. 
A színeredmény nem mosható ki/
tüntethető el – csak újrafestés 
lehetséges.

2. SZINT

3. SZINT

1. SZINT

INDULÓ SZÍN SZÍNEREDMÉNYHAJFESTÉK

INDULÓ SZÍN SZÍNEREDMÉNYHAJSZÍNEZŐ
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A HAJFESTÉS ARANYSZABÁLYAI 

A megfelelő termék kiválasztása!
Első lépés eldönteni, milyen tartós, milyen intenzív, illetve milyen színű hajszínt 
szeretnénk elérni. Ha ez megvan, az eredménytől függően válasszuk ki, hogy 
hajfestéket vagy hajszínezőt szükséges-e használnunk. Ezt követi az árnyalat, 
majd végül a márka kiválasztása.

Mindig tartsuk be a biztonsági utasításokat! A termék dobo-
zán, illetve a dobozban lévő használati utasításon minden hasznos információt 
megtalálunk. Ezeknek figyelmes elolvasása és  betartása nagyon fontos és elen-
gedhetetlen a megfelelő színeredmény elérése érdekében.

Őszhaj-festés a megfelelő árnyalatokkal! Nagy mértékű ősz 
haj esetén érdemes természetes árnyalatokat választani, ha természetes haj-
színt szeretnénk. Az élénkebb színekkel, mint például egy lila szín, sokkal in-
tenzívebb színeredményt fogunk elérni ősz hajon, mint egy még nem őszülő, 
természetes árnyalatú hajon. A természetes színhatás érdekében a használati 
útmutatóban hasznos tippeket találunk, hogy milyen árnyalatokat érdemes egy-
mással összekeverni.

Fontos a hajápolás A színeredmény nagy mértékben függ a haj állapotá-
tól, ápoltságától. Minél egészségesebb kinézetű a haj, annál szebb lesz a kapott 
színeredmény is, így nagyon fontos a megfelelő samponok 
és kondícionálók használata hajfestés előtt, közben, illetve 
után is.

Fokozatosan változtassunk!
Mint azt korábban is írtuk, maximum 2–3 árnyalatnyit vál-
toztassunk a hajszínünkön annak érdekében, hogy termé-
szetes eredményt érjünk el. Amennyiben drasztikus válto-
zást szeretnénk - például a haj nagy mértékű világosítását -, 
vegyük igénybe professzionális fodrász segítségét.

2.
3.
4.
5.

TIPPEK 
HAJFESTÉSHEZ

1.

HAJVILÁGOSÍTÁS

ÁPOLÁS

1. TRIPLA ÁPOLÓRENDSZER

2. DUPLA OLAJJAL FOKOZOTT TECHNOLÓGIA

3. OMEGAPLEX  
TECHNOLÓGIA 

PIROS-
NARANCSSÁRGA 

FÁZIS

ELŐTTE
SÖTÉTSZŐKE

UTÁNA 
VILÁGOSSZŐKE

NARANCSSÁRGA-
SÁRGA FÁZIS

H2O2 H2O2 H2O2

Hajvilágosítás alatt a haj színe megváltozik, a ter-
mészetes színpigmentek vörösessárga árnyalato-
kon keresztül lebontásra kerülnek. Ezért nagyon 
fontos, hogy tartsuk be a javasolt hatóidőt, hogy 
elkerüljük a sárgás és vöröses hajszíneredményt.

 � Magas színintenzitás & színtartósság
 � Professzionális őszhajfedés
 � Gazdag hajbalzsam olajjal, az extra tápláló és ragyogó hatásért

ERŐSÍTÉS RUGALMASSÁG SZÍNMEGTARTÁS

Megerősíti a hajszálakat 
hajfestés után

Új életre kelti  
a hajszínt

KÖZBEN UTÁNA 3 HÉTTEL  
KÉSŐBB

Óvja a mikrokötéseket 
hajfestés közben

VILÁGOSÍTÓ ÁRNYALATOK
Lebontják a természetes pigmentek nagy részét 
(általában 2–4 szintű hajvilágosítással) és új szín-
pigmenteket adnak hozzá. Ezekkel a termékekkel 
világosabb és a sötétebb eredmény is elérhető.

VILÁGOSÍTÓK
Lebontják a színpigmenteket a hajból, mellyel ál-
talában jelentős, akár 9 árnyalattal világosabb haj-
színt tudunk elérni. A világosítók önmagukban nem 
alkalmasak őszhajfedésre.
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HOGYAN VÁLASSZUNK:

A pezsgő szőke 
színek a kék  

szeműek tökéletes 
választása, míg  

a hamvas és platina 
árnyalatok a rózsás 
arcszínt emelik ki. 

