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CSÖKKENTI VAGY SEMLEGESÍTI 
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BES COLOR REFLECTION
BES COLOR REFLECTION termékcsalád szilikonmentes, 
paraffinmentes, parabén mentes, melynek segítségével a 
fodrász a frizurát nem csak fényesebbé, teltebbé, tónusosabbá, 
kontrasztosabbá, intenzívebbé teszi, hanem javítja annak 
szerkezetét, táplálja és puhává is varázsolja a hajat, mely így 
egészségesebb és szebb is lesz. A BES pigmentált samponjainak 
és pakolóinak segítségével a fodrász a színek tolmácsává válik, 
gazdagabbá teszi a hajszínt, biztonsággal és  egyszerűen 

alakítja egyedivé az árnyalatok átmenetét.

Ennek a termékcsaládnak a formuláit növényi 
alkotóelemekkel gazdagították, úgy mint argánolaj, 
rizsolaj, szójaolaj, napraforgóolaj, olíva vaj és E vitamin.



SEMLEGESÍTÉS / TONIZÁLÁS SEMLEGESÍTÉS / TONIZÁLÁS SEMLEGESÍTÉS / TONIZÁLÁS
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SAMPON

Sampon a szürke, ősz, megkopott és szőkített haj számára. Semlegesíti és eltünteti a sárga, az 
arany, az intenzív sárga és narancsos sárga színeket, melyek a haj világosítása, szőkítése után 
jelentkeznek. Élénkíti a szürke és az ősz haj ragyogását, és eltünteti a sárga színt, mely a szmog 
és a légszennyeződés következtében jelenik meg a világos hajakon. A gyors sárga ellenes hatás 
előkészíti a hajat, így platina és ultra platina színt érhetünk el.

• 3 perc hatóidő: semlegesít, hideg semleges hatást érünk el.
• 5 perc hatóidő: semlegesít, jeges hatást érünk el.
• több mint 5 perc hatóidő: semlegesít, kékes hajszínt ad.

Finoman tisztítja a hajat, mely puha és bársonyos lesz.

A narancssárga, intenzív sárga, arany és világossárga hajszínt semlegesíti. Bármely 
árnyalatot semlegesebbé, hidegebbé tesz.  Az ősz haj szépségét kiemeli, eltünteti a 
sárga árnyalatokat. Előkészíti a hajat bármiféle tonizálásra vagy hideg 
semlegesítésre. A pasztell átmenetes árnyalatok eléréséhez VIOLET RAYS és PURPLE 
GAME termékekkel kell keverni. 



SEMLEGESÍTÉS / TONIZÁLÁS SEMLEGESÍTÉS / TONIZÁLÁS

SHAMPOO MASK

3 5
min min

SHAMPOO MASK

3 5
min min
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PAKOLÓ

Speciális tápláló pakoló semlegesítő és kompenzáló hatással. A kék-lila 
pigmentek semlegesítik a sárga, narancssárga árnyalatokat, melyek a szőkítő 
eljárások következtében jelentkeznek; segítségével hidegebb szőke színt és 
semleges jeges árnyalatokat érhetünk el.

A samponnál intenzívebb semlegesítő hatással bír. Kitűnően használható a 
semleges szőkék és ultra platina szőkék hajszínének tonizálására, kiemelésére.

Arany és sárga töveknél hideg semleges színeket eredményez. Sárga alapokon 
nagyon hideg árnyalatokat érhetünk el vele. Halványsárga és alig sárga alapon 
világos hamuszínt eredményez. Táplálja és gazdagítja a hajszálakat, puhává és 
selymessé teszi.

VISSZAÁLLÍTJA A HAJ pH ÉRTÉKÉT A SZŐKÍTŐ ELJÁRÁSOK UTÁN.

