
810 Smoke

812  Bronze

814  Truffel

816  Irish Coffe

818 Antique Brown  

820  Black Brown

822  Arab Brown

Száj (lips)

700 Classic Red 

704  Rubine Red

706 Red Love

708  Spicy Red

710  Sweet Orange 

712  Salmon Pink

716 Blush Red

718  Wine Red

720  Delicate Red

722  Pretty Pink

451  Camo A. O

453  Camo B. O

455  Camo C. O

457  Camo D. O

552  Areola 2.0

554  Areola 3.0

556  Areola 4.0

550  Areola 1.0

Szem (eye)

100  Just Black

102  Just Grey 

202 Ginger Bread

204 Dark Walnut

206  Hazel

208 Chestnut Brown

210  Dark Brown

214  Black Cool Brown

216  Chocolate

802  Tawny

804  Tender Taupe

806  Brunette

808  Clay

104  Admiral
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702  Peach Red

Szemöldök (brows)

200  Dark Warm Blonde

212  Deep Brown

861  Blue Out.F

863  Purple Out.F

865  Dark Red Out.F

867  Light Red Out.F

800  Caramel

Camouflage 

651  Blue Out.O

653  Purple Out.O

655  Lilac Out.O

657  Dark Red Out.O

659  Light Red Out.O

Organikus

Organikus

Organikus

Szemöldök (brows)
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Korrekciós 
Fusion

724  Pearl Red

Areola 
Organikus

558  Areola 5.0

Organikus 

Korrekciós 
Organikus



 
 
 

Organikus színek 
 
 

 

200 Dark Warm Blonde 
Az organikus szemöldök színek között a legvilágosabb. Meleg altónusú 
cseresznyefa szín. Önmagában világos bőrű és szigorúan csak hideg altónusú 
vendégeknek javasolt, vagy egy sötétebb szín világosítására/melegítésére 
alkalmazható. 
 

202 Ginger Bread 
Erősen meleg altónusú mézeskalács. Hamvas szőke, hideg altónusú 
vendégeknek javasolt. Amennyiben hűteni szeretnénk rajta, adjunk hozzá 
tetszőlegesen a 206-os Hazel pigmentből. 
 

204 Dark Walnut 
Semleges és meleg barna átmenete, éppen ezért enyhén hamvas, kissé hideg 
bőrtípusoknak javasolt. Népszerű a közép és sötét szőke valamint világos 
aranybarna hajú ügyfelek körében, akiknek sápadt bőrük van és lágy szemöldök 
hatásra vágynak. 
 

206 Hazel 
Világos és semleges szín, amely egyaránt jó hamvas illetve enyhén meleg 
bőrtónusokra egyaránt. Amennyiben sötétíteni szeretnénk rajta, adjunk hozzá 
egy cseppet a 212-es Deep Brown színből. 
 

208 Chestnut Brown  
Közepesen sötét meleg barna szín. Széles körben kiváló választás, egészen sötét 
szőkéktől az enyhén sötét barnákig. Akinek hamvas bőre van és lágyabb púderes 
szemöldökre vágyik annak a tökéletes választás, illetve szálazáshoz is jó döntés. 
 

210 Dark Brown 
Nagyon szép sötét hamvas barna szín, meleg bőr altónushoz. Barna vagy vörös 
hajú nőknek remekül áll. Remekül szolgál régi kifakult tetoválások felfrissítésére. 
Tökéletes korrekciós szín kékesszürke szemöldökhöz. Ne használjuk fakó, 
sápadt bőr esetén! 
 

 
 
 



 
 
212 Deep Brown 
Semleges és hideg sötétbarna keveréke, amely meleg altónusú és közepesen 
sötét hajú vendégnek biztos befutó. Púderezéshez minden szakembernek 
kötelező pigment ez a szín, biztosan nem fog csalódást okozni!  
 

214 Black Cool Brown 
Egyértelműen sötét, hideg szín, azonban nevével ellentétben határozottan nem 
fekete! Az egészen sötét hajú vendégeknek ajánlott pigment, akik mélybarna 
színre vágynak. Ha világosítani és/vagy melegíteni szeretnénk rajta, adjunk hozzá 
1-2 cseppet a 206-os Hazel pigmentből. 
 

216 Chocolate 
A legsötétebb hideg étcsokoládé szín, a fekete illetve nagyon sötét barna 
vendégek körében kedvelt szín, tehát aki igazán mélysötét barnára vágyik annak 
mindenképp ez a pigment javasolt. 
 
