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egészséges ragyogás!

COLOR&SOIN®

EgészségEs hajfEstés, 



TARTÓS HAJFESTÉS NÖVÉNYI KIVONATOKKAL

  HATÉKONY 100%-ban fedi az ősz hajszálakat

  Ellenáll az UV sugárzásnak és a klórnak

  BIZTONSÁGOS  Ammóniától, rezorcintól és parabéntól mentes

  Bőrgyógyászatilag tesztelt

  TERMÉSZETES  Bőrnyugtató hatású növényi kivonatok

  Nem irritálja a fejbőrt

  KÉNYELMES  Praktikus használat, gyors öblítés

  Hosszan tartó hatás

  KELLEMES  Ragyogás, lágyság és csillogás

  Kellemes, alig észrevehető illat

A Color&Soin® olaj-fehérje formulája esszenciális 

és növényi olajokat, illetve növényi fehérjéket 

tartalmaz, így tökéletesen alkalmazkodik a haj 

természetes felépítéséhez. Megóvja a haj felépíté-

sében fontos szerepet játszó keratint és lipideket, 

amelyek biztosítják a haj rugalmasságát, ragyo-

gását, védelmét és optimális hidratálását. 

NÖVÉNYI ALAPÚ 
TECHNOLÓGIA

A COLOR&SOIN® a növényi kivonatokon alapuló hajfestés szakértője. 

Professzionalitásának titka a technológia és a természetesség 

mesteri ötvözésében rejlik. A 3CHENES laboratóriumának szakemberei 

olyan természetes hatóanyagokból alkották meg a COLOR&SOIN® 

hajfestéket, amelyek segítenek megőrizni a haj egészségét, ugyanakkor 

kiemelik annak szépségét. Kiváló minőségével a COLOR&SOIN® 10 év 

leforgása alatt milliókat hódított meg és tett hűséges vásárlókká.

OLAJ-FEHÉRJE FORMULA: 
MÉG RAGYOGÓBB, MÉG LÁGYABB HATÁS

   Növényi fehérjék:
 Búza (regeneráló), Zab (tápláló)
 Kukorica (élénkítő), Szója (restrukturáló)

    Növényi olaj:
 Kókuszdió (revitalizáló)

    Esszenciális olajok:
 Rozmaring (kiegyensúlyozó), eukaliptusz (nyugtató)

AMMÓNIAMENTES
REZORCINMENTES
PARABÉNMENTES
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COLOR&SOIN®

A SZÍNEK TERMÉSZETES
OLDALA

A 24 lenyűgöző, izgalmas és ragyogó szín-

árnyalatnak köszönhetően a COLOR&SOIN® 

kínálata minden igényt kielégít. A barna és 

aranyszínű árnyalatokat a kifinomult termé-

szetességet kereső hölgyek kedvelik, míg a 

szőke a természetes, a vörös és réz árnyalat 

pedig a karakteres nők választása. 

A COLOR&SOIN® a legkevésbé ártalmas és a 

legragyogóbb festékanyagokat használja fel 

a tökéletes színhatás és a mozgásban lévő 

színek utolérhetetlen látványának elérésé-

ben. Festékei 100%-ban fedik az ősz szálakat.

  HOSSZAN TARTÓ HATÁS

  SZEBB + ERŐSEBB + LÁGYABB 

TAPINTÁSÚ FESTETT HAJ

  A HAJSZÁLAK TELJES 

POMPÁJUKBAN RAGYOGNAK 

COLOR&SOIN® – 

A PROFESSZIONÁLIS 

HAJFESTÉS

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK
A doboz tartalma: 1 pár kesztyű, 1 flakon hajfixáló, 1 flakon növényi kivonatokat tartalmazó hajfesték, 
1 hajápoló balzsam és 1 használati útmutató

COLOR&SOIN® – TERMÉSZETESSÉG
A COLOR&SOIN®  lágy és  ragyogó 
sz íneket  k ínál ,  amelyek természetességük kel 
emelik ki a haj szépségét. A természetes, arany 
és hamuszőke árnyalatok közül mindenki meg-
ta lá l ja  a  számára megfele lőt .

SZŐKE
HAMVAS-
SZŐKE

VILÁGOS
HAMVAS-
SZŐKE 

SÖTÉT
HAMVAS-
SZŐKE 

VILÁGOS-
SZŐKE 

MÉZSZŐKE PLATINA-
SZŐKE 

SZŐKE ÁRNYALATOK

COLOR&SOIN® – SZÉPSÉG
A COLOR&SOIN® a barna és arany árnyalatok 
széles palettáját kínálja, amelyek meleg, 
selymes fényt és kifinomultságot árasztanak.

BARNA 
ÉBENFEKETE SÖTÉT 

GESZTENYEBARNA
MAHAGÓNI 
GESZTENYBARNA

VILÁGOS
GESZTENYEBARNA 

SÖTÉTSZŐKE 

ARANy 
  MOGYORÓBARNA ARANYLÓ VILÁGOS

GESZTENYEBARNA
VILÁGOSVÖRÖS ARANYSZŐKE HOMOKSZŐKE

BARNA ÉS ARANY ÁRNYALATOK

COLOR&SOIN® – EGYÉNISÉG

A COLOR&SOIN® kínálatában megtalálhatók 
az élénk, sugárzó és izgalmas színek is. A vörös és 
réz árnyalatok fényes, ragyogó hatást keltenek, 
kiemelve a karakteres nők egyéniségét.

RÉZ
VÖRÖS RÉZVÖRÖS TÉGLAVÖRÖS VILÁGOS MAHAGÓNI

VÖRÖS
MAHAGÓNI
GESZTENYEBARNA 

VILÁGOS MAHAGÓNI
GESZTENYEBARNA

ÁFONYAVÖRÖS
(BURGUNDI) 

RAGYOGÓ VÖRÖS 

VÖRÖS ÉS RÉZ ÁRNYALATOK



 

Gyártó:

3CHÊNES
69770 Villechenéve-France 

A Forgalmazza:

Coordwell Kft. 
1118 Budapest, Villányi út 101.

info@coordwell.hu

a 3CHENES olyan hajfestési szakértőkkel dolgozik, akik szakértelmüket nap mint nap kamatoztatják 

a színezőanyagok fejlesztése során. Egyedülálló hajfestési megoldásaiban a technológiát a 

természetességgel ötvözi, és termékeinek minőségével immár 10 éve nyűgözi le több millió 

vásárlóját, akik újra és újra a COLOR&SOIN®-t választják.
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A 3 CHÊNES-RŐL RÖVIDEN …


