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XTREME PIGMENTER



Xtreme Pigments

Xtreme pigmenterne er de bedste farver på markedet. De er både kraftige og 
nemme at håndtere.

Pigmenterne er som skabt til at arbejde med de nyeste teknikker og er de mest 
stabile farver på markedet indenfor permanent makeup. Alle farverne 

overholder den nye EU lovgivning 2021, som omhandler farvesikkerhed og 
ingen brug af AZO-farvestoffer.  

Vores pigmenter er fuldstændig sikre og har bestået alle CTL tests. 

På grund af udskrivningen kan farverne være lidt anderledes end i 
virkeligheden.

XTREME PIGMENTER



Øjen��yns Pigmen�r
XTREME OMBRE BRYN

Xtreme Pigmenterne er de kraftigste pigmenter i PMU branchen. Takket være deres organiske 

sammensætning er de meget stabile, heler perfekt og falmer kun en smule uden uønskede 

farveændringer. Pigmenterne er skræddersyet til ombre teknik og derudover hairstroke teknikken, 

så længe man arbejder meget overfladisk.  Vi anbefaler, at man vælger en tone mørkere til ombre 

bryn og den rigtige tone til hairstrokes. Til hairstrokes teknikken anbefaler vi at tilføje lidt Honey i 

den valgte pigment for at undgå en for kold heling. 

K U N  8  F A R V E R  T I L  A L L E  H U D T Y P E R



Bl�die

H�ey
Gylden blond, varm pigment, baseret på orange.
Honey kan blandes med andre pigmenter for at give mere 
glød til pigmenterne, eller bruges rent til rødt hår ved både 
ombre eller hairstrokes teknikken.

Bland den med Cool Stop for at korrigere grå, blålig, 
lilla eller grønlige øjenbryn. 

Meget vigtigt: For at korrigere kolde bryn skal pigmentet 
være falmet først. Hvis pigmentet fortsat er meget mørkt, 
bliver man nødt til at lysne pigmentet med laser. 
  

Lyseblond, kold pigment, baseret på gul. 
Gulbaseret pigment kan bruges til at dække rød, orange, 
pink og magenta. 

Ombre effekt: Da denne farve er meget lys, anbefaler vi kun 
at benytte den på meget bleg hud, når der er behov for 
blødere effekter.  Ved Fitzpatrick 1 kan du blande den med 
Honey for at give mere glød.  

Hairstrokes: Dette er en velegnet farve til hairstrokes 
teknikken på lysblonde mennesker. Anvend altid lidt 
Honey til at give mere glød.    



Avana
Mørk askeblond, koldt pigment, baseret på gul. 
Gul baserede pigmenter kan bruges til at dække rød, 
orange, pink og magenta. 

Ombre effekt: Denne farve er perfekt til bleg eller moden 
hud. Vi anbefaler at tilføje noget Honey ved meget 
moden hud eller meget tynd hud for at forebygge en for 
kold opheling. 

Hairstrokes: Siden denne pigment er meget kold anbefaler
 vi at tilføje Honey til at give mere glød. 

W�d
Lysebrun, kold pigment, baseret på gul.
Gul baserede pigmenter kan bruges til at dække rød, 
orange, pink og magenta.

Ombre effekt: Dette er den perfekte farve for kunder med 
en rød undertone i huden. 

Hairstrokes: Pæn farve til brunt hår. Vi anbefaler at give 
mere glød med tilføjelse af lidt Honey. 



Chocola�
Intens, kold, brun pigment, baseret på gul.  
Gul baserede pigmenter kan bruges til at dække rød, 
orange, pink og magenta.

Ombre effekt: Dette er en af vores mest solgte. 
Chocolate er det perfekte valg for kunder med en rød 
undertone i huden. Hvis man bruger en god teknik og 
påfører den meget overfladisk kan den også bruges til 
at skabe blonde øjenbryn.

Hairstrokes: Meget stærk og asket pigment for at få 
en meget mørk effekt. Vi anbefaler at man tilføjer noget 
Honey til at give mere glød. 

Mocca
Intens, varm, brun pigment, orange baseret.

Ombre effekt: Dette er en af vores mest solgte. 
For en perfekt brun opheling, er denne tilpasset kunder 
med mere melanin i huden (Fitzpatrick3+) med en gul, 
grå, oliven og brun undertone. 

Den dækker kun kold PMU hvis den er falmet, ellers bliver 
man nødt til at bruge en corrector eller laser til fjernelse. 

Hairstrokes: Meget stærk pigment, som heler meget mørkt. 
Man kan tilføje Honey for at tilføje mere glød. 