 

Fusion Színek 
 

 

800 Caramel 
Mogyoróvaj szín, a semleges enyhén meleg szőke altónusok között. Nagyszerű 
szín más szemöldök színek világosítására. Önmagában túl világos szín, kivéve, 
ha szálazott szemöldök alá satíroz vele.  
 

802 Tawny 
Világos, semleges, homokbarna szín. Célszerű mélyíteni az árnyalatát egy csepp 
810-es Smoke vagy 816-os Irish Coffee pigmenttel. Ebben az esetben a nagyon 
világos szőke, eperszőke és ősz hajú vendégek számára remek választás.  
 

804 Tender Taupe 
Az érett vendégek kedvelik ezt a színt különösen. Árnyalatát tekintve nem túl 
világos, egészen pasztell, minimális szürke beütéssel. Amennyiben élénkíteni és 
melegíteni szeretnénk, adjunk hozzá 812-es Bronze vagy 814-es Truffel 
pigmentből tetszés szerint. 
 

806 Brunette 
Világosbarna szín. Ajánlott beige vagy krémszínű bőrökhöz, világos barnáknak. 
Sötétíteni a 818as Antique Brown pigmenttel lehet. Ha a túl sötét eredmény miatt 
aggódik a vendég, akkor a 802-es Tawny-val lehet rajta finomítani. 
 

 
 



 
 
808 Clay 
Nevével megegyezően agyagbarna pigment. Enyhén hűvös altónusú vendégek 
számára jó választás púderezéshez. Természetes hatást kelt sötét szőke és 
világos barna hajú hölgyeknek. Sok vendégnek jól áll! 
 

810 Smoke 
Füstös középbarna szín erősen hűvös altónussal. Nélkülözhetetlen pigment a 
vörösödő szemöldök korrigálásához. Már az első alkalommal remekül fedi a nem 
kívánt narancsos színt. Teljesen biztonságos közepes vagy hamvas barnák 
számára, akiknek meleg bőr altónusuk van. 
 

812 Bronze 
Lágy meleg bronzos árnyalata van ennek a pigmentnek. Mivel vörösödésre 
hajlamos, így érdemes hozzáadni egy cseppet a 804-oes Tender Taupe 
pigmentből a hosszantartó és szép eredmény érdekében. Világos és aranybarna 
hajú hűvös altónusú vendégeknek ajánlott. 
 

814 Truffel 
Kellemesen meleg barna szín akár a narancsos trüffel csokoládé. Azok, akik nem 
túl sötét szálazott szemöldökre vágynak, azoknál garantált siker ez a pigment. 
Kopott megszürkült, megkékült tetoválások korrigálására is bátran használjuk! 
 

816 Irish Coffee 
Semleges altónusának köszönhetően, nagyon széles skálán használható ez a 
pigment. Természetes barna és vörös hajú hölgyeknél meleg és világos 
bőrtípusoknál. Ideális finoman árnyékolt szemöldökhöz, valamint szálas 
szemöldökhöz.  
 

818 Antique Brown 
Sötét barnamárvány, amely púderezésre és szálazásra is alkalmas. Sötét 
színéhez képest egyáltalán nem hideg szín, ezért a sötétbarna meleg altónusú 
vendégek mellett, a hideg bőrtípusu és hajú vendégeknek is lehet használni ezt a 
pigmentet.  
 

820 Black Brown 
Színe akár a frissen főzött presszókávénak, olyan ez a hűvös mélybarna pigment. 
A legsötétebb barnahajú vendégeknek javasolt, amit akár célszerű is lehet 
világosítani egy csepp 816-os Irish Coffee vagy 814-es Truffel pigmenttel.  
 

 
 
 
 



 
822 Arab Brown 
Az összes Nouveau Contour szemöldök festék közül ez a létező legsötétebb. 
Kizárólag a teljesen vagy közel teljesen fekete hajú vendégeknek ajánljuk ezt a 
színt. Mivel a legsötétebb szín így árnyalatát tekintve is erősen hűvös az altónusa.  
 

262 Light Cool Blonde 
Ez a legvilágosabb szőke szín a hideg altónusok között. Nagyszerű szín más 
szemöldök színek világosítására. Önmagában túl világos szín, kivéve, ha 
szálazott szemöldök alá satíroz vele.  
 

264 Light Warm Blonde 
A meleg altónusok között ez a legvilágosabb szőke szín. Ahhoz túl világos, hogy 
önmagában használja, kivéve az alap satírozásához szálas szemöldök 
készítésekor. Kitűnő más szemöldök színek világosítására és melegítésére. 
 

