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XTREME PIGMENTS



(XTREME) أصباغ اكس�م

 هي أحسن ا�صباغ ا�وجودة � السوق. فهي قوية و	 يتغ لونها وسهلة   (XTREME) أصباغ اكس�م

� ا	ستع ل

(PMU) هذه ا�صباغ تم انتاجها خصيصاً �حدث تقنيات ا�كياج الدائم

وهي ا�لوان ا�ك� استقراراً � مجال ا�كياج الدائم

 كل ا�صباغ تتوفر فيها ¡وط الس�مة ا�نصوص عليها � القانون ا�ور� حول س�مة ا�صباغ لسنة

AZO 2021. و	 يتم استع ل أصباغ

 و±كنك ا	ط�ع ع¬ نتائج ،  CTL أصبغتنا آمنة بشكل كامل وتم إخضاعها لجميع اختبارات ال

.� موقعنا ا�لك�وMSDS  ³ ا	ختبارات وا�عطيات ال

وبسبب تقنيات الضغط ±كن أن تختلف أ¡طة ا�لوان شيئاً ما عن الواقع

� هذه ا�طوية ±كن أن يحصل اخت�ف  طفيف � ا�لوان بسبب قيود الطباعة

XTREME PIGMENTS



أصباغ الحواجب

XTREME OMBRE BROWS

(PMU) هي ا�قوى من ب½ منتجات ا�كياج الدائم  Xtreme أصباغ

 وكذلك لتقنية (Ombre) بفضل Åكوينها العضوي فهي مستقرة جداً وتشفى بÂعة وتت�Á بتأ³ دون تغ � ا�لوان. هذه ا�صباغ صالحة لتقنيات أم¿

 أك� فعالية، و	ختيار ا�سحة Ombre طا�ا أنت تشتغل½ بشكل سطحي جداً. وننصح باختيار مسحة أك� غ قة للحصول ع¬ نتيجة  Hairstrokes ال

.اÊ الصباغ ا�ختار لتجنب التشا� البارد  Xtreme hony نفضل إضافة  Hairstrokes وبالنسبة ل .  Hairstrokes الصحيحة ل

فقط 8 أصباع لجميع أنواع البËة



بلوندي

Ìالعس
صباغ أشقر ذهبي ع¬ قاعدة برتقالية

 مع أصباغ أخرى لجعله أدفئ، أو استع له صافياً من طرف ذوات Honey ±كن خلط

Hairstrokes أو Ombre الشعر ا�حمر للحصول ع¬ نتيجة

 لتصحيح الحاجبية ذوي اللون الرمادي أو مائل اÊ الزرقة أو Cool stop اخلط مع

 .البنفسجي ا�ائل للخÑة

 مهم جداً: لتصحيح الحاجب½ الباردين يجب تخفيف الصبغ. وإذا كان الحاجب مازال

داكناً جداً

Removal يجب تخفيفه باستع ل تقنيات ال

أشقر خفيف ، صبغ بارد ع¬ قاعدة صفراء

 ا�صباغ ا�ساسية الصفراء ±كن استخدامها لتصحيح الحواجب الحمراء

.وال¿تقالية والوردية والبنفسجية \  الزرقاء

Ìالظ  Øا أن هذا اللون خفيف جداً ننصحك بأ	 : (Ombre e×ect) التأث

   .يستخدم إ	 ع¬ بËة باهتة جداً إذا أردت الحصول ع¬ نتيجة رقيقة

أخرى لجعله أك� دفئاً Honey ±كنك خلطه مع Fitzpatric1 ولبËة

Hairstrokes : ¬صبغ جميل جداً للحصول ع hairstrokes  لدى 

لتجنب التشا� البارد Honey الشقراوات. أضف داÙاً شيئاً من



أفانا

خشبي

 .صباغ رمادي- أشقر ع¬ قاعدة صفراء
 ا�صباغ الصفراء ا�ساسية ±كن أن تستعمل لتغطية أو تصحيح ا�حمر

