
ÉRVÉNYES:
 2019. MÁJUS 6-TÓL JÚNIUS 3-IG, 

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!
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THE NO1 ITALIAN COMPANY IN PROFESSIONAL BEAUTY 

ITALIA 
igazi  szépsége
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PATRIZIO PAOLI 
az ALFAPARF MILANO 
vezető technikusa 
ajánlásával

Kedves Kollégák! 
2019 egy speciális év, hiszen az olasz géniusz, Leonardo da Vinci 
halálának 500. évfordulójáról emlékezünk meg. A világ minden táján 
múzeumok, művészeti akadémiák, kulturális események idézik fel a 
forradalmi innovátor életét, kreativitását és találmányait. Leonardo da 
Vinci munkásságának nyomait megtaláljuk a modernkori gépekben, 
építészetben, festészetben, de még a kozmetikai iparban is. 
Az ALFAPARF MILANO is ihletett merített e polihisztor kretivításából 
és kutatásunk eredményeként létrehoztuk az Evolutionᶟ of the Color 
Leonardo színeket. A tökéletes innováció eredménye 6 új, eddig még 
nem létező szín. A színekben tökéletes az egyensúly: az árnyalatok sem 
túl hidegek, sem túl melegek; sem túl intenzívek, sem túl lágyak.  
Pont, mint Leonardo da Vinci képein a színek! 
Megszületett a színek új palettája, amelyeknél a színek jelölésére használt 
hagyományos számozás eltér az elsődleges és másodlagos árnyalatokat 
tartalmazó számozástól.
Jó munkát kívánok!
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Hideg és meleg tónusok együttese, amelyek 
kombinációjában maximálisan megjelenik az, amit egy 
gyakorlott szakember meg tud valósítani, létrehozva 
valami teljesen új végeredményt.

KOMPLEX ÉS KIFINOMULT SZÍNEK, 
PONT MINT EGY SZÍNKEVERÉK, AHOL A 
KÜLÖNBÖZŐ SZÍNÁRNYALATOK ÁTMENETE 
A FÉNY HATÁSÁRA VÁLTOZIK.

MERT A HARMADIK ÁRNYALAT 
EGY ABSZOLÚT ÚJDONSÁG! 

MITOL ENNYIRE 
KÜLÖNLEGESEK 
EZEK A SZÍNEK?

MEGÁLMODTUK A HAJFESTÉS ÚJ DIMENZIÓJÁT. 
ÍME AZ EDDIG MÉG SOHA NEM LÁTOTT 
ABSZOLÚT ÚJDONSÁG, A

HARMADIK ÁRNYALAT! Használat:
Az Evolution of The Color3 tartós hajfesték 
szokásos felhasználása szerint használjuk 
az új árnyalatokat is.

6.562

 7.452

 8.642

 9.442

 9.423

 10.342

TIPPEK ŐSZ HAJHOZ

Mivel az elsődleges árnyalatok meleg árnyalatok, a 
Natúr Bahia (NB) sorozat színeit használhatod, de az új 
színek rendhagyó összetétele lehetővé teszi azt is, hogy 
tökéletesen működjön a Natúr sorozat hideg színeivel is!

Példa a meleg árnyalathoz: 
30 g Leonardo divatszín + 30 g Natúr Bahia (NB) 
sorozat szín + 90 g Oxid’O 

Példa a hideg árnyalatokhoz: 
30 g Leonardo divatszín + 30 g Natúr sorozat szín 
+ 90 g Oxid’O

És osz haj fedéshez?

8.642
Tündöklő

Vörös

9.442
Magasfényű 

Réz

9.423
Sugárzó Réz
mély arany 

tónussal

10.342
Káprázatos 
Aranyszőke

6.562
Ezertónusú 
Mahagóni

7.452
Intenzív,  

lágy árnyalatú 
Réz
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A LEHETETLEN 
FELFEDEZÉSÉNEK 
SZÉPSÉGE
Mi túlléptünk a szuper zsúfolt, kereskedelmi, könnyen hordható 
színek kategóriáján, és új utakat találtunk egy olyan területen, ahol 
úgy tűnt, hogy már nincs mit felfedezni. 6 klasszikus, de teljesen 
újragondolt szín. Ezerarcú keverék egy tubusba zárva!

