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XTREME PIGMENTEK



Az Xtreme pigmentek a legjobb színek a piacon, intenzívek és nagyon 
könnyen kezelhetők.  

Ezek a pigmentek a legújabb technikák alkalmazására születtek és a 
legstabilabb sminktetováló színek. 

Mindegyik megfelel a 2021-es Európai Uniós biztonsági szabályozásoknak, nem 
használtunk AZO pigmenteket a gyártás során.

A pigmentjeink teljesen biztonságosak és átmentek a CTL teszteken, a tesztek 
eredményei és az MSDS dokumentumok letölthetők a webáruházunkból. 

A színárnyalatok nyomtatása egy kicsit más, mint a valóságban, ezért ebben a 
katalógusban minimális színbeli eltérések előfordulhatnak. 

XTREME PIGMENTEK



Szemöldök Pigmen�k
XTREME OMBRE BROWS

Az Xtreme pigmentek a legjobbak a permanent makeup területén. Ez köszönhető a stabil 

organikus összetételének, valamint annak, hogy tökéletesen gyógyul és színváltozás nélkül kopik ki. 

Kifejezetten ombre technikához lettek kifejlesztve, de szálas technikákhoz is kiváló, ha felületesen 

dolgozunk. Azt javasoljuk, hogy az ombre technikához válassz a kívánt színnél egy árnyalattal 

sötétebbet, míg a szálas technikához válaszd a kívánt árnyalatot. A szálas technikánál a kiválasztott 

színhez adjunk egy kis Honeyt, hogy elkerüljük a szín hidegre gyógyulását. 

8  S Z Í N  M I N D E N  B Ő R T Í P U S R A



Bl�die

H�ey

Enyhén hideg, világos, kissé hamvas árnyalatú, sárga 
alapú pigment. Kiválóan alkalmazható piros, narancs, pink 
és magenta színek fedésére. 

Ombre hatás: Nagyon világos szín, ezért azt javasoljuk, 
hogy nagyon világos, sápadt bőrön használd, amikor 
finom hatást szeretnél elérni. Fitzpatrick 1-es típusoknak a 
Honeyval érdemes egy kicsit felmelegíteni. 

Szálas technika: Nagyon jó választás szőkéknek. Mindig 
melegítsd fel egy kis Honeyval. 

Meleg, aranyszőke, narancs alaptónusú pigment.
Önmagában ideális a természetes vörös hajú, fehér bőrű, 
meleg típusú vendégeknek. Más pigmenteket fel lehet 
vele melegíteni. Ombre és szálas technikákhoz is kiválóan 
alkalmazható. 

Cool Stoppal keverve javít a szürkés, kékes, lilás és zöldes 
szemöldökökön. 

Nagyon fontos! A hideg szemöldökök javítása előtt ki 
kell kopnia a színnek. Ha nagyon sötét a szín, akkor előbb 
tetoválás halványítással kell kezdeni. 



Avana

W�d

Hideg, sötét hamvas-szőke pigment. Ideális a vörös, 
narancs, pink és magenta színek kompenzációjára.

Ombre hatás: Ez a szín tökéletes a világos, vagy érettebb 
bőrtípusoknak. Azt javasoljuk, hogy egy kevés Honeyval 
használd a nagyon érett vagy vékony bőrtípusok 
esetében, hogy megelőzd a túl hidegre gyógyulást. 

Szálas technika: Nagyon hideg pigment, ezért Honeyval 
melegítsd fel. 

Hideg, világos barna, sárga alaptónusú pigment. Ideális a 
vörös, narancs, pink és magenta színek kompenzációjára.

Ombre hatás: Ez a szín a tökéletes választás a vörös 
altónussal rendelkező vendégeknek. 

Szálas technika: Ideális a barna hajúanak. Azt javasoljuk, 
hogy melegítsük fel egy kis Honeyval. 



Chocola�

Mocca

Intenzív, hideg barna, sárga alapú pigment. Ideális a 
vörös, narancs, pink és magenta színek kompenzációjára.

Ombre hatás: Ez az egyik legkedveltebb pigmentünk. A 
tökéletes választás a vöröses altónusú vendégeknek. Jó 
technikával és nagyon felszínesen dolgozva szőkéknél is 
használható. 

Szálas techika: Nagyon intenzív és hamvas pigment a 
sötét hatás elérése érdekében. Azt javasoljuk melegítsd 
fel egy kis Honeyval. 

Intenzív meleg barna, narancsos alapú pigment. 

Ombre hatás: Ez a másik legkedveltebb színünk. A 
tökéletes gyógyulás érdekében olyan emberekenek 
ajánlott, akiknek több melanin van a bőrében (Fitzpatrick 
3+), valamint sárgás, szürkés, olivás és barna altónusuk 
van. Jól fedi a kikopott hideg szemöldöket, viszont, ha 
nem kopott ki eléggé akkor tetoválás halványító 
kezeléssel kezdjünk. 

