
FEBRUÁRI AKCIÓK
Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
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ITALIA 
igazi  szépsége
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Kedves Kollégák!

Már egy ideje, hogy megjelent a nemzetközi és az olaszországi piacon a 
nagy sikerre szert tett PLAYLIST kollekció, amely az utolsó divat szerinti 
trendi, fantasztikus színekből áll: METALLIC ROSE, METALLIC BRONZE és 
METALLIC GREY BLACK. 

Nem a véletlen műve, hogy a fodrászszalonokban, az utcákon, a 
virtuális világban, a közösségi oldalakon mindenki a METALLIC 
színekről beszél, hiszen aki ezt viseli, nem maradhat észrevétlen! 
A színek egyediek és karakteresek, de azt is lehetővé teszik, hogy 
elegánsak és nőiesek is legyünk. 
A PLAYLIST kollekció színeinek használata az egyenes út ahhoz, 
hogy beszéljenek az innovatív  munkádról és a szalonodról is!

Ebben a hónapban szeretnék a PLAYLIST színskálájáról 
beszélni.

Ez a színskála eltér a megszokottól, pont olyan egyedi, mint a 
színek, amiket bemutat. A használata rendkívül egyszerű, de 
vegyük például a METALLIC ROSE COPPER-t és nézzük meg 
együtt, hogy mit láthatunk a színskálában!

Patrizio Paoli
az ALFAPARF MILANO 

vezető technikusa

TECHNIKAI OKOS SAROK

Evolution of the Color tartós krémhajfesték
Az első tincs a natúr haj árnyalatain elérhető eredményt 
mutatja – A második tincs azt mutatja meg, hogy milyen 
eredményt lehet elérni szőkített vagy világosított hajon.
Hajtőre ajánlott keverési arány: 1:1,5
Hajhosszra és hajvégekre ajánlott keverési arány: 1:2

COLOR WEAR 
Szín a színben hajszínező, ideális szőkített vagy erősen 
porózus hajhoz, melyhez a keverési arány: 1:2,  5 volumenes 
Color Wear aktivátorral.

Ez a négy tincs a PIGMENTS különböző keverési arányú 
színeit mutatja meg.
A Pigments ultrakoncentrált tiszta pigment. 
A keverési arányok változtatásával intenzívebb vagy 
világosabb színeket készíthetünk. A Pigments keverhető 
vízzel, maszkkal, samponnal, festékkel is. Kiváló az otthoni 
színmegtartáshoz is, bátran ajánljuk vendégeinknek! 5.4.



Te milyen 
aktuális zenét hallgatsz? 

Illés Mónika 
lejátszási 
listája 

Az olasz ritmust követve...

A Playlist kollekció meg-

jelenésével egy újabb dimenzió-

ba lépett a hajfestés művészete. 

Öntudatos, lázadó, vagy akár ki-

finomult ízlésvilág is választható 

a “lejátszási listáról”.

Az aktuális trendet követő 

METALLIC GREY BLACK, ROSE 

COPPER, BRONZE színek, és a 

hozzájuk tartozó Pigments-ek 

lehetőséget adnak nekünk 

Fodrászoknak, hogy további 

és személyre szabott színeket 

alkossunk meg, amellyel a mai 

kor NŐje egyedinek és külön-

legesnek érzi magát.

Daniele Cattagirone 

Dröszler László

Daniele Cattagirone 

Daniele Cattagirone 

Daniele Cattagirone 

Pályi Bence

Daniele Cattagirone 

Elizabeth Szépségszalon
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Vásárolj egyszerre 15 db ALFAPARF Milano 
színváltoztató terméket és AJÁNDÉKOD egy Playlist 
színskála és egy szabadon választható literes Oxid’o 
krémhidrogén.

001 Vásárolj egyszerre 12 db Precious Nature Color 
hajfestéket és AJÁNDÉKOD 2 darab szabadon 
választható, 750 ml-es Precious Nature aktivátor.

002

Próbáltad már az ALFAPARF MILANO 
AMMÓNIAMENTES hajfestékét? 

Most itt az alkalom! 

9.8.



Vásárolj egyszerre 12 db ALFAPARF Milano 
színváltoztató terméket és AJÁNDÉKOD egy darab 
szabadon választható literes Oxid’o krémhidrogén és egy 
melírfólia.

