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ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!
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Meleg és pára. Micsoda stressz!
Az alapvető külső stresszforrás a környezeti hatásokból ered, ami a meleg és a pára.
A nap folyamán vagy az egyre gyakoribb, távoli helyekre történő utazások során, az éghajlati-, 
és az időjárási változások erősen befolyásolják a hajunk kinézetét: túlzott volumenű, lapos, 
száll, kreppes, vízhiányos.

Gyakran nem úgy nézünk ki, ahogy azt szeretnénk.

Climate-Proof: a párataszító technológia, 
ami nem fél az időjárástól.

A Semi di Lino Curls termélcsaládban található CLIMATE-PROOF olyan 
hatóanyag, amely biztosítja a haj megfelelő hidratáltsági szintjét. Védi a hajat 
a hőmérséklet- és a páratartalom változásainak hatásaitól.

Ez a technológia megakadályozza, hogy az éghajlati tényezők megváltoztathassák a haj 
állapotát.

     *Semi di Lino Curls termékekkel kezelt hajon végzett műszeres vizsgálat.

Curls
A Semi di Lino Curls termékcsalád arra lett kifejlesztve, hogy kiemelje a hullámos és a göndör 
haj textúráját és hidratálja azt. Megakadályozza a kreppes hatást, amit a pára és a környezeti 
hatások okoznak és ezzel elfedik a haj természetes szépségét.

Selymes érzetű, 
természetes 

hatású, 
mozgalmas haj.

72
órán át tartó 

anti-frizz hatás, 
még 98%-os 

páratarta- 
lomban is*.

napig tartó 
non-stop 

hidratáltság*.
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MANKETTI OLAJ 
Ezt a hatóanyagot a mongongo fa gyümölcsének magolajából, hideg 
sajtolással nyerjük ki. A hidratált, rugalmas és puhább hajért!

VEGÁN FORMULA 
Állati eredetű vagy állati származékból eredő összetevőktől mentes

ILLAT - BIO ALAPANYAGBÓL  
Természetes eredetű, és megújuló forrásokból nyert gyümölcsös-virágos 
illatjegyekkel.

2.A   2.B   2.C   

3.A   3.B   3.C   

4.A   4.B   4.C   

A göndör 
hajról 
Minden egyes göndör haj 
különböző, és így különbözőek 
az igényeik is.  Fontos, hogy 
felmérjük a hajszál vastagságát 
és beazonosítsuk azt, hogy 
milyen típusú göndörségről 
van szó, mert csak így tudunk 
személyre  szabott szolgáltatást 
ajánlani és a kívánt kinézetet 
elérni.

A GÖNDÖR 
HAJTÍPUSOK

A HAJSZÁL 
ÁTMÉRŐJE

Hogyan állapíthatjuk meg a hajszál átmérőjét?

-  kézzel, érintés alapján: emeljünk ki egy tincset, fogjuk a hüvelykujj és a mutatóujj 
közé, majd ezeket az ujjainkat húzzuk végig a tincsen.  Amennyiben az egyes 
hajszálak nehezen beazonosíthatóak, akkor a haj vékony szálú. Ha az ujjainkkal 
minden egyes hajszálat meg tudunk különböztetni,  akkor a haj vastag szálú.

-  vizuálisan:  az a különbség a vastag- és a vékony szálú haj között, hogy a vékony 
szálú haj esetében az egyes hajszálak szabad szemmel nehezen megkülönböz-
tethetőek, még akkor is, ha a hajjal ellentétes színű háttérre helyezzük a tincse-
ket.  

A göndör haj típusának meghatározására az alábbiakban foglaltak szerint, a 
göndörség formáját vizsgáljuk meg.

HULLÁMOS:
S alakú hullámok jellemzik.

GÖNDÖR:
Rugalmas, határozott alakú gyűrűk jellemzik, melyek 
spirál formájú vagy loknis tincseket formálnak.

NAGYON GÖNDÖR:
Apró, spirál formák jellemzik.

