
eqUIPmeNt

A szôkítés egy erôteljes kozmetikai eljárás. A haj természetes 

és mesterséges pigmentjeinek színtelenítését végzi. Abban az 

esetben használjuk, amikor egy vagy több árnyalatot szeret-

nénk világosítani a hajon. Festett hajak esetében, ha precíz, 

egységes végeredményt szeretnék elérni, csak ezt az eljárást 

alkalmazzuk. 



eqUIPmeNt sUPer mècHes+

Hajszôkítôpor, magas fokú világosító hatással. Az 
Equipment Super Meches hét árnyalatig képes a haj 
világosítására, kizárólag natúr haj esetében. A termék 
nem duzzad, nem csöpög, porzásgátló anyaggal ellá-
tott. Állaga az egész szôkítési eljárás alatt végig krémes 
marad, kék színe pedig közömbösíti a nem kívánatos 
sárga pigmenteket a hajban. 
• Maximális precizitás, hihetetlenül egységes végered-
mény
• Maximális rugalmasság a keverésben
• Maximális kozmetikai hatás (lágy, fényes haj)
• Maximális komfortérzet a szôkítési folyamat alatt.
Az Equipment Super Meches+ összetétele forradalmian 
új:
A szôkítôport TJ complex anyaggal gazdagítottuk 
azért, hogy a szôkítés alatt stabil maradjon a hatóidô. 
A complex, akár egy háló vonja be a hajat és oxigénnel 
stabilizálva színtelenít.
Az innovatív TJ COMPLEX a következô módon hat:
Tökéletesen tapad, stabil marad a hatóidô teljes idôtar-
tama alatt, egységesen közvetítve a hajszôkítéshez 
szükséges aktív hatóanyagokat. 

Kiszerelés: 50g és 400g

barrIer bôrVédô krém

Védôréteget képez a bôrön, megakadályozva ezzel a 
közvetlen érintkezést a festékkel. Mivel a festék és a 
bôr közvetlenül nem találkozik, a fejbôrön sem alakul ki 
bôrirritáció. A glicerines alkohol rugalmassá és puhává 
teszi a bôrt, védôpajzsként szolgálva a felesleges 
festéknyomok ellen. A krém lágyító, és hidratáló 
hatású avokádóolajat tartalmaz, éppen ezért a termék 
érzékeny bôrnél is kiválóan használható. 
Alkalmazása: A hajfestés elôtt a kontúrt krémezze be a 
bôrvédô krémmel, majd helyezze fel a hajfestéket.

Kiszerelés: 150 ml

remOVer festékeltáVOlÍtÓ 
fOlYadék

A kamillatartalmú, lúgos hatású termék használatától 
a bôr lágy és bársonyos lesz, mandulaolaj tartalmának 
köszönhetôen pedig nyugtatóan hat a fejbôrre, mega-
kadályozva annak irritációját. A folyadék kíméletesen 
távolítja el a festékfoltokat a haj kontúrjáról, és a kezek-
rôl egyaránt.
Alkalmazása: A festék lemosását követôen egy vatta-
korongra öntse a folyadékot és a bôrrôl, a kontúrvonal 
mentén gyengéd dörzsöléssel távolítsa el a festéket.

Kiszerelés: 125 ml



eqUIPmeNt sOOtHING  
INfUsION amPUlla

Propolisz- és kamillatartalma védi a hajat és a fejbôrt a 
vegyi folyamatok közben, a citrusokból kivont vitaminok 
pedig a hajszerkezetet óvják. 
Használata: A kikevert festékhez, szôkítô porhoz kell 
kevernünk az ampulla tartalmát, de önmagában, a 
fejbôr érzékeny területeire is felvihetô.

Kiszerelés: 12 x 13 ml

eqUIPmeNt POrOzItás 
kIeGYeNlÍtô

A terméket direkt úgy fejlesztették ki, hogy egységesítse 
a haj szerkezetét a hajfestés elôtt, elôsegítve a színezô 
pigmentek egyenletes lerakódását a hajszál mentén, 
táplálva és revitalizálva a sérült kapilláris rostot. A spray 
kationikus kondicionáló anyagokat tartalmaz, amelyek 
teljes hosszában töltik ki a haj sérült részeit, citrusból 
kivont vitaminokkal táplálva a hajszálakat.
Használata: Miután felvitte a színt a haj tövére, perme-
tezze egységesen az Equipment porozitás kiegyenlítôt 
a haj teljes hosszára és a hajvégekre, majd folytassa 
a hajfestést. A kiegyenlített hajfelszín ezáltal kisebb 
anyagszükséglettel biztosítja az egységes hajszínt. 
A terméket ajánlatos még szôkítési folyamatok elôtt, 
illetve két szôkítés között is alkalmazni. Az egészséges 
haj megtartása érdekében dauerolás és kémiai egyene-
sítést megelôzôen is használhatjuk a terméket.

Kiszerelés: 250ml

sPecIálIs 
termIkUs melÍrfÓlIák

Gyorsan elkészíthetô melírtechnikáknál alkalmazhatjuk. 
Elônye, hogy a hô egyenletesen oszlik el a fóliában, így 
garantált az egyenletes szôkítési eredmény. A hôhatás 
miatt sokkal alacsonyabb tömegszázalékú krémhid-
rogént ajánlatos használnunk a haj tincsekben való 
szôkítéséhez. A fóliák két színben kaphatók: fehérben 
és kékben, megkönnyítve ezzel a zónamunkát.

Kiszerelés: 100 db / csomag