Cocoa
Meget mørkebrun pigment, orange baseret. 

Ombre effekt: Selvom Cocoa har en varm base (orange), 
gør mængden af sort denne pigment asket.  Den kan 
bruges til sorthårede, på både kolde og varme hudtyper. 
For mennesker med mere melanin i huden kan du 
tilføje noget Honey til at give mere glød.

Hairstrokes: Ved sorthåret skal den påføres meget 
overfladisk og man kan tilføje noget Honey eller Cool Stop 
for at tilføje mere glød.  

In�nso
Næsten sort pigment, orange baseret, for hudtyper med 
etniske træk. 

Ombre effekt: Selvom Intenso har en varm base (orange), 
gør mængden af sort denne pigment asket. Den kan 
bruges til sorthårede på både kolde og varme hudtyper. 
For mennesker med mere melanin i huden kan du tilføje 
noget Honey for at give mere glød.  

Hairstrokes: Ved sorthåret skal den påføres meget 
overfladisk og man kan tilføje noget Honey eller 
Cool Stop for at give mere glød.  



Læ� Pigmen�r
XTREME LIPS

Xtreme pigmenterne er de stærkeste 

pigmenter i PMU industrien.

Takket være deres organiske 

opbygning er de meget stabile, de 

heler perfekt og falmer langsomt uden 

uønskede farve ændringer. Disse 

pigmenter er velegnet til ”aquarelle” 

og ”full lips” teknikker.

Vi har også nude farver og lyse farver. 

Nude farverne har mere hvid indeni så 

de heler mere naturligt.



NudeSatin
Nude kold pink farve.

Smuk ægte pink farve som er velegnet til blege læber.

Er ikke egnet til kolde læber.

Du kan blande den med andre xtreme pigmenter for 
at gøre dem blødere og mere transparente eller 
kombinere dem for at lave 3D effekter.

Blushed Autumn
Varm nude pigment med orange og lyserøde undertoner. 
Den heler varmere på blege læber og bliver mere lyserød 
på røde og kolde løber.

Du kan blande den med de røde farver for en mere intens 
effekt.

Perfekt farve til modne kvinder. Desuden er det en sikker
 farve at arbejde med. Kan både anvendes på kolde
og varme læber.



Tropicana
Varm rød pigment med en orange og pink undertone. 
Er velegnet til at korrigere kolde læber og ”melanin” 
farvede læber, og så heler den naturligt pink. På læber 
med en mere varm undertone, heler den koral farvet op.
Anvend den 1-2 gange på kolde eller brune læber for 
at lysne dem, herefter kan du vælge den farve din 
kunde fortrækker. 
Den er også super at blande i andre farver, for at gøre 
disse varmere. Fx Wild Ginger eller Nude Satin.

C�l Stop
Koral farvet varm rød pigment. Cool Stop kan bruges til 
at fikse mørke eller meget kolde læber.
På helt mørke læber, anvend den 2-3 gange for at lysne 
læberne. De fleste opnår en flot pink undertone herefter, 
og ellers kan der anvendes en anden farve ved en 3. og 4. 
behandling.
Også ved at mikse den med Tropicana lysner den brune 
læber super flot.
Anvend aldrig kolde pigmenter på mørke eller brune læber. 
Den kan også blandes i andre pigmenter ved fx grålige, 
blålige og grønlige bryn og eyeliners.



Che�yBumb
Kold intens rød. Denne pigment er ikke egnet til kolde 
læber. Smuk farve til ”aquarelle” teknikken. Tilføj en 
dråbe af ”Cherry Bumb” til ”Nude Satin” for at opnå 
en mere pink pigment

Red Pa�i�
Fuld rød pigment med dybe burgundy undertone. 
Giver en intens farve til læberne.
Kraftig pigment så vær forsigtig. 



Wild Ginger
Nude pigment med undertoner af brun og støvet pink. 
Denne pigment er ikke egnet til kolde læber. Tilføj lidt 
“Cherry Bumb” eller “Red Passion” for en meget 
moderne pink farve.

Sw�t Straw��y
Blød rød pigment med en pink undertone. 
Perfekt farve til “aquarelle” teknikken.



Eyeliner
Pigmen�r

XTREME
EYELINER

Xtreme pigmenterne er de stærkeste 

pigmenter i PMU industrien.

Vores sort er meget stærk og heler rigtig 

sort. Pigmenterne er klare og ekstremt 

dækkende. 

Xtreme farverne er gode for både klassiske 

og ombre liners teknikker.



