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XTREME PIGMENTS



Xtreme pigments to najlepiej nasycone pigmenty na rynku, mocne i 
bardzo łatwe w użyciu. Nowa linia pigmentów została stworzona dla 
nowych technik i są to najbardziej stabilne kolorystycznie pigmenty 
na polu makijażu permanentnego. Wszystkie kolory są stworzone z 

uwzględnieniem najnowszych regulacji unijnych z 2021 roku odnośnie 
bezpieczeństwa. Mieszanki nie zawierają żadnych AZO pigmentów. 

Bezpieczeństwo naszych pigmentów potwierdzają testy CTL. Raporty 
dostępne są na stronie producenta: www.ecuri.com

Kolory przedstawione na zdjęciach mogę nieznacznie różnić się od 
rzeczywistości. Jest to spowodowane właściwościami laminacji druku.

XTREME PIGMENTS



Pigmenty do ��wi
XTREME OMBRE BROWS

Xtreme pigments to bardzo intensywne i mocne pigmenty. Dzięki kompozycji organicznej są 

bardzo stabilne, bardzo ładnie się goją i stopniowo rozjaśniają bez niepożądanych zmian odcienia.

Pigmenty są idealne dla technik pudrowych, ombre , jak i również techniki włosa. Sugerujemy 

wybrać o ton ciemniejszy odcień dla techniki ombre oraz ton właściwy kolorowi włosów dla techniki 

włosa. W technice włosa dla ciemnych odcieni pigmentu sugerujemy dołożyć troszkę koloru Honey 

lub Cool Stop aby przeciwdziałać chłodnemu wygojeniu.

T Y L K O  8  K O L O R Ó W  D L A  W S Z Y S T K I C H  T Y P Ó W  S K Ó R Y  !



Bl�de

H�ey

Kolor jasnego blondu, kolor chłodny, na bazie żółtego. 
Pigment na bazie żółci może być użyty do pokrycia 
różowego, czerwonego oraz fioletu. 

Efekt ombre: Kolor jest delikatny. Przeznaczony dla 
pań o delikatnym typie urody i bladej skórze. Dla typu 
skóry  Fitzpatrick 1 możemy dołożyć koloru Honey dla 
ocieplenia.

Technika włosa: Bardzo ładny odcień dla włosków w 
kolorze blond. Zalecamy dodać trochę Honey dla 
ocieplenia.

Złoty ciepły pigment na bazie pomarańczu. Honey może 
być mieszany z innymi pigmentami dla ocieplenia lub 
użyty samodzielnie dla rudych włosów zarówno 
w technice ombre, jak i włoskowej.

Uwaga: dla ocieplenia bardzo zimnych brwi kolor musi 
być jasny. Jeśli jest ciemny musimy najpierw go rozjaśnić 
removerem lub laserem.



Avana

W�d

Ciemny chłodny blond, baza żółta.
Pigmenty na bazie żółci mogą być użyte dla pokrycia 
czerwonego, pomarańczowego, różowego oraz fioletu. 

Efekt Ombre : Ten kolor jest idealny dla skór jasnych 
oraz dojrzałych. Sugerujemy dodać odrobinę Honey dla 
bardzo dojrzałych skór oraz bardzo delikatnych, aby 
przeciwdziałać chłodnemu wygojeniu. 

Technika włosa : Jest to pigment chłodny więc sugeruje-
my dodać trochę Honey dla ocieplenia.

Jasny brąz, chłodny odcień na bazie żółtego. Może być 
użyty do pokrycia czerwieni, pomarańczu, różu oraz 
fioletu. 

Efekt ombre: Jest to najlepszy odcień dla klientów z 
tendencją do czerwienienia skóry ( czerwonym podto-
nem skóry ).

Technika włosa : Piękny kolor dla brązowych włosów. 
Sugerujemy delikatnie ocieplić go Honey.



Chocola�

Mocca

Intensywny ciemno brązowy kolor, baza żółta.
Kryje czerwony, różowy, pomarańczowy oraz fioletowy. 

Efekt ombre: Jest to najlepiej sprzedający się pigment. 
Idealny wybór dla osób z czerwonym podtonem skóry. 
Użyty w dobrej technice oraz płytko może być idealnym 
odcieniem również dla blondynki.

Technika włosa: Bardzo intensywny , chłodny kolor dla 
ciemnego efektu. Sugerujemy dodać trochę Honey.

Intensywny ciepły brąz, baza pomarańczowa.

Efekt ombre: Jest to najlepiej sprzedający się pigment. 
Dla pięknego brązowego odcienia po wygojeniu. Pasuje 
osobą z większą ilością melaniny w skórze ( Fitzpatrick 3 + 
) z żółtym, szarym, oliwkowym oraz brązowym podtonem.
Kryje stary chłodny makijaż tylko jeśli jest jasny, w 
przeciwnym przypadku musimy użyć korektor lub rozjaśnić 
removerem.