Vásárolj egyszerre 30 db ALFAPARF Milano színváltozta-
tó terméket és AJÁNDÉKOD két darab szabadon 
választható literes Oxid’o krémhidrogén, két darab 
melírfólia és egy fóliatépő gép a készlet erejéig. 

003 004
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Vásárolj két darab 400 g-os 
Equipment Supermeches  
High Lift szőkítőport 10.578 Ft  
helyett mindössze 7.900 Ft-ért!

Vásárolj két darab 100 ml-es S4U 
FROZ’N jeges hatású zselét  
5.178 Ft helyett mindössze  
3.590 Ft-ért!

Vásárolj két darab 250 ml-es 
Semi di Lino Flexible hajfixáló 
habot 6.378 Ft helyett mindössze 
4.390 Ft-ért! 

Vásárolj egy Il Salone Milano 250 
ml-es Iconic krémet és egy 500 ml-es 
Glorious sampont 4.198 Ft helyett 
most mindössze 2.790 Ft-ért!
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Iconic krém - 250 ml

Normál és száraz hajra ajánlott. 
Tejproteinnel és búzaproteinnel gazdagított, így 
revitalizálja a hajat és lágy tapintást biztosít.

Használat: A Mythic sampon használata után vigyük 
fel a hajhosszra és a hajvégekre, majd 3-5 perc hatóidő 
után alaposan öblítsük le.

Glorious sampon 500 ml

Száraz, roncsolt hajra ajánlott. Tejproteinnel és 
bambuszkivonattal gazdagított. A haj mélyére 
behatolva újjáépíti és táplálja a hajszálakat.

Használat: Oszlasd el a nedves hajon, masszírozd be, 
majd öblítsd le. Szükség esetén ismételjük meg. 
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Ajánld vendégeidnek!

13.12.



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

ITALIAN STYLEWE

Vásárolj 7 db Yellow krémhajfestéket és 
AJÁNDÉKOD további 2 darab festék.

Vásárolj 15 db Yellow krémhajfestéket és 
AJÁNDÉKOD további 4 darab festék és egy 
Yellow zselé. 

009
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Szeretettel várunk képzéseinken!

Gyere el, ne maradj ki semmi jóból! 

Váltsd be hűségpontjaidat 
és gyere el oktatásinkra!

ALFAPARF MILANO SZÍNVILÁGA
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, hogy hogyan 
tudjuk meghosszabbítani a színek tartósságát. Újdonságként pedig délután egy babafejen te is kipróbálhatod az őszfedést, 
világosítást színváltoztatást vagy amit szeretnél.

 Dátum:  2018. február 17. 10:00-16:00 
 Ár:  24.000 Ft vagy 30 pont + 1.500 Ft
	 Előadó:  Berendi Henrik

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 kezeléseket a színfrissítő vagy színmegváltoztató kezelések közé vagy éppen 
helyett, miközben páratlan hajminőséget érhetsz el.

 Dátum: 2018. február 21.  10:00-16:00
 Ár:  Ingyenes
	 Előadó:	 Abarbanell Mirella

FÓKUSZBAN	A	SZŐKÍTÉS
A szőkítés folyamatának teljes körű bemutatása, diagnosztika, a megfelelő krémhidrogén kiválasztása, a haj védelme a 
szőkítés alatt, szőkítés helyes befejezése. Megismerheted a The Hair Supporters és az Equipment termékcsaládot valamint a 
Color Wear és a Harmonizers helyes használatát.

 Dátum:  2018. február 14. 10:00-16:00
 Ár:   18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
	 Előadó:	 Berendi Henrik

PRECIOUS NATURE COLOR NO AMMONIA
Bemutatjuk az APM új Precious Nature ammóniamentes hajfestékét csábító és intenzív textúrájával és természetes összete-
vőivel. Beszélünk az őszfedésről, tartósságról és ápolásról. 

 Dátum: 2018. február 12. 10:00-16:00
 Ár: Ingyenes
	 Előadók:	 Molnár Joli, Kondor Martin

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

 DÁTUM:  2018. február 24-25.  10:00-16:00
 ÁR:  36.000 Ft vagy 40 pont + 2.000 Ft
	 ELŐADÓ:  Némethné Ildikó

17.16.



ALAPHAJVÁGÁS
Sajátítsd el a hajvágás stabil alapjait. Aki áthatóan ismeri az alaphajvágás technikáit és a hozzá tartozó anatómiai, mértani, 
geometriai alapismereteket, gyakorlatilag bármilyen formát megalkothat egy olló és egy fésű segítségével. Oktatásunkon a 
Sassoon-i alapokon nyugvó alaphajvágások kerülnek elméleti és gyakorlati bemutatásra, egyedi filozófiával kiegészítve, hogy 
még magabiztosabb lehess a hajvágások világában. Ne felejtsd el, minden az alapoknál kezdődik!

