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FAY Nieuw en innovatief

in harmonie met de natuur

high
tech...

Welkom in de wereld van Fay, een revolutionaire kleuring die respect
heeft voor mens en natuur. Fay is een unieke, permanente gelkleuring zonder ammoniak die technologie doet rijmen met ecologie. Fay is
doordrongen van de groene spirit. Dit komt de gezondheid van uzelf en
van uw klanten ten goede. En we denken
niet alleen aan uw gezondheid, maar ook
Fay
aan uw gemak. Het gebruik van Fay is
de groene kleuring
Fay kan u herkennen aan de groene dop. Groen
immers zo eenvoudig als één plus één.
staat symbool voor de natuur. Fay is ontwikkeld met
respect voor het milieu. Schadelijke elementen zoals
ammoniak, parfum en parabenen werden uit de formule geweerd. En ook voor de verpakking gaat Fay de
ecologische toer op door enkel gebruik te maken van
FSC-papier, afkomstig van hout dat het resultaat is van
verantwoord bosbeheer. Zelfs het Fay- magazine dat u
nu leest is op FSC papier gedrukt.

Fay kleurt in alle zachtheid

“Voor Fay gebruiken we
andere bestanddelen die
even efficiënt zijn als
ammoniak, maar die niet
de nadelen van ammoniak
hebben. Fay-kleuringen zijn
geurloos en er komen minder
vrije radicalen vrij zodat het
haar beter beschermd wordt.
Fay maakt ook komaf
met het prikkelend gevoel
op de hoofdhuid. Dankzij de
verzorgende en natuurlijke
bestanddelen wordt het
haar beter beschermd bij
het kleuren, wat leidt tot
een beter resultaat.”
Directeur R&D Technicial S.A.S.U.

“Veel van mijn klanten zijn
milieubewust. Ze waarderen
het enorm dat de kleuring
niet naar ammoniak ruikt.
Voor mij en mijn medewerkers is het ook aangenamer
werken in ons salon.”
Natalja Balukewitsch
Salon Deluxe, Wetzlar, Duitsland

05

Geen
ammoniak
In tegenstelling tot de meeste haarkleuringen bevat Fay geen ammoniak. Ammoniak is een chemisch product dat er
in traditionele kleuringen voor zorgt dat
de haarschubben zich openen zodat
het kleurmiddel gemakkelijk kan binnendringen in het haar. Ammoniak is ook
verantwoordelijk voor de werking van
zuurstofwater in ontkleuringsproducten. Tijdens dit
chemisch proces worden
vrije radicalen massaal losgelaten op het haar. Deze
radicale werking beschadigt het haar en kan de
hoofdhuid irriteren. Daarom
kiest Fay voor een oplossing
zonder ammoniak. Fay kleurt
in alle zachtheid dankzij zijn
smeuïge geltextuur en zijn
minerale olie.

Vergeet de prikkelende,
scherpe geur die
geassocieerd wordt
met haarkleuringen.
Omdat Fay geen ammoniak
bevat, hebben u en uw
klanten geen last van de
typische ammoniakgeur.
Een gezond, ammoniakvrij
salon, wat een verademing.

Geen
storende geur

Zo
simpel als

1+1

Bent u gewoon om met conventionele kleuringen te werken? Met Fay hoeft u uw gewoonten niet te veranderen. Fay is de eerste
ammoniakvrije, verzorgende kleuring die even
eenvoudig is als een conventionele kleuring.
U hoeft enkel de kleurformule met de Specific
Fay Developer te mengen in een verhouding
van 1 op 1. Fay is inderdaad zo eenvoudig
als één plus één. Het is evenwel van kapitaal
belang om de Fay-kleuring altijd te combineren met de Specific Fay Developer voor
een optimale werking van de kleurformule.
De oxidatiecrème laat toe om tot 3 tonen op
te lichten. Om de prachtige, natuurlijke kleur
zo lang mogelijk te behouden, is het gebruik
van de Post Color Shampoo aangewezen.
Deze shampoo fixeert de pigmenten, sluit
de haarschubben en verwijdert de basische
productresten dankzij zijn zure pH-graad.

