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

ÉRVÉNYES 2018. MÁRCIUS 5-TŐL 2018. ÁPRILIS 8-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!
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Kedves Kollégák!

Elérkezett a március, a megújulás, a változás hónapja. A tavasz 
közeledtével késztetést érzünk a stílusváltásra, hiszen az évszakok 
változásával együtt mi is új külsőt szeretnénk. Új történet, új stílus…
Örömmel ajánlom figyelmetekbe az ALAPARF MILANO legújabb styling 
termékcsaládját, a STYLE STORIES-t, amely 12 styling termékével 
megérkezett Magyarországra is, így lehetőség nyílik a stílus határtalan 
formázására, végtelen variálásra a szalonokban és otthon is! Ajánld 
vendégeinek is!

Jó munkát mindenkinek!

Üdvözlettel: Patrizio Paoli

Patrizio Paoli
az ALFAPARF MILANO 

vezető technikusa

TECHNIKAI OKOS SAROK
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THERMAL
PROTECTOR

200 ml

FLEXIBLE 
MOUSSE

250 ml

FIRMING 
MOUSSE

250 ml

FROZEN 
GEL

150 ml

BLOW 
DRY CREAM

150 ml

TWISTED
 CURLS

100 ml

GLOSSY 
POMADE

100 ml

SCULPTING 
HAIRSPRAY

250 ml

 DEFINING 
WAX

75 ml

 FUNK CLAY
100 ml

WET GEL
150 ml

ORIGINAL 
HAIRSPRAY

500 ml

EXTRA-STRONG HOLDSTRONG HOLDMEDIUM HOLDNO HOLD

1 2  Ú J  T E R M É K  M I N D E N  I G É N Y R E ,  M I N D E N  E S E M É N Y R E !
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Míg régen csak a nagy alkalmakra kellett tökéletesen kinézni, ma, amikor a valós és a 
virtuális élet határai már teljesen elmosódtak és az internet az életünk részévé vált, minden 
megosztható és minden pillanat a történelem egy része.

A HÉTKÖZNAPOK KEMÉNY KIHÍVÁST JELENTEK A HAJUNKNAK, ÍGY SZÜKSÉG VAN 

EGY SEGÍTŐTÁRSRA! Minden egyes eseményre, minden egyes alkalomra a megfelelő stílus! 
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Minden egyes  STYLE STORIES termék összetevőjének alapja a Moringa Oleifera, 
amelyet sokoldalúsága és a bőrre, hajra kifejtett hatása miatt Csodafának is hívnak.

SEMLEGESÍTI A KELLEMETLEN SZAGOKAT, így a tiszta haj érzete sokkal tovább tart.
FÉNYVÉDŐ HATÁSÚ, ellensúlyozza a szabadgyökök károsító hatását.

Morin
ga 

Oleif
era

Minden egyes pre-styling termék olyan összetevőket tartalmaz, amelyek hő hatására 
aktiválódnak és védelmet nyújtanak a szabadgyökök károsító hatása ellen, megőrizik a 
haj rostjaiban természetesen jelenlévő keratint.

Hovéd
elem 

A texturizáló termékek látványosan, +67%-kal megnövelhetik a haj volumenét, teltségét!

Volum
en

A hajpaszták és a hajzselék olyan fixáló anyagok komplexét tartalmazzák, amelyek 
egész napra biztosítják a tartást: az elkészített frizura 8 óra elteltével is szinte teljesen 
megtartja a formáját. *

Hossz
an tartó

 hatás

Egész
 nap

A Style Stories hajlakkok akár 43%-kal több fényességet is adhatnak a hajnak, biztosítva 
ezzel a maximálisan elérhető ragyogást! **

Fényesség

Mit tartalmaz a Moringa Olefiera?
 • Vitaminok: A-, B6-, B12-, E- és K-vitamin, thiamin, niacin, riboflavin, folát.
 • Ásványi anyagok: kálcium, foszfor, cink, vas, kálium, réz, magnézium, nátrium, mangán.
 • Fitonutriensek: Karotinoidok, flavonoidok, glükozinolát, ellágsav, resveratrol, fitoösztrogén.
 • Esszenciális aminosavak: Izoleucin, leucin, lizin, methionine, fenilalanin, treonin, triptofán, valin.
 • Nem esszenciális aminosavak: alanin, arginin, aszparaginsav, cisztin, glutamin, glicin, hisztidin, prolin, serine, tirozin.
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Vásárold meg egyszerre a 12 féle Style Stories styling 
terméket 50% kedvezménnyel 39.880 Ft helyett 
mindössze 19.940 Ft-ért és AJÁNDÉKOD egy Style 
Stories póló. 

