Zapraszamy na szkolenie 27 LISTOPAD 2016
Organizator: – ANKO Białystok, VITALITY,S Polska
Prowadzący: Styliści i technicy VITALITY’S Polska
Temat : PREZENTACJA – NOWA LINIA PRODUKTÓW DO PROSTOWANIA KERATYNOWEGO
KOLORYZACJA FARBAMI – VITALITY’S, NOWE KOLORY W TONACJACH FIOLET
KOLEKCJA FRYZUR – MODNE STRZYŻENIA I STYLIZACJE Z KOLEKCJI PURO
Miejsca : HOTEL TRIO BIAŁYSTOK ul. Hurtowa 3
Ilość miejsc : ok. 50 (ograniczona pojemnością sali)

Czas: 27 listopad 2016 (niedziela) godziny 10:00 –15:00
Koszt: 60 zł,w tym przerwa kawowa Dojazd: własny ( Przy zakupie pakietu 20 farb zwrot 60 zł )
Kontakt, rezerwacja : ANKO :Tel. 85 744 50 06, 662 131 813 www.anko24.pl

Farba Tone w kremie bez amoniaku z wyciągiem z krwawnika, pokrzywy i rumianku. Ziołowy skład i mikropigmenty
zapewniają niebywałą trwałość koloru i połysk.
Saszetki „Natur Coctail Oli” zapewniają maksymalną ochronę struktury włosa oraz skóry głowy. ( 36 kolorów 100 ml
proporcja 1:2 emulsje 1,9 %, 4 %).
Farba ART w kremie niezwykle trwała i wydajna farba z ekstraktami z lipy i nagietka dzięki dodatkowemu protector
oil jojoba pozwala osiągnąć niebywałą trwałość koloru i połysk.
Saszetki „PROTECTORl Oli” zapewniają maksymalną ochronę struktury włosa oraz skóry głowy.
Paleta zawiera 103 kolory, tuba 100 ml proporcja 1:1,5-1:3 emulsje 3%, 6 %, 9%, 12%).
Rozjaśniacz DECO RAPID formuła do włosów trudno ulegających rozjaśnianiu, niepylący proszek dobrze przylega i
szybko rozjaśnia do 7-8 tonów, bardzo wydajny ( 500 g proszku rozjaśnianie 7-8 tonów proporcja 1:3)
Rozjaśniacz DECO-JO nowa formuła bogata w olejek jojoba, która chroni strukturę włosa podczas rozjaśniania.
Niepylący dobrze przylega i szybko rozjaśnia do 6-7 tonów, bardzo wydajny ( 400 g proszku rozjaśnianie 6-7 tonów
proporcja 1:3)
KERATIN CONTROL Przedstawiamy nowe produkty Vitality’s oparte na innowacyjnej formule Keratynowej bez
dodatku formaldehydu i szkodliwych substancji. Trwałość zabiegu przy użyciu produktów KERATIN KONTROL
wynosi 3 miesiące. Ujarzmia niesforne włosy i prostuje kręcone. Chroni włosy przed gorącym powietrzem podczas
stylizacji. Odbudowuje i odżywia włosy wykorzystując proteiny keratyny i jedwabiu

SUPER PROMOCJA TYLKO DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

1. * FARBA VITALITY,S ART, TONE, 100 ml – KUP 20 szt. w cenie promocyjnej 19,90 zł brutto/szt. (
wartość pakietu 398,00 zł brutto). *W gratisach : Utleniacz 1000 ml -2 szt., miseczka, pędzelek, karta
kolorów ( cena ofertowa pakietu 599 zł brutto)
2. KERATIN CONTROL – Kup zestaw 6 produktów w tym (Fluid 500 ml + Aktywator 500 ml = 1L Keratyny)
w super cenie 799 zł brutto ( cena ofertowa 955 zł brutto)







ANKO BIA ŁYSTOK TEL 85 744 50 06
BIAŁYSTOK UL. ŚW. ROCHA 10 LOK 7

Druk

zamówienia na farby do włosów

Farby do włosów ART ABSOLUTE, PURE, HIP-POP oraz TONE pojemność 100 ml, 60 ml
Naturalne
sztuk
Mahonie
1.00
1.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

chińska czerń 1/01 TONE nero-blu
czarny 1/0 TONE
ciemny brąz 3/0 TONE
brąz 4/0 TONE
jasny brąz 5/0 TONE
ciemny blond 6/0 TONE
blond 7/0 TONE
jasny blond 8/0 TONE
bardzo jasny blond
szwedzki blond

4.5
5.5
6.5
7/5

mahoniowy brąz 4/5 TONE
ciemny mahoniowy brąz 5/5 TONE
jasny mahoniowy blond
TONE średni mahoniowy blond