SAMPON + PAKOLÓ

A sampon és a pakoló együttes használatával hatékonyabban szüntethetjük meg 
a nem kívánt meleg árnyalatokat a narancssárga pigmenteket tartalmazó 
alapoktól, egészen az arany, intenzívsárga és sárga pigmenteket tartalmazó 
alapokig semlegesítő hatást érhetünk el. Mivel igen gyors semlegesítő hatással 
bír, szemrevételezéssel ellenőrizzük a termék hatását.

Nagy felvevőképességű és porózus haj esetén javasoljuk, hogy a Cool-it sampont 
hígítsuk (desztillált) vízzel vagy használjuk úgy, hogy vegyítjük az Artic Gray 
samponnal.
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SAMPON

Speciális sampon a hideg szőke, szürke és ősz haj számára. Semlegesíti az intenzívsárgát és a 
világossárga színt festés, szőkítés és világosítás után anélkül, hogy nem kívánt hatásokat hagyna maga 
után. Előkészíti a hajat bármiféle hideg tonizáláshoz.

Eltünteti a sárga színt a szürke és az ősz hajból foltosodás és maradványok nélkül. Platinaszőkén és ultra 
platina hajszínen hajlamos hideggé válni, természetes hamuszínt hagy maga után. 
8., 9. és 10. hajszínen:

• 2-3 perc: semlegesít, egységes szőkét és kontrollált természetes hideg színt hagy maga után.
(a semlegesítő hatása nő aszerint, hogy mi volt a kiinduló hajszín.)
• 5 perc vagy több: intenzívebben semlegesít, de természetes módon, eltünteti a sárga színt.

Használhatjuk festett és szőkített hajon is egyaránt.
Kíméletesen tisztít, a haj puha és bársonyos tapintású lesz használata után.

Semlegesíti a sárga színt nem kívánt hatások nélkül. Kiemeli az ősz haj szépségét. 
Más árnyalatokkal keverve a hajtónus megváltoztatása nélkül hidegebb hatást 
mutat. Semlegesíti vagy előkészíti a hajat egy semlegesítő kezeléshez vagy 
tonizáláshoz. Más árnyalatokkal keverve fémes és többárnyalatos hatást érünk el.



SEMLEGESÍTŐ / TONIZÁLÓ / KORRIGÁLÓ / SZÍNEZŐ
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PAKOLÓ

Speciális pigmentált pakoló, semlegesítő, fényt adó és tápláló hatással. Semlegesíti 
a sárga árnyalatot platina szőke alapon, világosra szőkített, ősz és szürke hajon 
hideg gyöngyfényű szürke színt eredményez.

Határozottabb semlegesítő hatású mint a COOL-IT sampon és maszk. Más színekkel 
keverve, a szőke vagy szőkített hajat fémes vagy pasztell színre festi. 

Világos alapokon, melyek intenzívsárga vagy arany pigmenteket tartalmaznak 
természetes hideg árnyalatokat vagy hamuszínt érhetünk el a megfelelő hatóidőt 
választva. Világos alapokon, melyek halványsárga pigmenteket tartalmaznak, 
természetes hamuszínt és erős hamuszínt érhetünk el vagy szürkét hatóidőtől 
függően. Nagyon világos sárga pigmenteket tartalmazó alapokon hideg hamuszínt 
vagy szürkét érhetünk el a hatóidő megválasztása szerint.

Táplálja és gazdagítja a hajszálakat, puhábbá és selymesebbé teszi a hajat. 
Helyreállítja a haj pH-ját, csökkenti annak porozitását.

SAMPON + PAKOLÓ

A sampon és a pakoló együttes használatával határozottabb, mélyebb és 
intenzívebb hatást érhetünk el.

Kiváló megoldás a pasztell színekhez vagy a haj árnyalatainak élénkítéséhez. Más 
színekkel keverve fémes és többárnyalatos hatásokat érhetünk el. Más színekkel 
keverve hidegebb hatást érünk el a tónus változása nélkül.
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SEMLEGESÍTŐ / TONIZÁLÓ

SAMPON

Speciális sampon a gesztenyebarna haj árnyalatainak kiemelésére és fénylővé tételére. Kiemeli a barna 
hajszín összes árnyalatát barna alapoktól a sötét szőke alapokig.