A HAJSZÁL ÁTMÉRŐJE

A GÖNDÖR HAJ TÍPUSA VÉKONY és NORMÁL VASTAG

HULLÁMOS CURLS REFINE SZOLGÁLTATÁS CURLS NOURISHING SZOLGÁLTATÁS

GÖNDÖR CURLS REFINE SZOLGÁLTATÁS CURLS NOURISHING SZOLGÁLTATÁS

NAGYON GÖNDÖR CURLS COILY HAIR SZOLGÁLTATÁS CURLS COILY HAIR SZOLGÁLTATÁS

SEMI DI LINO 
CURLS 
szolgáltatások
áttekintése



Vásárold meg a Semi di Lino új 
termékcsaládját, a speciálisan göndör 
hajakra kifejlesztett CURLS termékeket 
bevezető áron! A 7 féle termékből álló 
csomagunk most 25% kedvezménnyel, 
26.130 Ft helyett mindössze 19.590 Ft-ért 
a Tiéd lehet. 

A termékek mellé egy technikai füzetet, 
valamit 5 db lakossági prospektust is 
adunk. 

Ajánld göndör hajú vendégeidnek!

/001

SHINE FIX COMPLEX 

24 órán át ta
rtó fényesség  

a hajtőtől a hajvégekig.

URBAN DEFENCE PRO

Pajzs a sze
nnyeződések ellen a teljes 

védelemért.

1. Kezelt és nem kezelt haj közötti különbség volumen szempontjából. Hullámos hajon végzett teszt. 2. Hydrating Co-Wash+Enhancing maszk használatával, száraz hajon végzett mérés. 3. Göndör hajon végzett teszt 16 napos SDL Curls kezelés után. 
4. Kezelt és nem kezelt haj volumenének különbségére vonatkozó középérték. Göndör hajon végzett teszt. 5. A Defining krémre, a Multi-benefit olajra, a Reactivating spray-re vonatkozik. 6. A Reactivating spray-re vonatkozik.

akár 
70%-kal

csökkentheti 
a göndör 

haj túlzott 
volumenét.1

jobban 
fésülhető 

a haj.2

64%-kal

CLIMATE-PROOF

Párataszító védőpajzs, amely vé
di a hajat a 

párától és a hőmérséklet vá
ltozásaitól, m

iközben 

megőrzi a haj hidratáltsá
gát.

MANKETTI O
LAJ

Hidratálja és tá
plálja a hajrostot.

Szulfátmentes 
kíméletesség Habzásmentes
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Leave-in  
vagy 

kiöblítendő

akár 
76%-kal

hidratáltabb
 haj.3

csökkenti 
a kreppes 
hatást.4

91%-kal
akár 

230 0C-ig

is védelmet 
nyújt a meleg 

eszközök hőjével 
szemben.5

olyan felfrissített 
göndörség, 

mint a frissen 
mosott hajé6

minden 
nap

GÖNDÖR ÉS 
HULLÁMOS HAJRA

CURLS

 FORMÁT AD
HIDRATÁL

KONTROLLÁL
A göndör és a hullámos hajnak  

formát és puhaságot ad. 

COLOR FIX COMPLEX 

UV szűrő és antioxidáns, a hajszín hossza
bban 

tartó szé
pségéért. VEGÁN FORMULA

Állati eredetű vagy állati sz
ármazékból eredő 

össze
tevőktől mentes

Hydrating Co-wash 
tisztító kondicionáló, 

hidratáló
200 ml

Habzásmentes, kíméletes tisztító 
krém hullámos és göndör hajra: 

tisztít, hidratál és kontrollálja  
a haj kreppes hatását, a  

göndör fürtöknek formát és 
puhaságot ad.

Használat: vigyük fel a nedves 
hajra, mint egy sampont, 

masszírozzuk be és hagyjuk 
hatni néhány percig. Öblítsük le. 
Ha szükséges ismételjük meg. 
Használjuk minden második 

mosásnál, felváltva az  
Enhancing Low samponnal.

