
ÁPRILISI AKCIÓK
Kiadja a Hair-Line Kft. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
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FUNK CLAY 
FORMÁZÓ HAJPASZTA

Erős tartást biztosító, agyag 
alapú, matt formázó hajpaszta, 
kócos hatású frizurához. Formáz, 
szétválasztja a tincseket és tartást 
ad a hajnak, anélkül, hogy a tincsek 
összeragadnának. 

Használat: oszlassunk szét egy kis 
mennyiséget a tenyerünk között, 
majd vigyük fel a száraz vagy 
megközelítőleg száraz hajra.
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STRONG HOLD

Vásárold meg egyszerre a 6 féle STYLE STORIES styling 
terméket 35% kedvezménnyel 20.470 Ft helyett 
mindössze 13.481 Ft-ért!
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ORIGINAL HAIRSPRAY
ERŐS  TARTÁSÚ HAJLAKK
Hosszan tartó, erős tartás biztosító 
hairspray. Segít megtartani a haj 
természetes mozgását, fényt ad a 
hajnak anélkül, hogy elnehezítené azt.

Használat: 25-30 centiméteres 
távolságból fújjuk a száraz vagy 
nedves hajra.
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FÉNYESSÉG

+35%* STRONG HOLD
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STRONG HOLD

FIRMING MOUSSE  
ERŐS TARTÁSÚ 
HAJHAB

Hosszan tartó, erős tartás 
biztosító hajhab, amely ajánlott 
minden típusú göndör hajhoz 
és a struktúrált frizurákhoz. 
Határozott formát biztosít, 
anélkül, hogy szárítaná a hajat.

Használat: Használat előtt 
rázzuk fel, majd oszlassuk el a 
hajhabot a száraz vagy nedves 
hajon.
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MEDIUM HOLD

FLEXIBLE MOUSSE
RUGALMAS TARTÁSÚ 
HAJHAB
Hosszan tartó, rugalmas tartást 
biztosító hajhab. A haj megtartja 
kialakított formáját, miközben 
selymes és fényes marad egy 
fantasztikus nude look hatással.

Használat: Használat előtt rázzuk 
fel, majd oszlassuk el a hajhabot a 
száraz vagy nedves hajon.

BLOW DRY CREAM 
SZÁRÍTÁST KÖNNYÍTŐ, 
VOLUMENNÖVELŐ HAJKRÉM 

Volumennövelő hajkrém, amely 
meggyorsítja és megkönnyíti a 
hajszárítás folyamatát. Anti-frizz 
hatású, nem nehezíti el a hajat, ami 
puha és könnyű marad. Használata 
ideális a hajvágás előtt is.

Használat: a szárítás előtt oszlassuk 
szét a nedves hajon. 

15
0 

m
l

NO HOLD

SCULPTING HAIRSPRAY 
HAJTŐEMELŐ

Extra erős tartás biztosító, 
pumpás hajtőemelő spray 
a strukturált frizurákhoz 
is. Lehetővé teszi a frizura 
formázását anélkül, hogy 
elnehezítené azt. Fixál és fényt ad.

Használat: a frizura fixálásához 
25 – 30 centiméteres távolságból 
fújjuk a száraz hajra. Textúrát 
adunk a hajnak, amennyiben 
szekcióról szekcióra haladva a 
nedves hajra fújjuk a spray-t. 
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+46%* 
FÉNYESSÉG

EXTRA-STRONG HOLD

Az akciós csomag tartalma: 
1 db Style Stories Original Hairspray erős tartású hajlakk 500 ml
1 db Style Stories Firming Mousse erős tartású hajhab 250 ml
1 db Style Stories Flexible Mousse rugalmas tartású hajhab 250 ml
1 db Style Stories Blow Dry Cream szárítást könnyítő, volumennövelő hajkrém 150 ml
1 db Style Stories Sculpting Hairspray hajtőemelő 250 ml
1 db Style Stories Funk Clay formázó hajpaszta 100 ml

5.4.



Vásárolj egyszerre 24 db Alfaparf Milano színváltoztató terméket 
és AJÁNDÉKOD egy doboz Semi di Lino Illuminating olajesszencia 
ampulla + két darab Alfaparf Milano ODC törölköző + egy csomag 
Alfaparf Milano ODC eldobható festőkendő.

Az ajándék értéke: 13.056 Ft

Vásárolj egyszerre 12 db Alfaparf Milano színváltoztató ter-
méket és AJÁNDÉKOD egy Pigments Nutritive sampon 200 ml 
 + Pigments Nutritive maszk 200 ml + egy Alfaparf Milano ODC 
törölköző.

Az ajándék értéke: 10.485 Ft
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Vásárolj egyszerre 8 db Precious Nature 
krémhajfestéket és AJÁNDÉKOD további három 
hajfesték.
Az ajándék értéke: 5.397 Ft
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Vásárolj egyszerre 15 db Precious Nature 
krémhajfestéket és AJÁNDÉKOD három fanyelű 
Hairway hajkefe.
Az ajándék értéke: 7.770 Ft
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Próbáltad már az ALFAPARF MILANO AMMÓNIAMENTES hajfestékét? Most itt az alkalom! 
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Patrizio Paoli
az ALFAPARF MILANO 
vezető technikusa

Kedves Kollégák!