3, 4 és 5-ös alapokon emeli a barna szín árnyalatainak fényét. 6, 7-es alapokon intenzívvé teszi, kiemeli a 
csokoládébarna, gesztenyebarna, mogyorószínű, kávé- és dohányszínű árnyalatokat.
8, 9 és 10-es alapokon:
• 2-3 perc: semlegesíti a meleg színeket, gyöngyház-bézs, természetes hideg színeket vagy

gyöngyházfényű írisz színeket érhetünk el vele (a semlegesítő hatása kiinduló tónushoz képest nő).
• 5 perc vagy több: szőkés dohánybarna színt érhetünk el semleges vagy meleg árnyalattal a kiindulási

alaptól függően.

Használhatjuk természetes hajon, de festett vagy szőkített hajon is. 
Kíméletesen tisztít, a haj puha lesz és bársonyos tapintású.

A barna összes árnyalatát kiemeli és intenzívebbé teszi.  
Felélénkíti a fakó, opálos színeket. A haj árnyalatai sokkal 
kifejezőbbek és egyedibbek lesznek. Két hajkezelés között a haj 
színét megőrzi vagy felélénkíti. Semlegesít, tonizál és pigmentál.



KIEMEL / INTENZÍVVÉ TESZ KIEMEL / INTENZÍVVÉ TESZ

SHAMPOO MASK
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PAKOLÓ

Tápláló, fényt adó pigmentált pakoló. Kiemeli a különféle barna árnyalatokat, 
a meleg színeket éppúgy, ahogy a hidegeket, vitalitást és ragyogást ad a 
színeknek.

Bármely természetes vagy festett hajalapon működik 3-as szinttől a 7-ig. Sötét 
alapokon szép, kifejező és ragyogó gesztenyebarna színt érhetünk el. Közép-
világos és közép-sötét alapokon intenzív meleg barna színeket kapunk a 
hatóidő megválasztása szerint. Csokoládébarnára, gesztenyeszínre vagy 
mogyoróbarnára festi a szőke vagy szőkített hajat, a haj pigmentjei alapján és 
a megválasztott hatóidőtől függően.

Táplálja és gazdagítja a hajszálakat, puhává és selymessé teszi a hajat. 
Helyreállítja a haj pH értékét, csökkenti annak porozitását.

SAMPON + PAKOLÓ

A sampon és a pakoló együttes használatával világos alapokon kompenzáló és 
pigmentáló hatása van. Kevésbé meleg árnyalatokhoz javasoljuk, hogy keverje 
a kettőt: HOT CHOCOLATE és ARTIC GRAY.

Kitűnő eredményeket lehet elérni, ha keverjük a HOT CHOCOLATE terméket 
egyéb színekkel, így sok-átmenetes hatást érhetünk el.



SAMPON

Speciális sampon fényt adó és semlegesítő hatással. Intenzív módon semlegesíti a sárga és az arany 
színeket, különféle szürke színeket eredményez. Intenzívvé teszi és kiemeli a lila hajszín fényét. 
Kíméletesen tisztítja a hajat, mely puha és bársonyos tapintású lesz.

3, 4 és 5-ös alapokon fényt ad az írisz és indigó színeknek. 6, 7 és 8-s alapokon intenzívvé teszi, 
kiemeli és fokozza a lila, az írisz és az indigó minden árnyalatát.

• 2-3 perc: semlegesíti a sárga színt, helyette gyöngyházfényű hamuszürke színt eredményez.
• 5 perc vagy több: intenzív, lilába hajló hamuszürke színt érünk el vele.

Használhatjuk festett és szőkített hajon is egyaránt. 
Kíméletesen tisztít, a haj puha és bársonyos tapintású lesz.

