
MÁJUSI AKCIÓK
Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

ÉRVÉNYES 2017. MÁJUS 8-TÓL 2017. JÚNIUS 5-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!
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Vásárolj 12 db ALFAPARF 
színváltoztató terméket, és 
megajándékozunk egy 3 darabos 
HAIRWAY körkefe szettel! A kefék 
átlója: 32mm, 43mm, illetve 53 mm.

Vásárolj 12 db ALFAPARF 
színváltoztató terméket, és 
megajándékozunk a 3 termékből 
álló Solarium nyári hajápoló 
termékcsaládunkkal!

Az ajándék értéke: 9.297 Ft

Vásárolj 24 db ALFAPARF színváltoztató 
terméket, és megajándékozunk 1 db 
SUPERMECHES HIGH LIFT szőkítőporral,  
2 db választható OXID’O krémhidrogénnel, 
valamint 2 db melírfóliával!

Az ajándék értéke: 13.865 Ft
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004 Vásárold meg a várva várt 7 db ÚJ rEvolution NEON 
árnyalatot kedvező bevezető áron, most mindössze  
9.990 Ft-ért! Az akció keretén belül megajándékozunk  
a NEON színekhez tartozó swatch ring tincses 
színmintával , valamint egy NEON Pantonario 
színskálával is.

#
E

L
E

C
T

R
I

C
R

E
D

#
E

C
C

E
N

T
R

I
C

P
I

N
K

# S H O C K I N G G R E E N # C R A Z Y B L U E  # S E X Y M A G E N T A
#

D
Y

N
A

M
I

C
O

R
A

N
G

E
#

A
T

O
M

I
C

Y
E

L
L

O
W

7 NEW ULTRA CRAZY
C O L O R S
7 ÚJ FLUORESZKÁLÓ ÁRNYALAT
ÚJDONSÁG, AMIRÓL NEM TUDSZ MAJD LEMONDANI

Fotókredit: 
Cserháti Tünde/ Péter Zsanett – Shanette Szalon/ Kis János Roland/ Széles Erzsébet / 
Antonella Romita/ Salon Greco The European Day Spa./ Kim Slemaker



006 Vásárold meg a 2 új 90 ml-es Pigments-et, és ajándékként 
választhatsz egy további 90 ml-es Pigments terméket a 
meglévő árnyalatokból!

Ideális, hogy a barna és világosbarna 
árnyalatokat kihangsúlyozza. 
Legyen az festett vagy 
natúr szín. Lágy tónusokkal 
gazdagítja a natúr hajat.

1

Ideális a hideg/hamvas tónusok 
hangsúlyozására sötét hajon 

(a középbarnától a feketéig). Festett és 
natúr hajon egyaránt. Mélységet ad a 

színnek és semlegesíti a 
nemkívánatos narancs árnyalatokat. 

.1.32
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005 Vásárold meg a LISSE DESIGN EXPRESS KIT-et fantasztikusan 
kedvező áron, 8.990 Ft helyett mindössze 3.990 Ft-ért. 
Próbáld ki a piac egyik legkedveltebb hajegyenesítő  
termékét MOST!

AZ EXPRESS KIT ELŐNYEI: 
A klasszikus eljárásnál gyorsabb 
felvitel, 25-30% időt megtakarít a 
haj hosszától és mennyiségétől 
függően. 

2 cm-es tincseket kell leválasztani nem 
0,5 cm-es tincseket. A kezelés a hajvasalás 
után véget ér, nincs szükség öblítésre, 
szárításra és külön stylingra. 
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Vásárold meg mind a 8 féle 90 ml-es és 6×8 ml-es Pigments-et 
25% kedvezménnyel, 105.568 Ft helyett mindössze 79.176 Ft-ért! 
A kedvezményen felül ajándékba kapsz 3-3 db 200 ml-es 
Pigments sampont és maszkot, valamit megkapod a termékek 
használatát megkönnyítő 6 darabos pumpás fiolát és Mousse 
Makert.

Vásárolj egy tetszőleges 90 ml-es kiszerelésű Pigments-et, 
és ajándékba kapod a termékek használatát megkönnyítő 6 
darabos pumpás fiolát és Mousse Makert.
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008

Sampon

Tiszta pigment

Víz

•  Öntsünk 10 ml vizet a pumpás fiolába, amíg a víz a 
jelölésig nem ér!

•  Adjunk hozzá 1 g ultra tiszta pigmentet a kiválasztott 
árnyaltból a tökéletes keverék létrehozása végett!