Enhancing Low sampon 
göndör hajra 

250 ml

Kíméletes sampon a hullámok 
és a göndörség kiemelésére. 

Kíméletesen tisztít és hidratál, a 
hajnak lágyságot ad, miközben 

gubanc- és kreppmentessé 
teszi azt. 

Használat: oszlassuk szét a 
nedves hajon és emulgeál-

juk. Alaposan öblítsük le. Ha 
szükséges ismételjük meg. 

Pigments-cel keverhető. 

Enhancing maszk 
göndör hajra 

200 ml

Maszk a göndörség 
kiemelésére. Hidratál és 

erősít.

Használat: a sampon 
használata után vigyük 

fel a hajra. Hagyjuk 
hatni 5 percig. Alaposan 
öblítsük le. Pigments-cel 

keverhető.

Enhancing kondicionáló 
göndör hajra 

200 ml

Kondicionáló a hullámok és a 
göndörség kiemelésére, kiöblítendő 

és/vagy leave-in használattal. 
Extra könnyű hidratáló, amely 

gubancmentessé teszi a göndör hajat 
és megszünteti a kreppes hatást. 

Használat: a sampon használata után 
vigyük fel a hajhosszra és a hajvégek-
re és masszírozzuk be. Hagyjuk hatni 

1-3 percig majd alaposan öblítsük 
le. A még hatékonyabb kiemeléshez 
egyenletesen oszlassuk el a nedves 
hajon és folytassuk a formázással.

Reactivating 
spray 

125 ml

Reaktiváló spray a 
göndörség frissítéséhez. 

Újraéleszti a göndörséget 
és védelmet biztosít.

Használat: egyenlete-
sen fújjuk a száraz vagy 

nedves hajra, majd a 
kezünkkel alakítsuk ki a 

göndör fürtöket.

Defining Cream
göndör hajra

125 ml

Definiáló, formát adó 
leave-in krém.

Használat: vigyük fel a 
nedves hajra és folytassuk a 

stylinggal.

Multi-benefit 
olaj 

100 ml

Multifunkcionális olaj 
hullámos és göndör hajra. 
Hidratál, könnyíti a kifé-
sülést, gubancmentesít, 
kiemel, ragyogást ad, és 
megvédi a hajat a hőtől 

és a párától. A könnyed és 
kreppmentes hajért. 

Használat: vigyünk fel 
néhány cseppet a nedves 

vagy száraz hajra.

kedvezmény
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SCHMICSEK MELINDA,  
oktatási vezető

	 A	fizikai	színezők	nem	olyan	tartósak,	mint	az	
oxidációs	festékek,	hiszen	csak	a	haj	külső	felüle-
tén	tapadnak	meg	a	kész	pigmentek,	színhatásuk	
csak	néhány	mosásig	tart.	De	azért	néha	így	is	ne-
héz	lehet	az	eltávolításuk,	különösen	porózusabb	
hajaknál.	Ha	fizikai	színezővel	szeretnénk	dolgozni,	
akkor	elsődleges	szempont,	hogy	mindig	meg-
felelően	készítsük	elő	a	hajat.	Előszőkített	hajon	
tapasztalhatjuk	a	legszebb	színeredményt,	de	tart-
suk	szem	előtt,	hogy	a	hajban	lévő	melaninmarad-
ványok	befolyásolhatják	a	végeredményt.		
	 Az	egységes	szőkítési	alap	azért	is	fontos,	mert	
ezzel	megkönnyítjük	a	fizikai	színező	későbbi	el-
távolítását	is.	Ha	a	nyári	bulik	alkalmával	beválla-
lósabbak	vagyunk	egy-egy	színnel	kapcsolatban,	
választhatjuk	a	rEvolution	színpalettáját,	amiben	
megtalálhatóak	a	legváltozatosabb	divatszínek,	a	
neon	sárgától	a	pasztell	kékig.	Ha	csak	egy	estére	
igazán	merész	színt	szeretnénk,	amilyen	például	a	
neonsárga,	de	szeretnénk	utána	visszatérni	a	nor-
mál	hajszínünkhöz,	akkor	egy	koktél	segítségével	
könnyedén	eltávolíthatjuk	a	hajról.	
(Az	Alfaparf	Milano	által	ajánlott	recept	a	kokté-
lozáshoz:	1	rész	szőkítőpor	+	3	rész	10	volumenes	
Oxido	+	10	ml	sampon.)