266 Medium Cool Blonde 
Tejeskávé szín, mely jó választás szőke és világosbarna hajú ügyfeleknek, 
akiknek világos a bőrük.  Satírozott szemöldökhöz vagy lágy szőrszálak 
készítéséhez ajánlott. Adjon hozzá egy csepp 290 Dark Cool Brown-t hogy 
mélyebb színe legyen a szőrszálaknak.  
 

268 Medium Warm Blonde 
Mogyoróbarna szín, mely nagyszerűen néz ki közepes szőke és világos barna 
hajú ügyfeleken, különösen, ha a bőrük világos és hideg altónusú. Tökéletes 
lágyan satírozott szemöldöknek. A szőrszálak készítésekor adjon 294 Mahagóni 
barnát a pigmenthez. 
 

270 Dark Blonde 
Remek neutral pigment akár többféle hajszínhez is. A capuccino árnyalat 
megfelel pl: szőke, eperszőke, vörös és ősz hajú ügyfeleknek, főleg ha a bőr 
világos és hajszálerektől vörös. Ha szemöldök szálakhoz használja, akkor az 
eredmény finom és természetes hatást kelt. 
 

272 Soft Ash 
Világos, semleges, homokbarna szín. Népszerű a közép és sötét szőke valamint 
világos aranybarna hajú ügyfelek körében, akiknek sápadt bőrük van és lágy 
szemöldök hatásra vágynak. Sötétíteni a 278 Dark ash színnel, hűvösíteni a 262 
Light cool blonde színnel lehet. 
 

 
274 Light Ash 
Világos, agyagbarna szín. Volt már olyan vendége, aki aggódott, hogy a 
szemöldöke túl sötét lesz? Ez a pigment jó választás a számukra. Ajánlott beige 
vagy krém színű bőrökhöz, világos barnáknak. Sötétíteni a 286, világosítani a 272 
pigmenttel lehet.  



  

276 Medium Ash 
A neve ugyan hamvas, de valójában semleges, krémes, közép barna szín. 
Természetes hatást kelt sötét szőke és világos barna hajú hölgyeknek. Az egyik 
legkedveletebb szín palettánkon. Sötétebb szálak készítésekor adjon hozzá 292 
Sötét barna tölgy pigmentet. 
 

278 Dark Ash 
Közepes árnyalatú semleges barna szín, mely nem vörösödik. Sok vendégnek jól 
áll! Biztos választás barack színű vagy pirospozsgás arcbőr esetén, világos vagy 
gesztenyebarna hajú vendégeknek.  
 

280 Light Ash brown 
Ez a rendkívül hűvös, közép barna pigment zöld bázisú. Nélkülözhetetlen pigment 
a vörösödő szemöldök korrigálásához. Már az első alkalommal remekül fedi a 
nem kívánt narancsos színt. Ideális barna ügyfeleknek, főleg ha a bőrük világos 
és hajszálértágulatos. 
 

282 Medium Ash Brown 
Ez a pigment teljesen biztonságos közepes vagy hamvas barnák számára, 
akiknek meleg bőr altónusok van, hogy elkerüljék a rózsaszín halványodást. Ha 
begyógyul, akkor sötét, hamvas barna színe lesz. Legyen óvatos, ha fakó bőrön 
használja, mert könnyen túl sötétté válhat.  
 

284 Light Brown 
Ez a semleges tónusú barna, krémesen lágy árnyalat. Nagyon jó eredményt lehet 
elérni vele közepes barna hajszíntől a sötét barnáig. Megfelel szálazáshoz és 
mérsékelten lágy barna satírozáshoz.  
 

286 Medium Cool Brown 
Hamvas, sötétbarna szemöldökre javasoljuk. Természetes barna hajú hölgyeknél 
meleg és világos bőrtípusoknál. Ideális finoman árnyékolt szemöldökhöz, 
valamint szálas szemöldökhöz.  
 

288 Medium Warm Brown 
Nagyon szép vörösesbarna szín, latin típusúaknak, hideg bőr altónussal. Barna 
vagy vörös hajú nőknek remekül áll. Más színek felmelegítéséhez is 
használhatjuk. Tökéletes korrekciós szín kékesszürke szemöldökhöz. Ne 
használjuk világos, pirospozsgás bőr esetén! 
 

290 Dark Cool Brown 
Mély, sötétbarna szín az eszpresszo kávéhoz hasonlít. Alkalmas, sötét hajú 
ügyfeleknek oliva vagy sötét bőrökhöz. Bármely más szín sötétítésére is 
alkalmas. Ezt a színt használhatja szemkontúr készítéshez is. 
 



 
292 Dark Oak Brown 
Tölgyfa szín, közkedvelt közepes barnától a sötét barnáig terjedő hölgyek 
körében, akiknek hideg bőr altónusok van. A pigment semleges/meleg altónusa 
gyönyörű hatást ad anélkül, hogy megszürkülne halványodáskor.  
 