Szálas technika: Intenzív pigment, nagyon sötéten 
gyógyul. Lehet még hozzá Honeyt adni. 



Cocoa

In�nso

Nagyon sötét barna, narancs alapú pigment. 

Ombre hatás: A Cocoa meleg alapú, de a fekete 
pigment mennyiség hamvassá teszi. Fekete hajú 
vendégeknek ideális, legyenek meleg vagy hideg 
típusok. Azon vendégeknek, akiknek több melanin van a 
bőrében melegítsd fel egy kis Honeyval. 

Szálas technika: Fekete hajúaknak, nagyon felszínesen 
dolgozva egy kis Honeyval vagy Cool Stoppal 
felmelegítve. 

Majdnem fekete, narancsos alapú pigment, a 
Közép-Európaitól eltérő színtípusú vendégeknek. 

Ombre hatás: Meleg (narancsos) alapú pigment, de a 
fekete hamvassá teszi. Fekete hajú vendégeknek ajánlott 
meleg és hideg típusoknak egyaránt. Azoknak, akiknek 
több melanin van a bőrében melegítsd fel egy kicsit a 
Honeyval. 

Szálas technika: Fekete hajúaknak nagyon felszínesen 
tetoválva egy kevés Honey vagy Cool Stop 
hozzáadásával. 



Száj Pigmen�k
XTREME LIPS

Az Xtreme pigmentek a legjobb színek.

Organikus összetételének köszönhetően 

nagyon stabilak, tökéletesen gyógyulnak és 

elszíneződés nélkül kopnak ki a bőrből. 

A hagyományos satírozáshoz és a legújabb 

száj technikákhoz is kiválóan alkalmazhatók. 

A palettán találhatók nude és élénk színek 

egyaránt. A nude színekben több fehér 

van, ezért természetesebben gyógyulnak. 



NudeSatin

Blushed 
Autumn

Nude, púderes hatású, hideg rózsaszín pigment. 
Tökéletes azokra a szájakra is, amelyek színét áttetsző 
hatással, alig észrevehetően kívánjuk fokozni. Jó választás 
a hideg altónusú szájakhoz. 

Keverhető más Xtreme pigmentekkel, hogy lágyabb és 
áttetszőbb hatást érjünk el, vagy az ombre hatás 
elérésének érdekében. 

Meleg nude narancsos és rózsaszínes pigment. 
Melegen gyógyul fakó szájakon és rózsaszínesen a hideg, 
rózsaszín ajkakon. 

Keverhető a piros árnyalatokkal az intenzívebb hatás 
elérése érdekében. 



Tropicana

C�l Stop

Meleg piros pigment narancsos és pinkes altónussal. 
Tökéletes a hideg vagy hiperpigmentált szájak 
korrekciójára, gyógyultan egyenletes és természetes 
rózsaszínt fog adni. 

Koral színű, meleg piros pigment. 
Speciálisan hiperpigmentált (sok melaninnal rendelkező), 
kékes altónusú szájak, valamint szürkés, kékes és zöldes 
szemöldök és szem tetoválások korrekciójára kifejlesztett 
pigment. 



Che�yBumb

Red Pa�i�

Hideg intenzív piros pigment. 
Nem ajánlott hideg ajkak pigmentálásáral. Tökéletes az 
ombre technikákhoz. 

Ha a Nude Satinhoz egy csepp Cherry Bumbot adunk 
élénk rózsaszín pigmentet kapunk. 

Hideg altónusú, teljesen vörös pigment mély burgundi 
altónussal. Intenzív színt és formát ad az ajkaknak. Lágy 
fukszia árnyalattal gyógyul.



Wild Ginger

Sw�t Straw��y

Nude pigment barnás, piszkos rózsaszín tónussal. 
Nem jó választás hideg szájakhoz. 

Keverjük egy kis Cherry Bumbal, vagy Passion Reddel a 
divatos rózsaszín elérése érdekében. 

Lágy piros pigment rózsaszín altónussal. 
Tökéletes választás az ombre technikákhoz. 



Szem 
Pigmen�k

XTREME
EYELINER

Az Xtreme pigmentek a legjobb színek a 

piacon.

Az Ecuri feketéje intenzív fekete szín, amely 

ténylegesen feketére gyógyul.

A pigmentek élénkek és extrém fedést 

biztosítanak. 

Az Xtreme színek tökéletesek a klasszikus 

és ombre technikákhoz egyaránt. 



XtremeBlack

D�pTur�oise

Xtreme��n

Ultra Violet

Golden ��a��Black

NavyLiner
A legintenzívebb organikus fekete pigment. 
Molekulái kisebbek, ezért intenzívebb hatás érhető el 
vele és folyékony állagának köszönhetően gyönyörű 
füstös szemek készíthetők. Javasoljuk, hogy melegítsd fel 
egy kis Cocoaval, így megelőzhető a kékes vagy zöldes 
gyógyulás. 