Neon is 
meg sárga is? 

Miért ne! 
Merj új dolgokat 
kipróbálni!

Valósítsd meg önmagad a                          ezerarcú, vagány színeivel!

a vagány a különc

a trendi

az elegáns

a rock sztár

az alternatív
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/003
Vásárolj egyszerre 15 db Alfaparf 
Milano hajfestéket, és ajándékba 
adunk egy Jaguar T-350 thermo 
körkefét, valamint egy doboz 
festékeltávolító-kendőt!

Az ajándék értéke: 4.239 Ft

Vásárolj egyszerre 30 db Alfaparf 
Milano hajfestéket, és ajándékba 
adunk egy Jaguar T-330 és egy 
T-370 thermo körkefét, valamint 
két liter (1 liter 6%-os és 1 liter 9%-os) 
Oxid’o krémhidrogént!

Az ajándék értéke: 
10.898 Ft.

/002 /004
Vásárolj egyszerre 2 db 
Style Stories Vintage 
tőemelő púdert, most 
25% kedvezménnyel, 7.980 Ft 
helyett mindössze 5.985 Ft-ért!

SSSS TTTT YYYY LLLLE E E E SSSS TTTTOOOO RRRR IIII EEEESSSS

kedvezmény

2525
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Vásárolj egyszerre 2 db 
tetszőleges Precious Nature 
aktivátort együtt olcsóbban, 
5.980 Ft helyett mindössze 
4.490 Ft-ért!

Vásárolj egyszerre 14 db Precious 
Nature Color hajfestéket, és meg-
ajándékozunk további 4 darabbal! 
Amennyiben 20 darabot vásárolsz 
egyszerre, 8 darabot kapsz aján-
dékba.

Az ajándék értéke: 
7.880, illetve 15.760 Ft

Vásárolj egyszerre egy 
Semi di Lino Reconstruction  
Reparative 250 ml-es sampont 
és egy 200 ml-es maszkot, és 
megajándékozunk egy 15 ml-es 
Cristalli Liquidi hajvégápoló 
olajjal!

Az ajándék értéke: 2.590 Ft

/006/005 /007

CRISTALLI LIQUIDI 
HAJVÉGÁPOLÓ OLAJ
Rendkívüli ragyogás. Fényesítő 
és párataszító hatás.

Azonnali	hatású	fényesítő	
szérum	minden	hajtípusra.	
Lenmagolaj	és	E-vitamin	tartal-
mának	köszönhetően	meg-
védi	a	hajat	a	környezet	káros	
hatásaitól.	Vékony	és	rugalmas	
réteget	hoz	létre,	így	párataszító	
hatású	és	véd	a	kiszáradástól,	
mindezt	úgy,	hogy	nem	nehezíti	
el	a	hajat.

KISZERELÉS:	15	ml

REPARATIVE MASZK
Megerősíti és újraépíti a 
kortexet. Növeli a haj ellenálló 
képességét. 

Restrukturáló maszk sérült, 
károsodott hajra. Intenzív kon-
dicionáló ápolás a haj mélyebb 
rétegeinek helyreállítására. 
Rendszeres használata lehetővé 
teszi, hogy a töredezés ellen a 
haj folyamatosan növelje ellen-
álló képességét.

KISZERELÉS: 200 ml 

REPARATIVE LOW SAMPON
Tisztít és regenerál. Szulfát 
nélküli kíméletesség. 

URBAN DEFENCE PRO-val 
gazdagított, amely megvédi a 
hajat a szennyeződésektől. Re-
generáló kímélő sampon sérült, 
károsodott hajra. Kíméletesen 
tisztít és elősegíti a hajszálak 
regenerációjának folyamatát. 
Rendszeres használata vissza-
adja a haj erejét és rugalmas-
ságát.