A kedvezmény és az ajándék összértéke: 22.639 Ft

Vásárold meg egyszerre a 12 féle Style Stories styling 
terméket 39.880 Ft-ért és AJÁNDÉKOD egy HairWay 
Comfort hajvágó szék.

Az ajándék értéke: 23.900 Ft
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Vásárolj egyszerre 10 darab Alfaparf Milano színváltoztató 
terméket és AJÁNDÉKOD egy 100 ml-es Precious Nature 
olaj hosszú/egyenes hajra (kaktuszfügeolaj és narancskivonattal).
Az ajándék értéke: 4.389 Ft

004Vásárolj egyszerre 24 darab Alfaparf Milano 
színváltoztató terméket és ajándékod egy Il Salone 
Milano termékcsomag.
Az ajándék értéke: 10.497 Ft 

003

A csomag tartalma: egy 1000 ml-es Epic kondicionáló krém, egy 
1000 ml-es Glorius sampon és egy 500 ml-es Iconic krém.

Glorious sampon 
1000 ml

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

Epic kondicionáló krém 
1000 ml

Rendkívül lágyító hatású. Az 
eredmény? Lágy haj, ami siklik az 
ujjak között. 

Iconic krém 
500 ml

Normál és száraz hajra ajánlott. 
Tejproteinnel és búzaproteinnel 
gazdagított, így revitalizálja a 
hajat és lágy tapintást biztosít.
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Vásárolj egyszerre egy 250 ml-es Lisse Design Maintenance 
ápoló sampont és egy 250 ml-es Lisse Design Mainte-
nance ápoló balzsamot és AJÁNDÉKOD egy 200 ml-es 
Lisse Design Rehydrating maszk.

005

MAINTENANCE ÁPOLÓ 
SAMPON 
250 ml

Sampon szulfátok, sók és parabének 
nélkül. Gyengéden tisztítja a hajat 
és segít meghosszabbítani a szalon 
kezelések közötti időben elért ered-
mény tartósságát. A sampon kerat-
innal és babassú olajjal gazdagított 
formulája a hajat lággyá, könnyen 
kifésülhetővé és fényessé teszi.
Használat: Vigyük fel a nedves hajra 
és kíméletesen masszírozzuk be. 
Öblítsük le és ismételjük meg ha 
szükséges.

MAINTENANCE ÁPOLÓ 
BALZSAM 
250 ml

Ápoló balzsam szulfátok, sók 
és parabének nélkül. Táplálja és 
visszahidratálja a hajat, segít meg-
hosszabbítani a szalonkezelések 
közötti időben az elért eredmény 
tartósságát. Keratinnal és babassú 
olajjal gazdagított formulája a hajat 
lággyá, könnyen kifésülhetővé és 
fényessé teszi.
Használat: Vigyük fel a nedves hajra, 
hagyjuk hatni néhány percig, majd 
öblítsük le.

REHYDRATING 
HIDRATÁLÓ MASZK 
200 ml

Hidratál és lelassítja a haj természe-
tes kiszáradási folyamatát.
A haj élettel telivé, hihetetlen 
könnyen fésülhetővé, és ragyogóvá 
válik.

Az ajándék értéke: 3.789 Ft

13.12.



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 egy 300 ml-es The Hair Supporters Bond 
Rebuilder kötés-újjáépítő krémet több, mint  
35% kedvezménnyel, 18.699 Ft helyett mindössze  
11.990 Ft-ért!

006
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Vásárolj 18 darab Yellow krémhajfestéket 
és AJÁNDÉKOD két darab, tetszőlegesen 
választható 1 l-es Yellow Peroxide 
krémhidrogén és egy melírfólia.