SEMLEGESÍTŐ / TONIZÁLÓ SEMLEGESÍTŐ / TONIZÁLÓ

Fokozza és intenzívvé teszi a lila színeket. Fokozza a tompa és opálos 
árnyalatokat vagy pasztell és fémes színeket alkothatunk vele. Sokkal 
kifejezőbbé és egyedibbé teszi a haj árnyalatait. Segít megőrizni a haj színét 
két hajkezelés között. Semlegesít vagy pigmentál.

SHAMPOO
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3

5
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min min

min

min
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SEMLEGESÍTŐ / TONIZÁLÓ
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PAKOLÓ

Speciális színezett pakoló tápláló és fényt adó hatással. Intenzívvé teszi és 
kiemeli a lila, az indigó és az írisz árnyalatait, meghosszabbítja a színek 
élettartamát és ragyogóbbá teszi azt.

Közép sötét alapokon a haj fénye és árnyalatai ibolyaszínűek, vörös-ibolya, 
indigó és írisz színűek lesznek. Közép-világos alapokon az eredmény erősebb 
lesz és felélénkíti a haj mindenféle lila árnyalatait. Levendulalila színre festi a 
szőke vagy szőkített hajat, intenzitása a hatóidő megválasztása szerint változik. 
Táplálja és gazdagítja a hajszálakat, puhábbá és selymesebbé teszi azt. 
Visszaállítja a haj pH értékét, csökkenti annak porozitását.

SAMPON + PAKOLÓ

A sampon és a pakoló együttes használata újrapigmentálja a hajat, segítségével 
erősebb átmenetes hatásokat érhetünk el, főképpen világos árnyalatú alapokon 
vagy kevésbé festék-fogékony hajakon.

A pasztell és fémes hatás eléréséért, keverjük a kettőt: VIOLET RAYS és ARTIC 
GRAY.



SAMPON
Színezett sampon, mely ideális a rózsaszín, írisz és magenta színek kiemeléséhez és megalkotásához. 
Tökéletes a festett írisz, ibolya és rózsaszín árnyalatú fashion színek élénkítéséhez és a színek hosszabb 
megőrzéséhez.

Az 5-ös szinttől kezdve, emeli a lila szín árnyalatainak fényét, intenzívvé teszi és fokozza a rózsás 
árnyalatokat és az írisz színeit, melyek intenzitása a szerint változik, hogy milyen volt a kiinduló hajszín 
árnyalata.

A szőkített, festett vagy természetes szőkét; a 8-as, 9-es és 10-es alapot rózsaszínre festi, melynek 
intenzitása függ a megválasztott hatóidőtől és a kiindulási hajszíntől.

Kíméletesen tisztít, a haj puha és bársonyos tapintásúvá válik.

PASZTELL SZÍN FESTÉSE / FÉNYT ADÓ PASZTELL SZÍN FESTÉSE / FÉNYT ADÓ

Fokozza és kiemeli a rózsaszín, magenta és írisz árnyalatait. Életre kelti a fakó és 
opálos fémes rózsaszínt vagy az írisz árnyalatait. Kifejezőbbek és egyedibb hajszínek 
eléréséhez használjuk. Megőrzi a haj színét vagy felélénkíti két hajkezelés között.
Rózsaszín, fukszia, magenta, pasztell színek vagy fémes hatások eléréséhez.

SHAMPOO SHAMPOO

5 5
SHAMPOO

3
min min min
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PASZTELL SZÍN FESTÉSE / FÉNYT ADÓ



KIEMEL / INTENZÍVVÉ TESZ FEST / PIGMENTÁL
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PAKOLÓ

Speciális pigmentált pakoló, mely fényt ad és táplálja a hajat. Intenzívvé teszi, 
fokozza és kiemeli a vörös-ibolya színtől a magentáig tartó színeket, egészen a 
legfinomabb rózsaszínig terjedő árnyalatokat. Tökéletes ahhoz, hogy vitalitást és 
ragyogást adjon az opálos fémes rózsaszínnek. Emeli a közép-sötét hajszín összes 
rózsaszínes, magentás és írisz árnyalatainak ragyogását és fényét. 