Technika włosa: Bardzo łądny ciemny pigment. Można 
stosować samodzielnie.



Cocoa

In�nso

Bardzo ciemny brązowy pigment, baza pomarańczowa.

Efekt ombre: Pomimo iż pigment ma ciepłą bazę właści-
wości czerni ochładzają go po wygojeniu. Może być użyty 
dla osób o ciemnych włosach zarówno z ciepłym jak i 
zimnym kolorem skóry . U osób z dużą ilością melaniny 
można dodać trochę Honey dla ocieplenia.

Technika włosa: Dla ciemnych włosów. Nakładaj delikatnie 
i płytko. Dodaj trochę Honey lub Cool Stop dla ocieplenia.

Prawie czarny pigment, baza pomarańczowa. Dla skór 
etnicznych i ciemnych.

Efekt ombre: Kolor ma pomarańczową bazę, ale właści-
wości czerni mogą ochłodzić kolor po wygojeniu. Może 
być użyty u osób z czarnymi włosami zarówno dla chłod-
nego jak i ciepłego odcienia skóry. Dla osób z dużą ilością 
melaniny dodaj trochę Honey dla ocieplenia.

Technika włosa : Dla czarnych włosów, nakładaj bardzo 
płytko i delikatnie. Dodaj trochę Honey lub Cool Stop dla 
ocieplenia.



Pigmenty do ust
XTREME LIPS

Pigmenty Xtreme to najsilniejsze pigmenty 

w branży PMU.

Dzięki organicznemu składowi są bardzo 

stabilne, doskonale goją się i lekko blakną 

bez niepożądanych zmian koloru. Pigment 

nadaje się do technik akwarelowych oraz do 

pigmentacji całych ust. Występują w 

tonacjach soczystych oraz nude.

Kolory nude mają więcej bieli w środku, 

dzięki czemu goją się bardziej naturalnie. 

Można je mieszać w dowolnych 

kombinacjach .



NudeSatin

Blushed 
Autumn

Cielisty chłodny róż.

Piękny, prawdziwy róż nadaje się do pigmentacji bladych 
ust. Nie nadaje się do chłodnych ust.

Możesz mieszać go z innymi pigmentami Xtreme, aby 
uczynić je bardziej miękkimi i bardziej kryjącymi lub łączyć, 
aby uzyskać efekty 3D.

Ciepły pigment w kolorze nude z pomarańczowymi i 
różowymi tonami. Goi się cieplej na bladych ustach i staje 
się bardziej różowawy na różowych i chłodnych ustach.

Możesz mieszać go z czerwieniami, aby uzyskać bardziej 
intensywny efekt.



Tropicana
Ciepły czerwony pigment z pomarańczowym odcieniem.
Nadaje się również do korygowania ust chłodnych
i z przebarwieniami, wtedy kolor po wygojeniu to 
naturalny róż.

C�l Stop
Koralowy ciepły czerwony pigment.
Cool stop może być stosowany jako korektor dla 
ciemnych lub bardzo chłodnych ust oraz szarawych, 
niebieskawych i zielonkawych brwi i eyelinerów.



Che�yBumb
Chłodna intensywna czerwień.
Ten pigment nie nadaje się do chłodnych ust. 
Piękny kolor do techniki Aquarelle. Dodaj kroplę 
Cherry Bumb do Nude Satin, aby uzyskać intensywnie 
różowy pigment.

Red Pa�i�
Pełny czerwony pigment z głębokim bordowym odcieniem. 
Nadaje ustom intensywny kolor. Po wygojeniu będzie 
miał delikatne odcienie fuksji.



Wild Ginger
Cielisty pigment z odcieniami brązu i zgaszonego różu. 
Ten pigment nie nadaje się do chłodnych ust.
Dodaj odrobinę Cherry Bumb lub Passion Red, aby 
uzyskać bardzo nowoczesny różowy kolor.

Sw�t Straw��y
Delikatna czerwień z różowym odcieniem. 
Idealny kolor do techniki Aquarelle.



Pigmenty do 
kresek

XTREME
EYELINER

Pigmenty Xtreme to najsilniejsze pigmenty 

w branży PMU.

Nasza czerń jest bardzo intensywna.

Pigmenty są drobne i doskonale kryją.

Kolory Xtreme są dobre zarówno dla 

technik klasycznych, jak i ombre eyelinerów.



XtremeBlack
Najsilniejsza organiczna czerń na rynku. Ponieważ 
cząsteczki są mniejsze, ta czerń będzie intensywna. 
Ma płynną konsystencję, dzięki czemu można uzyskać 
piękny efekt smokey. Sugerujemy zmieszanie go z  
Cocoa, aby ocieplić kolor i zapobiec gojeniu się na 
niebiesko lub zielono lub dodaniu Cool Stop.