A tavasz közeledtével a természet színei élénkebbé, 
vibrálóbbá válnak, így a megújulás színeit a hajunkon is 
szeretnénk viszontlátni. 
Ehhez a PIGMENTS termékcsalád mindent biztosít, csak a 
saját kreativitásodat kell hozzáadni!
A PIGMENTS ultrakoncentrált tiszta pigment, amely 
gazdagabbá, ragyogóbbá teszi az ALFAPARF MILANO 
által kínált bármilyen hajápolási szolgáltatást (ápolás, 
festés, vágás, formázás).
A 11 féle PIGMENTS keverhetők egymással és 
keverhetők bármilyen PIGMENTS ápolási termékkel 
(samponnal, maszkkal), a szalonban és otthon is! Ajánld 
vendégeidnek!

NÉHÁNY TIPP:

Gold .3 
Ez az árnyalat rendkívül alkalmas az intenzív arany 
árnyalat gazdagítására, így használata leginkább ajánlott 
egy 5-ös, 6-os vagy 7-es natúr vagy festett alapon. 
Melírozott vagy nagyon világos haj esetében keverjük 
össze a PIGMENTS maszkkal és így használjuk, mert ezzel 
lágyítjuk a direkt pigmentek hatását a világos részeken 
és elkerülhetjük a nemkívánatos sárgás árnyalatokat.

Violett Ash .21
Kiválóan alkalmas a hideg szőke árnyalatok fokozására. 
A benne található pigmentek semlegesítik a sárgás 
– narancssárgás árnyalatokat, amelyek gyakran 
megjelennek pl. a világosítás vagy a szőkítést követően.

Golden Violett .32
A homok és beige hideg árnyalatainak gazdagítására. 
Nagyon világos vagy porózus haj esetében kiemelt 
figyelemmel alkalmazzuk, mert ilyen típusú hajon az 
elért végeredmény színe túlzottan hideg árnyalatú lehet 
vagy a hajvégeken fénytelen hatású.
1 vagy fél pumpányi Copper .4 Pigmetssel keverve, 
karakteres, hihetetlenül egyedi árnyalatot készíthetünk.

Rose Copper
Ennek az árnyalatnak a fénye antik rózsaszín vagy rose 
gold, használjuk nagyon világos 9-es vagy 10-es alaphoz, 
így különleges, trendi színeket alkothatunk. 

Rose Copper
Ajánlott a .4-es, .6-os, 
.66-os, .62 sorozat 
színeihez.

Grey Black
Ajánlott a szürke 
árnyalatok kiemelésére, 
elmélyítésére, a .01. 
.1, .21-es sorozatok 
színeihez, ha füstösebb 
árnyalatot szeretnénk.

Bronze
Ajánlott a  .4-es,  
.04-es, .43-as és .45 
sorozat színeihez, de 
használhatjuk a .34-
es árnyalathoz is. A 
Bornze – Rose Copper 
Pigments keverékével 
is csodás színt érhetünk 
el.

Vásárolj egyszerre két darab tetszőlegesen választható 
90 ml-es Pigments-et és AJÁNDÉKOD egy szabadon 
választható 90 ml-es Pigments a Playlist kollekcióból 
(Rose Copper, Bronze, Grey Black).
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2+1 akció

11.10.



Vásárolj két darab 50 ml-es Semi di Lino Diamond 
Cristalli Liquidi hajvégápoló olajat és AJÁNDÉKOD 
további két darab hajvégápoló olaj!
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BOMBASZTIKUS 
2+2 AKCIÓ!

A J Á N L D  V E N D É G E I D N E K  I S !

Vásárolj 15 darab Yellow krémhajfestéket és 
AJÁNDÉKOD egy csomag 30 db-os eldobható 
Yellow festőkendő, és egy Yellow hajvágókendő.

008

009 Vásárolj 10 darab Yellow krémhajfestéket és 
AJÁNDÉKOD egy csomag 30 db-os eldobható 
Yellow festőkendő.

13.12.



COLOR CARE
Bemutatjuk a Yellow Color Care színvédő termékeket! 

Használhatjuk a szalonokban vagy otthon is, a vendégek 
mindenhol elégedettek lesznek!

A különleges formulával kidolgozott termékek 
azzal a céllal születtek, hogy a színek tovább maradjanak 

intenzívek és ragyogóak.

1 hónap 
után a festett haj 
színe olyan, mint 
amikor kilépett a 
vendég a szalonból.

A Tibetben honos Goji 
bogyókat a hosszú élet 
elixírjének tartják. Magas 
vitamin, cukor, ásvány és 
fehérje tartalma lelassítja 
az oxidációs folyamatot 
és ezzel meghosszabbítja 
a színek intenzításának 
időtartamát.

