
 NEW
 SOLUTION
 TO A BIG
PROBLEM

Easy to use, does not require a particular training.
Add 30 ml/1 oz of Antidotpro to your mixture of products up to 180ml/6 oz and 

apply the product as per your usual procedures
More than 180ml/6 oz ---- calculate a ration of 1/6 
Extreme sensitivity ----- increase the ration to 1/4



 professional opinions
about the product

Antidotpro Allows Me To Get Results I Want Without 
Compromising The Integrity Of The Scalp. A Must Have In 
Your Salon!

Tracey Cunningham

It Is Not Just Having Beautiful Hair Anmore, But Even 
More So Now With Anntidotpro, It Is About Having A 
Healthy Scalp And Beautiful Hair

Alessandro Ligorio

Antidotpro Provides Me The Freedom To Give My Clients 
The Best Results Possible Without Rritation During The 
Chemical Proccess. Finally I Can Do A Double Process 
Color Application For The First Time In Years. This Solution 
Is Priceless!

Tyle Mahony

Antidotpro Has Become A Great Tool Of Choice Fighting Off 
The Itching, Busning, Painful Experience Some Clients Go 
Through While Haveing Thrie Color Treatment. I Am Beyond 
Gratfull There Is Antidotpro

Johnathan Gale
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‘’AntidotPro provides me the 
freedom to give my cli-ents 
the best results possible 
without irritation during the 
chemical process. Finally I can 
do a double process color 

years. This solution is priceless!’’

What Is Antidotpro

- Will not alter the 
results of the hair 
color application or 
any other chemical 
hair treatment 
- will not change the 
application time 
- will not modify the 
hair`s texture

Advantages
   
  Low cost per application
  clients comfort
  Retention of the clientele
  Flexibility for the salon owners/hairstylist
  Easy to present 



منتج ثوري ال مثيل له!

أنتيدوت برو منتج ثوري ال مثيل له في السوق! في معظم 
الحاالت، يمنع أنتيدوت برو االحساس بالحرقان  والحكة  و 
يمكنه  و  الشعر  صبغ  عند  با�نزعاج  احساس  أي  أو  التهيج 
منع هذه التأثيرات السلبية إلى ما يصل إلى ٢٤ ساعة بعد 

صبغة الشــعر  او الدقن.

لماذا يعد فعاال؟

هو فعال بسبب احتوائه على ١٢ مكونا  طبيعيا نشطا (البوتاسيوم، مسحوق زيت جوز 
الهند، زيت الكومكوات، مسحوق زيت الماكاداميا، مسحوق زيت الخيزران، مسحوق 
زيت الثور، مسحوق زيت بذور العنب، مسحوق ا�فوكادو، زيت العنب، زيت الباباسو، 
المضادة  بخصائصها  معروفة  المكونات  هذه  كل  الشيا).  زبدة  الهند،  جوز  زيت 
التي  المكونات  هذه  لتمازج  المثالية  النتيجة  يعد  برو  أنتيدوت  لذلك  للهيستامين. 

يمكن أن تمنع التأثيرات السلبية المزعجة.

This Is Revolutionary!

AntidotPro is a revolutionary product like no other 
on the market! In most cases, AntidotPro will 
prevent any burning, itching, irritation or any 
discomfort while your color application is 
processing and can even prevent these effects up 
to 24 hours after coloration.

Why Does It Work?

It works because of its 12 active natural ingredients (potassium, coconut oil 
powder, kumquat oil, macadamia oil powder, bamboo oil powder, borage oil 
powder, grape seed oil powder, avocado powder, grape fruit oil, babassu oil, 
coconut oil, shea butter) and their antihistamine properties which neutralizes 
histamines. A combination of just the right proportion of these ingredients 
can prevent all the discomfort.



 new
 solution
 for men

RELIEVES REDNESS 
RELIEVES ITCHING 
BURNING SENSATION & 
ANY SKIN DISCOMFORT 

 WHILE OR AFTER
 DYEING THE HAIR OR
 THE BEARD

الحل الجديد لمشاكل 
إحمرار الجلد و الحكة و 

الشعور بالحرقة او أي نوع 
من إضطرابات الجلدية

 خالل او بعد صبغ الشعر أو 
الدقن

HAIR LOTION



How To use

Easy to use, does not require a particular 
training.

