Zapraszamy na szkolenie 26 marca 2017
TECHNIKI CIĘĆ, JAK OSIĄGNĄĆ INTENSYWNE CZERWIENIE I RUDOŚCI
Organizator: MAGNETIQUE – ANKO Białystok
Prowadzący: Styliści i technicy MAGNETIQUE COLOR
Temat : PREZENTACJA PRODUKTÓW- NOWA FORMUŁA FARBY, NOWE PRODUKTY W OFERCIE
KOLORYZACJA FARBAMI– FARBA MAGNETIQUE-NOWA FORMUŁA MIKROPIGMENT
TECHNIKA – TECHNIKI CIĘĆ PRZY TWORZENIU FRYZUR
Miejsca : HOTEL TRIO BIAŁYSTOK ul. Hurtowa 3
Ilość miejsc : ok. 50 (ograniczona pojemnością sali)
Czas: 26 marzec 2017 (niedziela) godziny 10:00 –16:00
Koszt: 90 zł, w tym bufet z przekąskami i przerwa kawowa ( Przy zakupie pakietu farb zwrot 90 zł )
Dojazd: własny
Kontakt, rezerwacja : ANKO :Tel. 85 744 50 06, 662 131 813 www.anko24.pl

NOWOŚĆ
- Najnowsze osiągnięcie w dziedzinie koloryzacji. Formuła T-ACTIVE
mikropigment biochemiczne kompleksy pigmentów połączone z woskiem pszczelim, olejkiem
kokosowym i witaminą C, chronią włókno włosa podczas koloryzacji zapewniając połysk, głębie
kolorów i trwałość. Paleta zawiera 102 najmodniejsze kolory oraz 7 korektorów. Kremowa
konsystencja tuba 100 ml mieszanie w proporcji 1-1,5, blondy rozjaśniające 1-2,5, utleniacze 3%, 6%,
9%,12%.

PAKIET NA START - 30 FARB 8 PRODUKTÓW + WZORNIK KOLORÓW + AKCESORIA

*FARBA MAGNETIQUE COLOUR 100 ml – 30 szt. w cenie 19,90 zł brutto/szt. ( wartość pakietu 597,00 zł brutto).*
W gratisach : Emulsja utleniajaca 1 L, Blu/Silver Xenon 500g, Szampon Gold keratyn 1 L, Maska Gold keratynowy
1L, Termo Spray 250 ml, Odżywka 2-fazy 250 ml, Olejek Arganowy 50 ml, Saszetka Botox-Keratyna, Paleta
kolorów

(wartość gratisów 390,00 zł brutto).

ANKO BIAŁYSTOK TEL 85 744 50 06
BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 10 LOK 117

Farby do włosów MAGNETIQUE COLOUR pojemność 100 ml
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granatowo czarny
czarny
brąz
ciemny brąz
średni brąz
jasny brąz
ciemny blond
blond
jasny blond
bardzo jasny blond
platynowy blond

4.0
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6.0
7.0
8.0
9.0

intensywny ciemny brąz
intensywny jasny brąz
intensywny ciemny blond
intensywny blond
intensywny jasny blond
intensywny perłowyblond

naturalne intensywne

Popielate
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6.01
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10.01

popielaty ciemny brąz
popielaty jasny brąz
popielaty ciemny blond
popielaty naturalny blond
popielaty jasny blond
popielaty bardzo jasny blond
popielaty perłowy blond

5.003
6.003
7.003
8.003
9.003
10.003

ciepły naturalny jasny brąz
ciepły naturalny ciemny blond
ciepły naturalny blond
ciepły naturalny jasny blond
ciepły naturalny bardzo jasny blond
ciepły naturalny platynowy blond

5.3
6.3
7.3
7.33
8.33
9.33
6.34
7.34
8.34
9.34

złoty jasny brąz
złoty ciemny blond
złoty blond
intensywny złoty blond
intensywny złoty jasny blond
intensywny złoty bardzo jasny blond
złoto miedziany ciemny blond
złoto miedziany blond
złoto miedziany jasnyblond
złoto miedziany bardzo jasny blond

Natury Ciepłe

Złote
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Fiolety
4.2 fioletowy ciemny brąz
5.22 intensywny fioletowy jasny brąz
6.2 fioletowy ciemny blond

Czerwienie
5.6
6.66
6.666
7.66
7.666
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czerwony jasny brąz
intensywny czerwony ciemny blond
extra intensywny czerwony ciemny blond
intensywny czerwony blond
extra intensywny czerwony blond
intensywny czerwony jasny blond

5.32
6.32
7.32
8.32
9.32
10.32

beżowy jasny brąz
beżowy ciemny blond
beżowy blond
beżowy jasny blond
beżowy bardzo jasny blond
beżowy platynowy blond

Beżowe

Kolory Fashion
6.73 orzechowy ciemny blond
7.73 tiramisu blond
8.73 cappuccino jasny blond
9.73 whisky bardzo jasny blond

Brązy - Moka
3.05
5.35
6.35
7.35
8.35

gorzka czekolada
moka jasny brąz
moka ciemny blond
moka blond
moka jasny blond

5.7
6.7
7.7
8.7

czekoladowy jasny brąz
czekoladowy ciemny blond
czekoladowy blond
czekoladowy jasny blond

4.23
5.23
6.23
7.23

tabakowy ciemny brąz
tabakowy jasny brąz
tabakowy ciemny blond
tabakowy blond

Brązy - Czekoladowe

Brązy - Tabaki

Miedziane
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7.43
8.43
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7.46

miedziany ciemny
miedziany jasny brąz
miedziany ciemny blond
miedziany blond
miedziany jasny blond
miedziany bardzo jasny blond
intensywny miedziany blond
extra intensywny miedziany blond
intensywny miedziany jasny blond
miedziano złoty ciemny blond
miedziano złoty blond
miedziano złoty jasny blond
miedziano złoty bardzo jasny blond
miedziano czerwony blond
Blondy Fantasy
L 8 crem brule
L 9 cookiee
L 10 havana

mahoniowy ciemny brąz
mahoniowy jasny brąz
mahoniowy czerwony jasny brąz
mahoniowy ciemny blond

Superrozjaśniające
10.0
11.0
12.0
11.11
12.11
12.12
11.3
10.13
11.13

superrozjaśniający blond
super platynowy naturalny blond
super extra platynowy naturalny blond
super platynowy popielaty blond
specjalny perłowy blond
specjalny perłowy blond
super platynowy złoty blond
super jasny beżowy blond
super platynowy beżowy blond

Korektory
pomarańczowy
zielony
niebieski
fioletowy
czerwony
żółty
popielaty
neutralny

sztuk