Goji bogyó

+ 4 % -kal 
megsokszorozott 
fényesség már egy 
kezelés után is.

A formula szívében  
A HOSSZÚ ÉLET ELIXÍRJE 

15.14.



Vásárolj egyszerre egy Yellow Color Care 1500 ml-es 
sampont, egy Yellow Color Care 1000 ml-es maszkot, 
és egy Ultron mini hajvasalót 14.870 Ft helyett 
mindössze 9.980 Ft-ért.
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Sampon
GOJI BOGYÓ KIVONATTAL 
ÉS ALOETRIX-SZEL 
GAZDAGÍTOTT 
FORMULÁJÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN 
GYENGÉDEN TISZTÍT, 
ÍGY MEGTARTJA A HAJ 
INTENZÍV ÁRNYALATÁT ÉS 
FÉNYÉT. ELTÁVOLÍTJA A 
FESTÉKMARADVÁNYOKAT 
ÉS LEZÁRJA A KUTIKULÁT.

Maszk
GOJI BOGYÓ KIVONAT ÉS 
ALOETRIX FORMULÁJÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN REGENERÁLJA 
ÉS MÉLYEN TÁPLÁLJA A 
FESTETT HAJAT. SEGÍT TOVÁBB 
MEGTARTANI A HAJ INTENZÍV 
ÁRNYALATAIT, FÉNYESSÉGÉT ÉS 
PUHA TAPINTÁSÁT.

Szeretettel várunk képzéseinken!

Gyere el, ne maradj ki semmi jóból! 
Váltsd be hűségpontjaidat és gyere el oktatásinkra!

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)

17.16.



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. május 15. 10:00-14:00
 ÁR:  INGYENES
	 ELŐADÓ:	 Antal Judit, Némethné Ildikó

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

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
	 ELŐADÓ:	 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
	 ELŐADÓ:	 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

MOLNÁR	JOLI	-	KOLLEKCIÓS	HAJVÁGÁS
„Az én stílusom általában lágy és ha extrém hajat vágok, akkor is finom hatásra törekszem, mert arra esküdtem fel, hogy 
szebbé teszem a nőket. Szabadkézi festést, egyénre szabott formákat mutatok, melyek tökéletesen illeszkednek a
mindennapi munkába. Éljenek a vagány vendégek!!! Szeretettel várlak benneteket, hogy megmutassam a vadabb énemet!”.

 DÁTUM:  2018. május 5. 10:00-16:00
 ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont + 1. 000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Molnár Joli

FÉRFI	TRENDHAJVÁGÁS	

A férfi hajvágás és styling alapjaitól kezdve a geometriai formák kivitelezése színekkel és formákkal kombinálva. 
Ezt a tanfolyamot ajánljuk mindenkinek, aki még csak ismerkedik a férfi szakág stílusjegyeivel. Inspirálódj a sajátos 
megoldásokból, aktuális trendekből és Kovács Zoltán a New Generation tagjának évek alatt megszerzett tapasztalatából.

 DÁTUM:  2018. május 7. 10:00-16:00
 ÁR:  18.000 Ft vagy 20 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Kovács Zoltán

ALFAPARF	BY	NIGHT
Kötetlenebb hangulatú oktatás a New Generation Team ifjú tehetségeivel, akik szabadjára engedik fantáziájukat a 
színpadon. Mernek festeni és vágni úgy, hogy az elkészült frizurákkal a modelljeik az éjszaka sztárjai lesznek. Az oktatás 
17:00 kor kezdődik és a munka végeztével sem megyünk haza, hanem egy kis esti szórakozással zárjuk le az elmúlt félévet.

 DÁTUM:  2018. június 2. 17:00-
 ÁR:  25.000 Ft vagy 25 pont + 1.000 Ft
	 ELŐADÓK:	Kondor Martin, Kovács Zoltán, Németh Levente

MASTER COLOR
A kurzus célja, hogy kiváló színszakértő legyél. Tudj meg mindent a színképzésről és ismerd meg a hajfestés minden 
fortélyát. Az alapoktól megmutatjuk, hogy hogyan alkalmazd saját szalonodban biztonsággal az Alfaparf Milano
I Taste metódusát kombinálva az Officina del Colore teljes palettájával a tökéletes, személyre szabott hajszín eléréséhez.

 DÁTUM:  2018. május 12-13-14. 10:00-16:00
  2018. május 26-27-28. 10:00-16:00
 ÁR:  60.000 Ft vagy 60 pont + 6.000 Ft
	 ELŐADÓ:	 Antal Judit

Ez a te helyed: a tiéd, akinek a kreativitás a küldeté-

se, aki a legmerészebb utakra is vállalkozik és 

mégis mindig győztesen kerül ki, aki az eszközeivel 

és a szakértelmével átírja a szabályokat.

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

Folytatódik	a	Hair-Line	Roadshow!

Érdeklődj területi képviselődnél!
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