Növeli, intenzívvé teszi és kiemeli az írisz árnyalatait, az ibolyaszíneket és a 
rózsaszíneket a 6, 7 és 8-as alapokon, mely eredmény a haj milyenségétől és a 
megválasztott hatóidőtől függ. Erős rózsaszínre vagy fuksziára festi a szőke 
összes árnyalatát 8, 9 és 10-es alapon, melynek intenzitása a kiinduló hajszíntől, 
a haj állapotától és a hatóidőtől függ.

Táplálja és gazdagítja a hajszálakat, melyeket puhává és selymessé tesz. 
Visszaállítja a haj pH értékét, csökkenti annak porozitását.

SAMPON + PAKOLÓ
A sampon és a pakoló együttes használatával ragyogóbb lesz a haj színe. Az 
árnyalatok élénkebbek és vibrálóbbak, intenzitást ad a hajszínnek és tovább 
megőrzi a haj a színét.

Pasztell és fémes színek eléréséhez keverjük a kettőt: PURPLE GAME és ARTIC 
GRAY.



SAMPON
Speciális sampon, mely fényt ad és élénkíti a narancssárga színt. Kiemeli és intenzívvé teszi az arany és a 
réz árnyalatokat. Fényt ad az arany és rezes árnyalatú hajnak anélkül, hogy megváltoztatná a haj 
tónusát.

5. és 6-os alapon a haj fénye és az árnyalatok élénksége meleg arany és réz színű. 7. és 8-as alapokon
intenzívvé teszi az arany és rezes árnyalatokat, kiemeli azok színeit. A 9-es és 10-es alapokon melegebbé
teszi bármely hajárnyalatokat, aranylóvá teszi a természetes színeket és kiemeli az arany, rezes hajszín
csillogását, fényét.

Kíméletes módon tisztít, a haj puha és bársonyos tapintású lesz.

RAGYOGÁS / INTENZÍVVÉ TESZ RAGYOGÁS / INTENZÍVVÉ TESZ

Fényessé teszi és élénkíti a közép-sötét alapokon a meleg árnyalatokat. Fokozza és kiemeli az 
arany és rezes tónusokat közép-világos alapokon. Rezes és arany árnyalatokat eredményez 
természetes szőke vagy hideg szőke 7, 8 és 9-es alapokon. Narancssárga és réz színre festi a 9-es 
és 10-es alapú szőke hajat.

SHAMPOO

SHAMPOO

MASK5
3

5

SHAMPOO

3
min min

min

min
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RAGYOGÁS / INTENZÍVVÉ TESZ
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PAKOLÓ
Speciális pigmentált pakoló, mely fényt ad és táplál. Tökéletes az összes 
hajszín árnyalatainak kiemeléséhez narancs-vöröstől a rezes-arany színekig.

Természetes vagy festett hajakon is alkalmazhatjuk. 4-es és 5-ös alapokon 
kiemeli a tónust és a haj fényét. A 6, 7 és 8-as alapokon kiemeli a rezes és az 
arany árnyalatokat, melyek a megválasztott hatóidőtől és a kiinduló 
hajszíntől függően változnak. A szőke vagy szőkített hajat narancssárgára, 
rézre és narancsos-sárgára festi, az eredmény attól függ, hogy mi volt a 
kiinduló alapszín, a porozitás és a hatóidő.

Táplálja és gazdagítja a hajszálakat, melyeket puhává és selymessé tesz. 
Visszaállítja a haj pH értékét, csökkenti annak porozitását.

SAMPON + PAKOLÓ

A sampon és a pakoló együttes használatával intenzív végeredményt 
érhetünk el, mindez növeli az árnyalatok élénk színét és ragyogóvá is teszi 
azt, valamint javítva a szín fényes állagát, kinézetét.



