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XTREME PİGMENTLERİ



Xtreme pigmentleri çok güçlü, kullanımı kolay ve piyasadaki en iyi renklerdir.
Bu pigmentler en yeni tekniklerle çalışmak için oluşturulmuş ve kalıcı makyaj 

alanında en stabil renklerdir.
. Tüm renkler, pigment güvenliği ile ilgili 2021 yeni AB yönetmeliğine uygundur, 

AZO pigmentleri kullanılmamaktadır.
  Pigmentlerimiz tamamen güvenlidir ve tüm CTL testlerini geçmiştir, CTL test 

raporlarını ve MSDS veri sayfalarını web mağazamızdan indirebilirsiniz.

Baskı nedeniyle renk tonları gerçekte olduğundan biraz farklı olabilir.
Ayrıca bu broşürde, baskı sınırlaması nedeniyle küçük renk değişiklikleri de 

görülebilir.

XTREME PİGMENTLERİ



Kaş Pigmentleri
XTREME OMBRE BROWS

Xtreme pigmentleri, PMU endüstrisindeki en güçlü pigmentlerdir.

Organik bileşimleri sayesinde çok sabittirler, mükemmel bir şekilde iyileşirler ve istenmeyen renk 

değişiklikleri olmaksızın hafifçe solarlar. Bu pigmentler, çok yüzeysel çalıştığınız sürece ombre 

tekniği ve kıl vuruşları için de uygundur. Ombre efekti için daha koyu bir ton seçmenizi ve kıl 

vuruşları için doğru tonu seçmenizi öneririz. Kıl vuruşlarında, soğuk iyileşmeyi önlemek için seçilen 

pigmente biraz Honey eklemeyi tercih ediyoruz.

H E R  C İ L T  T İ P İ  İ Ç İ N  S A D E C E  8  R E N K



Bl�die

H�ey
Turuncu esaslı, altın sarısı sıcak pigmenttir.
Honey, ısıtmak için diğer pigmentlerle karıştırılabilir 
veya hem ombre hem de kıl vuruş etkileri için kızıl saçlılar 
tarafından sade olarak kullanılabilir.

Gri, mavimsi, mor veya yeşilimsi kaşları düzeltmek için 
Cool Stop ile karıştırın.

Çok önemli: Soğuk kaşları düzeltmek için pigmentin 
solması gerekir. Hala çok koyuysa, önce silme 
teknikleriyle açmanız gerekir.

Açık sarı soğuk pigment, sarı esaslıdır.
Sarı bazlı pigmentler kırmızı, turuncu, pembe ve macentayı 
örtmek için kullanılabilir,

Ombre etkisi: Bu renk çok açık olduğundan dolayı
yumuşak etkilere ihtiyaç duyduğunuzda yalnızca çok 
soluk ciltte kullanılabilir.
Fitzpatrick Cilt Tipi 1'i ısıtmak için Honey ile karıştırabilirsiniz.

Kıl vuruşları: Sarışınlar için çok güzel bir renk.
Daha sıcak renk için daima biraz Honey eklemelisiniz.



Avana
Koyu kül sarısı soğuk pigment olup, sarı esaslıdır.
Sarı baz pigmentler kırmızı, turuncu, pembe ve macentayı
örtmek için kullanılabilir.

Ombre etkisi: Bu renk soluk ten veya olgun cilt üzerinde 
mükemmeldir. Çok olgun ciltler veya çok ince ciltler için
biraz Honey eklemenizi öneririz.

Kıl vuruşları : Bu pigment çok soğuk olduğundan 
dolayı ısıtmak için biraz Honey eklemenizi öneririz.

W�d
Açık kahverengi, soğuk pigment ve sarı esaslıdır.
Sarı temel pigmentler kırmızı, turuncu, pembe ve
macentayı kapatmak için kullanılabilir.

Ombre etkisi: Bu, kırmızı alt tonlu ciltli müşteriler
için mükemmel bir renktir.

Kıl vuruşları: Kahverengi saçlar için güzel bir renk. 
öneriyoruz Honey ile ısıtın.