FAY voegt extra verzorging toe

Bamboe
en witte lotus

voor gezond
en glanzend haar

“Dit is mijn eerste ervaring
met een ammoniakvrije
kleuring. Qua werkwijze vind
ik Fay even eenvoudig als
een ammoniakkleuring,
ik heb geen extra opleiding
moeten volgen.
Qua dekkingskracht is er
geen verschil en de glans
is en blijft intens en mooi.”
Natalja Balukewitsch
Salon Deluxe, Wetzlar, Duitsland

Fay bevat twee natuurlijke
bestanddelen: extracten van witte
lotus en bamboe. Bamboe-extract is
rijk aan mineralen en proteïnen en
verstevigt en hydrateert het haar
terwijl witte lotus futloos haar een echte
energieboost geeft. De werking van
beide bestanddelen is bewezen
en voegt extra verzorging
aan de kleuring toe.

“Het kleurproduct en
de oxidatiecrème laten
zich vlot vermengen tot
een smeuïge substantie die
gemakkelijk aan te brengen
is. Het feit dat het product
geurloos is, vinden we
een belangrijk pluspunt.
En we waren ook aangenaam verrast door het
resultaat. De haren zijn
glanzend en zijdezacht.
En de kleur veroudert
mooi met de tijd.”
Liliane Maingard
Salon Liliane Coiffure,
Le Mans, Frankrijk

Fay respecteert het milieu

”Ik sta open voor natuurlijke
producten en ik probeer zelf
zo gezond mogelijk te leven.
Als ik in mijn salon de keuze
kan maken tussen gezonde
en minder gezonde producten, zal ik altijd voor de meest
natuurlijke oplossing gaan.
Mijn klanten waarderen dat.
De helft van mijn klanten
kiest bewust voor een
ammoniakvrije kleuring,
ondanks het feit dat
ze duurder is.”
Patricia runt al 20 jaar
haar salon in Eeklo. Ze is
gespecialiseerde coloriste en
geeft ook opleidingen aan
andere kappers. Patricia
schitterde ontelbare keren
op het podium tijdens
internationale kappersshows.
Patricia Vanlaere
Kapsalon Patricia, Eeklo, België
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Geen
parabenen
beter voor
mens en milieu
Fay bevat geen parabenen.
Parabenen zijn synthetische conserveringsmiddelen die neveneffecten
kunnen veroorzaken, zoals irritaties.
Ze zijn ook slecht voor het milieu.
Bij Fay worden de parabenen
vervangen door een conserveermiddel
dat minder schadelijk is en
dat de kwaliteit en de stabiliteit
van het product garandeert.
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50
prachtige
kleuren

De kleurenwaaier van
Fay bestaat uit 50 tinten
die onderling kunnen
gemengd worden tot
oneindig veel schakeringen.
Ze bieden een uitstekende
grijsdekking met
een natuurlijk resultaat.

FAY biedt een uitstekende grijsdekking

“Een van mijn favoriete
kleuren is de 6.60 die ik
geweldig vind, naast de 3.20,
een donker violine dat een
schitterend resultaat geeft.
Uiteraard meng ik ook
veel kleuren. De houdbaarheid is vergelijkbaar met
een traditionele ammoniakkleuring. Ik vind Fay
een goed alternatief voor de
ammoniakkleuring, ze biedt
het beste van beide werelden: enerzijds een goede
dekking en anderzijds een
gezonder product.”
Natalja werkt al tien jaar als
kapster en opende in augustus 2010 haar eigen salon
waar ze vooral de nadruk op
een goed gevoel legt.
Ze maakt tijd voor haar
klanten en luistert naar hun
wensen. Op die manier
houden ze een relaxed
moment aan hun salonbezoek over. Op de eerste verdieping van haar salon heeft
Natalja een beautycenter
waar ze feest make-up en
gelaatsverzorging aanbiedt.
Natalja Balukewitsch
Salon Deluxe, Wetzlar, Duitsland

