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

ÉRVÉNYES 2017. DECEMBER 4-TŐL 2018. JANUÁR 7-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!



ITALIA 
igazi  szépsége

A Hair-Line Kft. telje
s csapata és a magam 

nevében is, ezúton kívánok mindenkinek

    Békés K
arácsonyi Ünnepeket 

          
          

          
és Boldog Új Évet! 

          
          

      Hansági-Bozsó Orsolya

          
          

       H
air-Line Kft. tulajdonos, ügyvezető
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Vásárolj egyszerre 12 db Alfaparf színváltoztató terméket 
és megajándékozunk 1 db Il Salone Milano Mythic 1000 
ml-es samponnal és 1 db Il Salone Milano Epic 1000 ml-es 
kondicionálóval.
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TECHNIKAI OKOS SAROK

Ismét egy újabb év végéhez közeledünk és egy 
újdonságokban rendkívül gazdag évet zárhatunk. 
A 2017-es év az Alfaparf márkát még elismertebbé 
és még sikeresebbé tette világszerte, hiszen a márkanév 
összeforrt a folyamatos fejlesztésekkel, forradalmi 
újdonságokkal, és az igazi, autentikus, oly annyire egyedi 
és összetéveszthetetlen  Made in Italy védjeggyel. 

2017-ben számtalan újdonsággal kápráztattuk el a világot, 
de az év végét sem hagyhattuk újdonságok nélkül, így 
novemberre is tartogattunk valami különleges újdonságot. 
Az új PLAYLIST kollekció magába foglalja mindazt az 
eszkluzivítást, amit a kozmetikai hajfestékek területén 
ma el lehet képzelni. Sőt, még többet is! 
A Playlist kollekció új árnyalatai hihetetlen ihletet adnak a 
fodrászoknak és a vendégeknek is, hiszen ha Playlistról van 
szó, akkor mindenről beszélhetünk, csak megszokottról, 
hagyományosról nem! A METALLICS ROSE COPPER 
árnyalataival igazán egyedi lehetsz, a METALLICS GREY 
BLACK férfiak számára is megfelelő, a METALLICS BRONZ 
igazán nőies és elegáns árnyalat.

Jól tudjuk, hogy a december kiemelten fontos hónap a 
fodrászszalonok életében, így Te se maradj le, adj új ritmust, 
újabb érzelmeket a vendégeidnek az Alfaparf Playlist 
kollekciójával!

Az ALFAPARF MILANO nevében szeretnék köszönetet 
mondani azért, hogy egész évben velünk voltatok és 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új Évet 
kívánok mindenkinek!

2018-ban találkozunk ismét itt, ne hagyd ki 2018-as 
újdonságainkat!

                                                   Üdvözlettel: Patrizio Paoli

Patrizio Paoli
az ALFAPARF MILANO 

vezető technikusa
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Vásárolj egyszerre 22 db Alfaparf színváltoztató terméket és ándékod: 
1 db 250 ml-es The Hair Supporters Scalp&Fiber Restorer, 1 db 12 x 13 
ml-es The Hair Supporters Scalp Protector, és egy egyedi karácsonyi 
beterítőkendő. 
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BOND REBUILDER 
kötés-újjáépítő

Különleges hatású krém, amely óvja a haj rostjait a technikai 
szolgáltatás alatt, csökkenti az esetleges roncsolódások és 
sérülések számát, megóvja a belső kötéseket és javítja azok 
ellenállóképességét.
Kvaterner Biomimetikai keratint tartalmaz, amely a hajrészeket 
intelligens módon újjáépítő, forradalmian új hatóanyag.

PARABÉNMENTES

Kiszerelés: 300 ml
A kiszerelés egy darab 10 ml-es műanyag fecskendőt tartalmaz a 
felhasználandó termékmennyiség pontos adagolása érdekében.

Vásárolj egyszerre 30 db Alfaparf színváltoztató terméket és 
az ajándékod egy 400g-os Equipment Supermeches+ High 
Lift szőkítőpor, 1 darab 300 ml-es The Hair Supporters Bond 
Rebuilder krém, és egy egyedi karácsonyi beterítőkendő.
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SCALP PROTECTOR
fejbőrvédő 

Fejbőrvédő és nyugtató hatású szérum, amely a szőkítő szolgáltatások 
alatt komfortérzetet kölcsönöz a fejbőrnek.

ILLATANYAG- ÉS PARABÉNMENTES.

MIKOR HASZNÁLJUK?
• Mindig amikor a hajtőnél is szőkítjük a hajat.
•  Minden olyan vendégnél, aki általában panaszkodni szokott, hogy az 

anyag kellemetlen érzést kelt, illetve csípi a fejbőrét.

HOGYAN HASZNÁLJUK?
A szőkítő szolgáltatás megkezdése előtt 5 perccel egy ampulla teljes 
tartalmát vigyük fel közvetlenül a fejbőrre.

További lehetőségként össze lehet keverni a szolgáltatás keretében 
egy ampullát 60 g festékkel / szőkítővel + aktivátorral.