Chocola�
Sarı bazlı yoğun soğuk kahverengi pigmenttir.
Sarı baz pigmentler kırmızı, turuncu, pembe ve macentayı 
örtmek için kullanılabilir.

Ombre etkisi: Bu, en popüler ve çok satılan 
ürünlerimizden biridir. Ciltte kırmızı alt tonu olan insanlar 
için mükemmel bir seçim. İyi bir teknikle kullanın ve çok sığ 
uygulayın ayrıca sarı kaş oluşturmak için de kullanılabilir.

Kıl vuruşları: Çok koyu etkiler için çok güçlü ve küllü 
pigment. Isıtmak için biraz honey eklemenizi öneririz.

Mocca
Yoğun sıcak kahverengi, turuncu esaslıdır.

Ombre etkisi: En popüler ürünlerimizden biridir. 
Mükemmel bir kahverengi iyileşme için, ciltte daha fazla 
melanin bulunan (Fitzpatrick 3+), sarı, gri, olive ve 
kahverengi alt tonlu kişiler için uygundur.

Yalnızca soluksa soğuk PMU'yu kapatır, aksi takdirde bir 
düzeltici veya silme tekniği kullanmanız gerekir.

Kıl vuruşları: Çok güçlü pigment, çok koyu renkte iyileşir. 
Isıtmak için Honey ekleyebilirsiniz.



Cocoa
Çok koyu kahverengi pigment,  portakal esaslıdır.

Ombre etkisi: Kakao sıcak bir tabana (turuncu) sahip olduğu 
gibi, siyah miktarı da bu pigmenti kül yapar. Hem soğuk 
hem de sıcak cilt tiplerinde siyah saçlılarda kullanılabilir. 
Daha fazla melanini olan insanlarda onu ısıtmak için 
biraz Honey ekleyebilirsiniz.

Kıl vuruşları: Siyah saçlılar için çok sığ uygulayın ve 
ısıtmak için biraz Honey veya Cool Stop ekleyin.

In�nso
Etnik özellikli ciltler için turuncu esaslı, neredeyse 
siyaha yakın pigmenttir.

Ombre etkisi: Intenso'nun ılık bir tabanı (turuncu) olduğu
 gibi, siyah miktarı bu pigmenti kül yapar. Hem soğuk 
hem de sıcak cilt tiplerinde siyah saçlı kullanılabilir. 
Daha fazla melanini olan kişilerde onu ısıtmak için 
biraz Honey ekleyebilirsiniz.

Kıl vuruşları: Siyah saçlılar için çok sığ uygulayın ve 
ısıtmak için biraz Honey veya Cool Stop ekleyin.



Dudak Pigmentleri
XTREME LIPS

Xtreme pigmentleri, PMU 

endüstrisindeki en güçlü pigmentlerdir.

Organik bileşimleri sayesinde çok 

sabittirler, mükemmel bir şekilde 

iyileşirler ve istenmeyen renk 

değişiklikleri olmaksızın hafifçe solarlar. 

Bu pigmentler aquarelle ve dolgun 

dudak tekniklerine uygundur.

Sade renklerimiz ve parlak renklerimiz 

de var. Sade renklerin bileşeninde daha 

beyaz olduğundan daha doğal 

iyileşirler.



NudeSatin
Sade güzel pembe renk. Güzel gerçek pembe renkli 
solgun dudaklar için uygundur.
Soğuk dudaklar için uygun değildir.

Daha yumuşak ve opak hale getirmek için diğer 
xtreme pigmentleriyle karıştırabilir veya 
3D efektler yapmak için birleştirebilirsiniz.

Blushed 
Autumn
Turuncu ve pembe tonlarda sıcak sade pigment.
Soluk dudaklarda daha sıcak, pembe ve soğuk dudaklarda 
daha pembemsi bir görünüm sağlar.

Daha yoğun bir etki için kırmızılarla karıştırabilirsiniz.