“Het Fay palet van 50 tinten
is voor mij voldoende. Ik ben
zelf graag met kleuringen
bezig en ik meng tot ik
een kleur op maat van mijn
klant heb. Het geeft juist veel
voldoening om zelf net dat
extra accentje te kunnen
leggen. Het rood en violine
van Fay zijn fantastisch.
Bij veel merken zie je dat
de kleur na vier weken niet
meer mooi is, maar bij Fay
blijft ze veel langer mooi.
Qua kleur, glans, dekking
en houdbaarheid ben ik
ongelooflijk tevreden.
Uiteraard gaat het om
een ammoniakvrij product
dat een zekere transparantie
met zich mee brengt.
Ik beschouw dit echter
eerder als een troef: door die
lichte transparantie bekom
je subtiele schakeringen die
heel natuurlijk overkomen.”
Patricia VanLaere
Coloriste, België

Fay een waaier aan kleuren
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Naturel

50 SHADES
TO COLOR
YOUR MOOD
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Dankzij haar compacte,
handige formaat van 28
op 19 cm is de kleurkaart
een gedroomd werkinstrument. Zo biedt u uw klant
een duidelijk overzicht.

Fay omvat 50 kleurschakeringen,
onderverdeeld in 9 kleurreeksen,
van natuurlijk blond en asblond
over warme koper- en goudtinten
tot levendig rood en mysterieus
violine. En uiteraard zijn deze
50 kleuren onderling combineerbaar zodat u als creatieve
colorist een kleur op maat van
uw klant kan samenstellen.
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1+1
eenvoudiger kan niet

Gebruik steeds de Fay Ammonia Free Permanent Hair Color samen
met de Specific Fay Developer 20 volume 6% en 30 volume 9%.
Voor een optimale verzorging na de kleuring is de Post Color
Shampoo de perfecte formule.
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Fay voor een uitstekend resultaat

Fay Ammonia
Free Permanent
Hair Color
is een ammoniakvrije, permanente gelkleuring
die goed is voor mens en milieu. Fay is gebruiksvriendelijk en biedt uitstekende resultaten:
- geen ammoniakgeur
- bevat minerale olie die het haar zacht
en glanzend maakt
- biedt een goede grijsdekking
- formule verrijkt met natuurlijke extracten
van bamboe en witte lotus
- kleurt, verzorgt en beschermt tegelijk
- bestaat in 50 prachtige kleurnuances
- handige verpakking van 60 ml
- zeer eenvoudig in gebruik

Specific Fay
Developer*
Deze oxycrème werd speciaal geformuleerd en is uitsluitend bedoeld voor gebruik
met de Fay Ammonia Free Permanent
Hair Color. Het is absoluut noodzakelijk om
de Specific Fay Developer te gebruiken
voor een optimaal kleurresultaat en om
de werking van de actieve ingrediënten,
bamboe en witte lotus, te versterken.
De combinatie 1+1 gebruik van
60ml + 60ml garandeert u:
- stralende diepe kleuren
- zachte, glanzende haren
- langdurig resultaat
Nooit combineren
met andere oxidatiecrèmes!
* (beschikbaar in 20 volume 6% en 30 volume 9%)

Post Color
Shampoo
De specifieke Post Color Shampoo met zure
pH die productresten en olie op een zachte
manier verwijdert. Deze shampoo werd
ook verrijkt met bamboe en witte lotus voor
een optimale verzorging na de kleuring:
- fixeert de pigmenten
- sluit de haarschubben
- houdt de kleur langer mooi
- zorgt voor een uitzonderlijke glans
- heeft een frisse, aangename geur

Fay kleurt elkeen
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Natural
girl

c o l u m n
de kracht van kleur
Kleur en individualisme,
het zijn twee begrippen die
spontaan gelinkt worden
aan de mode van vandaag.
Op de catwalks van Milaan,
Parijs, Londen en New York
kregen we een ware kleurenexplosie te zien. Van primaire
en secundaire kleuren
tot milde pasteltinten.
Een kleurenclash waar je
vrolijk van wordt en die je
een mentale energieboost
geeft. Kleur doet immers iets
met een mens. Zoals een
ontwapenend vurig rood
kopje dat opvalt in
de grijsheid van de stad
en dat spontaan een glimlach ontlokt. Of een scherp
gesneden bob-kapsel in
violinetint dat intrigeert
en pure power uitstraalt.
Kleur roept emoties op of
versterkt ze. Met de juiste
kleur krijgt de schoonheid
in elke mens meer glans.
Het is de grote uitdaging
van de kapper om voor elke
klant de wonderformule op
maat uit te dokteren. En te
zien dat ze werkt. Kleur ze!