Tiszta pigment

Víz

Keverjünk össze a Mousse Maker-ben:
•  50 ml vizet
•  3 ml Alfaparf Milano sampont, amely a hajtípusnak a legjobban megfelel
•  5 g ultra tiszta pigment koncentrátumot, a kiválasztott árnyalatból

Legyen a tiéd hatalmas 
kedvezménnyel a teljes Pigments 
szortiment!

6X
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Vásárolj egy csomag (6x13 ml) Semi di Lino Reconstruction 
SOS ampullát, most 3.689 Ft helyett, mindössze 2.689 Ft-ért!

Vásárolj 2 db S4U Tx’t hajzselét most rendkívül 
kedvező áron, mindössze 2.990 Ft-ért!
A két termék együttes eredeti ára: 5.178 Ft.
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AZ S4U TX’T ELŐNYEI:
 • Maximális volumen és struktúra minden hajtípusnak.
 •  Úgy tervezték, hogy  egyenes és göndör textúrák létrehozására egyaránt alkalmas.
 • A haj rugalmas marad és természetes érzést nyújt.
 • Nem nehezíti el a hajat.
 •  Beszárítás előtt, vizes hajra felvíve akár hab helyett alkalmazható a tökéletes 

tömegű frizura kialakításához.
 •  Meleg hajcsavarók használata előtt alkalmazva testességet és hihetetlen volument 

ad a hajnak egészen a következő hajmosásig. 
 •  Hosszú, hullámos haj szárításánál megkönnyíti a haj beszárítását, kiváltképpen ha 

ki is húzzuk a hajat.

AZONNALI SEGÍTSÉG A 
HAJNAK!

A vendégek elégedettségének 
növelése érdekében sose 
felejtsük el a sérült, elgyengült 
hajú vendégeknek ajánlani a 
megfelelő kezeléseket. Nincs 
nő, aki ne lenne hajlandó 
áldozni haja egészségére!

Különösen roncsolt és elgyengült hajra 
való kezelés, mélyen rekonstruálja a 
sérült hajszerkezetet. A haj a kezelés 
után erős és hihetetlenül rugalmas lesz. 

Használat: Samponos hajmosás után 
vigye fel a nedves hajra! Helyezze 
hőhatás alá 5-10 percre, akár meg is 
száríthatja a hajat és átsimíthatja nedves 
hajvasaló segítségével! Minden esetben 
alaposan ki kell öblíteni a terméket a 
hajból!

Kiszerelés: 6 × 13 ml



012 Vásárolj 20 db Yellow 
Color krémhajfestéket, és 
megajándékozunk egy tűzpiros 
Siebel DREOX hajszárítóval!

013 Vásárolj 12 db Yellow 
Color krémhajfestéket, és 
megajándékozunk 2 db Yellow 
hajzselével!

12.oldal 13.oldal

Ez a DREOX hajszárító könnyen 
kedvenc eszközöddé válhat. Mindössze 
540 grammos, pompás metál vörös 
színben pompázik, három hőmérséklet 
és két fokozatú sebesség beállítással 
rendelkezik és hideg levegő 
funkciója is van.

Vásárolj 3 db nagy kiszerelésű IL Salone Milano terméket 
(1000 ml-es sampont vagy kondicionálót, vagy 500 ml-es 
maszkot), és megajándékozzuk egy ALFAPARF pólóval.

011
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MEGYEI NAPOK001 Az ALFAPARF hihetetlenül erős technikai szolgáltatások 
terén, amivel olyan fegyvert ad a felhasználó fodrászok 
kezébe, amellyel mindig az élvonalba tartozhatnak. De ez 
nem minden… A magas színvonal és fejlődés érdekében 
elengedhetetlen, hogy a fodrászok a legnagyobb biz-
tonsággal tudják egymásra építeni és koncepcióban látni 
a különböző technikai eljárásokat. 

IDŐPONT MEGYE OKTATÓK HELYSZÍN

május 13. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Molnár Joli,  Oktatóstúdió (1074 Bp., Dob u. 51.)
  Szabó Valéria, Viola Dóra 

május 14. Hajdú-Bihar és  Molnár Joli, Szabó Valéria,  Oktatóstúdió (1074 Bp., Dob u. 51.)
 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Viola Dóra 

május 15. Vas megye Viola Dóra, Dröszler László,  Szombathely
  Kovács Zoltán 

május 22. Zala és Somogy megye Viola Dóra, Dröszler László,  Oktatóstúdió (1074 Bp., Dob u. 51.)
  Kondor Martin 

Az idei megyei napokon az új NEON kollekció 
frizuráin, az új NEON hajfestékek és egyéb termékek  
felhasználásán keresztül sajátíthatod el annak fortélyait,  
hogyan lásd rendszerben a különféle szolgáltatásokat,  
hogyan kombináld őket, és hogyan kösd magadhoz a  
vendégeidet a kínált szolgáltatások számának növelésével. 