Tropicana
Turuncu ve pembe alt tonlu sıcak kırmızı pigment.
Soğuk dudakları ve “melanin” renkli dudakları 
düzeltmek için de uygundur, daha sonra doğal 
pembeyi iyileştirir.

C�l Stop
Mercan sıcak kırmızı pigment.
Cool Stop, koyu veya çok soğuk dudaklar ve grimsi, 
mavimsi ve yeşilimsi kaşlar ve göz kapakları için 
düzeltici olarak kullanılabilir.



Che�yBumb
Soğuk yoğun kırmızı.
Bu pigment soğuk dudaklar için uygun değildir.
Aquarelle tekniği için uygun renk.
Canlı pembe bir pigment yapmak için Nude Saten'e 
bir damla Cherry Bumb ekleyin.

Red Pa�i�
Derin bordo alt tonlu tam kırmızı pigment.
Dudaklara yoğun renk ve dolgunluk verir.
Yumuşak fuşya alt tonlarına sahip olacaktır.



Wild Ginger
Kahverengi ve tozlu pembe tonlarında sade pigment.
Bu pigment soğuk dudaklar için uygun değildir.
Çok modern bir pembe renk için biraz 
Cherry Bumb veya Passion Red ekleyin.

Sw�t Straw��y
Pembe alt tonlu yumuşak kırmızı.
Aquarelle tekniği için mükemmel renk.



Eyeliner
Pigmentleri

XTREME
EYELINER

Xtreme pigmentleri, PMU endüstrisindeki 

en güçlü pigmentlerdir.

Siyahımız çok kalıcı ve gerçek siyah 

iyileşiyor.

Pigmentler parlak ve son derece örtücüdür.

Xtreme renkleri hem klasik hem de ombre 

gölge teknikleri için iyidir.



XtremeBlack

D�pTur�oise

Xtreme��n

Ultra Violet

Golden ��a��Black

NavyLiner
Piyasadaki en güçlü organik siyah. Moleküller daha küçük 
olduğu için bu siyah yoğun ve akışkan kıvamda olacaktır, 
böylece onunla güzel dumanlı efektler yaratabilirsiniz. Onu 
ısıtmak ve mavi veya yeşil iyileşmeyi önlemek için Cacao ile 
karıştırmanızı öneririz.

Koyu mavi göz kalemi, mavi gözleri gölgelemek için 
mükemmel renk. Göz kapaklarında renkleri kullanırken, 
siyahla biraz gölgelendirmeye başlamak ve kirpiklerin 
arasını iyice doldurmak daha iyidir. Ardından parlak rengi 
siyah ombre ile karıştırmaya başlayın ve siyahın üzerine göz 
kapaklarındaki renkli gölgeyi genişletin. Bu, yoğun bir 
görünümü garanti edecek ve gözleri tanımlayacaktır.

Yoğun yeşil Renk. Bu renk yeşil gözler ve koyu gözlerle de 
uyumludur. Göz kapaklarında renkleri kullanırken, siyahla 
biraz gölgelendirmeye başlamak ve kirpiklerin arasını iyice 
doldurmak daha iyidir. Ardından parlak rengi siyah ombre 
ile karıştırmaya başlayın ve siyahın üzerine göz 
kapaklarındaki renkli gölgeyi genişletin. Bu, yoğun bir 
görünümü garanti edecek ve gözleri tanımlayacaktır.

Güzel açık mavi yeşil renk. Hafif gözleri gölgelemek için çok 
güzel. Göz kapaklarında renkleri kullanırken, siyahla biraz 
gölgelendirmeye başlamak ve kirpiklerin arasını iyice 
doldurmak daha iyidir. Ardından parlak rengi siyah ombre 
ile karıştırmaya başlayın ve siyahın üzerine göz 
kapaklarındaki renkli gölgeyi genişletin. Bu, yoğun bir 
görünümü garanti edecek ve gözleri tanımlayacaktır.