 
A meleg 

barna színek, 
mint arany vagy 

gesztenyebarna, a világos, 
sárgás/barackos bőrrel 
passzolnak leginkább.

Minél  
világosabb a bőr, annál 
élénkebb vörös hajszín 

ajánlott. Réz-, illetve arany-
barna árnyalatok a sárga 

tónusú bőrűeknek 
állnak jól.

 
A fekete 
árnyalatok  

leginkább a világos 
bőrű hölgyeknek 

állnak jól.

HOGYAN VÁLASSZUK KI
A TÖKÉLETES 
HAJFESTÉKET?

A hajfestés szükségességének számos oka lehet. Talán az egyik 
legfontosabb, hogy eltüntessük az ősz hajszálainkat, de 
sok esetben nem vagyunk elégedettek az eredeti hajszí-
nünkkel, vagy egyszerűen csak feltűnőbb, fiatalosabb, vál-
tozatosabb hajszínt szeretnénk elérni. Fontos, hogy tisztá-
ban legyünk a hajfestékek/hajszínezők besorolásával, melyről 
bővebben a Hajfestés alapjai – Besorolás résznél olvashatsz. 

Gondold át, milyen tartós, 
intenzív, illetve milyen 
színű hajszínt szeretnél 
elérni. Ez segít leszűkíteni 
a kört márkákra vagy 
színekre!

Válaszd ki a kívánt  
hajszínt!

Állapítsd meg a természe-
tes hajszínedet!

Ellenőrizd, hogy a 2. lépés-
ben kiválasztott termék 
megfelel-e a természetes 
hajszínednek!

A hajszínválasztás nagy mértékben függ az ak-
tuális trendektől, de a következő tippeket mindig 
érdemes betartani a hajszín kiválasztásakor:

A természetes eredmény érdekében válasszunk olyan 
színű hajfestéket/hajszínezőt, amely 2–3 árnyalattal tér 
csak el az eredeti hajszínünktől. 

Ha két árnyalat között vacillálunk, válasszuk a világo-
sabb árnyalatot. 

Ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott hajszín harmoni-
záljon bőrünk színével. A legegyszerűbb módja, hogy 
megállapítsuk a bőrtípusunkat, ha beállunk a tükör elé, 

hátratesszük a hajunkat és egy fehér törölközőt terítünk a vál-
lunkra. Ha a bőrünk sárgásna k tűnik, a meleg színárnyalatok 
választása ajánlott, rózsaszín tónusok esetében pedig a hideg 
árnyalatokat preferáljuk.

 � Nagyon fontos, hogy rendszeresen használj hajápolási termékeket!

 � Ne használj hajfestéket, ha korábban henna hajfestékkel festetted a hajadat! 

 � A hajszíneredmény nagy mértékben függ a haj állapotától, ápoltságától!

 � Ha hosszú hajad van, érdemes 2 tubus terméket használni a tökéletes fedés 
miatt!

 � Hajfestés előtt 48 órával el kell végezni a bőrtúlérzékenységi allergiatesztet!

 � Ne moss hajat hajfestés előtt, kivéve, ha a használati utasításban ez fel van tün-
tetve!

 � Hajfesték vásárlása előtt győződj meg róla, hogy a hajfesték dobozának hátulján 
lévő színskála tartalmazza a természetes hajszínedet.

TIPPEK HAJFESTÉS ELŐTT:

1. LÉPÉS 2. LÉPÉS 3. LÉPÉS 4. LÉPÉS

1.

2.

3.

FEKETE 
árnyalatok

BARNA 
árnyalatok

VÖRÖS 
árnyalatok

SZŐKE 
árnyalatok

Fe-
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3x ÁPOLÓRENDSZERREL  
A PALETTE MÉLYEN ÁPOLÓ 

HATÁSÁÉRT ÉS HOSSZANTARTÓ  
SZÍNEREDMÉNYÉÉRT.

TERMÉSZETES HATÁSÚ  
SZÍNEREDMÉNY,

CÉLZOTT ÖSSZETEVŐKKEL.

INTENZÍV SZÍNEK,
MÉG TÖBB  

ÁPOLÁSSAL.*

TERMÉSZETESSÉG  
BENNED ÉS  

HAJSZÍNEDBEN.

PALETTE INTENSIVE COLOR CREME PALETTE NATURALS COLOR CREME

WOW NATURAL
BEAUTY

CREATE YOUR
CREATE YOUR

#CREATEYOURSTYLE #CREATEYOURSTYLE
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TRIPLA ÁPOLÓRENDSZERREL

A tripla ápolórendszernek köszönhetően 
extra ápolást biztosít hajfestés alatt és 

után is. 