XtremeBlack
Den kraftigste organiske sort på markedet. Sıden 
molekylerne er mindre vil denne sorte være intens og 
med en flydende konsistens , så du kan lave smukke 
smokey effekter med den. Vi foreslår at du blander 
den med “Cocoa” for at varme den op og forhindre 
blålig eller grønlig opheling.
Den er især god imellem øjenvipperne.

D�pTur�oise
Smuk lyseblå/grøn farve. God til skygge på klare øjne. 
Når du bruger farver på øjenlågene, er det en god ide 
at starte med lidt sort skygge især imellem øjenvipperne. 
Derefter kan du blende farven sammen med den sorte 
og udvide henover øjenlåget. Dette giver et intens look.

Xtreme��n
Intens grøn farve. Denne farve matcher grønne øjne og 
mørke øjne også. Når du bruger farver på øjenlågene, 
er det en god ide at starte med lidt sort skygge især 
imellem øjenvipperne. Derefter kan du blende farven 
sammen med den sorte og udvide henover øjenlåget. 
Dette giver et intens look.

Ultra Violet
Meget kraftig lilla pigment. God til skygger ovenpå på den 
sorte, på både lyse og mørke øjne. Når du bruger farver på 
øjenlågene, er det en god ide at starte med lidt sort skygge 
især imellem øjenvipperne. Derefter kan du blende farven 
sammen med den sorte og udvide henover øjenlåget. 
Dette giver et intens look.

Golden ��a��Black
Kraftig varm sort farve til at lave mørke eyeliners. Farven 
vil stadig se sort ud men i blandingen er der tilføjet varme 
pigmenter for at forhindre blålig eller grønlig opheling.

NavyLiner
Dyb blå eyeliner, den perfekte farve til skygge på
blå øjne. Når du bruger farver på øjenlågene, er det en 
god ide at starte med lidt sort skygge især imellem 
øjenvipperne. Derefter kan du blende farven sammen 
med den sorte og udvide henover øjenlåget. Dette 
giver et intens look.



Ho��dbunds 
Pigmen�r

XTREME SCALP

Den nye generation af 

hovedbundspigmenter er ankommet! 

Vi har udviklet en ny enkel linje til at 

skabe både shaved look og naturligt 

fylde. Blot 4 farver for at skabe det 

perfekte look til alle. ”Dark Pixel” er 

vores topsælger til at skabe de mindste 

prikker, selv efter opheling.



Oli�� Hair Fi�ing
Mørk askeblond for en blød farve i hovedbunden. Denne farve er specielt udviklet 
til at udfylde blond og gråligt hår der er tyndt. 

Dark Hair Fi�ing
Mørkebrun pigment med en naturlig undertone. Den bliver ikke rød eller grå efter opheling. 
Denne farve er specielt udviklet til at udfylde tyndt brunt hår. 

Soft �ay Shader
Lysegrå farve, perfekt til mennesker med en meget lys hud.
Denne farve er specielt udviklet til at skabe et shaved look.

Dark Pixel
Meget mørk farve til at skabe perfekte pixels.
Denne farve er specielt udviklet til at skabe et shaved look.

Dark pixel er vores topsælger, til at skabe de tyndeste prikker nogensinde, 
selv efter opheling. 



Nano Pigmen�r
Perfekte pigmenter til microblading for de mest sprøde hårstrå.

Vi har sammensat et specielt fixing agent, for at fremskynde krystalliseringen af molekylerne. 

Dette forhindrer migrering af hårstråene og sørger for de heler tyndt op. Den lidt tykkere 

konsistens sørger for at farverne sidder godt fast på kniven. Men de kan også anvendes til 

maskine, hvis de fortyndes.

Vi har udviklet et unikt tilsætningsstof for at gøre pigmenterne lidt tykkere i konsistensen uden at 

tilføje mere glycerin, for at undgå en længere ophelingsproces.



Nano

Nano
Lysebrun (varm undertone) til en
meget bleg hud og er især god til moden hud.

Nano Oli��
Lysblond farve med en kold undertone.
For ekstremt lyse hårstrå eller for at rette 
rød permanent makeup. 

Nano 
Naturlig brun.
Passer perfekt til de fleste hudtyper.

Brun og en anelse mørkere end Nano 2.

Nano
Meget mørkebrun farve til mørk hud. Næsten sorte hårstrå. 
Den er også velegnet til at blande i Nano 2 eller i Nano 3 for at gøre dem mørkere.



��c��e a Star!

Make your Star Shine

Del dit bedste arbejde på instagram med
 

#ecuricosmetics  #xtremeombre
 

og skriv hvilken Ecuri-pigment du har brugt.
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