DREAM LIKE LEONARDO     #ALFAPARFPEOPLE
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DREAM LIKE LEONARDO     #ALFAPARFPEOPLE

/001.
Vásárolj egyszerre az ÚJ 
Evolutionᶟ of the Color Leonardo 
hajfesték mind a 6 árnyalatából 
2-2 darabot! A 12 darab Leonardo festék 
vásárlásához az ajándékod 
egy Leonardo színskála, egy póló, 
és egy poszter!

Az ajándék értéke: 7.689 Ft

Legyél az elsők között! 
Próbáld ki a forradalmi  
6 új árnyalatot!
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/002.
Vásárold meg egyszerre az ÚJ Evolutionᶟ of the Color  
Leonardo hajfesték 6 árnyalatát és ezen felül további 
24 darab ALFAPARF Milano színváltoztató terméket! 
A 30 darab festék vásárlásához az ajándékod 
2 liter Oxid’o krémhidrogén (20 és 30 volumen), egy doboz 
12 x 13 ml-es Semi di Lino Sublime Olajesszencia ampulla, 
egy Leonardo színskála, egy póló, és egy poszter!

                               Az ajándék értéke: 19.256 Ft
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/003.
Vásárolj egyszerre 15 darab 
Precious Nature ammóniamentes 
krémhajfestéket, és válassz egy darab 
rosé vagy artic white színű, 9 darabos 
Jaguar A-Line fésű szettet!

Az ajándék értéke: 8.329 Ft
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/004.
Vásárold meg egyszerre a 3 fajta Semi di Lino 
mini Kit utazócsomagot 18.000 Ft. helyett 
mindössze 12.999 Ft-ért!

SZENVEDÉLYED A NAPSZÍTTA HATÁSÚ HAJ? 
A SOMBRE, A VILÁGOSÍTÁS?

BLONDE LOVERS UTAZÓCSOMAG
SEMI DI LINO MINI KIT világosított hajra 

Személyre szabott ápoló program világosított hajhosszra, natúr hajtővel.

Illuminating Low sampon 75 ml: Kímélő, fényápoló sampon normál hajra. 
Használat: Oszlassuk szét a nedves hajon és emulgeáljuk, 
majd alaposan öblítsük le. 

Reparative maszk 50 ml: Restrukturáló maszk sérült, károsodott hajra. 
Használat: 5 perc hatóidő után öblítsük le. 

Cristalli Liquidi hajvégápoló olaj 15 ml: Azonnali hatású fényesítő szérum 
minden hajtípusra. 
Használat: Oszlassunk szét néhány cseppet a nedves vagy a száraz hajon. 

Itt a nyári 
nagy utazások ideje! 

Ajánld vendégeidnek a személyre 
szabott ápoló utazócsomagot, 
aminek minden bőröndben ott a helye! 
Ajánlott lakossági ár: 
7.200 Ft helyett 5.990 Ft
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SZÁRAZ ÉS VÉKONYSZÁLÚ A HAJAD?

PERFECTLY FINE UTAZÓCSOMAG
SEMI DI LINO MINI KIT száraz, vékonyszálú hajra

Személyre szabott ápoló program, amely puhaságot ad a hajnak anélkül, 
hogy elnehezítené azt.

Moisture Nutritive Low sampon 75 ml: Kímélő és tápláló sampon száraz hajra. 
Kíméletesen tisztítja és táplálja a hajszálakat. 
Használat: Oszlassuk szét a nedves hajon és emulgeáljuk, majd alaposan öblítsük le.

Sublime olajesszencia ampulla 2 x 13 ml: Ápolás az intenzív fényhatás elérésére. 
Minden típusú hajra ajánlott. 
Használat: a samponos hajmosás után vigyük fel a nedves hajra egy ampulla tar-
talmát. Hagyjuk hatni néhány percig, majd alaposan öblítsük ki.

Cristalli Liquidi hajvégápoló olaj 15 ml: Azonnali hatású fényesítő szérum minden 
hajtípusra. 
Használat: Oszlassunk szét néhány cseppet a nedves vagy a száraz hajon. 

A HAJVASALÓ, A HAJSÜTŐVAS 
A RÖGESZMÉD?

BACK IN SHAPE UTAZÓCSOMAG
SEMI DI LINO MINI KIT száraz hajra

Személyre szabott ápoló program hajvasalóval, sütővassal kezelt hajhosszra, 
natúr hajtővel.