Az innovatív ápolóformula még ragyo
góbb, hosszan tartó színeredményt, és 

árnyalattól függő őszhajfedést biztosít.

Válaszd a kedvenc árnyalatodat a széles 
színpalettából, és tapasztald meg a há

romszoros ápolást!

**az értékesítési adatok alapján

Magyarország piacvezető  
 otthoni hajfestékmárkája!**

Semmi sem olyan elbűvölő, mint a  
természetesen gyönyörű  

és fényes haj. 

Ha szeretnél egy természetes kinézetű, 
tartós hajfestéket, akkor a Palette Perma
nent Naturals Color Creme ápoló krém-

hajfestéket ajánljuk neked!

Az argánolajjal gazdagított hajfesték táplál
ja a hajat & mély ápolást biztosít hajfes-
tés után, az intenzíven ragyogó és termé-

szetes kinézetű hajért. 

Hosszan tartó, ragyogó haj-
színt eredményez, árnyalat-

tól függő őszhajfedéssel. 

PALETTE PALETTE

ERŐSÍTÉS  
+ ÁPOLÁS

HAJFESTÉK  
TERMÉSZETES  

ÖSSZETEVŐKKEL3x ÁPOLÁS

RUGALMASSÁG  
+ PUHASÁG

SZÍNMEGTARTÁS  
+ REGENERÁLÁS

 

 

INTENZÍV HAJSZÍN

TERMÉSZETES HAJSZÍN

 

kakaóvaj

méz

törpemálna

Méz: 
tápanyagokban 
és vitaminokban 
gazdag.

Kakaóvaj:
kakaóbabból 

kinyert  
természetes  

olajjal.
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Ápolja és megvé-
di a hajat hajfes-

tés közben.

Bezárja a  
mikrokötéseket  

a hajban az elbű-
völő puhaságért.

Ápoló hajmaszk 
a hosszantartó 

szín eredményért.

Törpemálna:  
A Lappföld ara-
nyának is nevezett 
törpemálna renge-

teg C-vitamint 
tartalmaz.
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PALETTE INSTANT COLOR

A hajszín, mely olyan egyszerű, akár egy 
filter! Adj a hajadnak egy színfelfrissítést, 
mely akár 6–8 hajmosásig tart és ragyogó 

hajszínt eredményez.

PALETTE COLOR SHAMPO

Élvezd a tökéletes hajszínt és ragyogást, 
mely 20 perc alatt elkészíthető és akár 2 

hónapig is tart. 

A habos állagnak köszönhetően olyan 
egyszerű a használata, mint egy sampon-
nak! Élvezd a ragyogó és intenzív színered-

ményt hosszú elköteleződés nélkül!

Gyengéd és erős formula ammónia nélkül,  
a puha és ragyogó hajért.

PALETTE COLOR SHAMPOO,  
INSTANT COLOR

#CREATEYOURSTYLE

COLOR 
STATEMENT

CREATE YOUR

READY TO
#COLORUP?

ÉS VÁLASSZ AZ  
AMMÓNIAMENTES  

HAJSZÍNEZŐINK KÖZÜL.

VÁGJ BELE!

#PRÓBÁLDKI
#SZERESDAHAJADAT
#ANAPSZÍNE

RAGYOGÓ HAJSZÍN.  
MIKROOLAJOKKAL  

GAZDAGÍTVA.

ÉLD ÁT A LUXUST  
A HAJFESTÉSBEN!

PALETTE DELUXE

#CREATEYOURSTYLE

OLAJOKAT TARTALMAZÓ  
ÁPOLÁS

Ápold a hajad és adj neki egy gazdag, 
hosszan tartó ápolást a Palette Deluxe 

hajfestékeivel.
 

Élvezd a gyengéd hajfestést 
az olajösszetevőknek 

köszönhetően. 

Mikroolajok: lehetővé teszik, hogy a 
festékkrém gyengéden behatoljon a haj 

szerkezetébe a lenyűgöző és hosszantartó 
színeredményért. 

2x ápoló hajmaszk: az extra 
tápláló és selymes ragyogásért.

EXTRA 
ORDINARY

CREATE YOUR

PALETTE PALETTE

LENYŰGÖZŐ ÁPOLÁS 
GAZDAG, ELBŰVÖLŐ 

SZÍNEK

A hajad 
   választása...

Mikroolajok...

