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MANAPSÁG 10 NŐBŐL 9 AZT VALLJA, HOGY SZÁMÁRA AZ 
EGYIK LEGÉRTÉKESEBB DOLOG AZ ÉLETBEN AZ IDŐ. 

Az elfoglalt, modern nő egyszerre több mindent akar. Amit akar, azt azonnal akarja, anélkül, hogy 
kilépne a komfortzónájából, vagy lemondana bármiről is. 

Manapság a legtrendibb szalon szolgáltatás a gyorsaság, 

minőségi kompromisszumok nélkül. 

Egy tökéletes hajszín átlagos időigénye:

     MOSÁS - 5 PERC

       ÁPOLÁS - 5 PERC

            SZÍNEZÉS és SZÍNFRISSÍTÉS - 20 PERC

       EGY HAGYOMÁNYOS 

                      FESTÉSI ELJÁRÁS   
               legalább 30 PERC
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A mindig időhiányban szenvedő hölgyek igényeit szem előtt tartva a Selective 

Professional kutatói ismét egy forradalmian trendi innová-cióval rukkoltak elő az 

eddigi szépségrutinok megreformálására, az időmegtakarítás jegyében. 

 PERC

 SZOLGÁLTATÁS (sampon, színező és pakolás)

  TERMÉKBEN

AZ 531 GYORS ÉS PROFESSZIONÁLIS 
EREDMÉNYT KÍNÁLÓ KOMPLEX 

HAJSZÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÁS. 

IDŐFORRADALOM A SZALONBAN
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KÖNNYŰ, GYORS KEZELÉS, 

MELLYEL A HAGYOMÁNYOS HATÓIDŐ 

5 PERCRE CSÖKKENTHETŐ!

6 PROGRESSZÍV ÁRNYALATBAN KAPHATÓ: 
HAMVAS ● ARANY ● RÉZ ● VÖRÖS ● LILA ● BARNA
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kókuszvíz-koncentrátumban és egyéb superfood összetevőkben gazdag 

többfunkciós összetétele azonnal helyreállítja a haj szerkezetét, javítja a 

haj fésülhetőségét, hidratálja és ragyogóvá varázsolja a hajat!   

 PERC
    Gyors, hatékony és élményszerű szolgáltatás, amely a     

    szalonban vagy otthon gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

 SZOLGÁLTATÁS
TISZTÍT,
    a benne található kókuszvíznek köszönhetően természetes módon     

    hidratálja és frissíti fel a hajat 

SZÍNEZ, 
    kiegyensúlyozott pigmentjeinek köszönhetően minden típusú hajon     

    könnyen alkalmazható. Extrém csillogást kölcsönöz a hajnak. 

KONDICIONÁL, 
    superfood összetevőinek köszönhetően mélyen táplálja, erősíti és  

    védi a hajat.  

 TERMÉK
Egyszerű és könnyű használat látványos azonnali eredmény mellet.

Az 531 színező sampon és pakolás krémes jó fedőképességű texturával 

garantálja a haj színét és védelmét akár 4 mosásig
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6 PROGRESSZÍV ÁRNYALAT 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI?
Vigye fel a nedves hajra, finoman masszírozva. 

Fésülje át és hagyja 5 percig hatni. 
Öblítse le, óvatosan emulgeálja, 

majd kívánság szerint alakítsa ki a frizurát.

Kiindulási
alap

ŐSZHAJ

szőkített

8.0

7.0

6.0

5.0
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Milyen gyakran javasolt az 531 használata? 
Az 531-et minden olyan alkalommal javasolt használni, amikor egyszerűen, gyorsan és könnyedén szeretné élénkíteni 

az adott hajszínt.

Kötelező kesztyűt használni az alkalmazás során? 

Igen javasoljuk a kesztyű használatát, annak ellenére, hogy a kézről könnyen lemosható. 

Mi történik, ha meghosszabbítom a hatóidőt? 
A hatóidő meghosszabbítása lehetővé teszi mélyebb reflexek elérését, a kiindulási alaptól függően.

A 531 használata esetén egyéb más kezeléseket kell végeznünk? 

Amennyiben a haj különösen szennyezett, akkor javasolt az előzetes samponos hajmosás az 531 felvitele előtt. Viszont 

nem szükséges hidratáló utóápolás az 531 használata után, a haj így is fényes, táplált és puha lesz.

Fedi az őszhajat? 
Az 531 nem hajfesték, hanem tisztító, színező és kondicionáló kezelés egyben, így csak színez-árnyalja az őszhajat. Ha 

a hatóidőt meghosszabbítjuk és / vagy többször használjuk, legfeljebb 20% -os árnyalás érhető el  őszhajon. 

Hogyan lehet eltávolítani az 531-et? 
Fokozatosan samponozással eltávolítható.

Különböző árnyalatok keverhetők egymással? 
Az 531 arra ösztönzi a felhasználóit, hogy játsszanak a színekkel! Nagyon sok különböző keverék készíthető, a kívánt 

eredmény függvényében. Kreativitásának, képzeletének és készségeinek köszönhetően hihetetlen eredményeket érhet el.

6 PROGRESSZÍV ÁRNYALAT 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI?
Vigye fel a nedves hajra, finoman masszírozva. 

Fésülje át és hagyja 5 percig hatni. 
Öblítse le, óvatosan emulgeálja, 

majd kívánság szerint alakítsa ki a frizurát.

FLD_531_2020_ERIKA_HU.indd   7 28/02/20   12:00



Tricobiotos S.p.A. Italy

selectiveprofessional.com
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