294 Dark Mahogany Brown 
Ez a pigment mérsékelten meleg altónussal kifejezetten olyan hölgyeknek lett 
megalkotva, akiknek közepestől sötét barnáig terjed a hajuk színe és hideg 
bőrszínnel rendelkeznek. A pigment meleg altónusa biztosítja, hogy idővel ne 
szürküljön meg. 
 

296 Dark Warm Brown 
Ez a pigment azok részére tökéletes, akiknek közepesen sötét hajuk van és 
sápadt bőrük, de erős hatást szeretnének. Természetes melegséget tud adni a 
bőrszínnek. Szintén megfelel olyan szemöldök “melegítésére” mely a gyógyulás 
folyamán túl hideg lett. 
 

 

 

Szem 
 

100 Just Black 
Egészen mély, fényes kékesfekete színt ad, szemhéjtus hatást vált ki. A 
legsötétebb hideg fekete szín, kifejező tekintethez. Elsősorban fiatalabb 
vendégeknek ajánljuk. Kék vagy szürke szemekhez kiváló választás.  
 

102 Just Grey 
Önmagában a felhasználása nem javasolt azonban kiegészítésként ez a világos 
hamuszürke pigment, kiváló módon teszi élénkebbé a szem színét, ha egy másik 
szín árnyékolására használjuk.  
 

104 Admiral 
Gyönyörű királykék szín, mely verhetetlen a kék szemű vendégeknek. Fontos 
szabály ezzel a színnel kapcsolatban: mély és erős szín, legyen biztos benne, 
hogy megfelelő tudása van használatához.  
 

 

 
 

 
 



 
 
 

Száj 
 
700 Classic Red 
Klasszikus piros, ahogy a neve is mondja. Tulajdonságát tekintve élénk, meleg 
ajak pigment. Azoknak a vendégeknek ajánljuk, akik érzéki, csábító piros szájra 
vágynak. Kifejező, mégsem túl intenzív. 

702 Peach Red 
Nagyon világos púder rózsaszínű pigment, meleg altónussal. Önmagában túl 
világos, de más színek lágyítására, világosítására kiváló. Nagyon világos tónusú 
szájak formáját, ívét javíthatjuk vele, de színt alig ad.  

704 Rubine Red 
A legintenzívebb rózsaszín palettánkon, mely a málnára hasonlít. Piros és pink 
keveréke, mely tökéletes választás bármilyen hajú vendégeknek. Dúsítja az 
ajkakat anélkül, hogy túlzó feltűnést keltene. 

706 Red Love 
Tropikus meleg puncs szín. Az összes közül ez a leggyakrabban használt szín 
európai típusoknál. Világos, rózsaszínű bőrökhöz kiváló választás. Ha valakinek 
az ajkai kissé fakóbbak, de szeretnének életet vinni bele akkor ez tökéletes 
választás. Olyan árnyalat, mely pont annyira domináns, hogy az eredmény 
elegáns kinézet legyen. 

708 Spicy Red 
A fahéj színű pigment szőke valamint vörös hajú vendégek számára kiváló szín, 
amely hatásában természetes megvilágításba helyezi az ajkakat. 

 
 
710 Sweet Orange 
Meleg, visszafogott narancsos rózsaszín. Zöld, kék és világosbarna szemhez 
egyaránt tökéletes. Használhatjuk önmagában, nem túl intenzív. Idősebb hölgyek 
is kedvelik. Halvány, de elegáns színt eredményez! Remek korrekciós szín 
megkékült szájak javítására is. 

712 Salmon Pink 
Bárkinek ajánlható ez a pigment, de főleg a meleg szőke típusoknak tetszik. A 
halvány rózsaszín festék gyógyuláskor lazacszínre emlékeztet.  Világos szín, 
melyet olyan vendégek részére fejlesztettek ki, akiknek sápadtabb a bőrük illetve 
ajkaik. Ideális más színek világosítására. 



 
714 Coral Red 
Meleg terrakotta szín, amely világostól a közepes sötétségű bőrszínekhez áll jól. 

Természetes hatás kelt gyógyulás után sápadt, barack és krémszínű 

bőrtónusokon. Vörös és gesztenyebarna hajúak részére különösen ajánlott. 

716 Blush Red 
Leginkább a barackhoz hasonlít, meleg rózsaszín, narancs alaptónussal. 
Világosbarna, zöld és kék szemhez egyaránt tökéletes. Használhatjuk 
önmagában meleg bőrtónusú, krémszínű vendégeinknél egy finom ajakszín 
eléréséhez. Idősebb hölgyek is kedvelik. Visszafogottan elegáns színt 
eredményez! 