4.80
4.88
5.80
5.88
6.88

filetowy brąz
głęboki filetowy brąz NOWOŚĆ
jasny fioletowy brąz
głęboki jasny fioletowy brąz 5.88 TONE śliwka
głęboki jasny fioletowy ciemny blond NOWOŚĆ

4.6
4.85
5.6
5.68
5.86
6.6
6.64
6.65
6.66
6.68
7.47
7.6
7.64
7.66

czerwony brąz
czerwień nocy
jasny czerwony brąz 5/6 TONE
jasno brązowa fioletowa czerwień
wiśniowa czerwień
ciemny czerwony blond
czerwień glamour
głęboka czerwień
czerwień wulkaniczna 6/66 TONE
ognista czerwień
rdzawa czerwień
TONE średnia czerwień
intensywna czerwień 7/64 TONE
płomienna czerwień 7/66 TONE

3.9
4.9
4.98
5.9

czarna kawa
czekoladowy 4/9 TONE g. czekolada
czekolada perłowa
jasny kasztan 5/9 TONE czekolada

5.91
5.92
5.98
6.9
6.95
6.98
7.21
7.9
8.31
8.92
8.94
9.21
9.31

jasny popielato- brązowy kasztan
jasny beżowo-brązowy kasztan
jasny brąz kasztan perłowy
karmel
ciemny blond Dakaru
ciemny blond-brąz perłowy
TONE średni beż popielaty
cappuccino 7.9 TONE tabak
jasny piaskowy blond
jasny beżowo-brązowy blond
piaskowy blond Tenere
popielaty bursztyn 9.21 TONE
b.jasny złocisty popielaty blond

Fiolety

Intensywne naturalne/ głębokie NOWOŚĆ
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
99.00

intensywny brąz, 44.00 głęboki
intensywny jasny brąz, 55.00 głęboki
intensywny ciemny blond, 66.00 głęboki
intensywny blond, 77.00 głęboki
intensywny jasny blond, 88.00 głęboki
bardzo jasny głęboki blond NOWOŚĆ

6.03
7.03
8.03
9.03

naturalny ciepły ciemny blond
naturalny ciepły blond
naturalny ciepły jasny blond
naturalny bardzo jasny blond

6.1
7.1
8.1
9.13

ciemny popielaty blond
popielaty blond 7.1 TONE
jasny popielaty blond
super jasny złoto-popiel. blond

Naturalne Ciepłe Złote NOWOŚĆ

Popielate

Beże
6.2 ciemny beżowy blond
8.2 jasny beżowy blond
10.2 super jasny beżowy blond
6.28 ciemny beżowy perłowy blond NOWOŚĆ
8.28 jasny beżowy perłowy blond NOWOŚĆ

Złociste
5.3
6.3
7.3
8.3
9.3
9.03

jasny złocisty brąz 5.3 TONE
ciemny złocisty blond
złocisty blond 7.3 TONE
jasny złocisty blond
super jasny złocisty blond
b.jasny złocisty naturalny blond

4.41
5.4
5.45
6.4
6.45
6.41
7.34
7.4
7.43
7.44
8.43
8.44
9.34

miedziano popielaty kasztan
TONE jasny brąz miedziany
TONE ciemny mahoń miedziany
ciemny miedziany blond 6.4 TONE
TONE jasny mahoń miedziany
miedziano-popielaty ciemny blond
blond Hawany
miedziany blond
złoty miedziany blond 7.43 TONE
głęboki miedziany blond 7.44 TONE
jasny blond złocisto miedziany
jasny miedziany blond
super jasna złocista miedź

5.08
6.08
7.08
8.08
9.8

jasny naturalny perłowy kasztan
ciemny naturalny perłowy blond
naturalny perłowy blond
jasny naturalny perłowy blond
b. jasny naturalny perłowy blond

Miedziane

Perłowe

Czerwienie

Brązy

Superrozjaśniacze
100
101
102
103
1000
1001
1008
0.0
11.81
11.9

naturalny ultrablond
popielaty ultrablond 10.01 TONE
beżowy ultrablond 10.02 TONE
złocisty ultrablond 10.3 TONE
naturalny ultrajasny blond
popielaty ultrajasny blond
perłowy ultrajasny blond
neutralny kolor bazowy
TONE pastel perła
TONE pastel piasek

ART ABSOLUTE 60ml
PURE 60ml HIP-POP 60 ml CHROME 60 ml
złoty, pomarańcz
karmel
CC szary
czerwony, fuksja
miedź
CB niebieski
popielaty chrom
miód
CP zielony
niebieski chrom
oberżyna
zielony chrom purpura rubin

sztuk

