MICROPIGMENTATION PIGMENT
Nove barve H2O (imenovane tudi profesionalne barve) združujejo
prednosti MICRO-COLORS v edinstveni predhodno nevtralizirani
formuli, na osnovi vode.
Lahko se mešajo ali uporabijo samostojno.
Hitro in enostavno se nanašajo na vse tipe kože.
Vse barve so sterilizirane z žarki gama in imajo svojo serijsko
številko.

= topla
= hladna
= nevtralna
IO = anorganska
O

= organska

M = mešana O/IO
Zaradi omejitev pri tiskanju se lahko
dejanske barve razlikujejo od prikazanih.

OČI
Soft Black

Ebony Black

12 ml

79,00 €

O

Karbonsko črna barva z železovim oksidom, ki je primerna samo
za izkušene uporabnike, saj lahko barva hitro steče. Primerna
samo za zunanjo veko.

Jet Black

IO

Nežno rjavo-črno črtalo za oči, primerno za vse tipe kože in
vse barve oči.

Espresso Brown

Black Pearl

IO

Nežno črno črtalo za oči za vse tipe kože. Zagotovi dramatičen
kontrast pri sveltih očeh.

12 ml

79,00 €

12 ml

79,00 €

O

Intenzivna karbonsko črna barva je organska in primerna samo
za izkušene uporabnike, saj lahko barva hitro steče.

12 ml

79,00 €

IO

Intenzivno črno črtalo za oči na čokoladno rjavo-rumeni osnovi
za vse tipe kože in vse barve oči. Primerno tudi za črno-rjave
obrvi.

12 ml

79,00 €

OBRVI
Golden Pecan

Brown Sugar

79,00 €

79,00 €

79,00 €
12 ml

79,00 €

12ml

79,00 €

M
12 ml

79,00 €

M

Uravnotežena hladna blond barva z rumeno-sivo osnovo,
primerna za svetle do srednje tipe kože.

Amber Blonde

IO

Svetlo pepelnata rjava barva na zeleno-sivi osnovi, primerna
za vse tipe kože z hladnim odtenkom. Najprimernejša za
nevtraliziranje rdečih odtenkov.

12 ml

79,00 €

IO

Svetlo blond odtenek na rumeno-zeleni osnovi, primeren za zelo
svetle tipe kože.

Cool Blonde
12 ml

12 ml

79,00 €

IO

Popolna barva za obrvi za zrele ženske s sivimi ali belimi lasmi.
Za posvetlitev se lahko zmeša z barvo Medium Taupe.

Light Blonde
12 ml

IO

Čudovita kostanjeva barva z rdečo-rjavo osnovo, primerna za
zelo svetle tipe kože. Za še toplejši odtenek se lahko zmeša s
katero koli barvo za obrvi.

Silver Grey
12 ml

IO

Umirjena, univerzalna rjava na rumeno-zeleni osnovi, primerna
za srednje do temne tipe kože. Za temnejše obrvi se lahko
zmeša z barvo Auburn.

Khaki

79,00 €

12 ml

79,00 €

Hladno rjava barva z rumeno-zeleno osnovo za umirjene,
srednje rjave obrvi. Najprimernejša za nevtraliziranje rdečih
odtenkov.

Auburn
12 ml

M

Nežna, toplo rjava barva na rumeno-rjavi osnovi, primerna za
svetlejše do srednje tipe kože.

Cognac

79,00 €

IO

Intenzivna pepelnato rjava barva za tipe kože z belimi
dlačicami, da se doseže ujemajoča se siva barva obrvi.
Najprimernejša za nevtraliziranje rdečih odtenkov.

Dark Taupe
12 ml

IO

Elegantno srednje do temno rjava barva na rumeno-zeleni
osnovi za srednje tipe kože. Za hladen odtenek se lahko zmeša
z barvo Anti-Grey.

Caramel

79,00 €

IO

Temno rjava barva na rumeno-zeleni osnovi, primerna za
azijske, srednje do temne tipe kože. Za še temnejše obrvi
zmešajte z barvo Cognac ali Mocha.

Mocha

12 ml

IO

Uravnotežena srednje rjava barva na rumeno-zeleni osnovi,
primerna za srednje tipe kože. Nekoliko hladnejša kot barva
Cognac.