Mély kék szemhéj pigment, tökéletes választás a 
kékszemű vendégeknek. Amikor színeket használsz a 
szemhéjon jobb, ha előbb feketével kitöltöd a szempillák 
vonalát, ezután adod hozzá az élénkebb színt ombre 
technikával és így terjeszted a színt a fekete felett. Ez a 
módszer garantálja az intezív és határozott hatást. 

Intenzív zöld szín. Ideális zöld és sötét szemű 
vendégeknek. Amikor színeket használsz a szemhéjon 
jobb, ha előbb feketével kitöltöd a szempillák vonalát, 
ezután adod hozzá az élénkebb színt ombre technikával 
és így terjeszted a színt a fekete felett. Ez a módszer 
garantálja az intezív és határozott hatást. 

Gyönyörű világos kékes zöld szín. Ideális világos szemű 
vendégeknek. Amikor színeket használsz a szemhéjon 
jobb, ha előbb feketével kitöltöd a szempillák vonalá, 
ezután adod hozzá az élénkebb színt ombre technikával 
és így terjeszted a színt a fekete felett. Ez a módszer 
garantálja az intezív és határozott hatást. 

Intenzív meleg fekete szín sötét szemhéj tetováláshoz. 
A szín akkor is fekete marad, ha keversz hozzá még egy 
kis meleg árnyalatot a kékes, zöldes gyógyulás elkerülése 
érdekében. 

Intenzív, élénk lila pigment. Ideális a feketén használni. 
Amikor színeket használsz a szemhéjon jobb, ha előbb 
feketével kitöltöd a szempillák vonalát. Ezután adod 
hozzá az élénkebb színt ombre technikával és így 
terjeszted a színt a fekete felett. Ez a módszer garantálja 
az intezív és határozott hatást. 



Fejbőr Pigmen�k
XTREME SCALP

A fejbőr pigmentek legújabb 

generációja megérkezett! 

Kifejlesztettünk egy olyan 

termékcsaládot, amivel borotvált hatást 

is elérhetünk, illetve hajsűrítést is lehet 

végezni. A termékcsalád csak 4 színt 

tartalmaz, mellyel minden vendég 

igényét ki tudod elégíteni. A Dark Pixel 

a legsikeresebb termékünk, mivel 

gyógyulás után a legkisebb pontok is 

tökéletesen a bőrben maradnak. 



Oli�� Hair Fi�ing
Sötétszőke színű pigment, elsősorban szőke és ősz hajszín esetén hajsűrítő technikához.

Dark Hair Fi�ing
Sötétbarna pigment természetes altónussal. Nem gyógyul pirosasra vagy szürkésre. 
Sötét barna hajszín esetén hajsűrítő technikához kiváló.

Soft �ay Shader
Világos szürke, ideális világos bőrű vendégek számára. Kifejezetten a borotvált hatás kialakításához ajánlott. 

Dark Pixel
Sötétbarna pigment szőrtüsző imitáló technikához. 
Megfelelő technikával bejuttatva a fejbőrbe élethű pixel hatást hozunk létre. Fantasztikusan élethű hatás, mint a valódi borosta.

A Dark Pixel a legkedveltebb az Xtreme Scalp pigmentek közül, a legjobb 
választás a pontozó technikához.  



Nano Pigmen�k
A tökéletes pigmentek a tökéletes szálak kialakításához. 

Ezen pigmentekben speciális fixálót használunk, ami felgyorsítja a molekulák kikristályosodását, 

ezzel megelőzi a migrációt és elősegíti a tökéletes szálak kialakítását. 

A pigmentek sűrű konzisztenciájának köszönhetően tökéletes a kézi, vagy más néven microblade 

tehnikához, de gépi szálas technikához is ajánljuk. 

Kifejlesztettünk egy speciális adalékanyagot, ami krémesebbé teszi a pigmentet anélkül, hogy 

több glicerint adnánk hozzá, hogy gyorsítsuk a gyógyulási folyamatot. 



Nano

Nano
Nagyon világosbarna szín, meleg altónussal. 
Kifejezetten az idősebb korosztálynak és a 
sápadt bőrű vendégeknek. 

Nano Oli��
Világosszőke szín hideg altónussal. 
Ideális extrém világos szálak készítéséhez 
vagy kivörösödött tetoválások korrigálásához. 

Nano 
Természetes barna pigment. 
A legtöbb bőrtípusnak ideális választás. 

Minimálisan, de sötétebb barna mint a Nano 2.

Nano
Nagyon sötét barna szín. Ideális a sötét bőrűeknek vagy a Nano 3 sötétítésére. 



Legyél a legjo�!

Make your Star Shine

Oszd meg a legjobb munkád az instagramon!
 

Használd a #ecuricosmetics  #xtremeombre
 

és írd oda melyik Ecuri pigmentet használtad.

A legjobb munkákat az Ecuri oldalán fogják megosztani. 
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