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Mindennapjaink egyik kardinális kérdése az effektív időtöltés, ezért is fontos, 
hogy miként rendelkezünk a munkánkra szánt idővel! Mi esetünkben két nézőpontnak  
kell találkoznia. Egyrészt az ügyfélnek időt kell szakítania fodrásza látogatására,  
olyan időpontot keresve, amikor nincs más elfoglaltsága vagy kötelezettsége.  
Másrészt a fodrász igénye, akinek az idő pénzt jelent, ennek függvényében szervezi 
munkanapjait, hogy optimális időtöltés mellett maximális legyen a nyeresége. 

FODRÁSZ 
A különböző technikai szolgáltatásokat 
ügyesen és gyorsan kell elvégeznie, 
kihasználva tudását és a minőségi termékek 
előnyeit (célja a jövedelmező vállalkozás).

ÜGYFÉL 
Elvárja, hogy fodrásza professzionális  
szolgáltatást nyújtson, miközben nem  
pazarolja az idejét és az eredmény tökéletes  
és látványos legyen.

Az angol nyelvű 
videót itt töltsd le!

A Fanola ezen igényeknek eleget téve fejlesztette ki az  
ÚJ COLOR ZOOM HAJFESTÉKET! 
Az új termékcsalád ammóniatartalmú tartós hajfestékei 100%-os 
fedőképesség mellet mindössze 10 perces hatóidőt igényelnek! 
Olyan aktív összetevőket tartalmaznak, mint a feketetea- és  
a zabkivonat. A termékcsalád 23 árnyalata a Clear árnyalatot  
is tartalmazza.

Kateřina Blechová
A Fanola nemzetközi főoktatója

(CZ, SK, HU, BG)

Az Color Zoom hajfestékek bemutatója előtt lehetőségem volt kipróbálni az új  
színeket szalonomban. Azonnal nagy népszerűségre tettek szert vendégeim 
körében. Az én szemszögemből ezek megbízható, variálható hajfestékek, modern 
ötlettel. A színekkel könnyű dolgozni, az árnyalatok választéka elegendő, és a 
rendelkezésünkre álló színekből saját kreatív árnyalatok  is kikeverhetők. Ötleteket 
a praktikus színskálából is meríthetünk, mely tippeket ad különböző szín-mixekhez.  
Festés után a haj élettel teli, puha és fényes. Vendégeimet ez az új és gyorsabb 
hajfestés nagyon fellekesítette. Mindenekelőtt azoknak szereztem örömöt, akik 
számára az időmegtakarítás is egy fontos tényező, mivel rendszeresen és gyakran 
látogatják a szalonomat, A Color Zoom hajfestékek valóban nagyon kellemes és 
hatékony termékbővítést jelentenek számomra, mivel új szolgáltatásokat és egyben 
egyéni törődést kínálhatok vendégeimnek. Mindenképpen javaslom, hogy próbáld 
ki a Color Zoom új színpalettáját, minden bizonnyal nagy változást jelent majd 
munkádban!
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Zabkivonat
Megújító hatás. Egészséges  
és erős hajat eredményez.

Feketetea-kivonat 
Antioxidáns és fényesítő hatás  

a ragyogóbb haj érdekében.
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FA1076138

MINDÖSSZE 

PERC ALATT



T E C H N I K A I  S Z O L G Á LTATÁ S  -  4  O P C I Ó

>>Hagyományos 
hajfestés 
>> Hajfestés tartós hajfestékkel, 100%-os 
fedéssel a világos színmélységen. A sötét 
hajtszínt a technikai kezelésen belül akár 3 
árnyalattal is világosíthatja. 

>> A hajtő festésénél a fedés tiszta és 
természetesen hat, éles átmenetek nélkül.

>> A hajfesték nem hagy foltokat és könnyen 
eltávolítható a bőrről. Selymessé, puhává  
és extra fényessé varázsolja a hajat.

>> Olyan fényvisszaverődéseket hoz létre,  
melyek természetes hatást keltenek.

>> A világosítás folyamatában tökéletesen 
szabályozza a  természetes melanint. 

>> Fanola oxidánsok: 10 Vol., 20 Vol., 25 Vol.,  
30 Vol., 40 Vol.

>> Keverési arány: 1: 1,5

>>Tónus  
a  tónusban
>> Hajszínezés, mely fokozza a haj pigmentjeinek 
hatását és a fényvisszaverődéseket. 

>> Felfrissíti a haj színét és ragyogását két 
szalonlátogatás között.

>> Ügyfeleknek, akik még nem akarnak tartós 
hajfestéket használni, de elvárják, hogy  
a hajszínező akár 20 hajmosást is kibírjon. 

>> Azoknak az ügyfeleknek javasolt,  
akik szeretnék elfedni első ősz hajszálaikat  
és nem akarnak a hajtő festésével bíbelődni.

>> Fanola oxidánsok: 5 Vol., 10 Vol.

>> Keverési arány: 1 : 1,5

>>Fény és  sz ín
>> Egy olyan szolgáltatás, mely ragyogást  
és fényességet kölcsönöz a hajnak. 

>> A pigment kívülről tapad a hajra,  
a színhatás akár 12-15 mosást is kibír.

>> Extrém fényességet ad a természetes, 
festett vagy szőkített hajnak.

>> Helyreállítja a haj vitalitását és puhaságát 
megőrizve a haj természetes színét.

>> Ez a szolgáltatás tonizálja a hajat, nem 
világosítja.

>> Azoknak az ügyfeleknek javasolt, 
akik fényes hajra vágynak anélkül, hogy 
megváltoztatnák természetes hajszínüket.

>> Fanola oxidáns: 5 Vol.

>> Keverési arány: 1 : 5

>>Kezelés  CLEAR 
árnyalattal
>> Speciális SPA kúra könnyed, akár 3 tónusú 
világosításhoz, “napszívta” hatás elérésével. 

>> A Clear hajfestéket valamennyi árnyalattal 
keverhetjük a világosító hatás fokozása vagy 
a szín élénkítése érdekében.

>> Enyhe színeltávolító hatással is 
rendelkezik, lehetővé téve a korábban 
alkalmazott sötét kozmetikai szín 
halványítását is. Kiküszöböli a nem kívánt
fényviszzaverődéseket.

>> Természetes fényt és selymességet 
kölcsönöz a természetes hajnak anélkül, hogy 
megváltoztatná eredeti színét.

>> Fanola oxidánsok: 3,5 Vol., 5 Vol., 10 Vol., 
20 Vol., 25 Vol., 30 Vol., 40 Vol.,

>> Keverési arány: 1 : 1,5

Vásároljon 20db (szabadon 
választott) Color Zoom 
hajfestéket és ajándékba adunk:
1db Color Zoom színskálát

Vásároljon 6db (szabadon 
választott) Color Zoom 
hajfestéket és ajándékba 
adunk:
1cs Eldobható festőkendőt 
(30 db)
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TERMÉKBEMUTATÓ AKCIŐ

Az akció 
összege  
54.860  

Ft

Az akció 
összege  
16.458  

Ft

A szalonárak tartalmazzák az ÁFÁ-t!
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