1. Ze leeft op haar eigen ritme.
Ze kent de geur van rozen bij
het ochtendgloren en de volle
smaak van zelfgeplukte
kersen. Inhoud is voor haar
belangrijker dan vorm.
Ze voelt zich goed in haar vel
en iedereen mag het weten.

Wild
thing
2. Ze zapt door het leven,
telkens op zoek naar méér,
mooier, nieuwer. Vandaag is
ze Lady Gaga, morgen kruipt
ze in de huid van La Roux.
Ze is een kameleon die bij
elke trend van kleur verandert.

2.

Classic
lady
3. Vluchtige trends gaan aan
haar voorbij. Ze houdt van
tijdloos en stijlvol. Zoals Audrey,
Grace, Coco en Jackie.
Ze is vrouwelijk, maar niet frivool.
Ze straalt eenvoud en klasse
uit, met een eigentijdse twist.

1.

Fay is de trends voor

3.

hair stories

step
by step
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Rood is de kleur van het seizoen.
Ons model kreeg een haarkleuring met Fay.
We doen de kleuring nog eens stap voor stap over.

Meng de Ammonia
Free Permanent
Hair Color en
de Specific Fay
Developer en
u bekomt een
crèmige gel die
zich gemakkelijk
laat uitsmeren. >
Voor

NA

01. Breng het product aan van haarwortel tot haarpunt.

02. Breng het
product aan op
de haarlengten en
kneed het goed in.

03. De extracten van
witte lotus en bamboe
verzorgen het haar
en maken het zacht.

04. Laat 30 minuten
inwerken zonder
warmte of 15 minuten met warmte.

05. Zorgvuldig emulgeren en grondig
uitspoelen tot het
water weer helder is.

06. Droog de haren
als voorbereiding
van de lowlights.

07. Om koperkleur
te versterken, plaats
een combinatie van
2 lowlight kleuren
met transparanten.

08. Dankzij de lowlights geeft u meer
beweging en diepte
aan de haarkleur.

09. Laat 30 minuten
inwerken zonder
warmte of 15 minuten met warmte.

10. Spoel grondig uit
en was met Fay Post
Color Shampoo.

11. Brush de haren
in model.

Formule:
Basiskleur: 7.46 + 20 vol.
Lowlights: combinatie van
4.4 + 20 vol. en
6.6 + 20 vol.

Fay van droom tot droomformule
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FAY compromis tussen natuur en technologie

Het verhaal achter de formule
Een “groene” kleuring zonder compromissen, dat was het uitgangspunt
van Fay. De maandenlange research leidde tot een ammoniakvrije kleuring met de dekkingskracht en het gebruiksgemak van een traditioneel
product. Fay brengt het beste van beide werelden.
Fay is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Pro-Duo en Technicial NV, het vermaarde Parijse laboratorium dat al jarenlange
ervaring heeft op het vlak van kleuringen. Zij slaagden erin om alle verwachtingen nog te overtreffen.
Achter Fay ging een dubbele vraag schuil. “De
kleuring moest ammoniakvrij zijn
en tegelijk een goede grijsdekking bieden, maar het product
moest even praktisch en gemakkelijk aan te brengen zijn als een
conventionele kleuring. Anders
gezegd: we wilden de kapper een
nieuw product aanbieden, zonder
zijn gewoontes te verstoren.
De grote moeilijkheid bestond erin om
een bestanddeel op waterbasis en
een op oliebasis te verenigen in één
homogene emulsie, zonder de dekkende kracht van de kleuring in het
gedrang te brengen. Voor het oliehoudende bestanddeel hebben we
met een minerale olie gewerkt die
het haar glans en zachtheid geeft,
maar het niet zwaar of vettig maakt.
We hebben er lang aan gesleuteld maar we zijn erin geslaagd. Het