وهذا يÂي أيضاً ع¬ الحواجب ذات اللون ال¿تقاÚ أوالوردي أو النفسجي-ا�زرق
 التأث الظÌ: هذا اللون رائع للبËة الباهتة أو البËة الناضجة. وننصح بإضافة

.Üء من العسÌ للبËة الناضجة جداً أو الرقيقة جداً. وهذا لتفادي التشا� البارد
Hairstrokes : ء من الÜ ا أن هذاالصبغ بارد جداً ننصح بإضافةØو Honey 

رمادية أو باهتة strokes لتدفئة الصبغ كي� تصبح ال

.صباغ رمادي خفيف وبارد ع¬ قاعدة صفراء
 ا�صباغ الصفراء ا�ساسية ±كن أن تستعمل لتمويه الحاجب½ ذوي اللون ا�حمر أو

ال¿تقاÚ أو الوردي أو البنفسجي – ا�زرق
Ìالظ صباغ مثاÚ للزبائن ذوات مسحة حمراء � البËة : Ombre-e×ect التأث
Hairtrokes : صباغ جميل صالح لذوات الشعر البني. ننصح بتدفئة هذا الصباغ 

Ìبالعس Honey



الشكو	ته

موكا

.صباغ بني كثيف وبارد ع¬ قاعدة صفراء
 ا�صباغ الصفراء ا�ساسية ±كن أن تستعمل لتمويه الحاجب½ ذوي اللون

.ا�حمر أو ال¿تقاÚ أو الوردي أو البنفسجي – ا�زرق

Ìالظ  هذا الصباغ من ا�صباغ ا�ك� مبيعاً : Ombre-e×ect التأث
 .لدينا. ا�ختيار ا�كمل للزبائن  ذوات مسحة حمراء � البËة

 باختيارك التقنية الصحيحة وا	ستع ل السطحي جداً ±كنك استخدام
هذا الصباغ لخلق حاجب½ أشقرين

Hairtrokes – صباغ قوي ورمادي للحصول ع¬ نتيجة غامقة. وننصح 
لتدفئة هذا الصباغ  Honey بإضافة Üء من ال

صباغ بني كثيف ودافئ ع¬ قاعدة برتقالية
Ìالظ  هذا الصباغ من ب½ ا�نتجات ا�ك� مبيعاً لدينا :  Ombre-e×ect التأث

 للحصول ع¬ تشا� بني كامل. صباغ موكا صالح جداً لذوات بËة Øي�ن½ زائدة
.ولذوات مسحة صفراء أو رمادية أو زيتونية أو بنية ( +Fritzpatrick 3 (من نوع

 البارد إ	 بعدما يص الصباغ القديم باهتاً، وإ	  PMU 	 يغطي ا�كياج الدائم
 .فعليك استع ل مصحح أو تقنية إزالة أخرى

Hairtrokes : بشكل داكن áصباغ قوي جداً يتشا . 
لتدفئة هذا الصباغ  Honey ±كنك إضافة Üء من ال



كوكوا

إنتنسو

صباغ بني غامق جداً
Ìالظ  حتى الكوكوا يتوفر ع¬ قاعدة دافئة )برتقاOmbre-e×ect   (Ú التأث

.لكن كمية ا�سود تجعل هذا الصباغ ±يل للرمادي
 ±كن استع له للشعر ا�سود سواء كانت البËة باردة  أو دافئة . ولâشخاص
 لتدفئة  Honey ذوي مي�ن½ زائدة، صبغة خفيفة، ±كنك إضافة Üء من ال

هذا الصباغ
 Hairtrokes : سطحي وأضيفي شيئاً من Ìبشك Ìلذوات الشعر ا�سود: اشتغ 

 .لتدفئة الصباغ Cool Stop أو  Honey ال
.وهذا يقي من تحول لون الحاجب½ إÊ الرمادي

صباغ قريب جدا من ا�سود ع¬ قاعدة برتقالية يصلح للبËة الداكنة

Ìالظ  إنتسو يتوفر أيضاً ع¬ قاعدة دافئة )برتقا(Ú ولكن :   Ombre-e×ect التأث

 كمية ا�سود تجعل هذا الصباغ أقرب للرمادي. هذا الصباغ ±كن استع له لذوي

 الشعر ا�سود سواء كانت البËة باردة  أو دافئة وللزبائن ذوات مي�ن½ زائدة.

