





FOUR REASONS OPTIMA 
Optima został stworzoną na podstawie odpowiedzi tysiąca 
fińskich fryzjerów, jaką będzie gama kolorystyczna ich marzeń, 
ponieważ chcieliśmy stworzyć idealną farbę do włosów.  

Optima zaciera granicę między jasnymi a trwałymi kolorami – 
ten sam zestaw może być używany do wszystkich technik  
koloryzacji włosów. Farby są bezbarwne łatwo się mieszają i 
świetnie sprawdzają się samodzielnie. Odcienie są pięknie i 
bardzo głębokie. Po koloryzacji włosy mają cudownie stonowany, 
lśniący kolor i są miękkie w dotyku. Gama kolorów jest obfita a 
farby są bezzapachowe i wegańskie. 

 

NAPRAWIA, NAWILŻA I DAJE POŁYSK 
Sercem farby Optima jest opracowana przez FOUR REASONS technologia HydraRepair™, 
która opiera się na efektywnym współdziałaniu keratyny pochodzenia roślinnego i 
kolagenu. Regenerujące właściwości fitokeratyny i silne właściwości nawilżające 
fitokolagenu wspierają się w technologii HydraRepair, która chroni, naprawia i nawilża 
włosy podczas koloryzacji. 

Oprócz technologii HydraRepair w gamie kolorystycznej zastosowano odżywcze, naturalne 
olejki. Olejek z nasion białych nadaje włosom imponujący połysk. Olejek Monoi de Tahiti 
skutecznie wzmacnia i odżywia łamliwe, suche włosy oraz głęboko nawilża włosy głębiej 
niż ich powierzchnia. Olejek z baobabu zawiera dużą zawartość witamin A, D, E i F i 
intensywnie nawilża włosy. 

OPTIMA - KOLORYZACJĘ PERMANENTNE I PÓŁ PERMANENTNE



   ZOBACZ CAŁĄ PALETĘ KOLORÓW  
   NA   https://makemyhair.pl/optima/  

KOLORY W PAKECIE STARTOWYM
11BM 11NO 4V 9O 1A 6G

6R 10GB 4PA 7AO 9AB 5AO

5BM 7NNB 5NNA 8NNB MIXER BLUE MIXER PINK

https://makemyhair.pl/optima/





WYBÓR ODCIENI 

1.Określ poziom jasności naturalnych włosów i ilość siwych włosów, a 
także kierunek kolorystyczny włosów farbowanych. 

2.Określ poziom jasności i kierunek kolorystyczny pożądanego rezultatu. 

KRYCIE SIWIZNY: Użyj wybranego odcienia z serii COVER       . Jeśli 
chcesz dodać więcej odcieni do wyniku, dodaj odcień INTENSE        lub 
REFLECTION        do wybranego odcienia COVER, maksymalnie ½ 
całkowitej ilości mieszanki kolorów. 

KOLOR    9 AO 
9    Poziom jasności = 9     

A    Kierunek = Ash (popiel)       

O    Drugożędny = cOoper (miedź)

JAK WYBRAĆ KOLOR



 

PROPORCJA 1: 2 
(1 część koloru + 2 części Crème Oxide) 

WYBÓR OKSYDANTU 
Wybierz moc Creme Oxide w oparciu o aktualną bazę i używany odcień. 

• Farbowanie włosów zniszczonych lub rozjaśnionych  - 1,5% 

• Farbowanie ton w ton lub ciemniejsze  - 3% 

• Farbowanie w skali szarości i o 1-2 stopnie jaśniejsze  - 6% 

• Farbowanie o stopnie 2-3  jaśniej  - 9% 

• Kolorystyka jaśniejsza o ponad trzy stopnie (odcienie Highlift) 12% 

ZASTOSOWANIE I CZAS DZIAŁANIA 
Nałożyć na włosy i pozostawić. 

• Przyciemniane przez 20 minut 

• Barwione przez 30 min 

• Jako barwnik rozjaśniający z odcieniami Highlift 50 min 

Wydłużenie czasu trzymania o 5-10 minut wzmacnia intensywność efektu końcowego. 

JAK STWORZYĆ MIESZANKĘ






OPTIMA MOOD BOOSTER 
Spersonalizuj koloryzację za pomocą zapachów! 

Dla niektórych klientów formuła Optima bez zapachu jest w sam raz. Dla innych luksusowe 
zapachy są częścią doświadczenia chodzenia do salonu.  

Możesz spersonalizować mieszankę kolorów według własnego uznania, dodając zapachowy 
olejek Mood Booster do gotowej do użycia mieszanki kolorów. Mieszaj do uzyskania gładkości 
przed nakładaniem.  

Wybierz między relaksującą, lekko orientalną zieloną herbatą lub słodkim koktajlem 
owocowym. 