op punt stellen van de 50 kleurnuances was een
intensief werk, maar dankzij onze jarenlange ervaring, is dit vlot verlopen. Alle kleuren zijn uitvoerig getest voor ze in productie gegaan zijn.
Met Fay hebben we een grote stap vooruit gezet.
Zonder ammoniak geeft Fay even goede resultaten
als ammoniakhoudende kleuringsproducten, zowel
op het vlak van de dekkingskracht als op het vlak
van de duurzaamheid van de kleuringen. Met als
grote troef het respect voor het haar en een veel
lager risico op allergische reacties. Het risico op
intolerantie is tot vijfmaal kleiner dan bij een traditioneel kleuringsproduct.
Om het product zo “groen” mogelijk te maken en er
een meerwaarde aan toe te voegen, hebben we
de formule verrijkt met extracten van bamboe en
witte lotus.
We hebben gezocht naar natuurlijke ingrediënten
die de kleuringsproducten niet destabiliseren en
die een bewezen heilzame werking hebben op het
haar. Bamboe en witte lotus hydrateren en herstellen
het haar en zorgen voor extra zachtheid en glans.
De trend gaat steeds meer naar natuurlijke producten. Uiteraard kunnen we nog geen kleuringsproduct aanbieden dat volledig natuurlijk is, maar met
Fay hebben we het perfecte compromis gevonden
tussen natuur en technologie.”

Getest door Kelly Smet
consultant bij Pro-Duo

er was
eens...

Kelly Smet is kapster van
opleiding en werkt al negen
jaar bij Pro-Duo, eerst als
assistente in een Pro-Duo
winkel, daarna als winkelverantwoordelijke. Nu werkt
ze als consultant voor
de verschillende Pro-Duo
vestigingen. Kleuringen
zijn haar stokpaardje.
Kelly werd van het begin bij
het Fay-project betrokken.
Ze is naar het labo in Parijs
geweest en heeft zelf de
eerste testen kunnen doen
met de verschillende
kleuringen.
“Ik vreesde even dat
de kleuring een langere
spoeltijd zou nodig hebben
omdat de kleuring minerale
olie bevat, maar die
vrees was ongegrond.
Dit bestanddeel maakt
het haar mooi, zacht
en glanzend. Fay is
een kleuring met een
heel natuurlijk resultaat.

19

FAY véél kwaliteit voor zijn prijs

Fay

niets dan
voordelen,
voor u en
uw klanten
De verpakking

handig en
voordelig

1.

Een gezonde kleuring

voor een gezonde haardos

2.

Bevat geen
ammoniak of parabenen

3.

Beschermt en verzorgt
het haar

4.

Bevat witte lotus
en Bamboe
voor een zijdezacht
en glanzend effect

5.

Keuze uit 50
natuurlijke tinten
die kunnen gepersonaliseerd worden

6.
“Het gebruik van Fay is heel gemakkelijk, zoals
bij een traditionele kleuring. Qua verpakking
vind ik Fay heel interessant. We hebben bewust gekozen voor individuele verpakkingen
van 60 ml omdat dit klantvriendelijker is dan
de kleinere tubes die verkocht worden. Met
één verpakking kan u één lange haardos of
twee korte kapsels kleuren. De groene dop is
breed en stabiel zodat de verpakking omgekeerd kan staan. Op die manier kan u er het
product heel gemakkelijk uitknijpen.
We hebben de prijs zeer scherp gehouden
zodat Fay heel veel kwaliteit voor zijn prijs
biedt.”

Goede grijsdekking

met een natuurlijk resultaat

7.

Geen storende
ammoniakgeur

dit maakt het kappersbezoek
eens zo aangenaam en
gezond

8.

Dankzij zijn
“groene spirit”

draagt Fay zijn steentje bij
aan de zorg voor het milieu