718 Wine Red 
Meleg bordó színével természetes hússzínt érünk el. Közepes és sötét 
bőrszínekhez a legjobb választás. Szinte minden hajszínhez jól áll.  Nem lesz túl 
sötét szín, használjuk bátran! Remek lefedettséget biztosít. Más színek 
sötétítésére is jó. 

720 Delicate Red 
Érett görögdinnye szín sötétebb bőrtónushoz. Használjuk világos vagy barna 
árnyalatú hajhoz és szemekhez, illetve ezüstösen ősz hajúaknak. Intenzív, bátor, 
gyönyörű rózsaszín. Szinte „odaragad”, hihetetlen színtartó képessége van!  

722 Pretty Pink 
Igazi élénk hűvös rózsaszínű pigment. Ez a magenta szín jól áll közepes 
bőrszínekhez, vagy akiknek sápadt a bőre és sötét a hajszíne van. Természetes 
és fiatalos ajkat ad. Lágyabb árnyalatot kapunk egy pár csepp narancs (Sweet 
orange 710) hozzáadásával. Ne sötétítsük!         

724 Pearl Red 
Természetes barnás/rózsaszínű árnyalat. Teljesen natúr szájszín tetováláshoz 
mindig beválik. Ez a szín nem maradhat ki a palettáról! Lágyítja, és melegebbé 
teszi a többi színt. Használhatjuk az élénk árnyalatok tompítására, egy finomabb, 
természetes hatás eléréséért. 

 

 

 

 

 



 

 

Korrekciós színek 

601 – Light Red Out  

Khaki zöld. A vörös és a narancs korrektorszíne. Adjunk egy cseppet a 
szemöldökszínhez, ha meleg az altónusa, vagy ha vendégünk bőre pirospozsgás. 

603 – Purple Out  

Meleg szín. Inkább szemöldöknél használjuk ezt a mustáros színt. Használjuk 
hideg alapú pigmentek melegítésére. Más színeknek földesebb jellegű 
színárnyalatot ad.                

605 – Lilac Out  

Világos terrakotta szín. Meglilult szájak korrektorszíne. Nagyon hideg száj 
pigmenthez 1-2 cseppet, vagy kékes szemöldök színek felmelegítésére 
használjuk.  

607 – Dark Red Out 

Sötét olajzöld, szemkontúrhoz, zöld, vagy sötétbarna szemekhez egyszerűen 
csodálatos. Mély bordó korrekciós színe. Gyönyörű zöld szín. 

609 – Blue Out  

Sütőtök narancs. Gyakran használjuk más színek melegítésére, és a színek kékbe 
hajlásának megakadályozására. Ajakszíneknél a kék semlegesítésére is jó. 

 

Areola 

502 – Areola 1  

Világos barackszín, a legtöbbet világosításra használjuk, de alkalmanként 
önmagában, az áttetsző bimbóudvaroknál is szükség lesz rá. Nagyon jó a 
rózsaszín árnyalatok melegítéséhez.  

504 – Areola 2 

Fahéjra emlékeztet, mély rózsaszín, enyhén barnás. Mellbimbó udvarhoz 
legjobban hasonlít. 

506 – Areola 3 

Vöröses barna, tejcsokoládé szín. Kreol bőrűeknek felel meg. 504-nél sötétebb, 
mély árnyalat. 

 



 

 

 

508 – Areola 4  

Sötét szürkésbarna szín, olyan, mint a vakond. A legsötétebb szín a sorozatból, 
csak nagyon sötét mellbimbójú hölgyeknek ajánljuk. Saját tippünk: hideg szín, 
használjuk szürkés-barna szemkontúrhoz idős hölgyeknek, vagy világos 
bőrűeknek. 

 

 

Camouflage 

401 – Camo A  

Fakó (szürkés) bőrszínek keveréséhez. Halvány, szürkés szín, a narancsos 
színárnyalat megelőzésére. 

403 – Camo B 

Nagyon világos krém (pasztell, világos vanília) szín.  Legnépszerűbb árnyalat 
világosításra.  

405 – Camo C  

Meleg bőrszínekhez, világos pasztell rózsaszín naranccsal keverve.  

407 – Camo D  

Hideg szín. Afroamerikai nők bőrszínéhez ajánljuk. A legsötétebb szín a 
sorozatból. Saját tippünk: sötét szemöldökhöz kiváló szín, az espresso kávéhoz 
hasonlít, nem vörösödik ki évek múlásával sem. Használhatjuk 
szemkontúrozáshoz is! 
 