OLEJKI ZAPACHOWE






OPTIMA MAKEOVER COLOR REMOVER  
Środek do usuwania DIRECT PIGMENTS zarówno FARB OKSYDACYJNYCH 

TO NIE JEST ROZJAŚNIACZ 

Makeover tworzy idealną bazę 

Four reasoms Optima Makeover tworzy idealną bazę dla pigmentów 
kolorowych, aby działały w idealny sposób. Sprawia, że efekt koloryzacji 
wygląda na czystszy i bogaty w odcienie. Olejek z baobabu, olejek z awokado i 
ekstrakt z bambusa odżywiają włosy i chronią ich strukturę podczas zabiegu. 

Użyj Four Reasons Optima Makeover, aby usunąć poprzedni kolor przed 
farbowaniem włosów, jeśli: 

• obecny, sztuczny odcień różni się od pożądanego 

• chcesz uzyskać wyraźną zmianę tonalną, jak z jesionu na złoto lub z 
chłodnej czerwieni na miedź 

• chcesz, aby wynik był wyraźnie jaśniejszy niż obecny kolor 

• końce mają kilka widocznych warstw w różnych kolorach 

• chcesz usunąć bezpośredni barwnik 

OPTIMA MAKEOVER




EFEKTY KOLORYZACJI OPTIMA

PRZYJRZYJ SIĘ BLIŻEJ NASZYM KOLOROM I ZOBACZ JAK WŁOSY BŁYSZCZĄ




TONERY LUXIMA



FOUR REASONS LUXIMA 

 

Oparta wyłącznie na stonowanych Pigmentach 
kompozycja Four Reasons Luxima ujawnia subtelne 
różnice w głębi bazy i tworzy wrażenie trójwymiarowości. 
To zawsze sprawia, że efekt końcowy jest wyjątkowy, 
wyjątkowo żywy i wielokolorowy – dokładnie tego, czego 
chcą dzisiejsi klienci. Włosy stonowane Luxima nigdy nie 
wyglądają na farbowane ani nienaturalne; zamiast tego 
błyszczy w wyraźny i naturalny sposób. 
Seria kolorów znana jest z wyjątkowo trwałego połysku, 
który wspaniale odbija światło. Ten połysk pochodzi z 
naszego specjalnie zaprojektowanego Shine Enhance 
Complex. Zawarte w związku witaminy i oleje roślinne 
skutecznie zwiększają zdolność pigmentów barwnych do 
odbijania światła. 

Kolory Luxima nie zawiera amoniaku i jest w 100% 
wegański. Niskoalkaliczna Luxima delikatnie farbuje 
włosy – nie unosi naturalnej nasady włosów, więc nie 
musisz się martwić o niechciane ciepłe odcienie. 
Przytłumione odcienie doboru kolorów Luxima 
zapewniają gwarantowane, niezawodne i naturalne 
rezultaty. Możesz łatwo osiągnąć pożądany efekt, 
używając odpowiednio różnych elementów serii, takich 
jak tony BASE zwiększające krycie lub miksery. 
Żelopodobna kompozycja jest łatwa do wymieszania i 
nałożenia pędzlem do tuszu, ręcznie lub z butelki z 
aplikatorem.



   ZOBACZ CAŁĄ PALETĘ KOLORÓW  
   NA   https://makemyhair.pl/luxima/  

KOLORY W PAKECIE STARTOWYM
APRICOT LAVENDER BASE 3 BASE 9-10 ANTHRACITE 11 REDISSIMO 66

EXPRESS BLUSH 10 EXPRESS SUNKISS 10 EXPRESS SILVER FOX 10 ESPRESSO 4-6.12 BROWNIE 4-6.73 BROWN SUGAR 4-6.34

MINERAL GREY 
6-8.11

NUDE BLOND 
8-10.75 MACADAMIA 7-9.75

PEARLY PASTEL 
7-9.12

FROZEN ROSE 
BLOND

8-10.16

CREAM BLOND 
6-10.32

https://makemyhair.pl/luxima/



EFEKTY KOLORYZACJI TONERAMI LUXIMA




EFEKTY KOLORYZACJI TONERAMI LUXIMA






ROZJAŚNIACZ

Niezawodny produkt podstawowy do rozjaśniania włosów. Rozjaśnia się o 7 
stopni, w zależności od początkowego poziomu i stężenia oksydantu. 
CECHY 
-Lekko rozjaśnia się - bezpieczny w użyciu 
-Całkowicie bezpyłowa kompozycja 
-Stała masa 
-Bez amoniaku 
-Bez zapachu 
-wegańskie 

Wszystkie cztery powody środki wybielające 5 + 5 
 

PRODUKTY TECHNICZNE

Pozostałe produkty rozjaśniające






          BRILLIANT COLOR 
SHAMPOO & CONDITIONER

1000 ml 
Szampon post color chroniący kolor włosów nawilża i nadaje połysk 
farbowanym włosom. Delikatnie myje i puszystość włosów. Kolor włosów 
pozostaje promienny i żywy. Odżywcza kompozycja zawiera białko roślinne 
i ekstrakt z oliwek, które wzmacniają i pielęgnują włosy poddane zabiegom 
chemicznym. Szampon ma świeży owocowy zapach. pH produktu 5,5. 
Rezultatem są przewiewne, czyste, lśniące włosy! Four Reasons Professional 
Brilliant Color Shampoo to profesjonalny produkt stworzony z najlepszych 
składników. Jego skład jest wegański, a opakowanie nadaje się do 
recyklingu. 