... magukba 
zárják a magas 
hatékony ságú  
színpigmen-
teket

... mélyen  
behatolnak  
a hajszálba

Akár 6 hétig  
nem fakul  
a hajszín

EGYSZERŰ, DE NAGYSZERŰ LUXUS
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SCHWARZKOPF COLOR EXPERT

#CREATEYOURSTYLE

COLOR 
LOVE

CREATE YOUR

SCHWARZKOPF PERFECT MOUSSE

#CREATEYOURSTYLE

GYENGÉD HAJFESTÉS  
3 KÖNNYŰ LÉPÉSBEN

Optimalizált pigmentkeverék

 � A legjobbat hozza ki minden árnyalatból.  
A magas színintenzitásért, több ra
gyogásért és tökéletes őszhajfedé
sért. 

Töredezés elleni, ammónia
mentes hab

 � Nem csöpög és könnyű használni
    A precíz & intenzív hajszíneredményért

A Color Expert hajfestékkel 
mindkettő lehetséges –
hajfestés & ápolt haj.

Ez az ápoló tartós hajfesték, extra hosszan 
tartó szín eredményt biztosít, árnyalattól 

függő őszhajfedéssel.

Az Omegaplex professzionális technoló-
gia 3 lépésből áll:

1. Anti-Breakage hajtöredezés elleni 
szérum: óvja a mikrokötéseket hajfestés 

közben

2. Regeneráló hajerősítő: megerősíti a haj-
szálakat közvetlenül a hajfestés után

3. Regeneráló hajszínélénkítő: új életre kel-
ti hajszínét akár 3 héttel a hajfestés után is.

EASY
GOING

CREATE YOUR

ADRIENN

AZ ELSŐ OTTHONI 
HASZNÁLATRA SZÁNT 

HAJFESTÉK OMEGAPLEX 
TECHNOLÓGIÁVAL!

„A HAJAM PUHA  
ÉS EGÉSZSÉGES  

VOLT FESTÉS UTÁN*”

SCHWARZKOPF SCHWARZKOPF

AMMÓNIA- 
MENTES

KÖNNYŰ 
HASZNÁLNI

1.  
KEVERD 
ÖSSZE

2. 
PUMPÁLD KI

3. 
HASZNÁLD

NINCS CSÖPÖGÉS,  
AMMÓNIAMENTES,                        
CSAK GYENGÉD ÉS  
RAGYOGÓ HAJSZÍN

HABÁLLAGÚ HAJFESTÉK 
EGYSZERŰ, AKÁR  

EGY SAMPON

TÖKÉLETES HAJSZÍN,                           
EZ ILYEN EGYSZERŰ!

ÁPOLÁS ÉS HOSSZAN TARTÓ  
SZÍNEREDMÉNY

HABÁLLAG
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PROFESSZIONÁLIS 
HAJTÖREDEZÉS  

ELLENI TECHNOLÓGIA

ÉREZZE  
A KÜLÖNBSÉGET!
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OMEGAPLEX®
FORMULÁVAL

OMEGAPLEX®
NÉLKÜL
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SCHWARZKOPF NATURAL AND EASY

#CREATEYOURSTYLE

ÉLÉNK, TERMÉSZETES  
KINÉZETŰ  HAJSZÍN  

Értékes olajkomplexszel dúsított formula  
a táplált, fényes hajért

A brazil dióolajjal és ligetszépe olajjal dúsított 
formula kiemeli a természetes fényét a hajnak.

Ragyogó színeredmény!

A három harmonizáló szín-
tónus keverékével többtó-
nusú, ragyogó színeredmény 
érhető el. Ennek a több tó-
nusnak köszönhetően ter-
mészetes kinézetű lesz a 
hajad, mintha csak eredeti 

hajszín lenne.

COLOR 
STATEMENT

CREATE YOUR

SCHWARZKOPF PURE COLOR

MI A GYÖNYÖRŰ HAJ TITKA?
HIDRATÁLÁS!

A Schwarzkopf első számú tartós gélállagú 
hajfestéke hidratáló technológiával, aloe ve-

rával, kaktusszal és jojobaolajjal. 

A hidratált, egészséges kinézetű és  
ragyogó hajért.

HA A HAJAD
VÁLASZTHATNA:

#Pure Color
#purehappiness

#Pure Color

#purehappiness

SCHWARZKOPF SCHWARZKOPF

TÁPLÁLÓ OLAJJAL

TERMÉSZETES
KINÉZETŰ
HAJSZÍN

Értékes  
olajkomplexszel 
dúsított formula

Többtónusú  
visszatükröződés

Gazdag táplálás

EGÉSZSÉGES, TELT  
& ÉLÉNK HAJSZÍN.