KISZERELÉS: 250 ml 
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1.  Készítsd elő a hajat a Style 
Stories Blow Dry Cream, 
szárítást könnyítő krémmel. 

DÍVA

Az éjszaka rövid, de nem neki. Számára sosem ér véget. 
Felgyúlnak a fények, a színek élénkek és ragyogóak, 
Ő pedig jobban csillog, mint valaha. 
Mindenki megfordul utána, aki megpillantja.

  Ernesto Giampino: 

Every You collection

4.  Az első csomózásnál 
megmaradt hajhosszt 
használd a negyedik csomó 
elkészítéséhez, a másodikat 
az ötödikhez, a harmadikat 
a hatodikhoz, és így tovább, 
míg a teljes szekciót be nem 
csomóztad. Ezt követően lazítsd 
meg a csomókat, a végeket 
pedig hajtűvel rögzítsd.

2.  Kezdd a haj elválasztásával. 
Válassz le hátrafelé egy átlós 
szekciót, ami a szemöldökvonal 
közepétől, egészen a tarkó bal 
oldaláig halad. 

5.  Térj át a haj jobb oldali leválasztásához. Tekerd össze a szekciót, 
a bázis magasságában, és használj hajtűt a rögzítéshez. Utolsó 
lépésként használj Style Stories Original hajlakkot a frizura 
fixálásához.

3.  Folytasd a bal oldali leválasztással. Tupírozd az alapot, és készíts 
három csomózást, átlós irányba. 

Diva  Original Hairspray Blow Dry Cream 
 500ml 150ml

SSSS TTTT YYYY LLLLE E E E SSSS TTTTOOOO RRRR IIII EEEESSSS



/008 /009
Vásárolj egyszerre 20 db 
Yellow Color hajfestéket, 
és megajándékozunk egy 
500 ml-es Yellow Style lakkal, 
és egy szintén 500 ml-es 
Yellow Style hajzselével!

Vásárold meg egyszerre a 
Yellow Color Care 1.500 ml-es 
színvédő sampont és 1.000 ml-es 
maszkot, most több mint 
17% kedvezménnyel, 11.480 Ft 
helyett mindössze 9.480 Ft-ért!

kedvezmény

1717
TÖBB MINT
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A SZÜKSÉGES PLUSZ A HOSSZÚ 
HAJÚ VENDÉGEK FODRÁSZAINAK

Jaguar TCC melegolló most 
20.000 Ft kedvezménnyel, 
ajándék TCC textilmoli-
nóval, 299.000 Ft helyett 
mindössze 279.000 Ft-ért! 

/010

SP kefeszett (SP1-SP6) 
22.704 Ft helyett 15.890 Ft-ért.

Jaguar Mystic Rose 
(45255-25) hajvágó olló 
36.169 Ft helyett 28.935 Ft-ért

kedvezmény

2020

CJ4 Plus Ceramic Fusion 
(9256) hajvágó olló 
72.059 Ft helyett 49.990 Ft-ért

kedvezmény

3030
TÖBB MINT

kedvezmény
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MASTER BLONDE 
Szakértő  

A Master Blonde egy olyan öt napos kurzus, amelyen a világosítás-

tól a szőkítésig minden egyes állomást lépésről-lépésre bemutatunk 

neked. Az első napon az ALFAPARF Milano színelméletét és színkép-

zését beszéljük át, hogy teljes mélységében átlátható legyen a vegyi 

folyamat. Gyakorlatban is bemutatjuk a világosítási folyamatokat és a 

szőkített haj ápolásának lehetőségeit. Az ötödik napot egy vizsgával 

zárjuk, ahol megmutathatod, hogy te vagy a szőkítés mestere és ter-

mészetesen a diploma sem maradhat el a vizsga végén.