SAMPON
Tökéletes sampon az élénk és vibráló, határok nélküli vörös szín kiemelésére. Ideális a 
meleg vörösréztől a sötét mahagónivörös színekig terjedő árnyalatok ragyogásának 
fenntartására. Hosszabb ideig megőrzi a vörös a színét.

A 4-es és 5-ös alapokon emeli a vörös és a mahagóni árnyalatok fényességét. A 6-os, 7-es, 
és 8-as alapokon intenzívvé teszi és kiemeli a vörös összes árnyalatát. A 9-es és 10-es 
alapokon vörös-rózsaszínre festi a hajat, melynek intenzitása és eredménye attól függ, hogy 
milyen típusú a kezelt haj és mennyi volt a megválasztott hatóidő.

Kíméletesen tisztít, a haj puha és bársonyos tapintású lesz.

PASZTELL SZÍNEK / RAGYOGÁS PASZTELL SZÍNEK / RAGYOGÁS FESTÉS / PIGMENTÁLÁS

Kiemeli és élénkíti a vörös tónusokat közép és világosbarna alapokon. Intenzívvé teszi és 
fokozza a vörös és mahagóni árnyalatokat közép-világos alapokon. Kiemeli a vörös és 
mahagóni árnyalatokat, növeli annak fényét és ragyogását. Hosszabb ideig őrzi meg a 
szín a vörös és mahagóni ragyogását. A 8, 9 és 10-es szőke alapokat vörösre festi, 
intenzitása és fénye változó.

SHAMPOO

SHAMPOO

MASK5
3

5

SHAMPOO

3
min min

min

min
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KIEMEL / INTENZÍVVÉ TESZ KIEMEL / INTENZÍVVÉ TESZ

SHAMPOO MASK

3 5
min min

SHAMPOO MASK

3 5
min min
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PAKOLÓ
Speciális pigmentált pakoló, mely ragyogást ad és táplál. Fokozza a hajtónust 
és a haj árnyalatait a mahagónivörös árnyalattól a rézvörös színárnyalatokig. 
Fényessé teszi a hajat és kiemeli annak intenzitását, kifejezőbb lesz a haj, 
mely tovább megőrzi a színét. Tűz vörösre festi a szőke vagy szőkített hajat. 

A 4-es és 5-ös alapoknak tónust ad és kiemeli annak fényét. A 6-os és 7-es 
alapokon fokozza és erősíti a vörös összes árnyalatát, melynek eredménye a 
szerint változik, hogy mennyi volt a hatóidő,  milyen volt a haj szerkezete, 
színe és a kiindulási szín. Vörösre festi a szőke vagy szőkített hajat a 8-as 
színtől a 10-es színig, melynek eredménye és intenzitása függ a kiindulási 
alaptól, a haj porozitásától és a hatóidőtől.

Táplálja és gazdagítja a hajszálakat, puhává és selymessé teszi azt. Visszaállítja 
a haj pH értékét, csökkenti a porozitást.

SAMPON + PAKOLÓ

A sampon és a pakoló együttes használata intenzívebbé teszi a végső 
eredményt, növeli a haj élénkségét és a hajszín árnyalatainak ragyogását, 
javítja a haj színének fényét, megjelenését.
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KIINDULÓ HAJTINCS

HAMUSZÜRKE HIDEG, JEGES PLATINA

BÉZS SEMLEGES HIDEG HAMU

SEMLEGESÍT ÉS TONIZÁL VILÁGOSÍTÓ KEZELÉSEK UTÁN.
A NEMKÍVÁNT HATÁSOK SEMLEGESÍTÉSÉRE.

A VILÁGOSÍTOTT HAJ TONIZÁLÁSÁRA, 
KONTRASZTOSÍTÁSÁRA ÉS KIEMELÉSEKRE.