Odżywka chroniąca kolor włosów nawilża, rozjaśnia i nabłyszcza 
farbowane włosy. Utrzymuje promienny i żywy kolor włosów, jednocześnie 
utrzymując ich nawilżenie i pion. Odżywcza kompozycja zawiera keratynę i 
ekstrakt z oliwek, które pielęgnują i wzmacniają włosy, nie spłaszczając ich. 
Odżywka ma świeży owocowy zapach. pH produktu wynosi 5,5. Efektem jest 
promienny kolor, piękny połysk! 
Four Reasons Professional Brilliant Color Conditioner to profesjonalny 
produkt stworzony z najlepszych składników. Jego skład jest wegański, a 
opakowanie nadaje się do recyklingu. 

FOUR REASONS PROFESSIONAL






W PAKECIE RÓWNIEŻ ZNAJDZIESZ

 

FOUR REASONS PROFESSIONAL

Pozostałe produkty serii PRO

Fioletowe pigmenty zawarte w szamponie neutralizują 
niesmaczne, żółte tony na jasnych włosach. Szampon jest 
świetnym wyborem do włosów rozjaśnionych i rozjaśnionych, 
a także siwych i naturalnie blond. Delikatny, owocowy 
zapach sprawia, że mycie włosów jest pysznym przeżyciem. 
Uzyskaj chłodne, stonowane, lśniące blond włosy! Four 
Reasons Professional No Yellow Shampoo to produkt o 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.  

Produkt podkładowy dający lekkie podparcie, nawilżający i 
wyrównujący strukturę włosa. Produkt stosowany samodzielnie 
daje naturalną kontrolę i elastyczność. Odświeża loki i chroni 
fryzurę przed wilgocią. Zawiera ochronę UV.  

Wielofunkcyjny, aktywowany ciepłem spray pielęgnacyjny 
łączy w jednym sprayu najlepsze zalety kilku różnych 
produktów pielęgnacyjnych. Pozostawia włosy odżywione i 
jedwabiście miękkie oraz zdrowy połysk. Skutecznie chroni 
przed codziennymi stresami i dba o równowagę nawilżenia 
włosów. Dużo dobroci w jednym sprayu! Four Reasons 
Professional Multi-Benefit Detangling Spray to produkt 
profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych składników. 
Posiada wegańską formułę i opakowanie nadające się do 
recyklingu.  






 

FOUR REASONS PROFESSIONAL

Pozostałe produkty serii PRO

Bogaty w błonnik wosk, który zapewnia strukturę i trwałość. 
Ułatwia układanie włosów. Włókna sprawiają, że efekt jest 
trwały i elastyczny! Four Reasons Professional Fibre Wax to 
produkt o profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie 
nadające się do recyklingu. 

Lakier zwiększający objętość włosów do stylizacji i 
wykańczania. Nadaje zwiewną konsystencję i elastyczne, 
długotrwałe utrwalenie. 

Spray zwiększający objętość, który nadaje luksusowe 
wypełnienie i puszystość oraz sprawia, że włosy wydają się 
widocznie grubsze. Delikatny spray wykańczający nadaje 
włosom miękkość i naturalną objętość. Usuwa nadmiar 
tłustości z cebulek i nadaje świeżą objętość i lekkość. Podnieś 
swój styl na nowe wyżyny! Four Reasons Professional Body 
Boost to produkt profesjonalnej jakości stworzony z najlepszych 
składników. Posiada wegańską formułę i opakowanie 
nadające się do recyklingu.  






 

 

FOUR REASONS PROFESSIONAL

Szampon koloryzujący do włosów farbowanych na brązowo. 
Barwne pigmenty nadają włosom intensywny brązowy 
odcień i utrzymują kolor włosów. Delikatnie myje włosy 
farbowane, wykonane bez siarczanów.Skutecznie usuwa 
elektryzowanie i nadaje połysk. 

Intensywna kuracja tonizująca do włosów jasnych. Barwne 
pigmenty nadają ciepły, jasnobeżowy odcień i utrzymują kolor 
włosów. Roślinne proteiny i aminokwasy wzmacniają włosy i 
nadają im wspaniały połysk. Kolor włosów pozostaje 
promienny, a włosy zdrowe i dobre.

Pozostałe produkty serii COLOR MASK







Dystrybutor główny w Polsce

Juran ART Company sp.  o.o. 

tel: +48 573 296 854 
tel: +48 573 296 853


mailto: juranart@gmail.com

Https://gwiazdyfryzjerstwa.pl


Anna zenkovska - ART Dyrektor 
Jurij Czernych - Dyrektor techniczny

mailto:juranart@gmail.com