 
DÁTUM: 2020. szeptember 16-20., sze., cs., p., szo., v. 
ÁR:  60.000 Ft vagy 68 pont + 6.000 Ft 
ELŐADÓ: Németh Ildikó 

SEMI DI LINO CARE RITUAL
Alapszint  

Termékismereti bemutató a Semi di Lino ápoló termékek és szolgál-

tatások bűvöletében. Ismerd meg a luxusszolgáltatásokat, amikkel 

kényeztetheted vendégeidet! Hozd el tapasztalataidat, kérdéseidet! 

Beszélünk róla, hogy hogyan tudod növelni szalonod forgalmát az 

ápoló szolgáltatásainkon keresztül. 

 
DÁTUM: 2020. szept. 9., szerda
 2020. október 7., szerda
 2020. november 4., szerda
ÁR:  Ingyenes
ELŐADÓ: Schmicsek Melinda

MELÍRTECHNIKA
Alapszint  

Ha szeretnéd bővíteni szolgáltatásaid körét, akkor a melírtechnika 

oktatásunkon a helyed. Ne kerülj zavarba semmilyen kéréstől, legyél 

az egyre nagyobb teret hódító színátmenetek mestere! A kurzus so-

rán értelmezzük a korszerű szabadkezes és fóliás melírtechnikákat, 

a szőkítési alapelveket és hasznos tippekkel, trükkökkel látunk el az 

átmenetes hajfestéshez.

Kielemezzük a gyakori melírproblémákat és azok elkerülésének le-

hetőségeit.

 

 
DÁTUM: 2020. szeptember 26., szombat
 2020. november 28. szombat
ÁR:  20.000 Ft vagy 23 pont + 2.000 Ft
ELŐADÓ: Németh Ildikó 

FONÁS I-II-III  
Alapszint- Haladó

Gyere, és vegyél részt kötetlen hangulatú, alapszintű Fonás képzé-

sünkön, ahol mindenki egyszerre, lépésről-lépésre haladva gyakorol-

ja a 2,3,5,7-es fonást, a szövést és sodrást!

A második és harmadik napon, - ami egy középhaladó képzés-, kü-

lönböző technikák segítségével, fonatokból készült alkalmi frizurákat, 

illetve a holland fonást tanulhatod meg Németh Ildikó vezetésével.

A kurzuson a résztvevők babafejen, egyszerre gyakorolják a fonatok 

elkészítését.

Amit hozz magaddal: kontykefe, bontókefe, stílfésű, csipeszek, tűcsi-

pesz, kontygumi, babahajtű, kontydísz.

A babafejet mi biztosítjuk.

 

 
DÁTUM: 2020. szeptember 12-14. (szombat, vasárnap, hétfő)
ÁR:  20.000 Ft vagy 23 pont + 2.000Ft /első nap/ alapszint
 40.000 Ft vagy 45 pont + 4.000 Ft /2-3nap/ középhaladó
ELŐADÓ: Németh Ildikó

COLORWEAR  
Alapszint  

Adj életet a szőkített hajnak, tedd tartóssá hamvasságát, hangsúlyozd árnyalatát! Ismerd 

meg az Alfaparf Milano innovációját, a megújult COLORWEAR-t! Szín a színben oxidációs 

színező, ami ammónia és MEA mentes, vegán, és gyönyörűvé varázsolja a szőkített vagy 

akár a natúr hajat. Ha szőkítés utáni tonalizálásról van szó, vagy a natúr haj ápoló színezé-

séről, akkor COLORWEAR a legtökéletesebb választás. Ismerd meg az festési eljárásokat 

és ápold a hajat még jobban, miközben gyönyörű, egyedi színeket teremthetsz a legkülön-

félébb árnyalatokban!

 
DÁTUM: 2020. szept. 27. vasárnap (BETELT!)
 2020. okt. 14. szerda
ÁR:  Ingyenes
ELŐADÓ: Schmicsek Melinda 

ÚJ!

HAIRLINE
OKTATÓSTÚDIÓ

SZERETETTEL VÁRUNK 

KÉPZÉSEINKEN!