D�pTur�oise

Xtreme��n

Ultra Violet

Golden ��a��Black
Mocny, ciepły czarny kolor do tworzenia ciemnych eyelinerów. 
Kolor wygląda na czarny, ale do mieszanki dodaliśmy ciepłe 
pigmenty, aby zapobiec gojeniu się na niebiesko lub zielono. 
Dla cer z dużą ilością pigmentu ( śniadych ) można dodać 
kroplę Cool Stop. 

NavyLiner

Pigment w odcieniu fioletu. Idealny do technik 
cieniowanych, zarówno dla oczu jasnych jak i ciemnych. 
Jeśli planujesz wykonać kolorowy liner, zaleca się najpierw 
wykonać zagęszczenie linii rzęs pigmentem czarnym. 
Następnie wykonujemy cieniowanie obu kolorów, aby 
przejście tonacyjne było subtelne.

Ciemno niebieski , granatowy kolor, piękny dla niebieskich 
oczu. Zaleca się wykonać zagęszczenie linii rzęs kolorem 
czarnym , a następnie wycieniować niebieskim powyżej. 
Taka technika da gwarancję spektakularnego podkreślenia 
spojrzenia.

Intensywny zielony kolor. Pasuje do oczu zielonych oraz 
ciemnych. Zaleca się wykonać zagęszczenie linii rzęs 
kolorem czarnym, a następnie wycieniować zielonym 
powyżej. 

Piękny jasno zielony kolor. Ładny do wycieniowania 
jasnych oczu. Zaleca się delikatnie wycieniować kolor w 
linii rzęs czarnym, a następnie nasycić kolorem 
turkusowym powyżej. Delikatne wycieniowanie ciemnej 
linii rzęs z pigmentem kolorowym pięknie podkreśli 
spojrzenie



ScalpPigments
XTREME SCALP

Nowa generacja pigmentów do skóry 

głowy przybyła !

Stworzyliśmy nową prostą linię 

pigmentów aby kreować ostre i natural-

nie widoczne włoski, które będą 

wyglądać niesamowicie. Poczuj się 

jakbyś miał swoje własne mieszki 

włosowe. Tylko 4 kolory dla kreowania 

perfekcyjnego wizerunku. Dark pixel to 

nasz hit sprzedaży dla ciemnych , 

regularnych kropek, również po wygoje-

niu.



Oli�� Hair Fi�ing
Ciemny chłodny blond dla delikatnego odcienia skalpu.  Kolor jest przeznaczony do uzupełnienia
włosów blond oraz siwych.

Dark Hair Fi�ing
Ciemny brązowy pigment z naturalnym podtonem. Nie będzie czerwony ani szary po wygojeniu – po 
prostu idealny ! Kolor przeznaczony jest dla uzupełnienia przerzedzonych włosów w odcieniu brązu. 

Soft �ay Shader
Jasno szary kolor, perfekcyjny dla mężczyzn z bardzo delikatnymi włosami. Ten kolor jest przeznaczony 
dla tworzenia efektu ogolonej głowy.

Dark Pixel
Bardzo ciemny kolor dla perfekcyjnych pikseli. 
Ten kolor jest przeznaczony do kreowania wizerunku ogolonej skóry głowy.

Dark pixel jest najlepiej sprzedającym się pigmentem od czasów powstania firmy. 
Kreuje idalne piksele w trakcie pracy i po wygojeniu.  



Nano Pigments
Idealna linia do kreowania ostrych włosków. W komponowaniu tych pigmentów został użyty 

specjalny fixer, który przyspiesza krystalizacje molekuł pigmentu przeciwdziałając migracji. Dzięki 

temu włoski po wygojeniu są cienkie i ostre. Gęsta konsystencja jest idealna dla metody 

microblading oraz włoska maszynowego. Pigment jest kremowy , a zwiększona zawartość 

gliceryny przyspiesza gojenie. 



Nano

Nano
Bardzo jasny brąz ( półton ciepły ) dla 
skór cienkich i dojrzałych. 

Nano Oli��
Jasny blond, odcień chłodny. 
Idealny również jako korektor koloru czerwonego.

Nano 
Naturalny brąz. Włoski w tym kolorze pasują 
większości typów skóry.

Brąz - delikatnie ciemniejszy niż Nano 2.

Nano
Bardzo ciemny brąz dla ciemnej skóry. 
Tym pigmentem można przyciemnić również kolor Nano 3 .



Zostań gwiazdą !

Niech twoja gwiazda zabłyśnie 

Oznacz swoją najlepszą pracę na Instagramie
#ecuricosmetics    #xtremeombre

i napisz jakie pigmenty zostały użyte.

Najlepsze prace będą publikowane na oficjalnej stronie 
Ecuri oraz w social mediach. 



W W W . E C U R I . C O M

Ecuri Cosmetics Polska
Ul. Wieśniacza 5 62-200 Gniezno 

Tel.+ 48 728 904 016
www.ecuri.pl
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