
Hair Color of Dreams



MEER DAN 2.000 GELUKKIGE GEBRUIKERS.



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.

EEN KLEUR, VEEL 
APPLICATIE-
MOGELIJKHEDEN



Optima vervaagt de grens tussen permanente  en semi-permanente 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.

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.

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 HydraRepair-technologie 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 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.



FOUR REASONS OPTIMA
#1 PRACHTIGE GRIJSDEKKING
#2 SCHITTERENDE GLANS
#3 PARFUMVRIJ – PERSONALISEER 
      MET GEURENDE MOOD DROPS
#4 BETROUWBAAR & MAKKELIJK IN GEBRUIK



REPAIRING AND HYDRATING 
TECHNOLOGY  – HYDRAREPAIR™

De kracht van Four Reasons 
HydraRepair™ 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 
phytokeratine en de intensieve 
hydraterende eigenschappen van 
phytocollageen ondersteunen 
elkaar in de HydraRepair-
technology en zorgen voor 
bescherming, herstel en hydratatie 
tijdens het kleurproces.

Het is mogelijk om de beschadigde 
haarstructuur effectief te herstellen 
en weer op te bouwen. 
Phytokeratine proteïnes maken het 
haar ook sterker en houdt het haar 
glad en glanzend. 

De sterke hydraterende 
eigenschappen van plantaardige 
phytocollageen zorgen voor de 
perfecte vochtbalans en veerkracht 
in het haar.



DE FOUR REASONS 
HYDRAREPAIR™-TECHNOLOGY EN 
VOEDENDE NATUURLIJKE OLIËN 
LATEN DE KLEUREN GLANZEN. 

DE RIJKE KLEUR LAAT HET HAAR 
STRALEN ALS GEZOND, 
VEERKRACHTIG HAAR!

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.

MONOÏ 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.



MENGVERHOUDING 1:1,5
MET HIGHLIFT TINTEN 1:2

KLEURFAMILIES
MET KARAKTER

COVER             21 tinten
Cover tinten combineren een sterke 
grijsdekking met een bruine toon.
De tinten zijn verdeeld in 3 groepen:

1. cool NNA tinten
2. neutral NNB tinten
3. warm NNW tinten

INTENSE             29 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.

 REFLECTION             37 tinten
Reflection tinten zijn voorgemengde, 
natuurlijke en zachte tinten gecombineerd 
die een variatie van verschillende bruin en 
koper tinten creëert. 

MIXER             9 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. 

HIGHLIFT             8 tinten
Hightlift tinten hebben een krachtig 
verhelderend bereik en tegelijkertijd 
neutraliseert het effectief de warme tonen.



VEELZIJDIG

MAKKELIJK TE MENGEN

KOSTENBESPAREND

MAKKELIJK TOE TE PASSEN

PERFECTE 
SAMENSTELLING



9AO

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.

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.

N = Neutraal 
W = Warm 
A = As 
P = Parel 
G = Goud 
O = Koper
R = Rood
M = Mahonie
B = Beige / bruin
V = Violet

kleurhoogte = 9 primaire kleur = as secondaire kleur = koper
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KIES DE KLEUR



Four Reasons Makeover is een 
fantastische tool wanneer je het meest 
kleurrijke resultaat wilt behalen; dit 
product creëert de meest ideale basis 
waarop de kleurpigmenten het mooiste 
tot hun recht komen.

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 van het haar 
tijdens het gebruik van Makeover.

Gebruik Four Reasons Optima Makeover 
voor het verwijderen van vorige kleuringen 
of voordat je gaat kleuren als:

• het huidige kleurkarakter verschilt
van de kleurwens

• als je een grote kleurverandering
wilt realiseren, bijvoorbeeld van as naar
goud of van een koel rood naar koper

• de huidige kleur donkerder is dan
de kleurwens en je een duidelijk lichter
resultaat wilt behalen

• er een duidelijk zichtbare opeenstapeling
van kleuringen zichtbaar is in de lengte
en punten van het haar

• als je op zoek bent naar een manier om
snel en efficiënt directe kleuringen
wilt verwijderen

MAKEOVER – COLOR REMOVER VOOR 
OXIDERENDE KLEURING EN DIRECTE KLEURING



Voor sommige klanten zijn luxe, heerlijke geuren een belangrijk 
onderdeel van de salonbeleving. Je kunt de kleur personaliseren 
door Mood Booster druppels eraan toe te voegen.

GEBRUIK: voeg 1-3 pompjes Mood Booster toe aan je, al 
gemengde kleur recept en meng deze totdat het kleurrecept mooi 
glad is. Je kan kiezen uit een relaxing Green Tea of de zoete, 
fruitige geur Fruit Cocktail.

MOOD BOOSTER 
- GEURENDE DRUPPELS OM JE
KLEUR TE PERSONALISEREN



PARFUMVRIJ
VEGAN
AMMONIAK VRIJ (behalve Highlift tinten)

FOUR REASONS OPTIMA
Een parfumvrije haarkleuring 
voor professioneel gebruik.

FOUR REASONS OPTIMA 
Cream Oxid  Developer
1,5 %, 3 %, 6 %, 9 %, 12 % 
Een ontwikkelaar voor de Four Reasons 
Optima haarkleuring. Parfumvrij.

FOUR REASONS OPTIMA 
Makeover
Een remover voor oxiderende 
haarkleuring en directe kleuring. 
Bevat parfum.

FOUR REASONS OPTIMA 
Mood Booster  
FRUIT COCKTAIL & GREEN TEA 
Geurende druppels om toe te voegen 
aan Optima haarkleuring.



https://www.instagram.com/explore/tags/optimacolor/

NEEM EENS EEN KIJKJE IN ONZE KLEURENWERELD EN LAAT JE VERRASSEN:



TRAINING KENNIS IS MACHT, KENNIS DELEN IS KRACHT.

BEKIJK: Optima training videos here: 
https://bit.ly/Optima-education

of BEZOEK
https://www.facebook.com/groups/

FourReasonsPROInternational



Thank you!
#OPTIMACOLOR
#FOURREASONS
#WELOVETHEREALYOU
#MYFOURREASONS