Illuminating Low sampon 75 ml: Kímélő, fényápoló sampon normál hajra. 
Használat: Oszlassuk szét a nedves hajon és emulgeáljuk, 
majd alaposan öblítsük le. 

Moisture Nutritive maszk 50 ml: Tápláló maszk száraz hajra. 
Használat: A samponos mosást követően vigyük fel a hajra, majd 5 perc hatóidő 
után öblítsük le. 

Cristalli Liquidi hajvégápoló olaj 15 ml: Azonnali hatású fényesítő szérum minden 
hajtípusra. 
Használat: Oszlassunk szét néhány cseppet a nedves vagy a száraz hajon. 
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Kíméletes, energetizáló sampon 
minden hajtípusra. Mélyen tisztítja 
a fejbőrt és vitalitást ad a hajnak. 
Erősebb, dúsabb haj.

HASZNÁLAT: 
Oszlassuk el a nedves hajon és 
emulgeáljuk. Alaposan öblítsük 
le. Ha szükséges, ismételjük meg. 
Mindennapi használatra is ajánlott.

Dermo-rebalancing, kiegyensúlyozó, 
kíméletes sampon. Mélyen tisztítja 
a korpás és a faggyútermelési 
problémával küzdő fejbőrt.

HASZNÁLAT: 
Oszlassuk el a nedves hajon és 
emulgeáljuk. Hagyjuk hatni 2-3 
percig. Alaposan öblítsük le. 
Ha szükséges, ismételjük meg. 
Mindennapi használatra is ajánlott. 

Visszaállítja a fejbőr optimális 
állapotát. A kiegyensúlyozott 
fejbőrért! Erős texturizáló hatás a 
hajhosszon.

HASZNÁLAT: 
Közvetlenül a fejbőrre fújjuk és 
masszírozzuk, megkönnyítve ezzel 
a felszívódást. Száraz vagy nedves 
hajon is használható. Ne öblítsük le!

Puhító és hidratáló balzsam 
szakállra és arcbőrre. Nem hagy 
zsíros nyomot. Puhább szakáll és 
hidratáltabb bőr.

HASZNÁLAT: 
Oszlassuk szét a szakállon és az 
arcbőrön és masszírozzuk, mert 
ezzel segítjük a felszívódást.

Extra erős zselé, a forma 
kialakításához és kontrolljához. A 
forma, ami egész napon át tart.

HASZNÁLAT: 
Oszlassuk szét a száraz hajon és 
formázzunk.

Energizing Low Sampon Rebalancing Low Sampon Rebalancing Tonik Beard&Skin Balzsam Extra Strong Gél
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Vásárolj egyszerre egy 250 ml-es Blends of Many 
Energetizáló low sampont, egy Rebalancing low 
sampont, egy 100 ml-es Rebalancing tonikot, és 
egy 100 ml-es Beard & Skin balzsamot szakállra és 
arcbőrre, és megajándékozunk egy 150 ml-es 
Extra Strong erős hajzselével, egy Blends of Many 
beterítőkendővel, és egy katalógussal.

Az ajándék értéke: 7.099 Ft

/005.
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Péter Gábor 
#Barba Italiana oktatófodrász 
ajánlásával 

Munkám során erős és megbízható 
gépeket használok, így a 
Wahl Magic Clip hajvágógép egy 
tökéletes választás.

A gép mozgófején elhelyezkedő 
dupla vágófogsornak köszönhetően 
nagyobb hajtömeg vágására is 
alkalmas, illetve a precíz 
mozdulatokhoz is kiválóan használható. 
A géphez tartozó kiegészítő toldófejek 
segítik az átmenet elkészítését. 
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/006.

Vásárolj egyszerre 25.000 Ft-ért 
szabadon választható #Barba 
Italiana termékeket, és 40.700 Ft 
helyett most mindössze 24.600 Ft-
ért megvásárolhatod a Moser Wahl 
Magic Clip professzionális, vezeték/
vezeték nélküli hajvágó gépet.

Az engedmény értéke: 16.100 Ft

Rendkívül tartós, vezeték nélküli, kis súlyú hajvágógép,  
folyamatos munkához. Lithium-Ion akkumulátora memória  
funkcióval rendelkezik.