A SCHWARZKOPF 
ELSŐ SZÁMÚ  
GÉLÁLLAGÚ 
HAJFESTÉKE

#PURE 
COLOR
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TERMÉSZETES HAJSZÍN HIDRATÁLT, RAGYOGÓ HAJ

 

 

Háro
m f noman

harm
onizáló színtó

nu
s

KAKTUSSZAL

#Nem csöpög

& ALOE VERÁVAL

#hidratáló
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SCHWARZKOPF LIVE

KELTSD ÉLETRE A KREATIVITÁSO-
DAT A LIVE HAJSZÍNEZŐK SEGÍT-

SÉGÉVEL!

A márka, mellyel igazán önmagad lehetsz! 
Különböző tartóssági szintek:

 � Tartós hajfesték: Vibráló színek maxi-
mális színmélységgel és ragyogással.

 � Kimosható hajszínező: Pasztell? Ragyo-
gó színek? Akár 2 hétig tartó színered-

mény.

 � 1 hajmosásig tartó hajszínező: Nincsen 
elköteleződés! Mosd ki és próbálj ki annyi 
színt, amennyit szeretnél. Használd a haj-

színező krétát vagy sprayt. 

#CREATEYOURSTYLE

CREATE YOUR

COLOUR
STATEMENT

LEGYÉL  
OLYAN SZÍNES, 
MINT AZ ÉLET

Tartós 
hajfesték

TELJES VÁLASZTÉK 
TELJES SZÍNEK

SCHWARZKOPF

Kimosható 
hajszínező

Egy 
hajmosásig  
tartó 
hajszínező
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ESZÍNES, MINT AZ ÉLET

IDŐTLEN SZÉPSÉG
Vallom, hogy a smink nemcsak kívülről szépít, 
hanem belülről is megerősít! Külső megjelené-
sünk ugyanolyan eszköze a kommunikációnak, 
mint a társalgás. Nem mindegy, hogy mit mon-
dunk vagy mit viselünk, hiszen ez tükrözi, hogy 
mit mutatunk magunkból! 

A TERMÉSZETES A DIVAT,
ez persze nem azt jelenti, hogy nem használha-
tunk extrémebb vagy több sminket, csak a mai 
technológia olyan professzionális termékeket 
ad a kezünkbe, hogy szinte láthatatlanul tudunk 
formálni magunkon. Tökéletes példák erre a 
csúcsminőségű alapozók, a szempilla-hosszab-
bítás, és a soha el nem kenődő szemöldökfes-
tékek, rúzsok. A világ rohamosan fejlődik, az 
időnk viszont egyre kevesebb, talán ez az oka, 
hogy vágyunk a természet közelségére.

„Ma divat  
természetesnek  

lenni!”
SZÉPÍTŐ NAPPALI SMINK  
HAJSZÍNTŐL FÜGGETLENÜL
Szeretem, ha egy arcon minden harmonizál 
egymással. A haj színmélysége meghatározza, 
mennyire használok sötét színeket egy nappali 
sminknél. Egy sötétbarna hajnál szinte biztos, 
hogy sötétebb színeket érdemes használni és 
ahogy világosodik a hajszín, egyre világosabb 
színekhez nyúlok. KOA – KUSTOS ORSOLYA AMANDA 

sminkes, szépségtanácsadó | www.koa.hu

Sminktippek  
Kustos Orsi ajánlásával

Kedvenc és megunhatatlan szín szemünkön 
a barna. Egy biztos, ez soha nem megy ki a 
divatból, de nem mindegy, hogy meleg- vagy 
hidegbarnát viselsz. 

Ha a bőröd sárgás árnyalatú és a hajad me-
leg tónusú, akkor használj melegbarna ár-
nyalatokat. Rózsaszín bőrtónus és hideg 
árnyalatú haj esetén, használj hidegbarnát, 
ami már majdnem a szürkéhez hasonlít.

 A szánk természetes pigmentáltsága segítség 
lehet a rúzsválasztásnál. Ha élénk színe van a 
szádnak, szinte kizárt, hogy egy világos, sá-
padtabb rúzs jól álljon, viszont ha a szádnak 
alig van színe, jobb, ha nem választasz élénk 
árnyalatot. Szeretem az alapszínt hasonló 
színű ceruzával felturbózni és formálni, és 
vele megegyező árnyalatú rúzst használni. 

KOA – Kustos Orsolya Amanda
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SYOSS OLEO INTENSE

DUPLA* OLAJJAL FOKOZOTT TECHNOLÓGIA 

AZ INTENZÍV SZÍNÉRT
& ÁPOLÁSÉRT

 OLEO INTENSE

SZALONSZÉPSÉGŰ HAJ. MINDENNAP LENYŰGÖZŐ.

Dupla olajjal fokozott  
technológiával:

Olajat tartalmazó hajbalzsam, az 
extra tápláló és ragyogó hatásért!