PASZTELL ÁRNYALATOK KIALAKÍTÁSA, 9-10-ES SZŐKE ALAPOKRA 
– CSAK 5 PERC ALATT.
1.lépés: Válasszuk a BES Color Reflection Purple Game sampont a rózsaszín-pink
árnyalatokhoz, vagy a BES Color Reflection Fire Limit sampont a vörös-rózsaszínhez.
Vegyünk fel megfelelő védőkesztyűt.  Ügyeljünk arra, hogy a terméket egyenletesen
oszlassuk el a hajon. Hagyjuk hatni 3-5 percig a kívánt eredmény eléréséhez. Alaposan
öblítsük le.

1. lépés: Válasszuk ki a megfelelő BES Color Reflection pigmentáló sampont a kívánt eredmény és a
kiindulási hajszín alapján. Használjunk megfelelő gumikesztyűt. Alkalmazzuk a BES Color Reflection
Sampont vigyázva, hogy a terméket homogén módon vigyük fel a teljes hajra. Hagyjuk hatni 3-5
percig a kívánt hatás szerint. Alaposan mossuk le. Majd gondosan bő vízzel öblítsük le.

2. lépés: Az intenzívebb semlegesítés érdekében: használjuk a BES Color Reflection Arctic Gray
pakolót, ha hamuszürke árnyalatokat akarunk, vagy BES Color Reflection Cool-it pakolót, ha hideg
platina árnyalatokat szeretnénk.

A HAJ ÉLÉNK SZÍNÉNEK ÉLETRE KELTÉSÉHEZ, MEGTARTÁSÁHOZ. 
A HAJ SZÍNÉNEK MEGŐRZÉSÉHEZ. A FESTÉS UTÁNI HAJSZÍN MEGŐRZÉSÉHEZ. 
A HAJ SZÍNÉNEK KIEGYENLÍTÉSÉHEZ (ÚJRAPIGMENTÁLÁS VAGY ELŐPIGMENTÁLÁS).
A    HAJ ÁRNYALATAINAK  KIEMELÉSÉHEZ, INTENZÍVVÉ TÉTELÉHEZ. 
A HAJ TÓNUSÁNAK ÉS ÁRNYALATÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ.

1. lépés: használjunk megfelelő gumikesztyűt. Kenjük fel a BES Color Reflection sampont, mossuk meg a hajat, ügyelve
arra, hogy egyenletes legyen a haj teljes hosszán. Hagyjuk hatni 3-5 percig a kívánt eredmény szerint. Majd gondosan bő
vízzel öblítsük le.

2. lépés: Folytassuk a kezelést a BES Color Reflection pakolóval, használjunk ecsetet vagy sűrű fésűt, ügyeljünk arra, hogy
egyenletesen oszlassuk el a terméket, kerüljük el, hogy túl sok termék kerüljön egy-egy pontra. Hagyjuk hatni a terméket
3-5 percig, amíg a kívánt hatást nem értük el. A pakoló pakoló hatóideje maximum 20 percig mehet el, a szerint, hogy
milyen intenzitású színárnyalatot szeretnénk elérni. Alaposan mossuk le. Szárítsuk, és folytassuk a tetszés szerinti formázó
termékkel.
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“HYDRA-SWEET-COLOR” 
Új hajfestési módszer a BES Color Reflection termékkel. Hajfestés típusa: „tónus tónusra”, semlegesítés, tonizálás. 
Tartósság: 6/8 mosás. Ideális az alábbiakra:

REGAL SOFT COLOR

"Tónus tónusra" szín eléréséhez a hatóidő: 20-30 perc. 
Semlegesítéshez vagy tonizálás eléréséhez a hatóidő: 5-10 perc. 
Pasztell vagy ezüstös (metál) szín eléréséhez a hatóidő: 10-15 perc.

Alkalmazása Regal Zeróval

 1. szintttől a 9. szintig: Keverjen össze: 60g Regal Zero krémfestéket, 
90g Regal Zero Activator 10 Vol-t, 10g BES Color Reflection sampont és 
10g BES Color Reflection pakolót.