 • DC motor, 5.500 rpm
 • 100-240V
 • Folyamatos használat
 • Chrome Blade vágóél
 • Vágáshossz (toldófej nélkül): 0,8-2,5 mm
 • Vágászszélesség: 40 mm
 • Li-ion akkumulátor
 • Kábelhossz: 2,4 m
 • Súly: 290 g
 •  Tartozékok: 8 db toldófej (1½ mm, 3 mm, 4½ mm, 6 mm,  

10 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm), tisztítókefe, ápoló olaj, élvédő

Ultracsendes, professzionális 
hajvágógép, amely a precíz, aprólékos 
munkához is megbízható társ!

+

++ Made in
USA

120 perc töltési idő
90 perc működési idő

Vezeték/vezeték 
nélküli használat

Állítható vágófejjel
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/007.
Vásárolj egyszerre 15 darab 
Yellow Color hajfestéket, és 
megajándékozunk a Yellow Color 
hajfesték 4 új árnyalatával. 

Az ajándék értéke: 3.996  Ft
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Vásárolj egyszerre 
2 darab 500 g-os, 
9 árnyalatig világosító 
Yellow Bleach szőkítőport 
7.778 Ft helyett most 
mindössze 5.990 Ft-ért!

/008.
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ALFA ÉS OMEGA, AVAGY A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE

A görög ábécé első betűje az alfa, utolsó betűje az omega. 

Ezekkel a betűkkel a köztünk lévő  óriási korkülönbséget szeretnénk szimbolizálni. Nem tagadhatjuk 

a generációs ellentétek létezését, de az öregedés elkerülése eddig még senkinek sem sikerült. Mi 

bedobjuk a közösbe amink van, így Martin adja a fiatalos lendületet, és én adom a sokéves tapasztalatot. 

Szeretünk együtt dolgozni, mert hasonló az ízlésünk és a munkához való hozzáállásunk.  Hiszünk abban, 

hogy nincs fiatalos vagy öreges haj, csak JÓ HAJ VAN!   

Az új kollekciónkban bemutatjuk a sajátos forma és színvilágunkat és azt is, hogyan bűvészkedhetsz a 

színekkel és a síkidomokkal hajvágás közben, hogy végül azt lásd, amit elterveztél.

Martinnal együtt sok szeretettel várunk benneteket!

                                                                                 molnárjoli

2019. június 2. 10:00-16:00

Ár: 18.000 Ft vagy 1.000 Ft + 20 pont

HAIR-LINE
OKTATÓSTÚDIÓ

SZERETETTEL VÁRUNK 

KÉPZÉSEINKEN!

Címünk:
1074 BUDAPEST, DOB UTCA 51.

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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Az olasz kultúra egyik legmeghatározóbb alakja, Leonardo da Vinci születésének 500. évfordulója alkalmából az Alfaparf Milano igazi 

különlegességgel készült a fodrászvilág számára.

Az itáliai polihisztor innovációi ihlették az Alfaparf Milano legújabb festék kollekcióját, mely eddig nem látott módon egyesíti a 

művészetet és tudományt. #DreamLikeLeonardo oktatásunkon az Alfaparf Milano utazó nagykövete, Francesco Arancio, valamint a 

New Generation csapata, Berendi Henrik, Kondor Martin és Kovács Zoltán mutatja be nektek a hajfestés új dimenzióját. 6 eddig még 

nem létező új színnel találkozhattok, melyek komplex, kifinomult módon tartalmaznak egy harmadik árnyalatot, ezzel olyan innovatív 

színkeveréket létrehozva, melynek tónusai fény hatására változnak. 

Három, igazán időtlen klasszikust gondol újra a #DreamLikeLeonardo, a szőke, a vörös és a barna ezerarcú keveréke került az 

Evolution of the Color dobozaiba. Az individuális szépség megteremtése nem álom többé, a legmodernebb technikákkal új utakat 

találtunk egy olyan területen, ahol úgy tűnt, már nincs mit felfedezni. 

Ismerd meg oktatásunkon az új technika teremtette végtelen lehetőségeket, és vidd el szalonodba az egyéniség forradalmát.

2019. május 27. 10:00-17:00

Ár: 25.000 Ft vagy 10.000 Ft + 16 pont vagy 2.000 Ft + 26 pont

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

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

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

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: 06-30/427-4395

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

TERÜLETI KÉPVISELŐK:

KERESD TERÜLETI 
KÉPVISELŐDNÉL! 
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