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Zer035 hajfesték
ammóniamentes 
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Fesd meg elképzeléseidet

A hajszín a női szépségnek mindig egy alapvető megjelenési formája. Egy olyan 

eszköz, amellyel kizárólagos formában juttatható érvényre,mint ahogy semmi mással, a 

nők varázsa, eleganciája és érzékisége.

Azon hölgyeknek ajánlott, akik szeretnék 

kiemelni nőiességük egyediségét, valamint 

egy lágy, az árnyalataiban letisztult és 

kifejező hajfestéknek az élményvilágát 

megélni. 

A hajfestési filozófiánk lehetővé teszi a 

határok nélküli kreativitást. 

A termék jellemvonásai garantálják a haj 

és a fejbőr teljes kíméletét egy kizárólagos 

és felülmúlhatatlan eredményen keresztül.

Emmebi Italia fejlesztett és javított a színek 

teljesítményén, s mindehhez egy folyamatos 

és kimeríthetetlen innovációs kutatás és 

technológiai kísérletezésen keresztül jutott. 

Zer035 krém hajfesték a fodrászok számára

egy robbanása, melynek használatakor egyetlen 

mozdulattal történik a haj festése és megóvása, 

új és kizárólagosan 100 % ammóniamentes 

hajfestési módszer, kíméletes és hatásos, amit 

az innovációs NSP System-nek köszönhet.

Zer035 krémhajfesték 
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Az ammóniatartalom teljes 
elhagyása csökkenti az 
allergiás tüneteket és 

minimalizálja a bőr 
érzékenységét. 
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Zer035 krém hajfesték hatóanyagaival bemutatja az 
újjítás lényegét az NSP System-et, a legmagasabb 
technológiát. Élenjáró összetétele ammóniamentes, 
képes elegyíteni az értékes színező 
mikrorészecskéket a nagyra értékelt védő 

anyagokkal. 

Az új formulát speciális porlasztott
 pigmentek jellemzik, melyek 
könnyedén behatolnak a hajszálak 
belsejébe, minimálisra csökkentik
a cuticula megduzzadását, amely
 a "hagyományos" hajfestésekre
jellemző. Az igen-igen lecsökkentett
molekuláris méretek lehetővé teszik a 
pigmenteknek, hogy a hajszálakat ne kívülről 
oxidálják, hanem a hajszerkezet belsejében 
fejtsék ki hatásukat; növelve az elterülést és a 

szilárdan történő beágyazódást. Így nagyobb 
színtartósságot garantálhatunk.

 Az NSP System lehetővé teszi, hogy a 
meghatározó színező részecskéket előhívja a 
speciális mikromolekulákon keresztül, melyek 
könnyedén elterítik a színt. Ebben a formában 
tökéletesen megtapadnak, kifogástalanul 
szétterjednek, hozzájárulva ezzel a legtökélete-
sebb egyenletességhez és tartáshoz a hajtőtől 
egészen a haj végéig.

 Ezeknek a hatóanyagoknak a hatása garantált, 
 köszönhetően a cuticula kisebb megduzzadásának,
 amely az ammóniamentességnek tulajdonítható...
 ... az ősz hajszálak teljes átfedése előzmények  
 nélkül, kiemelkedően tükröződő, ragyogó,
 természetes és tartós szín keletkezik.
       Az NSP System csökkenti az allergia             
       kialakulásának kockázatát, nincs ammóniás
       kipárolgás, amely idővel károsíthatja azoknak a 
       légzőszervét, akik nap mint nap használják a 
                              hajfestékeket.
                              Az NSP System-mel együtt a
                              természet kiválóságait válogattuk 
                              össze: nagyon tiszta növényi 
                              kivonatokat, gyümölcsolajokat, a
                              legújabb összetevőket és
                              hatóanyagokat. Ezek segítségével
                              méltó rangra emeljük a szépséget, a 
tisztaságot és a természetességet, minden határt
 felülmúló, teljesen meglepő végeredményt érhessünk 
el. Ezentúl a termék méginkább igazodik a 
legigényesebb "hajfestő" fodrászok követelményeihez.
Tehát az Emmebi Italia ajánlata: innovációs termékek 
rendszere, teljes összhang a bennünket körbeölelő 
természettel, és két tökéletes tag ahol a tudomány a 
természet egyszerűségével ötvöződik.

A siker titka
NSP SYSTEM: A SIKER TITKA
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Táplál és 
hidratál, 
véd és 

ragyogóvá tesz
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 a természetből a hajnak
TERMÉSZETES HATÓANYAGOK

Napraforgómag, Jojoba és szőlőmag olaj

Lágyító hatásúak, újra strukturálják a hajas fejbőrt és a hajszálakat. Különösen a Jojoba olaj puhává és 
ragyogóvá varázsolja a hajkoronát, miközben serkenti a sejtek anyagcseréjét és regenerálja hajat.