Címünk:
1074	BUDAPEST,	DOB	UTCA	51.

JELENTKEZÉS: 
Hívd	a	06-30/336-3695

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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SZŐKÉK ÉS ÁRNYALATAI    
Szakértő  

Bemutatunk 4 innovatív világosítási és tonalizálási technikát, amiket akár söté-

tebb alapszíneknél is tudunk alkalmazni. 

 
DÁTUM: 2020. okt. 11., vasárnap
ÁR:  20.000 Ft vagy 23 pont + 2.000 Ft
ELŐADÓ: Berendi Henrik

HALADÓ HAJVÁGÁS     
Haladó  

Oktatásunkon Molnár Joli vezetésével megismerkedhetsz a hajvágás minden trükkjével. 

Hajvágás közben egyszerű mértani testek kombinálásával varázslatos dolgokat lehet alkotni. 

Oktatásunk során megtanulod az alapmodulokat, és ezek alkalmazásával milliárdnyi variá-

ciót hozhatsz létre. Délelőtt Joli mutatja meg, milyen az, amikor elengedi a fantáziáját, ebéd 

után pedig TE is kipróbálhatod legvadabb elképzeléseidet babafejen. 

 
DÁTUM: 2020. okt. 18., vasárnap
ÁR:  Ha hozol babafejet: 20.000 Ft vagy 23 pont + 2.000 Ft
 Ha mi adjuk a babafejet: 36.000 Ft vagy 23 pont + 18.000 Ft
ELŐADÓ: Molnár Joli

*
COLOR AKADÉMIA   
Alapszint  

Négynapos oktatásunk célja, hogy elméletben és gyakorlatban is elsajátítsd a biztos tudást, 

amire később építeni lehet. Oktatásunk folyamán a fókusz végig a hajon, a színelméleten, 

a melírok helyes elhelyezésén és a diagnózison lesz. Gyakorlatban is foglalkozunk a fes-

téstechnikával, és a helyes festési eljárás kiválasztásával. A képzést mindenkinek ajánljuk, 

aki nem dolgozott még Alfaparf Milano termékekkel vagy meg szeretné erősíteni a tudását 

a színváltoztatás terén. Az oktatáshoz jár egy eszközcsomag is, ami APM logóval ellátott 

technikai kiegészítőket tartalmaz.

 
DÁTUM: 2020. okt. 1-4., csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
ÁR:  60.000 Ft vagy 68 pont + 6.000 Ft
ELŐADÓ: Németh Levente, Schmicsek Melinda

MELÍRTECHNIKA ÉS SZŐKÍTÉS 
ILLÉS MÓNIKÁVAL   
Alapszint  

Ismerjétek meg Illés Mónika melírtechnikáit, tapasztalatait a színek és az árnyalatok kivá-

lasztásával kapcsolatban! Az oktatás célja, hogy gyakorlati példákkal találkozzatok, hogy 

mikor, melyik tonalizálási technikát a legjobb használni, és milyen módon. Az oktatáson szó 

lesz szőkítésről, Harmonizer-ről, COLORWEAR-ről és Pigments-ekről.

 
DÁTUM: 2020. okt. 10., szombat
ÁR:  20.000 Ft vagy 23 pont + 2.000 Ft
ELŐADÓ: Illés Mónika, Schmicsek Melinda

AMMÓNIAMENTES 
HAJFESTÉS A 
GYAKORLATBAN      
Gyakorlati oktatás  

Gyere, és próbáld ki az ammóniamentes hajfestést, és érezd a különbséget! Most te magad 

próbálhatod ki élő modellen a Precious Nature hajfestéket és a COLORWEAR oxidációs szí-

nezőt. Megmutatjuk a helyes festési eljárásokat és kitérünk a legoptimálisabb felhasználási 

módokra. A résztvevők száma: 10 fő. 

 
DÁTUM: 2020. okt. 19., hétfő
ÁR:  36.000 Ft vagy 23 pont + 18.000 Ft
ELŐADÓ: Molnár Joli, Schmicsek Melinda

*
ÚJ!