Festés-és vágástechnikák, illetve technikai ismeretek 
sokaságával lehetsz gazdagabb, amelyek által szalonod 
bizonyosan fejlődni fog, bevételed pedig nő majd.

SZERETETTEL 
VÁRUNK 

KÉPZÉSEINKEN!

JELENTKEZÉS: 
Telefonon Moskál Zsófia 

oktatási koordinátornál: 06 30 336 3695,
e-mailben: studio@hairline.hu 

vagy jelentkezz a www.oktatostudio.hu
weboldalon! 

A befizetés módja csekken vagy átutalással 
(Hair-Line Kft. OTP 11707024-20458955).

Ha további kérdésed van, 
keresd Hair-Line területi képviselődet!

OKTATÓSTÚDIÓ
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Időpontok: 2017. június 24. (szombat)
 2017. június 25. (vasárnap)

Helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1074 Budapest, Dob utca 51.)

Előadó:  Francesco Arancio, az ALFAPARF magyarországi 
nagykövet fodrásza, az ALFAPARF nemzetközi  
bemutatófodrász csapatának tagja

Részvételi díj: 24.990 Ft

ISMÉT MAGYARORSZÁGON FRANCESCO ARANCIO, 
AZ ALFAPARF OLASZORSZÁGI NAGYKÖVETE!

A Graffiti kollekció megalkotásának ötletét természetesen az utcai 
rajzok ihlették. A 70-es években New Yorkban született “művészeti ág”, 
a GRAFFITI olyan fiatalok körében indult útjára, akik határozott színeken 
és geometriai formákon keresztül fejezték ki személyes kreativitásukat. 

A graffiti stílus eme ideológiája inspirálta Francesco Arancio legújabb 
kollekcióját. Így született meg a három aszimmetrikus, szabálytalan 
formákkal bíró frizura, és így lettek élénkek és figyelemfelkeltők a haj-
színek. Vörös, réz és látványos szőke színek, amelyek festéstechniká-
jában több színátmenetet is alkalmazott az ALFAPARF mesterfodrásza. 

Gyere el, ha szeretnéd testközelből megismerni ezt a 
nem mindennapi kollekciót, és elsajátítani ezt az egyedi 
stílust. Itt a helyed továbbá, ha szakmailag inspirál és 
motivál, hogy megtanulj új festés-és vágástechnikákat, 
amelyekkel még színesebbé és professzionálisabbá 
teheted szalonod frizurakínálatát!

A nap folyamán három festés- és három vágástechnikát sajátíthatsz el 
egy lépésről lépésre bemutató keretében. Az oktatás ára magába foglal 
továbbá egy szendvicses ebédet is! 
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MI, FODRÁSZOK IMÁDJUK 
A SZÍNEKET, SZERETÜNK 
FESTENI ÉS SEMMI SEM SZABHAT 
HATÁR A FANTÁZIÁNKNAK…

ÉS EZ BIZONY NÉHA BAJ IS LEHET! 

Tudjuk-e mi alapján kell színt választanunk a vendége-
inknek? Mivel tudjuk üdévé, élettelivé változtatni és 
megfiatalítani az arcot?

Egy bizonyos életéven túl minden vendégünknek jól 
jön néhány év mínusz, és a színelmélet a segítségünk-
re lehet. Nemcsak részletesen elmesélem, de meg is 
mutatom, hogyan működik. 

Néhány perces elemzés és ezután nemcsak festésed 
lesz mindig tökéletes, hanem a színválasztás is. 

Időpont: 2017. május 20. (szombat) 10:00-16:00

Helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1074 Budapest, Dob utca 51.)

Előadó:  Molnár Joli mesterfodrász, a Hair-Line Kft. szakmai  
vezetője, oktató- és bemutatófodrásza

Részvételi díj: 18.000 Ft

SZÍNTERVEZÉS, AZAZ A TÖKÉLETES 
ÁRNYALAT MEGTALÁLÁSA

004

A PIGMENTS a legújabb generációs hajszínező, amely intenzívebbé, 
gazdagabbá és különlegesen ragyogóvá teszi az ALFAPARF MILANO által 
kínált bármilyen hajápolási szolgáltatást (kezelés, festés, vágás, formázás). 
Minden kozmetikai közegben alkalmazható, az extra magas koncentráció-
jú hajfestékek számos terméktípushoz keverhetők, hogy megőrizzék vagy 
élénkebbé tegyék a természetes vagy festett hajszínt, hogy az vibráló és 
ragyogó legyen.