ÖSSZETEVŐK 
Exkluzív, aktív csillapító hatású hatóanyagok keveréke, amelyek között 
megtalálható az ÁZSIAI KÖLDÖKFŰ és a KAMILLA KIVONAT.

SCALP & FIBER RESTORER  
hajrost- és fejbőr-helyreállító fluid

Különleges, kettős hatású, parabénmentes fluid, amely segít hely- 
reállítani:

1.  a fejbőr normál pH értékét, amely a technikai szolgáltatások alatt 
megváltozik.

2.  a haj rostjainak helyes egyensúlyi állapotát, miközben lezárja a kuti-
kulákat, így fényes és táplált hajat biztosít.

MIKOR HASZNÁLJUK?
Minden egyes festés, szőkítés, tartós és féltartós göndörítés után.

HOGYAN HASZNÁLJUK?
Leválasztásonként haladva, vigyük fel a fejbőrre. Használjuk az 
erre a célra kialakított speciális kupakot. Masszírozzuk, majd egy 
fésű segítségével, egyenletesen oszlassuk el terméket a hajtőtől 
a hajvégekig. 3-5 perc hatóidő után, alaposan öblítsük le a hajat és 
formázzunk.

A fluid Kvaterner Biomimetikai keratint tartalmaz. Ez a hatóanyag beazo-
nosítja a sérült részeket és az egészséges hajszálban található aminosav 
– szekvenciával azonos módon, újjáépíti a hajszálat.

Az ajándékod értéke: 
19.398 Ft

Az ajándékod értéke: 
26.988 Ft
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Vásárold meg a 300 ml-es The Hair Supporters Bond 
Rebuilder kötés-újjáépítő krémet 18.699 Ft helyett, most 
mindösszesen 12.990 Ft-ért!
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BOND REBUILDER 
kötés-újjáépítő

Különleges hatású krém, amely óvja a 
haj rostjait a technikai szolgáltatás alatt, 
csökkenti az esetleges roncsolódások és 
sérülések számát, megóvja a belső kötéseket 
és javítja azok ellenállóképességét.
Kvaterner Biomimetikai keratint tartalmaz, 
amely a hajrészeket intelligens módon 
újjáépítő, forradalmian új hatóanyag.

PARABÉNMENTES

Kiszerelés: 300 ml
A kiszerelés egy darab 10 ml-es műanyag 
fecskendőt tartalmaz a felhasználandó 
termékmennyiség pontos adagolása 
érdekében.

KEDVEZM
ÉN

Y30%

Vásárolj 25.000 Ft-ért bármilyen Alfaparf terméket és 
megajándékozunk egy csodálatos Sibel Beox hajsimító 
kefével, valamint egy karácsonyi beterítőkendővel.
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Vásárolj 2 db 50 ml-es Semi di Lino Diamond Cristalli 
liquidi hajvégápoló olajat és megajándékozunk 
további két darabbal! 
Te is ajándékozd meg vendégeidet!
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BOMBASZTIKUS AKCIÓ! AZ ÉV DURRANÁSA!

Vásárolj 25.000 Ft-ért bármilyen Alfaparf terméket és 
megajándékozunk egy különleges fodrász dizájnos 
órával. 
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Vásárolj egy darab bármilyen 1000 ml-es Precious  
Nature vagy Semi di Lino sampont és megaján-
dékozunk egy Ultron mini hajvasalóval.

007
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Vásárolj 2 db 250 ml-es Semi 
di Lino Sculpting hajtőemelő 
sprayt, és ajándékba adunk 
még egyet! 

Vásárolj 2 db 500 ml-es Semi 
di Lino Original hajlakkot, és 
ajándékba adunk még egyet!

Vásárolj 2 db 125 ml-es Semi 
di Lino Cristalli sprayt, és 
ajándékba adunk még egyet!

Ajándékozd meg magad egy Jaguár TCC melegvágó 
készülékkel 299.000 Ft helyett mindösszesen 
239.000 Ft-ért és mi megajándékozunk egy különleges 
fodrász dizájnos faliórával, és egy bannerrel! 
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014 Vásárolj egyszerre 20 db Yellow Color hajfestéket, 
és megajándékozunk 2 db Yellow törölközővel, 2 db 
literes, tetszőlegesen választható Yellow Peroxide 
krémhidrogénnel, és egy karácsonyi beterítőkendővel!

015 Vásárolj egyszerre 20 db Yellow Color hajfestéket, és 
megajándékozunk 2 db literes, tetszőlegesen választható 
Yellow Peroxide krémhidrogénnel, egy színskálával, 
és egy karácsonyi beterítőkendővel!

013 Vásárolj 8 db Yellow Color 
hajfestéket, és megajándékozunk
 egy Sibel Ovalux hajkefével!

MEGÚJULT YELLOW COLOR HAJFESTÉKEK 
VÁLTOZATLAN ÁRON IMMÁR 70 ÁRNYALATBAN!

15 ÚJ ÁRNYALAT ARGÁN OLAJJAL ÉS ALOETRIX-SZEL!

Argán olaj:  Csodálatos szépségelixír, amely a világ összes földrészén élő nő 

szépségápolásának alapja.Hihetetlenül ragyogó és fényes haj!