.لتدفئة الصباغ  Honey ±كنك إضافة Üء من ال

Hairtrokes : سطحي وأضيفي قلي�ً من Ìبشك Ìلذوات الشعر ا�سود: اشتغ 

Honey  أوCool Stop لتدفئة الصباغ. 



أصباغ الشفاه

ليبس كس�م  ا

 أصباغ إكس�م هي ا�قوى من ب½ منتجات ا�كياج

(PMU) الدائم
 بفضل تكوينها العضوي فهي مستقرة جداً

 وتتشاá بشكل كامل و	 تفقد رونقها بÂعة وهي

 غمعرضة للتقلبات اللونية. هذا الصباغ يصلح

لشفاه ا�كواريل والشفاه ا�ليئة

 لدينا ألوان خفيفة وداكنة. ا�لوان الخفيفة تشتمل

 ع¬ صباغ أبيض زائد وذلك للحصول ع¬ تشا�

طبيعي أك�



 نود ساتن

بلوشد أتومن

لون وردي بارد
هذا اللون الوردي الحقيقي الرائع يصلح للشفاه الباهتة اللون

.ولكن 	 يليق بالشفاه الباردة
 ±كنك خلط هذا الصباغ مع أصباغ اكس�م ا�خرى لجعلها رطبة وأقل شفافية.

 أو±كنك خلط ا�صباغ للحصول ع¬ تأث ث�æ ا�بعاد

لون خفيف دافئ مع مسحات برتقالية ووردية

 هذا الصباغ يتشا� بشكل دافئ ع¬ الشفاه الباهتة ويصبح وردياً ع¬ الشفاه

 .الوردية الباردة

ولنتيجة أك� كثافة ±كنك خلطه مع اللون ا�حمر Øختلف درجاته



تروبكانا

كوا ستوب

صباغ أحمر دافئ Øسحة برتقالية ووردية
.صالح أيضا للشفاه الباردة ولتصحيح ا�ي�ن½

شفاه ملونة؟ هذا الصباغ يتشا� إذن كوردي طبيعي
.جميل جداً للبËة ا�لونة حيث يص هناك فرط التصبغ � الشفة

صباغ أحمر مرجا³ دافئ
 كمصحح للشفاه الداكنة أوالباردة COOL STOP ±كن استع ل

éيلي	و ا Ñجداً وللحواجب ا�ائلة للرمادي أو ا�ورق أو ا�خ. 



