WELCOME TO THE WORLD OF FOUR REASONS
Hoe ziet jouw droomhaarkleur eruit? We hebben deze vraag
aan duizend haarstylisten gesteld om de perfecte haarkleurlijn te creëren. Uit de reacties hebben we de meest
belangrijke wensen geselecteerd en op basis van die wensen
onze nieuwe kleurlijn Optima ontwikkeld.
Optima vervaagt de grens tussen permanente en semipermanente kleuren - je kunt dezelfde veelzijdige
kleurlijn inzetten voor alle soorten kleurbehandelingen die
nodig zijn in de salon. De tinten zijn prachtig doorschijnend en
tegelijkertijd bijzonder diep van kleur.
Optima is parfumvrij en 100 % vegan. De samenstelling is
erg rijk maar heel makkelijk te mengen en een absoluut
genot om aan te brengen. De plantaardige HydraRepairtechnologie gecombineerd met voedende natuurlijke oliën
maken van een kleurbehandeling een luxueus moment. Je

kunt deze ervaring voor de klant zelfs personaliseren met de
heerlijk geurende Optima Mood Booster Drops.
Optima’s sterke punten zijn onder meer een prachtige
grijsdekking en zeer kleurrijke tinten die in elke situatie zijn
toe te passen. Het is tevens ook een kleurlijn die erg makkelijk
in gebruik is en een schitterende glans aan het haar geeft.
Na het kleuren heeft het haar een glanzende diepe toon en
voelt het heerlijk zacht aan.
The world of color:
Optima is uitzonderlijk rijk van kleur zonder er te gekleurd of
oververzadigd uit te zien. De tinten zijn makkelijk met elkaar
te mengen maar zijn ook mooi van zichzelf. De tinten zijn
betrouwbaar en de logica erachter is makkelijk te begrijpen.

REPAIRING AND HYDRATING TECHNOLOGY –
HYDRAREPAIR™

De kracht van Four Reasons HydroRapair™-technology zit in de
kern van de haarkleur, gebaseerd op plantaardige keratine en collageen
die samenwerken. De herstellende eigenschappen van phytokeratine
en de intensieve hydraterende eigenschappen van phytocollageen
ondersteunen elkaar in de HydraRepair-technology en zorgen voor
bescherming, herstel en hydratatie tijdens het kleurproces.
Phytokeratin is afgeleid van gehydrolyseerde maïs, tarwe en soja en de
eiwitten die het bevat, komen overeen met de moleculaire structuur van
de keratine in mensenhaar. Dit maakt het mogelijk beschadigingen in de
haarstructuur effectief te herstellen. De proteïnen van phytokeratin maken
het haar ook sterker en houden het oppervlak van het haar glad
en glanzend.

De krachtig hydraterende e
 igenschappen van plantaardig phytokeratin
zorgen voor de vocht-balans van het haar en geven het gezonde,
elastische veerkracht.

HEILZAAM, VOEDENDE 
NATUURLIJKE OLIËN
Moerasbloemzaad olie
De olie die gewonnen wordt uit de
Moerasbloemzaadjes bevat 98% van
hoogwaardige kwaliteit, goed
absorberende vetzuren die het haar
een schitterende glans geven.
Monoi de Tahiti Olie
De echte Monoi-olie wordt in Tahiti
geproduceerd door de toppen van
de Gardeniabloem te laten weken in
kokosolie. Deze luxe olie versterkt en
voedt kwetsbaar, droog haar effectief
en hydrateert de haarstructuur
intens.
Baobab Olie
Gewonnen uit voedingsrijke zaden uit
de noot van de Baobab boom, bevat
Baobab olie grote hoeveelheden
vitamine A, D, E en F die de ideale
vochtbalans onderhouden.

PURE PREMIUM | SALON ONLY
#1 Hoogwaardige producten alleen voor de salon
#2 Luxe parfums & premium formules
#3 Ethische & ecologische keuze
#4 Professionele resultaten thuis
Reiniging & Conditionering | Styling & Finishing
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INSTRUCTIES

MENGVERHOUDING

HIGHLIFT tinten
Hightlift tinten hebben een krachtig verhelderend bereik en
tegelijkertijd neutraliseert het effectief de warme tonen

COVER tinten
Cover tinten combineren een sterke grijsdekking met
een bruine toon. De tinten zijn verdeeld in 3 groepen:

TINTENsysteem
De tinten zijn gemarkeerd met letters om het gemakkelijker te
maken om de kleurlogica van Optima te begrijpen.
1. Het cijfer voor de letter geeft de diepte van de tint aan
2. De eerste letter geeft de primaire tint aan
3. De tweede letter geeft de secundaire tint aan

1. cool NNA tinten
2. neutral NNB tinten
3. warm NNW tinten
INTENSE tinten
Intense tinten zijn intensief en puur. Ze kunnen alleen worden
gebruikt om een sterk karakter te creëren of gemengd met
andere tinten om een karakter intensiever te maken.

KIES DE KLEUR
1. Bepaal de natuurlijke kleurhoogte en de eventuele hoeveelheid 
grijs haar, evenals de kleurhoogte en karakter van de
kunstmatige kleur.
2. Bepaal de kleurhoogte en karakter van het gewenste resultaat.

