
Megszünteti a hajfestés korlátait és hajfestés speciálistává avanzsál! 
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FREE Your Limits

FREE Your Hands

A Selective Professional laboratóriumában kifejlesztették a FREE FOIL 
terméket, amely megszünteti a hajfestés korlátait, felszabadítja 
kreativitásodat és utat nyit a festés érzéki kibontakozásához. 

A szalonokba látogató vendégek körében egyre trendibb a 
teljesen természetes hatású hajfestés.
Milyen gyakran fordult elő, hogy szabadkézi festés technikával dolgozva foltos, 
nem kívánt színhatást értél el?

A terméket kifejezetten többtónusú, fólia nélküli festési 
és szőkítési technikákhoz fejlesztették ki. 

● megkönnyíti a többtónusú festések kivitelezését;
● lehetővé teszi a megfestett tincsek egymásra helyezését,       
  melyek maximum 4 színmélységben térnek el egymástól;
● megakadályozza a pigmentek összekeveredését és ennek 
  következményeként a különbözőre festett tincsek nem szennyezik 
  egymást, a különböző színek nem keverednek össze;
● Lehetővé teszi a szabadkezes technikák alkalmazását szőkítés esetén is.

A FREE FOIL terméknek köszönhetően végre fólia nélkül közvetlenül 
egymásra rétegelhetsz különböző színű tincseket 4 eltérő 
színmélységben, anélkül, hogy aggódnod kéne a foltosodás miatt.
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FREE Your Time
És az eredmények?
Mesés, élénk, természetes színárnyalatok. Csodálatos, élénk és sokrétű színek, a vendégek igényei alapján. 

A FREE FOIL felszabadítja a kreativitásodat, és garantált festési eredményeket kínál! 

Hogyan kell használni?
Bármelyik tartós hajfestékhez adagolva, legyen az COLOREVO, vagy REVERSO, valamint bármelyik szőkítő 

termékhez Decolorvit, vagy Powerplex-hez adagolva az oxidálószer mennyiségéhez mérten, használjuk festéshez 

vagy szőkítéshez fólia használat nélkül. Mielőtt felvinnénk a festéket, vagy szőkítő terméket a hajra, keverjük össze 

alaposan az egyveleget (festék/szőkítő + oxidáló + FREE FOIL). A FREE FOIL a festett tincsek között akadályt hoz létre, 

ezáltal meggátolja a különböző színek összekeveredését. A FREE FOIL megszünteti a hajfestés korlátait és hajfestés 

speciálistává avanzsál!

FAQ
● A Free Foil csökkenti a szőkítés erősségét? Nem, semmiképpen.

● Használható minden hajtípusra, akár a legvilágosabbra is? Igen, a használati útmutatót követve minden típusú hajra     

  használható.

● Egy termékkel hány alkalmazást tudunk elvégezni? Hány alkalomra elegendő 100 ml Free Foil? Egy flakon a haj    

  hosszától függően kb 40 alkalomra elegendő.

●  Használható direkt hajszínezőkhöz is? Igen, a FREE FOILT direkt színezőkhöz keverve is használhatjuk. 

  Zselatin szerű krémet képez, amely lehetővé teszi szabadkezes technika alkalmazását. 10 ml DIRECT COLOR-hoz    

  2ml FREE FOIL adagolását javasoljuk.

● Használható hőforrás a hatás felgyorsításához? Nem, nem javasolt a hőforrás használata, mivel az felgyorsíthatja a    

  színképződést /szőkítést, ezért foltos hatást okozhat. 

●  Befolyásolja a szín tartósságát? Nem, se nem növeli, se nem  csökkenti a tartósságot; egyszerűen egy adalékanyag,    

  amely lehetővé teszi a festék vagy szőkítő szolgáltatásokat fólia használat nélkül.

● Csökkenti a hatóidőt? Nem, be kell tartani a hajfesték vagy szőkítő termék javasolt hatóidejét.
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Tricobiotos S.p.A. Italy

selectiveprofessional.com

Tricobiotos S.p.A. Italy

selectiveprofessional.com
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