Add 30 ml/1 oz of Antidotpro to your 
mixture of products up to 180ml/6oz 
and apply the product as per your 
usual procedures

More than 180ml/6 oz ---- 
calculate a ration of 1/6 
Extreme sensitivity ---- increase 
the ration to 1/4

AntidotPro doesn’t require any 
additional or complicated training, 
just add it to any hair color, bleach, 
perm mix, chemical straightener or 
any hair product, mix well and apply 
as per your usual procedures. The 
recommended ratio is 1 for 6, and for 
extreme sensitivity the ratio is 1 for 4

طريقة ا¢ستعمال 

أن تي دوت برو ال يتطلب أي تدريب 
إضافي أو معقد. فقط قم بإضافته إلى 

أي صبغة للشعر أو مستحضرات التفتيح 
أو التجعيد أو التمليس الكيميائي أو أي 

منتج آخر للشعر، امزج جيدا واستخدمه 
على الشعر وفقا للطريقة المعتادة. 
النسبة الموصى بها هي ١ على ٦، و 

نسبة ١ على ٤ في حالة الحساسية 
القصوى.



Build client loyalty

AntidotPro is your secret product in creating 
client loyalty! More and more people have 
sensitive scalp and will not tolerate discomfort 
during the color application process, it might 
go to the point where they will try colorist after 
colorist to find the one who will use a color 
system which won’t create any discomfort. 
Why lose another client? Why not get them 
hooked on the comfort you can offer, no 
matter what hair color line your salon may be 
using?

Soothing natural 
ingredients

AntidotPro contains natural ingredients 
with antihistamine and 
anti-inflammatory  properties. Some of 
these natural ingredients are well 
known for their moisturizing and 
soothing properties in skincare use. Just 
the right proportion of these ingredients 
combined together give us AntidotPro.

كسب والء الزبائن

أنتيدوت برو هو المستحضر السري لكسب والء 
رأس  فروة  لديهم  الناس  من  العديد  الزبائن! 
المزعجة  السلبية  التأثيرات  تحتمل  ال  حساسة 
الناتجة عن عملية صبغ الشعر،  وقد يؤدي ا¼مر 
صالون  إلى  صالون  من  االنتقال  إلى  ببعضم 
للعثور على أخصائي للشعر يستخدم  نوعا من 
الصبغة التي لن تسبب لهم أي تأثيرات جانبية 
مزعجة. لماذا تخسر زبونا آخر ؟  لم ال تكتسب و 
عنها،  يبحثون  التي  الراحة  لهم  تقدم  و  الءهم 
بغض النظر عن نوع الصبغة التي تستخدمها؟

المكونات الطبيعية 
المهدئة

أنتيدوت برو  برو يحتوي على مكونات 
طبيعية مضادة للهيستامين و مضادة 
لاللتهابات. بعض من هذه المكونات 

الطبيعية معروفة جدا بخصائصها 
المرطبة و المهدئة في مجال العناية 

بالبشرة، و أنتيدوتبرو هو المزيج 
المناسب من هذه المكونات مجتمعة. 



الحل الجديد 
للمشاكل 

الكبيرة

يخفف من إحمرار الجلد
يخفف من الحكة
و الشعور بالحرقة

و أي إضطرابات بفروة الرأس

خالل عملية صبغ الشعر أو 
المعالجة الكيميائية.

أنتيدوت برو هو منتج ثوري ال مثيل له في السوق! في معظم الحاالت، يمنع أنتيدوت برو االحساس 
بالحرقان  والحكة  و التهيج أو أي احساس با�نزعاج عند صبغ الشعر و يمكنه منع هذه التأثيرات السلبية 

إلى ما يصل إلى ٢٤ ساعة بعد صبغة الشـعر  أو  الدقن.

لوشـن يستعمل مع جميع أنواع الصبغة 
يستعمل للرجــال و النساء. 

إمزج  ٣٠ ملم مع كريم الصبغة و أي منتج آخر  و إستعمل 
المنتج كلمعتاد.

أنـتـيـدوت بــــرو