008

Vásárolj 12 darab Yellow Color krémhajfestéket 
és AJÁNDÉKOD egy Yellow Color poló!007
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Szeretettel várunk képzéseinken!

Gyere el, ne maradj ki semmi jóból! 

Váltsd be hűségpontjaidat 
és gyere el oktatásinkra!

HAJVÁGÁS HALADÓKNAK LEGOLAND

A világ egyik legfantasztikusabb játéka a LEGO. Nincs gyerek, sőt talán felnőtt sem, aki ne szeretné. Sikerének titka, hogy 
egyszerű mértani testek kombinálásával varázslatos dolgokat lehet alkotni, melynek csak a képzelet szab határt. És 
pontosan ez történik hajvágás közben is. Megtanuljuk az alap modulokat és alkalmazásukkal milliárdnyi variációt hozunk 
létre. Ha érdekel milyen “vakon vágni”, ha szeretnél legózni, gyere el! Délelőtt én vágok, ebéd után pedig kipróbálhatod 
legvadabb elképzeléseidet babafejen.

 DÁTUM:  2018. április 7. 10:00-16:00
 ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Molnár Joli

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

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

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

 DÁTUM:  2018. március 11. 10:00-16:00 
 ÁR:  Ingyenes!
	 ELŐADÓK:	 Molnár Joli, Kondor Martin

MASTER BLONDE

Egy olyan 4 napos kurzusra hívunk benneteket, amelyen a világosítástól a szőkítésig a folyamatok minden egyes 
állomását step by step bemutatjuk 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.

 DÁTUM:  2018. április 6-7-8-9. 10:00-16:00 
 ÁR:  50.000 Ft vagy 50 pont + 5.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Némethné Ildikó

17.16.



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)

SZIMULTÁN VÁGÁS 

A képzés során egy szimultán vágás keretében bemutatjuk, hogy a Trend változhat, de pár technikai fogás elsajátításával 
a legújabb divat is elérhetővé válik! A nap során 6 hajvágás kerül bemutatásra, amelyet ugyanazzal a technikával 
készítenek el mesterfodrászaink. A 6 frizura mégis egymástól teljesen eltérő lesz...

 DÁTUM:  2018. április 15. 10:00-16:00
 ÁR:  22.000 Ft vagy 25 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓK:	 Antal Judit, Némethné Ildikó

PERSONALITÀ 

Ez a nap egy izgalmas utazás, amelyre titkon sokan vágynak, de sosem mernek belevágni. Egy nap, ami új 
megvilágításba helyezi az egyént. Mert néha kell bátran vállalni, hogy kilépve a komfortzónából új nők szülessenek.
Lányok, anyák, üzletasszonyok, nagymamák, hercegnők, dívák... avagy NŐK ahogyan mi látjuk őket. Az ÁTVÁLTOZÁS 
napja... Gyere és tarts velünk egy időutazáson, ahol a professzionális anyagok széles tárházával új nők
születnek

 DÁTUM:  2018. április 16. 10:00-16:00
 ÁR:  12.000 Ft vagy 15 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓK:	 Lehoczki Nóra, Illés Mónika

KONTYFÉSÜLÉS A-Z 
Kontyoktatás abszolút az alapoktól. Technikai képzés azoknak, akik nem mernek nekiállni kontyozni, pedig szeretnének. 
A kurzuson minden alapot elsajátíthatsz: a helyes súlypont meghatározását, a tupírozást, a babahajtű és a hullámcsat 
használatát. A második nap végére mindez egy tökéletes konty elkészítéséhez vezet. Amit hozz magaddal: kontykefe, 
bontókefe, stílfésű, csipeszek, tűcsipesz, kontygumi, babahajtű, kontydísz. A babafejet mi biztosítjuk.
.

 DÁTUM:  2018. április 21-22. 10:00-16:00
 ÁR:  36.000 Ft vagy 40 pont + 2.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Antal Judit

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. április 18.  10:00-16:00
 ÁR:  Ingyenes
	 ELŐADÓ:	 Abarbanell Mirella

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. április 14. 10:00-16:00
 ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 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

Indul a Hair-Line Roadshow!

Érdeklődj területi képviselődnél!
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