 Speciális szőkéhez: Keverjen össze: 60g Regal Zero krémfestéket, 120g
Regal Zero Activator 10 Vol-t, 12g BES Color Reflection sampont és 12g BES 
Color Reflection pakolót.

Példa a tónus tónusra festésre: 60g Regal Zero 5.84 + 90g Regal 
Zero Activator 10 Vol + 10g BES Color Reflection Hot Chocolate sampon + 
10g BES Color Reflection Hot Chocolate pakoló.

Példa a semlegesítésre: :6  0g Regal Zero 10.21 + 120g Regal Zero Activator 10 
Vol + 12g BES Color Reflection Arctic Gray sampon + 12g BES Color 
Reflection Arctic Gray pakoló.

Alkalmazása Regal Zero Soft Colorral

 1. szinttől a 10. szintig: Keverjen össze: 60g Regal Soft Color krémfestéket, 
90g Regal Soft Color Activator n°2 10 Vol-t, 10g BES Color Reflection sampon 
és 10g BES Color Reflection pakolót.

 Speciális szőkéhez: Keverjen össze: 60g Regal Soft Color krémfestéket, 120g
Regal Soft Color Activator n°2 10 Vol-t, 12g BES Color Reflection sampont és 
12g BES Color Reflection pakolót.

Példa a semlegesítéshez: 60g Regal Soft Color 11.00 + 120g Regal Soft Color 
Activator n°2 10 Vol + 12g BES Color Reflection Cool-it sampon +12g BES Color 
Reflection Cool-it pakoló.

Példa a „Tónus tónusra” férfi hajfestésnél: 60g Regal Soft Color 4.0 + 
90g Regal Soft Color Activator n°2 10 Vol + 10g BES Color Reflection Arctic 
Gray sampon + 10g BES Color Reflection Arctic Gray pakoló.

 Kíméletes tonizálás
 Pasztell színek kialakítása
 Ősz haj színezése
 Elkerüli a színtúlterhelést

 Első hajfestés esetén
 Színmegtartás
 Rendkívül érzékeny hajhoz
 Férfi frizurák festéséhez nemkívánt színhatások nélkül

 1. szinttől a 10. szintig: Keverjen össze 60g Hi-Fi festéket, 90g 10 Vol. (3%) 
Oxibest, 10g BES Color Reflection sampont és 10g BES Color Reflection pakolót.

 90-es sorozat: Keverjen össze 60g  Hi-Fi festéket, 120g  10 Vol. (3%) Oxibest, 
12g  BES Color Reflection sampont és 12g  BES Color Reflection maszkot. 

 900-as sorozat: Keverjen össze 60g Hi-Fi festéket, 150g 10 Vol. (3%) 
Oxibest, 15g BES Color Reflection sampont és 15g BES Color Reflection pakolót.

Alkalmazása HI-FI festékkel

Példa a semlegesítésre: 60g Hi-Fi 90.2 + 120g  10 Vol. (3%) Oxibes + 
12g BES Color Reflection Arctic Gray vagy Cool-It sampon +12g BES Color 
Reflection Arctic Gray vagy Cool-It maszk.

Példa a „tónus tónusra” festéshez: 60g  Hi-Fi 6.6 + 90g  10 Vol. (3%) Oxibes + 
10 g  BES Color Reflection Fire Limit sampon +10 g  BES Color Reflection Fire Limit 
pakoló.

Példa a pasztellhez, csak Fashion színekkel: 60g Hi-Fi F.21 + 90g  Oxibes 10 
Vol (3%) + 10g  BES Color Reflection Purple Game sampon + 5g BES Color 
Reflection Arctic Gray pakoló + 5g BES Color Reflection Purple Game pakoló.

Példa a pasztell festékre + Fashion: 40g  Hi-Fi 5.20 + 20g  Hi-Fi F.21 + 
90g  Oxibes 10 Vol (3%) + 10g  BES Color Reflection Violet Rays sampon + 
10g  BES Color Reflection Violet Rays pakoló.
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