SYOSS

MAGAS  
SZÍNINTENZITÁS, 
SZÍNTARTÓSSÁG 

& PROFESSZIONÁLIS 
ŐSZHAJFEDÉS

DUPLA OLAJJAL FOKOZOTT 
TECHNOLÓGIA

A festékben lévő olaj fokozza a 
színpigmentek behatolását a haj-

szálak mélyére.

ÚJ HAJBALZSAM
Magasan ápoló formula  

olajjal és extra törődéssel.

TOVÁBBFEJLESZTETT  
HAJFESTÉKKRÉM

Ragyogó színintenzitás, professzi-
onális őszhajfedéssel és magas 

színintenzitással.

OLAJOS HAJFESTÉKEK KIRÁLYNŐJE
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TAVASZ TÍPUS – ARIEL
MELEG, ARANYLÓ, ÜDE
A tavasz típusú nőkben van valami törékenység.
HAJ: általában aranyló fényű szőke, világosbarna 
vagy vörös 
SZEM: élénk, kék vagy zöld
BŐR: világos, barackos, sárgás
Bátran használj piros rúzs - tusvonal kombinációt. 
Sárga, korall, zöld, kék, mint egy tavaszi virágos rét, 
ezek a te színeid. Ha igazán különleges szeretnél lenni, 
a szeplőidet sem takarod el. 
Kerüld a szürkét és a fáradt színeket. 

ŐSZ TÍPUS – POCAHONTAS
MELEG, BRONZ FÉNYŰ, ARANYLÓ
Azok az árnyalatok, melyek a többi típust öregítik, 
vagy betegesen sárgítják, az ősz típust sugárzó meleg-
séggel ragyogják be.
HAJ: általában vöröses fényű barna, vagy vörös
SZEM: barnás, nem élénk
BŐR: sápadt vagy sárgás
Az őszi falevelek minden színét használd bátran, ez 
alól kivétel a bordó (tél típus szine). Emeld ki a sze-
med melegbarna árnyalattal, használj fekete krémtust 
és varázsolj szép pillákat. Vigyázz a barna rúzsokkal, 
keverj hozzájuk egy kis narancsot vagy pirosat, de vi-
selhetsz nude árnyalatokat is. Kerüld a hideg színeket, 
pl. a szürkét és lilát. 

NYÁR TÍPUS – HAMUPIPŐKE
HIDEG, OPÁLOS, PASZTELL
A visszafogott pasztellárnyalatok varázsolják a nyár 
típust igazán elegánssá.
HAJ: általában hamvasszőke vagy hamvasbarna 
SZEM: nem erőteljes, szürkés, kékes, zöldes, de  
nem kizárt a barna sem
BŐR: hűvös, rózsás
Mindenki szereti a fagyiszíneket, de te vagy az, aki 
hordhatja is őket minden mennyiségben. A szemedre 
használj szürkét, ezüstöt, orgonalilát, sápadt kéket. 
Az ajkaidra a rózsaszín palettákból válassz. Ne hasz-
nálj melegbarna színt és bronzos árnyalatokat.

Ismerj magadra  
a Disney-szereplők színei alapján

KOA – KUSTOS ORSOLYA AMANDA  
sminkes, szépségtanácsadó | www.koa.hu

TÉL TÍPUS – HÓFEHÉRKE
HIDEG, EZÜSTÖS, FRISS
A tél típust a feltűnő ellentétek teszik különlegessé.
HAJ: barna, fekete, nagyon ritkán hamvasszőke
SZEM: feltűnő, élesen elüt a szemfehérjétől
BŐR: hideg kékes alapszínű, vagy hűvös olíva ár-
nyalatú, sötét bőr
Neked annyira jól áll a fekete füstös szem, hogy már 
kötelező! Használj bátran élénk rúzsokat. Elbírja az 
arcod az erős sminket, bátran emeld ki a szemed és a 
szád egyszerre. 
Ne használj sápadt barna, arany, meleg árnyalato-
kat!
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SYOSS SZŐKÉK ÉS 
SYOSS VILÁGOSÍTÓK

SYOSS BLONDS -  
SYOSS SZŐKE HAJFESTÉKEK, 

HAJVILÁGOSÍTÓK

Kísérletezz a hajvilágosítás és melírozás 
összes formájával, és próbáld ki a leg-

menőbb ezüst és platina árnyalatokat a 
Syoss termékeivel.

Profeszionális Salonplex – 
Hajtöredezés elleni technológiá-
val, mely csökkenti a hajtöredezést 

hajvilágosítás közben.
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TEDD 

TRENDIVÉ  
A SZŐKE HAJSZÍNEDET 

A SYOSS ÚJ  
HŰVÖS SZŐKE  
HA JVIL ÁGOSÍTÓIVAL

SZALONSZÉPSÉGŰ HAJ. MINDENNAP LENYŰGÖZŐ.