 DÁTUM:  2018. március 12. 10:00-16:00 
 ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Németh Levente

KLASSZIKUS FÉRFI HAJVÁGÁS
Kökény Ferenc a férfi klasszikus hajvágás és szárítás nagymestere. A hazai fodrászat meghatározó egyénisége, a klasszikus 
hajvágás és a bombage (Hindenburg) specialistája. Szakmai tapasztalata, több száz saját nevelésű tanítványa, elégedett, évek óta 
hozzá járó vendégköre és az a több ezer fodrász, aki oktatásain részt vett, mind-mind azt mutatja, hogy Tőle érdemes tanulni.
Oktatásain előszeretettel vesznek részt a fodrásztanulók, akik a szakma alapjait tőle szeretnék megtanulni és azok a fodrászok 
is, akik bár hosszú évek óta a szakmában dolgoznak, mégis évről-évre tökéletesíteni szeretnék tudásukat. A képzésen 
Kökény Ferenc kiemelt figyelmet fordít a mozdulatok pontos elsajátítására, az elméleti szabályszerűségek ismertetésére, 
amiket gyakorlatban is bemutat. A képzésen tanult fogások amellett, hogy könnyen átültethetök a mindennapokba, kellő 
magabiztosságot és jártasságot adnak.

 DÁTUM:  2018. március 7. 10:00-16:00 
 ÁR:  Elméleti és gyakorlati képzés 10:00-16:00,18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
  Elméleti képzés 10:00-13:00, 12.000 Ft vagy 10 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Kökény Ferenc

MELÍRTECHNIKÁK, SHADOWS & LIGHTS
Szeretnéd bővíteni szolgáltatásaidat? Ne kerülj zavarba semmilyen kéréstől, legyél az egyre nagyobb teret hódító 
színátmenetek mestere. Ombre, sombre, balayage, freehand, highlight, lowligt, dip dye…Oktatásunkon értelmezzük a korszerű 
melírtechnikákat, a szőkítési alapelveket, hasznos tippekkel és trükkökkel látunk el az átmenetes hajfestéshez. Kielemezzük a 
gyakori melírproblémákat és azok elkerülésének lehetőségeit.

 DÁTUM:  2018. március 10. 10:00-16:00
 ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Némethné Ildikó

REBEL
Crazy colors, pasztell színek használata az új színeredmények eléréséhez. Azok 
jelentkezését várjuk, akik szeretnek kísérletezni a színekkel és nem szabnak határt a 
kreatívitásuknak. Lehetőségük lesz megtapasztalni, hogy milyen messzire mehetünk el, 
ha színekről van szó. 

 DÁTUM:  2018. március 3. 10:00-16:00
 ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓK:  Kovács Zoltán, Kondor Martin, 
  Németh Levente

SZÍNKORREKCIÓ
Továbbképzésünkre csak elrontott hajszínekkel érkeznek modelljeink. Különböző technikákat és szakmai fortélyokat ismerhettek 
meg, amivel az ilyen jellegű problémákat egy csapásra orvosolhatjátok a saját szalonotokban. Az oktatás célja: a legkomplexebb 
festési hibákból adódó problémák korrigálásának elsajátítása és megoldása, az ALFAPARF MILANO festési metódusainak 
magabiztos használatával.
Ezenkívül lehetőséged lesz arra is, hogy saját egyedi esetedet is elmeséld és ha szükséges, segítséget nyújtunk hozzá.

 DÁTUM:  2018. március 5. 10:00-16:00
 ÁR:  18.000 Ft vagy  20 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Antal Judit

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)

ISKOLAI NAPOK
Végzős fodrásztanulók jelentkezését várjuk, de javasoljuk azoknak is, akik több év 
kihagyás után szeretnének visszatérni a fodrász szakmába. Segítünk felfrissíteni a 
tudásotokat és megismerkedni az időközben megjelent újdonságokkal.

 DÁTUM:        2018. február 26. 10:00-14:00
  2018. március 9. 10:00-14:00
 ÁR:  Ingyenes
	 ELŐADÓK:  Antal Judit, Némethné Ildikó

19.18.



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
Veress László: 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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