


Stel je een levendige kleur voor, 
gezonder haar dat glanzend 

helder en vol licht en ongelooflijk 
zacht is.



Doe je ogen open..





EEN NIEUWE KLEURERVARING
7 pigmenten die perfectie verbeteren, een fusie 

Van kleuren intensiveren, glans toevoeging & 
hydratatie van het haar 

Het exclusieve kleursysteem is Multi toepasbaar en te 
gebruiken in synergie met andere professionele 

producten om een nieuwe manier te bedenken om 
haar te kleuren.  

Pure pigmenten geschikt voor alle soorten haar, 
zowel natuurlijk als gekleurd om: 

meerdere kleuren en tinten maken
ongewenste hooglichten corrigeren

glans terug te brengen en de levendigheid van 
kleur tussen de ene dienst en de andere te 

optimaliseren 80 ml





PERMANENTE 
HAARKLEUR

SEMI-PERMANENT 
KLEUR



HYDRATATIE
Dankzij de hydraterende 
eigenschappen helpt The 

PIGMENTEN de vochtigheid van het 
haar te absorberen en het haar in 

de diepte te laten krimpen, 
waardoor het gemakkelijk te 

kammen is
Vermindert statische elektriciteit

Schenkt body en volheid aan haar
Verbetert de hydratatie en 

vergemakkelijkt het kammen

the TECHNOLOGY

ENERGIE
Een multiform complex op basis van eiwitten dat 

werkt op 3 fundamentele parameters van 
haarschoonheid: 

sterkte, elasticiteit, glans.
De exclusieve compositie filmt en beschermt 

het haar en versterkt het van binnenuit.

Verbetert aanzienlijk de schoonheid en 
gezondheid van zelfs het meest beschadigde 

haar
Condities verhogen intensief en direct de 

elasticiteit van het haar
optimaliseert kleur en geeft een stralende glans

KLEUR
Gepatenteerde vloeibare technologie 

voor helderdere kleuren die levendiger is 
en langer meegaat. 

Cosmetische kleuring wordt versterkt en 
laat het haar zachter, goed gevoed en 

extreem geconditioneerd.
Kleur is levendiger, rijker en intenser

Haar is 3 keer zachter
Uitstekende conditionering, zelfs voor de 

droogste haarvezel



HYDRATATIE
Helpt het haar om 

diepte hydratatie en 
conditionering te 

behouden 

Houdbaarheid
Verlengt de 

houdbaarheid van de 
kleur en garandeert een 

perfecte kleuring die 
helder en intens blijft en 

doffe en vervaagde 
reflexen later vermijdt

HELDERHEID
Garandeert direct 

stralende kleur met 
heldere en levendige 

effecten





deVIOLET
beschermt en 

intensiveert de violette, 
mahonie- en 

fantasiefamilies; past 
de familie van de rode 
tinten aan en creëert 

koele kleur effecten 

deBLUE
neutraliseert warmte 

in de kleur om 
natuurlijke koele 

kleuren te krijgen. 
Perfect voor de 
natuurlijke, as-, 

beige en 
fantasiefamilie. 

deGREEN
past de natuurlijke, 

beige, as, 
fantasiefamilies aan. 
Het neutraliseert de 
warmte natuurlijke, 

as- en 
fantasiefamilies. 

theGREY
te gebruiken bij 
natuurlijke, as-, 

beige- en 
fantasiefamilies. Het 
neutraliseert warmte  
en verbetert koele 

kleuren

De GOLD
verheldert en geeft 

harmonie aan lichtere 
reflexen, verbetert de 

schittering en brillance

van andere tinten 

deCOPPER
verbetert de 

koperen tinten, 
intensiveert en 

maakt de gouden, 
rode en 

fantasiefamilies 
uniek. 

deRED
intensiveert de 

rode, koperen en 
violette tinten, 

zorgt voor intense 
en diepe 

toonresultaten 



MET KLEUR 
Gebruikt in synergie met oxidatie 

kleuring Colorevo en Reverso
haarkleur, extra diepe intensivering, 
verrijking en personalisatie van de 

kleur 



Kleurhoogt 



MET HYDRATERENDE EN 
HERSTRUCTURERINGSBEHANDELING

EN
Gebruikt in synergie met 

schoonheidsmaskers ONcare, 
Hemp Sublime en Pearl Sublime op 

gekleurd haar corrigeert THE 
PIGMENTS ongewenste reflexen, 

verheldert de kleur, hydrateert en 
helpt zelfs het meest beschadigde 
haar te herstructureren, waardoor 
het haar gezond, zijdeachtig en 
lichtgevend blijft. Opgelicht haar 

creëert het tijdelijke mode-
effecten, waardoor de gezondheid 

van het haar behouden is.
Op natuurlijk haar verwarmen of 

koelen ze reflecties.





HAIR MASK 

Every hair type

Kleurhoogte : 10



thePIGMENTS
is een compleet kleursysteem dat in de salon kan 
worden gebruikt, in synergie met andere professionele 
producten, om glanzende hoogtepunten te bereiken, 
om de intensiteit van oxidatiekleuren te verhogen, om 
ongewenste reflexen te verminderen en te corrigeren 
of om kleurdiensten aan te passen. Afhankelijk van het 
gewenste eindresultaat is het mogelijk om een 
veelheid aan hooglichten en tinten te creëren om elke 
kleurservice aan te passen en te verbeteren. 





VOORDELEN

gebruikt met Colorevo en Reverso Hair kleur, ze maken het mogelijk om een intense en levendige kleur te krijgen.

gebruikt met de Oncare en Sublime behandeling (Hennep en Parel) , geven ze helderheid en een ongeëvenaarde 
schittering aan het haar.  

ze verdrievoudigen de sterkte en de zijdeachtigheid van het haar voor onmiddellijk helderdere resultaten. 

ze zorgen ervoor dat de kleur langer meegaat 

ze doen de glans van de kleur tussen de ene dienst en de andere herleven  

ze geven de kapper de kans om unieke kleur te creëren 

ze corrigeren ongewenste reflexen 

ze kunnen met elkaar worden gemengd om op verzoek van de klant nieuwe combinaties van kleur en tinten te creëren. 

ze maken het mogelijk om permanente kleurstoffen te krijgen met Colorevo en Reverso Hair kleur of tijdelijke kleuren 
met de Oncare en Sublime behandelingen.



Voordelen voor de kapper 

om de nieuwe kleurlijnen en de schoonheidsbehandelingen door Selective 
Professional aan nieuwe klanten te presenteren 

om klanten dichter bij cosmetische kleuren te brengen

om de kleur nieuw leven in te blazen en te corrigeren

uitstekende technische ondersteuning voor de meer creatieve kleurenspecialist 

om een revolutie teweeg te brengen in de benadering van professioneel kleuren 
om een zeer makkelijk toepasbaar en creatieve service te bieden 

hun veelzijdigheid stelt de salon in staat om nog meer diensten aan te bieden




	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21