شري بومب

ريد بس½

بارد كثيف ا	حمرار
هذا الصباغ 	 يصلح للشفاه الباردة

لون جميل لتقنية ا�كواريل
  Nude Satin إCHERRY BUMB Ê أضف نقطة من

لتجعل منه صباغاً وردياً مÌء بالحيوية

صباغ أحمر مÌء Øسحة عميقة من ا�حمر بوردو
 يعطي الشفت½ لوناً كثيفاً وحج ً

 .رقيقة  (fuchsia) له مسحة فوشسيا



وايلد جنجر

سويت ستاوبرري
أحمر لطيف Øسحة وردية

لون مثاÚ لتقنية ا�كواريل

يعطي نتيجة طبيعية جميلة ويتشاá بشكل جميل � الجلد

صباغ خفيف بنغ ت بنية ووردي قديم
هذا الصباغ 	 يصلح للشفاه الباردة

 للحصول ع¬ لون Passion Red أو Cherry Bumb أضف قلي�ً من
وردي عêي جداً



éيلي	أصباغ ا

éيلي إ كس�م  ا

أصباغ اكس�م هي ا�قوى من ب½ مستحÑات ا�كياج الدائم

صباغنا ا�سود هو صباغ قوي جداً ويتشاá بلون أسود حقيقي

ا�صباغ واضحة ومغطية إÊ أبعد حد

 تصلح للتقنيات الك�سيكية ولتقنيات XTREME ألوان



اكس�م أسود

غولدن براون ب�ك

فوق البنفسجي تركواز عميق

Ñاكستيم أخ

éي	نا� 

 هو ا�سود العضوي ا�قوى ا�توفر � ا�سواق. جزئياته صغة جداً م 
 يجعل هذا ا�سود كثيفاً مع تناسق سائل، وبالتاÚ فيمكن أن ترسمي منه

 لتدفئته cocoa جميلة. وننصح بخلط هذا الصباغ مع SMOKEY تأثات
Ñوذلك لتجنب تشا� أزرق أو أخ.

 صباغ أسود قوي ودافئ لرسم الع½ بشكل داكن. اللون يظهر داÙاً أسود
 ولكننا أضفنا إÊ الخلطة بعض ا�صباغ الدافئة لتجنب التشا� ا�زرق أو

Ñا�خ.