REFLECTION tinten
Reflection tinten zijn voorgemengde, natuurlijke en zachte
tinten gecombineerd die een variatie van verschillende bruin
en koper tinten creëert.

Grijsdekking: Gebruik de Cover tint naar keuze. Als je meer
karakter aan het resultaat wilt geven, voeg je Intense of
Reflection tinten toe aan de gekozen Cover tint, maximaal
50% van het totale recept.

MIXER tinten
Mixer tinten geven een intensieve kleur zonder dekking.
Wanneer volle sterke kleuren gewenst zijn, kun je Mixers puur
opzetten met 1,5% of 3% Cream Oxid developer. Bij het maken
van pasteltinten voeg je een Mixer toe aan de gekozen kleur.
De maximale hoeveelheid is 20% van het totale recept,
afhankelijk van de ondergrond en de gewenste intensiteit van
het resultaat.

N = Neutral			
A = Ash				
G = Gold				
R = Red				
B = Beige / Brown 			

W = Warm
P = Pearl
O = Copper
M = Mahogany
V = Violet

Voorbeeld: 9AO / 9 = kleurhoogte, A = primaire kleur, O = secondaire kleur
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Kleuring van meer dan drie niveaus lichter (Highlift-kleuren)
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Was en conditioneer het haar na de inwerktijd.
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TOEPASSING EN INWERKTIJD
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Door de inwerktijd met 5-10 minuten te verlengen,
wordt de resultaat intenser.
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Door de inwerktijd met 5-10 minuten te verlengen,
wordt de resultaat intenser.
Was en conditioneer het haar na de inwerktijd.
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Kies de sterkte van de developer op basis van de huidige
kleurhoogte en het gekozen karakter:
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Color remover wordt ook aanbevolen als de uiteinden
meerdere zichtbare lagen van verschillende kleuren heeft
of wanneer je het resultaat duidelijk lichter wilt hebben dan
de huidige kleur. Als de kunstmatige, huidige toon duidelijk
anders is of het niveau van diepte donkerder is dan het
gewenste resultaat, dan wordt de Makeover color removal
ook aanbevolen voor de kleuring.
Makeover is makkelijk in gebruik en werkt ook effectief
en snel als remover voor directe kleuringen. Beoordeel de
conditie van het haar zorgvuldig alvorens het te gebruiken
vanwege de kracht van het product. Baobabzaad olie,
avocado olie en Bamboe- extract voedt het haar en
beschermt de structuur v an het haar tegen stress van
color remover.
Instructies
Oxiderende kleur verwijderen:
Mengverhouding 1:3, 3 % Cream Oxid.
(1 part Makeover powder + 3 parts 3 % Cream Oxid developer)

MAKEOVER – COLOR REMOVER FOR
OXIDIZING COLOR AND DIRECT DYE

max
30 min

Verwerkingstijd tot maximaal 30 minuten,
bedekt met een kap, zonder warmte.

max
30 min

Directe kleurstof verwijderen:
Mengverhouding 1:1 met lauw water of 1:3 3 % Cream
Oxid afhankelijk van de gewenste effectiviteit.
Verwerkingstijd tot maximaal 30 minuten,
bedekt met een kap, zonder warmte.

Four Reasons Makeover is een fantastische tool wanneer
je het meeste kleurrijke resultaat wilt behalen; dit product
creëert de meest ideale basis waarop de kleurpigmenten
het mooiste tot hun recht komen.
Wanneer je bijvoorbeeld een duidelijke verandering van
de tint in het haar wilt, bijvoorbeeld van ash tot gold of van
cool red tot copper, wordt het beste resultaat bereikt door
eerst de huidige kleur te verwijderen voor het kleuren. Op
deze manier wordt de kleur rijker en zuiverder van toon.

HIGHLIGHT THE COLORS
IN YOUR LIFE
#1 Verlengt de levensduur van jouw haarkleur
#2 Herstelt de intensiteit van de toon
#3 Geeft je haar een nieuwe nuance
#4 Behoudt de koelte of de warmte van de toon

MOOD BOOSTER - GEURDRUPPELS
VOOR HET PERSONALISEREN VAN 
DE KLEURENMENGSEL
Voor sommige klanten zijn luxe geuren een belangrijk
onderdeel van de salonbezoekervaring. Je kunt het
kleurenmengsel personaliseren wanneer je maar wilt
door er wat Mood Booster-druppels aan toe te voegen.
GEBRUIK: Voeg 1-3 pompjes Mood Booster toe aan een
kleurmengsel dat klaar is voor gebruik en meng tot een
gladde massa voor het aanbrengen. Je kunt kiezen voor
de ontspannende Green Tea of de fruitige en zoete 
Fruit Cocktail.

Toning Shampoo & Toning Treatment

WE HOPE TO MEET YOU SOON!
FOUR REASONS BENELUX
Lorentzweg 1 | 5482 TP Schijndel | The Netherlands
+31 (0)73 7676110 | www.fourreasonsbenelux.nl