SYOSS

PLATINASZŐKE 
 ÁRNYALAT

HAJVILÁGOSÍTÓ
MELÍROZÓ 

SZETT

SYOSS HŰVÖS SZŐKE 
HAJVILÁGOSÍTÓK

SYOSS SZŐKE HAJVILÁGOSÍTÓK

KEVÉSBÉ 
TÖREDEZETT,*
EGÉSZSÉGESNEK TŰNŐ HAJ

A SZALONSZŐKE 

HAJÉRT.

SYOSS COLOR

VÉDELEM A  
KÁROSODÁSOK ELLEN  
A KEVÉSBÉ*  
TÖREDEZETT HAJÉRT.

SZALONSZÉPSÉGŰ HAJ. MINDENNAP LENYŰGÖZŐ.

PROFESSZIONÁLIS  
SALONPLEX 

FORMULÁVAL

Syoss Color professzionáis Salonplex 
technológiával, mely megvédi a hajat a 
károsodástól és csökkenti a hajtörede
zést*, a hosszan tartó, intenzív színered-

ményért.

*kezeletlen hajhoz képest

HAJFESTÉK SALONPLEX 
FORMULÁVAL

SYOSS

1
2
3
4

MEGVÉDI A HAJAT  
A KÁROSODÁSTÓL

MINIMALIZÁLJA  
A HAJTÖREDEZÉST

PROFESSZIONÁLIS 
ŐSZHAJFEDÉS

BEVONJA A HAJ FELÜLETÉT  
& VÉDI HAJFESTÉS UTÁN,  
A HOSSZAN TARTÓ  
SZÍNEREDMÉNYÉRT

HAJTÖREDEZÉS ELLENI TECHNOLÓGIA LENYŰGÖZŐ SZŐKE HAJSZÍN

A SALONPLEX  
HAJTÖREDEZÉS ELLENI 

TECHNOLÓGIA
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*a kezeletlen hajhoz képest
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SZAKÉRTŐI ÚTMUTATÁS  
AZ EGÉSZSÉGES KINÉZETŰ  

ÉS RAGYOGÓ HAJÉRT – MINDEN NAP!

Mindenki haja extra ápolást igényel annak érdekében,  
hogy egészséges kinézetű és ragyogó legyen.

Szeretnéd, hogy hajad minden nap egészséges  
kinézetű és ragyogó legyen? A hajszakértő  
GLISS KUR-nak köszönhetően most lehetséges!

HAJÁPOLÁS

Hajunk minden nap  
kihívásokkal néz szembe  

a külső káros hatások  
következtében.

hajszárítás

fésülés

szél

UV- 
sugárzás

hő

hideg és a 
száraz levegő

mind sérülést  
okozhat a hajnak.

Ezért fontos, hogy  
megfelelő hajápoló  
termékeket használjunk.

Mindegyik haj különböző. Minden hajnak különböző igénye 
van. Ezért fontos, hogy a haj egyéni igényeit kielégítő  

termékeket válasszunk.

SYOSS COLOR TONER ÉS 
SYOSS ROOT RETOUCHER

UTÁNA

ELŐTTE

SYOSS

EGY FÚJÁS.  
NINCS TÖBB  
LÁTHATÓ LENÖVÉS.

ROOT RETOUCHER

color 
    TONER

ÉLETRE KELTI A HAJSZÍNT 

& RAGYOGÓ 
CSILLOGÁST NYÚJT, MELY AKÁR 
8 HAJMOSÁSIG TART

 � 100% lenövés elfedése

 � Könnyű használni

 � Egy hajmosással 
kimosható

 � Akár 25 használatra 
elegendő

Professzionális minőségű  
hajlenövés-eltüntető spray.

HASZNÁLHATOD:

FESTETT HAJON: 
gyönyörű csillogást ad a 
hajnak, és feléleszti a haj
színt két hajfestés között.

TERMÉSZETES, NEM 
FESTETT HAJON:  
intenzív fényt ad a 
hajnak, elköteleződés 
nélkül.
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RAGYOGÓ HAJSZÍN

GYORS, KÖNNYŰ  HASZNÁLNI

SZALONSZÉPSÉGŰ HAJ. MINDENNAP LENYŰGÖZŐ.
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VÁLASZD KI A TÖKÉLETES RITUÁLÉT  

HAJTÍPUSODHOZ ILLO

˝

EN

HAJÁPOLÁS

ULTIMATE  

REPAIR

TOTAL 

REPAIR

FIBER

THERAPY

ULTIMATE RESIST 

SUPREME 

LENGTH

OIL NUTRITIVE

Ha erősen sérült hajad van, akkor lok-
nijaid valószínűleg a fehérje keratin hiá-
nyában szenvednek, mely a hajszerkezet 
felépítéséért felelős, ennek következtében 
a hajszerkezet elgyengülhet. Az erősen 
sérült hajnak extrém regeneráló ápolásra 
van szüksége, hogy pótolja a haj elvesztett 
keratintartalmát. A GLISS KUR ULTIMATE 
REPAIR termékcsalád mélyrehatóan újjá-
építi a hajszerkezetet az ellenállásáért.