Szeretnéd megismerni a Hair-Line Kft. által forgalmazott 
The HAIR Supporters termékcsaládot? Kérdésed van az anyagok 
használatával kapcsolatban? Nem vagy biztos abban, hogyan kell használni?

GYERE EL A FOGADÓÓRÁNKRA, AHOL 
MINDEN KÉRDÉSEDRE VÁLASZT KAPSZ!
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Időpont: 2017. május 17. (szerda) 09:00-13:00

Helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1074 Budapest, Dob utca 51.)

Előadó:  Viola Dóra mesterfodrász, a Hair-Line Kft. szakmai  
vezetője, oktató- és bemutatófodrásza

Részvételi díj: INGYENES

       FOGADÓÓRA – 
PIGMENTEK VILÁGA

005

Időpont: 2017. május 21. (vasárnap) 10:00-16:00

Helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1074 Budapest, Dob utca 51.)

Előadó:  New Generation: Kondor Martin, Kovács Zoltán,  
Németh Levente

Részvételi díj: 18.000 Ft

NEXT GENERATION 
& FESZTIVÁLTREND

HA NYÁR AKKOR BULI, HA BULI 
AKKOR FESZTIVÁL!

Szeretnél naprakész lenni, 
vendégeidnek trendi fesztivál 

hajakat készíteni? Legyen az férfi 
vagy női frizura, ismerd meg a 

legújabb divatot!

Oktatásunkon bemutatjuk az 
aktuális 2017-es női és férfi fesz-

tiváltrendeket, ötleteket, inspirációt 
adunk a nyárra! 
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Ezen az oktatáson a szokásostól eltérő módon szeretnélek inspirálni benneteket. Egy 
olyan képzésre invitállak titeket, ahol a szakma egy olyan szegmensével foglalkozunk, 
amit ugyan néha még magunknak sem merünk bevallani, de időről-időre meggyűlik 
vele a bajunk. A gyorsan fejlődő technika, az egyre intelligensebb anyagok hihetetlen 
tárháza ellenére, tartunk bizonyos műveletek végrehajtásától, nem vagyunk tisztában 
bizonyos technikai vagy anyagismereti elemekkel. Ilyen például a szőkítés, a világosítás, 
a melír és még sorolhatnám.

Egy 2×2 napos, olyan kurzusra hívlak benneteket, amelyen a világosítástól a szőkítésig 
a folyamatok minden egyes állomását step by step bemutatom nektek. Átbeszéljük 
teljes részletességgel a hozzá tartozó elméletet, a vegyi folyamatokat és a hozzá tartozó 
hajápolási lehetőségeket. A negyedik napon a hallgatók egy vizsgával zárják a képzést, 
melyet diplomával koronázunk.

Időpontok: Master Blonde I. – 2017. május 25. (csütörtök)
 Master Blonde II. – 2017. május 26. (péntek)
 Master Blonde III. – 2017. május 27. (szombat)
 Master Blonde IV. – 2017. május 28. (vasárnap)

Helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1074 Budapest, Dob utca 51.)

Előadó:  Némethné Ildikó mesterfodrász,  
a Hair-Line Kft. szalontrénere és oktatófodrásza

Részvételi díj: 40.000 Ft / 4 alkalom

Időpontok: 2017. június 10-11. (szombat-vasárnap) 10:00-16:00

Helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1074 Budapest, Dob utca 51.)

Előadók:  Antal Judit mesterfodrász,  
a Hair-Line Kft. szalontrénere és oktatófodrásza

 Némethné Ildikó mesterfodrász,  
 a Hair-Line Kft. szalontrénere és oktatófodrásza

Részvételi díj: 30.000 Ft
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MASTER BLONDE

ALKALMI KONTYOK – 
TÖRÖK ÉS OROSZ VONALVEZETÉS

ALFAPARF BY NIGHT008

Időpontok: 2017. június 2. (péntek)

Helyszín: Hair-Line Oktatóstúdió (1074 Budapest, Dob utca 51.)