Canlı mor pigment, çok güçlü. Hem açık hem de koyu 
gözlerde siyahın üstüne gölgeleme yapmak için güzel. 
Göz kapaklarında renkleri kullanırken, siyahla biraz 
gölgelendirmeye başlamak ve kirpiklerin arasını iyice 
doldurmak daha iyidir. Ardından parlak rengi siyah ombre ile 
karıştırmaya başlayın ve siyahın üzerine göz kapaklarındaki 
renkli gölgeyi genişletin. Bu, yoğun bir görünümü garanti 
edecek ve gözleri tanımlayacaktır.

Koyu renkli göz kapakları oluşturmak için güçlü, sıcak siyah 
renk. Renk yine siyah görünecek, ancak karışımda mavi veya 
yeşil iyileşmeyi önlemek için bazı sıcak pigmentler ekledik.



ScalpPigmentleri
XTREME SCALP

Yeni nesil saç derisi pigmentleri geldi! 

Hem traşlı tıraş bıçağı görünümü hem 

de doğal saç dolgusu oluşturmak için 

yeni ve basit bir çizgi geliştirdik. 

Herkes için mükemmel bir görünüm 

yaratmak için sadece 4 renk. Koyu 

piksel, iyileştikten sonra bile en küçük 

noktaları oluşturmak için en başarılı 

satanımızdır.



Oli�� Hair Fi�ing
Saç derisinin yumuşak renklendirilmesi için koyu kül sarısı rengi. Bu renk özellikle incelmiş saçları 
sarı ve gri saçla doldurmak için geliştirilmiştir.

Dark Hair Fi�ing
Doğal alt tonlu koyu kahverengi pigment. İyileştikten sonra kırmızı veya griye dönmez. 
Bu renk özellikle incelmiş saçları kahverengi saçla doldurmak için geliştirilmiştir.

Soft �ay Shader
Açık gri renk, çok açık tenli bir adam için mükemmeldir.
Bu renk, özellikle traşlı bir görünüm yaratmak için geliştirilmiştir.

Dark Pixel
Mükemmel pikseller oluşturmak için çok koyu renk.
Bu renk, özellikle traşlı bir görünüm yaratmak için geliştirilmiştir.

Dark pixel, iyileştikten sonra bile şimdiye kadar elde edilen en ince noktaları oluşturmak 
için en başarılı satanımızdır. 



Nano Pigmentleri
Keskin kıl vuruşları yaratmak için mükemmel pigmentler.

Bu pigmentlerin bileşiminde moleküllerin kristalleşmesini hızlandırmak için özel bir sabitleyici 

maddesi kullanıyoruz, bu da hatların genişlemesini engelliyor ve ince iyileşmelerini sağlıyor.

Koyu kıvam, pigmentin bıçak yüzeyine mükemmel bir şekilde yapışmasını sağlar, ancak 

pigmentleri makine uygulaması ile de kullanabilirsiniz.

İyileşme sürecini hızlandırmak için daha fazla gliserin eklemeden pigmentleri daha kıvamlı hale 

getirmek için özel bir katkı maddesi geliştirdik.



Nano

Nano
Çok soluk ciltler ve özellikle olgun ciltler 
için çok açık kahverengi (sıcak alt ton).

Nano Oli��
Kırmızı kalıcı makyajı düzeltmek için 
açık sarı renk, soğuk alt ton.

Nano 
Doğal kahverengi.
Çoğu cilt tipine mükemmel uyum sağlar.

Nano 2'den biraz daha koyu kahverengi.

Nano
Koyu ten için çok koyu kahverengi. Nano 3'ü daha koyu yapmak da uygundur.



Yıldızınızı Parlatın

En iyi çalışmanızı instagramda
 

#ecuricosmetics  #xtremeombre
 

olarak paylaşın ve hangi Ecuri pigmentini kullandığınızı yazın.

En iyi çalışma resmi Ecuri web sitesinde yayınlanacak ve
sosyal medyada.



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

Lisbaan 15 2908 LN Capelle aan den IJssel / Netherlands
T +31 (10) 450 77 90  F +31 (10) 450 21 84

 info@ecuri.com
www.ecuriwebshop.nl

ecuri cosmetics      ecuri_cosmetics_pmu
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