Coffee Bean

Medium Taupe

M

Uravnotežena srednje blond barva na rumeno-rjavi osnovi,
primerna za srednje tipe kože. Za temnejšo barvo obrvi se
lahko zmeša z barvo Auburn.

12 ml

79,00 €

IO

Nežna blond barva na rumeno-zeleni osnovi, primerna za svetle
do srednje tipe kože.

12 ml

79,00 €

USTNICE/AREOLA
Sienna

Kiss of Red

Barely Pink*

Areola Brown

79,00 €

IO

Nevtralna rožnata z oranžno-rožnato-sivo osnovo za zunanjo
areolo. Posebej primerna tudi kot barva za ustnice za naraven
videz.

Areola Base
12 ml

79,00 €

12 ml

79,00 €
Areola Light Brown

79,00 €

12 ml

79,00 €

IO

Srednje rjava z rumeno-sivo osnovo.

79,00 €
12 ml

12 ml

79,00 €

IO

Popolna za rjavkaste odtenke ustnic. Temno rdeča in rožnata
za prsne bradavice in areole. Najprimernejša za tople barve
areole.

Areola Beige
12 ml

IO

Hladna sivo-rožnata barva za posvetlitev areole ali ublažitev
intenzivnih tonov barv areole.

12 ml

79,00 €
Rose Pink

12 ml

M

Zapeljiv hladen ton za vijolično barvo ustnic, primerna za
srednje tone kože. Primerna samo za ustnice!

IO

Srednje do temno rožnata z rumeno-rožnato osnovo.

79,00 €

M

Topla barva za ustnice na rdeče-oranžni osnovi, primerna za
svetle tope tipe kože ali rdečelaske s pegicami.
Primerna samo za ustnice!

Paprika

12 ml

M

Intenzivna, temno rdeče-rožnata barva. Zaradi svoje
intenzivnosti je primerna samo za izkušene uporabnike in samo
kot barva za ustnice!

Tuscany Red

Medium Pink

M

Čudovita, hladno rjava barva, ki v kombinaciji z barvo Paprika
poskrbi za čudovito vijolično-rjavo barvo ustnic. Primerna za
srednje tipe kože.

M

Klasičen naraven videz. Pazljivo pri svetlih ustnicah! Nevtralna
rjava za srednje do temne tipe kože in za svetlo rjave prsne
bradavice.

12 ml

79,00 €

IO

Temno rožnata-rjava za prsne bradavice in areole. Primerna
tudi za dodajanje k rdeči barvi za ustnice za učinek bolj
rjavega tona.

12 ml

79,00 €

*Primerno samo za areolo!

POPRAVKI
Anti-Orange

Anti-Grey

12 ml

79,00 €
12 ml

79,00 €
12 ml

79,00 €

Prednosti barv H2O

• izdelane na vodni osnovi,
• sterilizirane z gama žarki,
• imajo serijsko številko,
• ko se zacelijo so zelo podobne prvotni barvi,
• vnaprej nevtralizirane,
• 100-% brez bacilov,
• izdelane so v certificiranem laboratoriju,
• v vsaki steklenički je enaka konsistenca in barva,
• visoko koncentrirane,
• edinstven vrat stekleničke, ki omogoča natančno in
nenehno mešanje,
• skladne z veljavni uredbami EU,
• izdelane v ZDA,
• preizkušene v CTL Bielefeld v Nemčiji.

12 ml

79,00 €

O

Zmešana z barvo za ustnice nevtralizita modri odtenek.
OPOZORILO: Ta barva je samo za ustnice in se ne sme
uporabljati na področju okrog oči!

Anti-Violet

M

Oker barva na rumeno-zeleni osnovi. Doda toplino hladnim
obrvem.

IO

Močna oker barva na rumeno-zeleni osnovi za posvetlitev
nekoliko temnih obrvi ali ublažitev intenzivnosti.

Lip Corrector

IO

Oker barva na rumeni osnovi. Odlično nevtralizira svetlo sive
obrvi.

Brow Warmup

Brow Lightner

IO

Oker barva na zeleno-rumeni osnovi. Nevtralizira oranžne in
rožnate obrvi.

12 ml

79,00 €
IO

Zlato rumen odtenek za nevtralizacijo obrvi s sivo-vijoličnih
odtenkom.

12 ml

79,00 €