Őszibarack, citrom, mandarin és grapefruit esszencia olajok 

Tiszta esszenciák, valódi növényi alapú összetevőkön át célozzák meg az eredményt azon kizárólagos szem-
pontból, hogy hidratálják és revitalizálják a hajat. Az esszencia olajok igazi és páratlan energia koncentrátumok,
ugyanis annak a növénynek minden sajátosságát tartalmazzák, amelyből származnak. Kiváló terápiás
képességei, az aromák, a színek jó közérzetet  garantálnak.

Karité  vaj
Az afrikai népek a fiatalság fájának nevezik. Ezt a terméket szépségünk egy kicsi ékszerének tartják.
Gazdag antioxidánsokban és vitaminokban, tonifikálja és védi a hajat hajfestés során és utána is. 

Vitamin komplex 
A vitamin komplex együttes hatásától a haj szerkezete gyorsan teljessé és kondicionálttá válik. Javítja a
 fésülhetőséget, megnöveli a haj rugalmasságát és töredezéssel szembeni ellenállását.

Hamino haj komplex  
Gabona aminosav komplex, A2 ceramide, hibiszkusz mag kivonata és 
mikroproteinek alkotják. Segít megvédeni és táplálni a hajat hajfestés során, 

valamint támogatja a cuticula újjáépítését.
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Egy még természetesebb hatásért, 
a fényhatás rejtelmeinek  

rabul ejtéséért, 
a ragyogó színekért.
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TERMÉKEK

Oxigenták

4 féle térfogat-százalékban (volumen) kapható, amelyek képesek előhívni a pigmentációt, szabályozni a 

világosítási képességet és az ősz hajszálak átfedését; ezenkívül fenntartják és megóvják a hajfesték 

tartósságát az idő múlásával, valamint kiemelik a Zer035 krém hajfesték minden egyes árnyalatát. 

Olyan anyagokkal gazdagítottak, melyek óvják, ragyogó csillogást biztosítanak a hajnak és megvédik a bőrt a 

hajfestés teljes hatóideje alatt. Kiszerelése gazdaságos, krémes és kellemesen illatosított.

Shampoo Phase 1 
samponInnovációs kivitelezés, az NSP System-mel együtt speciális hatóanyagokat tartalmaz: Aminosavas haj komplexet és 

Vitamin komplexet. A multivitaminos komplex, miközben átsimítja a haj szerkezetét hidratációt ajándékoz, s 

ezzel fésülhetőséget és töredezettséggel szembeni ellenállást garantál. Kíméletesen tisztítja a festett, színtelenített 

és vegyileg kezelt hajakat, rendkívül puhává, fényessé és selymessé teszi őket. Növeli a szín tartóságát.

Re-balance Phase 2
Elengedhetetlen kezelés hajfestés, színleszedés és melírozás után. NSP System, Amminosavas haj komplex 

és Vitamin komplex anyagok együttesével gazdagított, amellyel egy pillanat alatt közvetlenül megkapja a haj 

az élettanilag természetes PH értéket (pH 5-6). A hatóanyagok együttese, mint a gabonahéj és gabona 

kivonat növelik a haj volumenét és testességét; a multivitaminos komplex pedig hidratációt, energiát és életerőt 

adományoz. Kíméletesen eltávolítja a szennyeződéseket, alkáli nyomokat a bőrről és a hajról, normalizálja 

és élettanilag védi a hajas fejbőrt miközben kiemeli a haj fényerejét.

Repair mask Phase 3 

Sajátos NSP System összetétellel, ez a pakolás 100 %-ban újrastrukturál már az 

első felvitel után, helyrehozza, táplálja és védi a hajat belülről kifelé haladva, 

miközben egy védőréteget képez.  Új erőt és ellenállást adományoz a hajnak, 

erőssé, védetté hidrtálttá és fénnyel telivé varázsolja. Óvja a szín épségét az idő 

múlása során.

 a teljessé tételhez...
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Zer035 krém hajfesték
ammóniamentes 

normál oxidációs emulzióval 
használható
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ÉRTÉKESÍTÉS

kiegészítők

Zer035 color 
Color line 
készlet

Zer035 color 
asztali bemutató

elektrosztatikus promókártya 
promokártya

Zer035 color 
poszter 100 x 70 cm

Zer035 color
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Zer035 krém hajfesték
ammóniamentes 

bőrkímélő az egészségedért és 
hajad ragyogásáért.

Zer035 color 
oszlop



MERCHANDISING
gli accessori
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Zer035 color 
30 db-os csomagolású 
egyszer használatos beterítő

Zer035 color 
színskála nagy

Zer035 color 
színskála kicsi

Zer035 color
festőecset

Zer035 color 
festékkeverő tál

Zer035 color 
digitális mérleg 