 صبغ بنفسجي مليئ بالحيوية وقوي جداً. حلو لرسم ظل فوق ا�سود سواء

 للعيون ذات اللون الداكن أو الخفيف. عند استع ل ا�صباغ ا�لونة ع¬ الجفون

 من ا�فضل البدء بوضع قليل من الظل با�سود مع ملئ ما ب½ الرموش. اخلط

 اللون الفاقع مع الصباغ ا�سود وقم بتغليظ الخطوط ا�لونة فوق ا�سود ع¬

الجفون. وهذا يضمن لك لوك مكثف ويعطي العيون م�مح تعبية

 إيليé أزرق عميق، وهو اللون ا�ثاÚ لذوات العيون الزرقاء. عند استع ل ا�صباغ

 ا�لونة ع¬ الجفون يستحسن البدء بوضع قليل من الظل با�سود مع ملئ ما ب½

 الرموش. اخلط اللون الفاقع مع الصباغ ا�سود وقم بتكب الخطوط ا�لونة فوق

 .ا�سود ع¬ الجفون. وهذا يضمن لك لوك مكثف ويعطي العيون تعباً

 صباغ أخÑ كثيف. هذا اللون يناسب العيون الخÑاء والداكنة. عند استع ل

 ا�صباغ ا�لونة ع¬ الجفون يستحسن البدء بوضع قليل من الظل با�سود مع

 ملئ ما ب½ الرموش. اخلط اللون الفاقع مع الصباغ ا�سود وقم بتكب الخطوط

 ا�لونة فوق ا�سود ع¬ الجفون. وهذا يضمن لك لوك مكثف ويعطي العيون

 .تعباً

 لون أخÑ خفيف جميل. حلو جداً لوضع ظل للعيون الخفيفة.  عند استع ل

 ا�صباغ ا�لونة ع¬ الجفون يستحسن البدء بوضع قليل من الظل با�سود مع

 ملئ ما ب½ الرموش. اخلط اللون الفاقع مع الصباغ ا�سود وقم بتكب الخطوط

 ا�لونة فوق ا�سود ع¬ الجفون. وهذا يضمن لك لوك مكثف ويعطي العيون

 .تعباً



SCALP أصباغ
XTREME SCALP

 الجيل الجديد من ا�صباغ الرئيسية للبËة صار متوفراً. لقد

 قمنا بتطوير منتوج جديد صالح لخلق لوك الحلق بالشفرة أو

 حشو (فيل) طبيعي.  تحتاج½ فقط اÊ أربعة أصباغ لصنع

 هوا�ك� مبيعاً (Dark Pixel) لوك مثاÚ للجميع. دارك بيكسل

 لدينا. يصلح لخلق النقط الدقيقة جداً التي تبقى ع¬ حالها

 حتى بعد التشا�



تكثيف الشعر الزيتو³

تكثيف الشعر الداكن

سوفت كري شيدر

دارك بيكسل

 لون أشقر رمادي داكن يستعمل لتلوين فروة الرأس بلون خفيف. هذا الصباغ تم صنعه خصيصاً لتكثيف الشعر الخفيف حتى

.	 تظهر فروة الرأس. صالح لتكثيف الشعر ا�شقر والرمادي

صبغ بني داكن Øسحة طبيعية. 	 يتحول نحو ا�حمر أو الرمادي بعد التشا�. هذا الصبغ تم صنعه خصيصاً بتكثيف الشعر البني الغامق أو ا�سود

صباغ شديد السواد لخلق البيكس�ت ا�ثالية. تم تطوير هذا الصبغ خصيصاً للحصول ع¬ لوك حليق بقصبات دقيقة جداً

هذا الصباغ يجب وضعه بشكل غ عميق و	 يجوز مسحه فوراً

.دار بيكسل هو ا�ك� مبيعاً لدينا ويستعمل لوضع النقط الدقيقة جداً حتى بعد التشا�

صبغ رمادي خفيف مثاÚ للبËة  ذات اللون الفاتح جداً.  هذا الصبغ تم صنعه خصيصاً للحصول ع¬ لوك حليق



خطوط الشعر اكس�م
أصباغ نانو

 هذه ا�صباغ مثالية لرسم خطوط شعر حادة. لخلط هذه ا�صباغ نستعمل مادة مثبتة خاصة لتÂيع عملية تبلور الجزيئات ، وهذا ±نع من تنقل

 ولكن ±كنك أيضاً استع لها (microblade) الخطوط و±كن من تشافيها بشكل خفيف ومقرمش. وبفضل تناسقه الثخ½ يبقى الصبغ 	صقاً بالشفرة

 .بواسطة اðلة

لقد قمنا بتطوير Üء يساعد ع¬ جعل ا�صباغ أك� ثخانة وأك� دسامة بدون إضافة الغلسين. وهذا كله من أجل تÂيع عملية التشا�



نانو زيتو³
 صباغ أشقر خفيف بنغمة تحتية باردة. يستعمل لرسم خطوط الشعر

الفاتحة جداً أو لتصحيح ا�كياج ا�حمر الدائم

 1 NANO نانو
.صباغ بني فاتح جداً بنغمة تحتية دافئة

.صالح للبËة الباهتة جداً وخصوصاً البËة ا�تقدمة � النضج

 2 NANO نانو
صباغ بني طبيعي يناسب Åاماً جميع أنواع البËة

 3 NANO نانو

 4 NANO نانو

NANO صباغ بني أغمق قلي�ً من نانو 2

أك� غ قة NANO صباغ بني غامق يصلح للبËة البنية الغامقة. و±كن أيضأ استع له لجعل نانو 3



لñ تصبحي نجمة
روجي أحسن أع لك ع¬ اòنستغرام

#ecuricosmetics#extremeombre
 

قمت باستع له ecuri واحñ لنا أي صباغ من أصباغ
وسيتم نË أحسن عمل ع¬ ا�وقع الرسمي لËكة

 ECURI جت عي	وع¬ وسائل التواصل ا

 تألقي مع أصباغ

ECURI COSMETICS



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

Lisbaan 15  2908 LN Capelle aan den Ijssel / Netherlands  :ناونعلا 
84 21 450 (10) 31+ :سكافلا  90 77 450 (10) 31+:فتاهلا

info@ecuri.com
www.ecuriwebshop.nl 

ecuri cosmetics      ecuri_cosmetics_pmu
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