A gyakori hajszárítás, hővel történő formá-
zás vagy hajfestés a hajban lévő kötések 
töréséhez vezet, ezzel destabilizálva a haj-
szerkezet belsejét. Az eredmény fakó, sérült 
haj, melynek a hajkötések újraépítésére van 
szüksége. A GLISS KUR FIBER THERAPY 
termékcsalád újjáépíti a hajszálakban lévő 
töredezett hajkötéseket a hosszantartó vé-
delemért.

A hajad minden nap káros hatásoknak van 
kitéve, melyek a hajat szárazzá, fakóvá és tö-
redezetté teszik. A száraz és megviselt hajnak 
belülről van szüksége mély regenerálásra. A haj 
felülete pedig szintén újjáépítést igényel. Sze-
rencsére kéznél van a megoldás, a GLISS KUR 
TOTAL REPAIR termékcsalád, mely kívülről-be-
lülről regenerálja a hajat, rugalmas, egészséges 
kinézetű hajat varázsol, a kevésbé töredezett 
hajért.

A GLISS KUR SUPREME LENGTH termékcsalád a töredezett végű, sé-
rülésnek kitett hosszú hajra lett kifejlesztve. Mikroregeneráló lipidekkel 
és bazsarózsa-kivonattal intenzíven regenerálja a sérüléseket, megelőzi a 
kiszáradást és a fakóságot, könnyen kifésülhető rugalmasságot biztosít a 
hajnak. Regenerálás – hajvágás helyett.

Az élettelen hajban kevés a fehérje, így az kevésbé 
ellenálló a külső káros hatásokkal szemben. Könnyen 
töredezik és elveszti vitalitását. A fehérje beépítésével, 
belülről van szüksége újjáépítésre és erősítésre. 
A GLISS KUR ULTIMATE RESIST termékcsalád erő-
sebb hajat és ellenállást biztosít.

Sérüléseknek kitett hosszú hajad van,  
   zsíros hajtövekkel ?

Hajadat biztosan megviseli a mindennapos 
fésülés és hajformázás, mely szalmaszerű 
loknikhoz és töredezett hajvégekhez vezet. 
Hogy hajad megőrizze rugalmasságát és 
egészséges kinézetét, intenzív ápolásra van 
szüksége. A GLISS KUR OIL NUTRITIVE ter-
mékcsalád mélyreható regenerálást, egészsé-
ges kinézetet és ragyogást kínál a megviselt 
hajnak – a legtöbbet kihozva loknijaidból.

ULTIMATE COLOR 

A festett haj a gyakori hajmosás következtében veszít ra-
gyogásából. A festett hajnak különleges védelemre van 
szüksége annak érdekében, hogy megőrizze intenzív 
színét és fényét. A GLISS KUR ULTIMATE COLOR ter-
mékcsalád ragyogó fényt és hosszan tartó színvédelmet 
biztosít a festett hajnak.

  Festett, színezett  vagy  
      melírozott  hajad van ?

Élettelen és  
   megviselt  
 a hajad ?

Hosszú, töredezett  
  végű a hajad ?

 Gyakran használsz 
hajformázókat  
  vagy fested a hajad ?

Erősen  
sérült,  
száraz a hajad ?

Hajad száraz & megviselt ?

25 26



ALKOSD MEG  
A SAJÁT STÍLUSODAT!

Schwarzkopf 
Pure Color 

3-68

Schwarzkopf 
Color Expert 

4.9

Syoss  
Cool Blonds 

12-59

Schwarzkopf 
Pure Color 

10.21

Schwarzkopf 
Live 
U69

Palette  
Deluxe 

555

Syoss  
Color 
1-1

Palette  
Naturals Color Creme 

219 | 10-2

Syoss  
Oleo Intense 

8-60

Schwarzkopf 
Live 
101

Palette  
Intensive Color Creme 

RI5 | 6-88

Schwarzkopf 
Perfect Mousse 

465

facebook.com/SchwarzkopfHungary

facebook.com/syoss.hu

@schwarzkopf 

schwarzkopf.hu@henkel.com 