Előadók:  Viola Dóra mesterfodrász, a Hair-Line Kft.  
szakmai vezetője, oktató- és bemutatófodrásza

 Kondor Martin, a Hair-Line Kft. oktató- és 
 bemutatófodrásza, a New Generation tagja
 Kovács Zoltán, a Hair-Line Kft. oktató- és 
 bemutatófodrásza, a New Generation tagja

Részvételi díj: 22.000 Ft

Budapest látnivalóit és fényeit társítjuk 
látványos frizurákkal. Rendhagyó esti, 
éjszakába nyúló képzésre invitáljuk azokat 
a vagány fodrászokat, akik imádják Buda-
pest belvárosának lüktetését, szeretik a 
bulis hangulatot és még ennél is jobban 
szeretnének elsajátítani pár extravagáns 
frizurakészítési technikát. 
Figyelemfelkeltő buliba illő hajfestés- és 
hajvágástechnikákkal, illetve party fona-
tokkal várjuk az érdeklődőket. Az oktatás 
végeztével a programnak még korán sincs 
vége, könnyed városnéző túrára invitáljuk a 
résztvevőket, az este pedig Budapest vala- 
melyik felkapott romkocsmájában ér majd 
véget, ahol könnyed itallal koccintunk majd 
erre a fantasztikus hangulatú képzésre. A török és orosz vonalvezetési technikára 

épülő oktatásunkon megmutatjuk, hogyan 
készíts egyszerű, de nagyon látványos  
elemekkel fűszerezett kontyokat. A két 
stílus nagyon különbözik és mégis hasonlít. 
Bemutatjuk, hogyan tudod alkalmazni eze-
ket a vonalvezetési stílusokat az egysze-
rűbb báli frizurától egészen az extrém 
menyasszonyi kontyokig.

A szeminárium két napos.
Első nap: A mesterek, Némethné Ildikó és 
Antal Judit bemutatják a kontyokat.
Második nap: A fodrászok a mesterek 
segítségével elsajátítják a frizurákat gyakor- 
latban is.

A képzésre hozzatok magatokkal minden 
olyan eszközt, ami a konty készítéséhez 
szükséges! Kontykefe, fésű, stílfésű, gumi, 
hajháló, csipesz, hullámcsat, babatű, haj-
vasaló, hajsütő és bontókefe.

HA TE IS TÖBBET AKARSZ ADNI A 
VENDÉGEIDNEK, HA SZOMJAZOL AZ ÚJ 
DOLGOKRA ITT A HELYED!



Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hair-Line Kft. Törökbálint, Jázmin utca 1. 

TERÜLETI KÉPVISELŐK:

Nyugat-magyarországi területi vezető: 
Bazsonyi Zsolt: 06-30/336-3701

Kelet-magyarországi területi vezető: 
Szigethy Zsolt: 06-30/695-8852

Baranya megye:
Kerékgyártó Ildikó: 06-30/695-8845

Bács-Kiskun megye:
Szabó Ágnes: 06-30/528-8761

Békés megye:
Kun Zita: 06-30/627-7805

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Veres Péter: 06-30/336-3693

Budapest:
Karácsonyi András: 06-30/695-8849

Pelczmann Márk: 06-30/695-8851

Budapest-Buda:
Rigó István: 06-30/473-1911

Csongrád megye:
Budai Gábor: 06-30/336-3700

Fejér megye:
Bazsonyi Zsolt: 06-30/336-3701

Kovács F. Nándor:06-30/336-3703
Miklós Ivett: 06-30/336-3702

Győr-Moson-Sopron megye:
Németh Zsolt: 06-30/427-1311

Kovács F. Nándor: 06-30/336-3703

Hajdú-Bihar megye:
Orosz Tibor: 06-30/336-3696

Heves megye:
Tűzkő Gyula: 06-30/336-3690

Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Lázár Péter: 06-30/336-3692

Komárom-Esztergom megye:
Németh Zsolt: 06-30/427-1311

Kovács F. Nándor: 06-30/336-3703

Nógrád megye:
Tűzkő Gyula: 06-30/336-3690

Pest megye:
Kanyó Zsolt: 06-30/427-4638

Szigethy Zsolt: 06-30/695-8852

Somogy megye:
Ságvári Mihály: 06-30/697 1124

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Bakó Gyula: 06-30/336-3697

Tolna megye:
Kerékgyártó Ildikó: 06-30/695-8845

Vas megye:
Simon Csaba: 06-20/941-2974

Veszprém megye:
Harnberger József: 06-30/645-0094

Zala Megye:
Miklós Ivett: 06-30/336-3702