Aloetrix:   Aloe Vera alapú, búzaproteint, UV szűrőt tartalmazó komplex, amely a puha, 

selymes hajat biztosítja

  Hideg árnyalatok: 6.11, 7.11, 9.1, 10.1 

  Szőke árnyalatok: 8.13, 11.21

  Barna árnyalatok: 6.37, 7.37, 8.32

  Vörös árnyalatok: 4.66S, 5.66S, 6.66S, 5.26, 6.26

  Színfokozó: 4.10
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016 Vásárolj 2 db 500 ml-es Yellow hajlakkot 
kedvező áron, most mindösszesen 
2.399 Ft-ért!

017 Vásárolj 2 db Yellow zselét 
2.990 Ft-ért! 

Így egy zselé mindösszesen 
csak 1.495 Ft!

SZERETETTEL VÁRUNK 
KÉPZÉSEINKEN!

JELENTKEZÉS: 
Hívd a 06-30/336-3695-ös telefonszámot, 

keresd Hair-Line területi képviselődet, írj e-mailt 
a studio@hairline.hu címre vagy jelentkezz 

a www.oktatostudio.hu weboldalon!

A befizetés módja: 
csekken vagy átutalással (Hair-Line Oktatóstúdió 11707024-20458955)
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ISKOLAI NAPOK 

Végzős fodrásztanulók jelentkezését várjuk, de javasoljuk azoknak is, akik több év ki-
hagyás után szeretnének visszatérni a fodrász szakmába. Segítünk felfrissíteni a tudáso-
tokat és megismerkedni az időközben megjelent újdonságokkal.

Dátum: 2018. január 29. 10:00- 14:00
 2018. február 26. 10:00-14:00
INGYENES

LISSE DESIGN VILÁGA 

A simító metódusok teljes sorozatát mutatjuk be ezen az oktatáson,  az egyenesítéstől a 
helyreállító kezelésekig. Ezen kívül megmutatjuk, hogy hogyan építheted be a kezelése-
ket a színfrissítő vagy színmegváltoztató szolgáltatások közé vagy éppen helyette, 
miközben páratlan hajminőséget érhetsz el.

Dátum: 2018. január 31. 10:00-16:00
 2018. február 21. 10:00-16:00
INGYENES

ALFAPARF SZÍNVILÁG 

Tudd meg, hogyan festünk mi és próbálj ki bármit, amit szeretnél!  Különleges utazás a haj világába, összhangban az 
APM színmegváltoztató termékeivel. Bemutatjuk a színeket, festéstechnikákat és egyéb praktikákat, mint például,  
hogyan tudjuk meghosszabbítani a színek tartósságát. Újdonság! Az oktatás délutánján te is kipróbálhatod egy babafe-
jen az őszfedést, világosítást színváltoztatást vagy amit szeretnél.

Dátum:  201.8. február 17.
ÁR:  24.000 Ft vagy 30 pont + 1500 Ft

FONÁS

A kötetlen hangulatú kétnapos továbbképzésen mindenki egyszerre, lépésről-lépésre haladva gyakorolja a 2,3,5,7-es 
fonást, a szövést és a sodrást. A második napon a már az elsajátított technikák segítségével, fonatokból készített, alkalmi 
frizurákat tanulhattok meg. A résztvevők babafejen, egyszerre gyakorolják a frizura elkészítését .
Amit hozz magaddal: kontykefe • bontókefe • stílfésű • csipeszek • tűcsipesz • kontygumi • babatű • kontydísz

Dátum:  2018. február 24-25.
ÁR:  36.000 Ft vagy 40 pont + 2000 Ft

PIGMENTS 

Bemutatjuk a teljes Pigment portfóliót és az összes lehetőséget, hogy hogyan keverhetjük őket a többi színvál-
toztató, formázó vagy ápoló termékünkkel, hogy ezáltal is bővíthesd szalonszolgáltatásaid körét. Mindemellett 
kiélheted a kreativitásod és gyönyörű új színeket teremthetsz.

Dátum: 2018. február 3. 10:00-16:00
INGYENES

PRECIOUS NATURE COLOR NO AMMONIA 

Bemutatjuk az APM új PN ammóniamentes hajfestékét csábító és intenzív textúrájával és természetes összetevőivel. 
Beszélünk az őszfedésről, tartósságról és ápolásról is. 

Dátum:  2018. február 12. 10:00-16:00
INGYENES

FÓKUSZBAN A SZŐKE 

A szőkítés folyamatának teljes körű bemutatása: diagnosztika, a megfelelő Oxid’o krémhidrogén kiválasztása,  a haj 
védelme a szőkítés folyamata alatt, a szőkítés helyes bejfejezése. Megismerheted a Hair Supporters és az Equipment 
termékcsaládot, valamint a Colorwear és a Harmonizer helyes használatát is.

Dátum: 2018. február 14. 10:00-16:00
ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont+1000 Ft
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hair-Line Kft. Törökbálint, Jázmin utca 1. 

TERÜLETI KÉPVISELŐK:

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

Pelczmann Márk: 06-30/695-8851

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

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

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
Balázs Béla: 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

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

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