ÚJ!

LISSE DESIGN
Gyakorlati oktatás 

Ha bizonytalan vagy, vagy még nem ismered az Alfaparf Milano keratinos hajsimító szol-

gáltatását, akkor most kipróbálhatod. Oktatónk segít kiválasztani a megfelelő kezelést az 

adott hajtípusnak megfelelően, és végig kíséri a használatot, hogy teljes magabiztossággal 

használhasd a terméket saját szalonodban.  Az oktatás létszáma max. 10 fő!

 
DÁTUM: 2020. nov. 11., szerda
ÁR:  36.000 Ft vagy 23 pont + 18.000 Ft
ELŐADÓ: Péter Zsanett

ÚJ!

2020. MÁSODIK FÉLÉVI TANFOLYAM AJÁNLATUNK

1 K
2 Sz
3 Cs
4 P
5 Szo 

6 V 
7 H 
8 K 
9 Sz SDL Care Ritual  

10 Cs
11 P 
12 Szo Fonás

13 V Fonás

14 H Fonás

15 K 
16 Sz Master Blonde

17 Cs Master Blonde

18 P Master Blonde

19 Szo Master Blonde

20 V Master Blonde

21 H 
22 K 
23 Sz Klasszikus férfi hajvágás

24 Cs 
25 P
26 Szo Melírtechnika

27 V COLORWEAR

28 H  

29 K  

30 Sz

SZEPTEMBER

1 Cs Color Akadémia

2 P Color Akadémia

3 Szo Color Akadémia

4 V Color Akadémia

5 H
6 K
7 Sz SDL Care Ritual

8 Cs
9 P
10 Szo Melírtechnika és szőkítés

11 V Szőkék és árnyalatai

12 H 
13 K 
14 Sz COLORWEAR

15 Cs
16 P 
17 Szo
18 V Haladó hajvágás

19 H Ammóniamentes festés 

20 K
21 Sz
22 Cs
23 P 
24 Sz
25 V
26 H Lisse Design, elmélet

27 K
28 Sz 
29 Cs
30 P
31 Szo

OKTÓBER

1 V
2 H Konty A-Z

3 K Konty A-Z

4 Sz SDL Care Ritual 

5 Cs
6 P 
7 Szo Master Color

8 V Master Color

9 H Master Color 

10 K 
11 Sz Lisse Design, gyakorlat

12 Cs
13 P 
14 Szo Master Color

15 V Master Color

16 H Master Color 

17 K 

18 Sz 
19 Cs 
20 P
21 Szo
22 V
23 H 
24 K 
25 Sz 
26 Cs 
27 P
28 Szo Melírtechnika

29 V
30 H 

NOVEMBER

1 K 
2 Sz
3 Cs
4 P
5 Sz Konty haladóknak

6 V Konty haladóknak

7 H 
8 K 
9 Sz 
10 Cs
11 P 
12 Sz
13 V
14 H
15 K
16 Sz
17 Cs
18 P 
19 Sz
20 V
21 H 
22 K 
23 Sz 
24 Cs 
25 P
26 Sz
27 V
28 H 
29 K
30 Sz
31 Cs

DECEMBER

VÁLTSD BE PONTJAIDAT ÉS GYERE EL OKTATÁSAINKRA!
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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	

Nagy	Ágnes:	06-30/695-8851

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

Baranya megye:
Ságvári	Mihály:	06-30/697-1124

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-Csanád 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:
Zimány	Péter:	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:
Zimány	Péter:	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
Szondiné	Tarcsa	Zsuzsa:	06-30/336-3697

Tolna megye:
Miklós	Ivett:	06-30/336-3702

Kovács	F.	Nándor:	06-30/336-3703

Vas megye:
Szenteleki	Barnabás:	06-30/337-7931

Veszprém megye:
Harnberger	József:	06-30/645-0094

Zala Megye:
Miklós	Ivett:	06-30/336-3702

TERÜLETI KÉPVISELŐK:

 2020. augusztus


